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K A Z A N I A W K U LT U R Z E P O L S K I E J

Pasja Chrystusowa była i jest tematem we wszystkich właściwie rodzajach i gatunkach literackich. Tu jednak interesuje nas przede wszystkim kazanie jako
gatunek oratorstwa kościelnego, łączący zawartość teologiczną z perswazyjnymi i wychowawczymi środkami oddziaływania, które w pewnym uproszczeniu
dadzą się sprowadzić do pierwszych trzech części składowych teorii retorycznej: inwencji, dyspozycji i elokucji. Właśnie pod tym kątem, mianowicie jako
twory językowo-literackie, kazania staropolskie warto dziś czytać, jako takie
przedstawiają bowiem dla nas największą wartość. Oczywiście nie wolno przy
tym pomijać zawartości teologiczno-egzegetycznej, jako że właśnie kazania,
zapisywane i wydawane drukiem w wielkiej obfitości, są miarodajnym świadectwem stanu świadomości kaznodziejów i ich odbiorców. Jesteśmy najzwyczajniej ciekawi, jak nasi przodkowie pojmowali tajemnice wiary, co słyszeli
w świątyniach, jak interpretowali teksty biblijne. Kościół najlepiej przedstawia
się potomnym poprzez ambonę lub raczej to, co z niej przeszło pod drukarskie prasy (z wprowadzenia).
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Miło mi zaprezentować owoce prac nad projektem Kazania w kulturze polskiej. Edycje kolekcji tematycznych, którego celem było naukowe opracowanie
trzech antologii zawierających polskie kazania maryjne, funeralne i pasyjne
od XIV do XXI wieku. Te ogromne obszary najbardziej zaniedbanego badawczo działu naszego piśmiennictwa stanowią cenny materiał źródłowy
do poznania dziejów języka, literatury, sztuki, kultury religijnej, duchowości
i obyczajów (ze słowa redaktora).
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Słowo redaktora
Miło mi zaprezentować owoce prac nad projektem Kazania w kulturze polskiej. Edycje kolekcji tematycznych, którego celem było naukowe opracowanie trzech
antologii zawierających polskie kazania maryjne, funeralne i pasyjne od XIV do
XXI wieku. Te ogromne obszary najbardziej zaniedbanego badawczo działu naszego piśmiennictwa stanowią cenny materiał źródłowy do poznania dziejów języka, literatury, sztuki, kultury religijnej, duchowości i obyczajów.
Wpływ kaznodziejstwa na religijność polską i kulturę narodową – stwierdzał
słusznie Janusz Stanisław Pasierb – był w przeszłości większy niż oddziaływanie
książek. Książkę mógł czytać tylko uczony i ten, kogo stać było na kupno książki
[…]. Kazań natomiast słuchał nie tylko uczony, ale i prostak, nie tylko bogaty pan
czy mieszczanin, ale i chłop pańszczyźniany, nawet żebrak. Tak było – a porównajmy ilość i objętość prac poświęconych historii literatury oraz historii kaznodziejstwa! […] Kazanie było przez wieki jedynym dla ogromnej większości Polaków źródłem wiary i inspiracji chrześcijańskiej, formowania poglądów na kwestie
nawet dość odległe od zagadnień stricto sensu religijnych (Pionowy wymiar kultury, Kraków 1983).

Prezentowany projekt wpisuje się w zadanie długofalowej edytorskiej i badawczej dokumentacji źródeł kaznodziejskich o fundamentalnym znaczeniu dla
dziedzictwa i kultury narodowej. Stanowi swego rodzaju kontynuację prac podjętych w serii Wielcy Mówcy Kościoła, które staraniem kierownika projektu ukazały się w latach 2004‒2008 w krakowskim Wydawnictwie UNUM.
Wobec ogromnego i nierozpoznanego dotychczas zasobu źródeł projekt
skupia się z konieczności na stworzeniu antologii tekstów najlepszych i najbardziej reprezentatywnych dla wspomnianych wyżej trzech obszarów kaznodziejstwa. Kierownikami poszczególnych części są wybitni uczeni z różnych
uniwersytetów polskich, co gwarantuje wysoką jakość naukową edycji. I tak
temat maryjny opracował prof. dr hab. Roman Mazurkiewicz (Uniwersytet
Pedagogiczny w Krakowie), temat funeralny – prof. dr hab. Marek Skwara
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(Uniwersytet Szczeciński), a temat pasyjny – prof. dr hab. Janusz S. Gruchała
(Uniwersytet Jagielloński). Antologię kazań staropolskich z tych trzech obszarów badawczych uzupełniają najbardziej reprezentatywne kazania z ostatnich stuleci w moim opracowaniu.
Można żywić nadzieję, że powstałe w ten sposób trzy tomy antologii polskich
kazań maryjnych, funeralnych i pasyjnych będą stanowić cenną pomoc, a zarazem zachętę do podejmowania dalszych prac nad tym ogromnym i nierozpoznanym zasobem źródeł, jakich dostarcza kaznodziejstwo polskie.
ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Wprowadzenie
Historia męki Jezusa Chrystusa jest jedną z najważniejszych opowieści w dziejach ludzkości. Wydarzenia, do których doszło w Jerozolimie przed prawie dwoma tysiącami lat, mają dwa wymiary: nadprzyrodzony i zupełnie ziemski, a ich
konsekwencje dotykają wszystkich pokoleń i narodów. Od wieków też były tematem niezliczonych interpretacji, dokonywanych przez teologów i historyków,
filologów i artystów, poetów i muzyków. Przede wszystkim jednak, opowieść
o Męce poruszała i porusza nie tylko miliony chrześcijan, lecz także ludzi szlachetnych i wrażliwych spoza tej religii.
Ta historia była i jest przerażająca. Już w początkach Kościoła scandalum crucis
budziło sprzeciw zarówno judaizmu, jak i świata hellenistycznego. Ten pierwszy
przyjmował tylko argumentację opartą na cudach i odrzucał – z wyjątkiem Deutero-Izajasza – myśl o cierpiącym Mesjaszu. Podobnie światu hellenistycznemu,
dbającemu o starannie wypracowaną formę retoryczną i dobrze wyprowadzoną
myśl filozoficzną, obca była idea cierpiącego Boga. Prosta narracja o wydarzeniach Wielkiego Tygodnia szokuje nawet współczesnego słuchacza, karmionego przez media na co dzień brutalnością i gwałtem. Pokazały to reakcje na film
Pasja Mela Gibsona1, który widzowie – w większości obyci przecież z relacjami
ewangelicznymi – uznawali za szokujący, a nawet gorszący; realistyczne przedstawienie na ekranie filmowym2 najwidoczniej wydobyło dosłowność tej męki spod
wielowarstwowej pokrywy ochronnej, którą stanowiły przedstawienia złagodzone, dokonywane przy użyciu różnego rodzaju filtrów. I tak na początku XXI wieku ukrzyżowanie stało się znów, na forum kultury masowej, dla jednych zgorszeniem, a dla innych głupstwem (zob. 1 Kor 1, 23–24).
Chrześcijańskie interpretacje męki Pańskiej są przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych, od teologii i biblistyki, przez historię duchowości, sztuk plastycznych, muzyki i literatury, po teatrologię, antropologię kultury
1
2

Premiera odbyła się w Środę Popielcową, 25 lutego 2004 r.
Wypada zaznaczyć, że scenarzyści filmu oparli się nie tylko na Ewangelii, lecz także na wizjach
Anny Katarzyny Emmerich z początków XIX w.
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i religioznawstwo porównawcze. Niezwykle trudno o całościowe ujęcia, które by
nie grzeszyły uproszczeniami, bo przecież materia jest bardzo bogata3. Łatwiej
o opracowanie krótszych odcinków owej historii4 lub o zbiory studiów szczegółowych, układających się w pewną syntezę5.
Pasja Chrystusowa była i jest tematem we wszystkich właściwie rodzajach
i gatunkach literackich: w dramacie średniowiecznym odtwarzano historię świętą w misteriach pasyjnych, liryka wszystkich wieków chętnie odwoływała się do
motywów tak bardzo nasyconych dramatyzmem, epika wykształciła specjalne odmiany gatunkowe jak mesjada czy poemat pasyjny, nie mówiąc już o późniejszych
formach powieści czy noweli6. Tu jednak interesuje nas przede wszystkim kazanie
jako gatunek oratorstwa kościelnego, łączący zawartość teologiczną z perswazyjnymi i wychowawczymi środkami oddziaływania, które w pewnym uproszczeniu
dadzą się sprowadzić do pierwszych trzech części składowych teorii retorycznej:
inwencji, dyspozycji i elokucji. Właśnie pod tym kątem, mianowicie jako twory
językowo-literackie, kazania staropolskie warto dziś czytać, jako takie przedstawiają bowiem dla nas największą wartość. Oczywiście nie wolno przy tym pomijać zawartości teologiczno-egzegetycznej, jako że właśnie kazania, zapisywane i wydawane drukiem w wielkiej obfitości, są miarodajnym świadectwem stanu
świadomości kaznodziejów i ich odbiorców. Jesteśmy najzwyczajniej ciekawi, jak
nasi przodkowie pojmowali tajemnice wiary, co słyszeli w świątyniach, jak interpretowali teksty biblijne. Kościół najlepiej przedstawia się potomnym poprzez
ambonę lub raczej to, co z niej przeszło pod drukarskie prasy.

Tło ogólne
Nie ma tu miejsca na szczegółowe omawianie kazania jako formy wypowiedzi oratorskiej i historii jego kształtowania się; zresztą, zasięg chronologiczny niniejszego wyboru sprawia, że trzeba by mówić o wielu odmianach zależnych od
3

4

5

6

Bardzo interesujące wielotomowe opracowanie motywu krzyża z punktu widzenia teologii i historii sztuki daje Richard Viladesau: The Beauty of the Cross. The Passion of Christ in Theology and
the Arts, from the Catacombs to the Eve of the Renaissance, Oxford 2006; The Triumph of the Cross.
The Passion of Christ in Theology and the Arts from the Renaissance to the Counter-Reformation, Oxford 2008; The Pathos of the Cross. The Passion of Christ in Theology and the Arts – the Baroque Era,
Oxford (wydanie zapowiedziane na 2014 r.).
Zob. np. Die Passion Christi in Literatur und Kunst des Spätmittelalters, hrsg. von W. Haug und
B. Wachinger, Tübingen 1993.
W polskiej literaturze przedmiotu zob. dwa opracowania zbiorowe: Męka Chrystusa wczoraj i dziś, red.
H. D. Wojtyska, J. J. Kopeć, Lublin 1981; Męka Jezusa Chrystusa, red. F. Gryglewicz, Lublin 1986.
Zob. Męka Chrystusa wczoraj i dziś, op.cit., zwłaszcza artykuły: J. Smosarski, Męka Pańska w polskiej literaturze średniowiecznej, J. Stręciwilk, Męka Pańska w polskiej literaturze barokowej, M. Jasińska-Wojtkowska, Męka Chrystusa w polskiej literaturze XIX i XX w.
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czasu powstania mowy, ale także od talentu i upodobań kaznodziei. Pewne cechy wspólne dają się jednakowoż zobaczyć.
Ryzykując daleko idące uproszczenie, jako punkt wyjścia można wyróżnić
model średniowiecznego kazania scholastycznego7, ze ściśle przestrzeganym podziałem na wstęp (exordium), rozwinięcie (dilatatio) i zakończenie (unitio), z pomagającymi w podtrzymaniu uwagi słuchaczy członami kompozycyjnymi thema i prothema (temat i protemat) we wstępie oraz divisio (podział) na początku
części zasadniczej. Wśród różnych rodzajów mów kościelnych najważniejsze dla
tematyki pasyjnej są kazania de tempore i de sanctis, bo w nich na ogół znajdujemy oracje na Wielki Piątek, zawierające odniesienie do męki Pańskiej. W kazaniach tych niemal obowiązkowe było bezpośrednie odniesienie do czytań liturgicznych, dlatego śledzić w nich można sposób objaśniania Pisma Świętego
(według odnajdywanego w nim poczwórnego sensu: dosłownego, moralnego, alegorycznego i anagogicznego).
Początek czasów nowożytnych oznaczał z jednej strony powiązanie oratorstwa kościelnego ze starożytnymi wzorcami retorycznymi (zwłaszcza Cyceronem), a z drugiej – powrót do homilii biblijnej jako modelu wczesnochrześcijańskiego, który podjęli reformatorzy pierwszej połowy XVI w. Innym ważnym
postulatem różnowierców, przejętym przez ich katolickich oponentów, było głoszenie Słowa w językach narodowych.
Próbą pogłębienia teologii, a także uporządkowania różnych wymiarów działalności Kościoła katolickiego był sobór trydencki, który ujął obowiązki duchownych w ściśle określone ramy i stworzył warunki do znacznego ożywienia duszpasterstwa, w tym kaznodziejstwa. Wzrastający poziom wykształcenia duchownych
w okresie potrydenckim (obowiązek prowadzenia seminariów dla przyszłych księży, rozwój kolegiów jezuickich, potem także pijarskich) wiązał się z wzbogacaniem
kazań o przejawy erudycji – nie zawsze i nie tylko chrześcijańskiej – i o zdobycze ówczesnej egzegezy biblijnej. Można jednak obserwować także zjawisko inne,
widoczne już od pierwszej połowy XVII w., a mianowicie ponowną popularność
egzemplów (używanych obficie w wiekach średnich), która oznaczała zwrot ku
słuchaczowi niezbyt wykształconemu, chętnie skłaniającemu ucha ku nie zawsze
wyszukanym przykładom. Niemal w tym samym czasie obserwować można pojawienie się skłonności ku niezwykłym pomysłom organizującym cały tekst lub
jego fragment, czyniącym z kazania kunsztowny twór (kazania konceptystyczne,
eloquentia non vulgaris)8. Wbrew pozornym podobieństwom, koncepty i egzempla pochodzą z różnych źródeł i służą odmiennym celom: te pierwsze wypada
7

8

Zob. K. Panuś, Historia kaznodziejstwa, Kraków 2007, s. 138–142; tamże dalsze wskazówki bibliograficzne.
Zob. W. Pawlak, Koncept w polskich kazaniach barokowych, Lublin 2005 (Źródła i Monografie TN
KUL, t. 291).
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łączyć z uczonością i wysokim kunsztem, wymagały one od oratora i słuchacza
niekiedy znacznej erudycji, podczas gdy moralizujące przykłady cechują dykcję
łatwego porozumienia między nadawcą i odbiorcą.
Czy i kiedy wymowa barokowa uległa wynaturzeniom, które wypominano jej
w okresie oświecenia, pozostaje sprawą dyskusji; z pewnością krytyka dotyczyła głównie kaznodziejów mniej wybitnych, idących bezrefleksyjnie za modą. Już
w pierwszej połowie XVIII w. zaczęła się kształtować opozycja przeciw kwiecistemu stylowi kaznodziejskiemu, makaronizmom i zamiłowaniu do niezwykłych
efektów. Postulaty naturalności wysłowienia, klasycznego piękna języka udawało
się spełniać wielu mówcom drugiej połowy stulecia. Towarzyszyły im także przemiany w rozłożeniu akcentów: niektórzy kaznodzieje czasów oświecenia chętniej
mówili o wartościach etycznych i społecznych niż o głównych prawdach chrześcijaństwa, bywali racjonalni aż do granic deizmu, ale wielu potrafiło – jak Michał Karpowicz czy Jan Paweł Woronicz – wykorzystać ambonę do spojrzenia
na rzeczywistość społeczną w świetle nauki ewangelicznej.

Wielkopostne – pokutne – pasyjne
Na takim tle – powtórzmy: zarysowanym bardzo grubą kreską – umieścić wypadnie kazania pasyjne. Z pewnością mają one szczególny charakter, wynikający
choćby z dramatyzmu wydarzeń, których opis stanowi ich bezpośrednie podłoże.
Można się więc w nich spodziewać większej roli emocji, wykorzystania narracji
o Męce jako punktu wyjścia idei współcierpienia (compassio). Można też zakładać,
że postawiony wobec boleści Syna Bożego kaznodzieja nie zawsze będzie zdolny i skłonny do przyjęcia postawy nauczyciela, że rezygnując z niej, pozwoli sobie i słuchaczowi być świadkami rozgrywających się tajemnic i je kontemplować.
Urok badania dawnych kazań polega m.in. na tym, że obcuje się z tekstami,
a nie teorią retoryczną czy suchą historią kaznodziejstwa. Każde kazanie, oczywiście, jest dowodem biegłości perswazyjnej autora wynikającej z jego wykształcenia
retorycznego, każde też w jakiś sposób buduje wyobrażenie o dziejach oratorstwa
kościelnego. Przede wszystkim jednak jest konkretną wypowiedzią mówcy do jakoś określonych odbiorców, każde podlega ocenie ze względu na koherencję wypowiedzianych myśli, trafność decyzji inwencyjnych i doboru środków elokucyjnych.
Rzecz jasna, wybór tekstów do niniejszej antologii musiał uwzględniać w jakimś
stopniu ich typowość i reprezentatywność; pozostaje jednak nadzieja, że mogą one
być po prostu przedmiotem lektury. Trudno sobie wyobrazić kogoś bardziej nieszczęsnego niż historyk czy teoretyk retoryki kościelnej, który nie znajduje czasu
lub chęci, by przeżyć przyjemność obcowania z tekstami oratorskimi.
Konieczne uściślenia terminologiczne wypada zacząć od rozróżnienia oratorskich wystąpień wielkopostnych i pasyjnych. Ściśle rzecz ujmując, męka Pańska nie
10
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jest koniecznym tematem kazania wielkopostnego. Tradycja wygłaszania specjalnych kazań – niekiedy całych ich serii – w Wielkim Poście (sermones quadragesimales), znanych już w złotym okresie literatury patrystycznej (np. 19 mów o męce
Pańskiej św. Leona Wielkiego), została ugruntowana w średniowieczu9. Najczęściej dotyczyły one czytań na niedziele lub dni powszednie tego okresu liturgicznego lub nauki wiary i moralności: np. św. Bonawentura poświęcił swój cykl objaśnieniu dziesięciu przykazań, św. Tomasz z Akwinu komentował także Ojcze
nasz i Credo, inni kaznodzieje mówili jeszcze bardziej ogólnie o religii chrześcijańskiej (św. Bernardyn ze Sieny) lub o wojnie duchowej (Robert Holcot). Stoi
za tym przyćmiona nieco przez późniejszą pobożność, ale zawsze jakoś obecna
w praktyce Kościoła natura Wielkiego Postu, który był poświęcony przede wszystkim przygotowaniom katechumenów do chrztu, a ochrzczonych do odnowienia
przyrzeczeń w Wielką Sobotę, co widać do dzisiaj w doborze perykop ewangelicznych w niedziele Wielkiego Postu (w tzw. roku A). Rzecz jasna, temat pasyjny pojawia się w liturgii pod koniec tego okresu: ewangeliczny opis męki Pańskiej
czytano w Niedzielę Palmową i w Wielki Piątek. Co jednak ciekawe, kazania na
Niedzielę Kwietną (Palmową) nie mają na ogół charakteru pasyjnego, poświęcone są raczej wjazdowi do Jerozolimy; męka Pańska jest natomiast tematem kazań
na Wielki Piątek. Z tego powodu większość umieszczonych w niniejszym tomie
tekstów pochodzących z postylli (zbiorów kazań na niedziele i święta) była przeznaczona właśnie na ten dzień.
Kazania pokutne są ściśle związane z postnymi, jako że w przeżywaniu Wielkiego Postu ważne miejsce zajmowało wzywanie do nawrócenia, nie są natomiast
w sposób konieczny powiązane z tematyką pasyjną. Praktyki ascetyczne, przygotowanie do spowiedzi, umartwienia jako element współcierpienia z Chrystusem – te aspekty podkreślali kaznodzieje w okresie przygotowania do Wielkiej
Nocy, niekiedy poprzestając na moralizowaniu pozbawionym akcentów eschatologicznych. Również rozważając mękę Pańską hołdowali niekiedy podobnemu nastawieniu, co jednak dawało dość mierne rezultaty, jako że obniżało napięcie emocjonalne i dramatyzm właściwe dobrym kazaniom pasyjnym. Można
nawet powiedzieć, że wypominanie wiernym ich niedoskonałości i wzywanie do
pokuty najczęściej obniżało jakość owych kazań.
W ukształtowaniu się kazania pasyjnego jako odrębnego typu niemałą rolę
odegrały przemiany pobożności następujące w XVII i na początku XVIII w.,
wyrażające się w powstaniu i rosnącej popularności praktyk i nabożeństw związanych z rozpamiętywaniem męki Pańskiej. Przyczyniały się do tego bractwa,
usilnie wspierane zwłaszcza przez zgromadzenia zakonne. Nie wszystkie miały charakter pasyjny, ale wszystkie zachęcały swych członków do pobożnego
9

Zob. K. Panuś, Historia kaznodziejstwa, op.cit., s. 160n.
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przeżycia Wielkiego Tygodnia, w tym tajemnic wielkopiątkowych10. Przybierało to niekiedy formę obchodzenia kościołów w danym mieście w formie „stacji”, z odpowiednim programem modlitw. Szczególne miejsce przypisać tu trzeba istniejącemu do dziś Arcybractwu Męki Pańskiej przy krakowskim kościele
Franciszkanów, powołanemu w 1595 r. z inicjatywy ówczesnego kanonika Marcina Szyszkowskiego, późniejszego biskupa krakowskiego. Miało ono swoje własne nabożeństwa i teksty pobożne11 (autorem niektórych z nich był znany poeta
wczesnego baroku, ks. Stanisław Grochowski), odbywało też w Wielkim Poście
procesje tzw. kapników, powiązane z biczowaniem się. Bardzo interesujące kazanie Fabiana Birkowskiego opublikowane w niniejszym wyborze jednoznacznie pochwala tę praktykę, zakazywaną przez Kościół w przeszłości, i tworzy dla
niej coś w rodzaju uzasadnienia teologicznego.
Trudno tu też przecenić rolę powstających w Polsce od początku XVII stulecia
kalwarii, które współuczestniczyły w rozwoju nabożeństwa Drogi Krzyżowej12.
Pierwotnym zamierzeniem fundatorów było odtworzenie jerozolimskich miejsc
świętych w wybranym terenie i umożliwienie wiernym uczestnictwa w tajemnicach męki niejako „na żywo”. Kalwarie (najstarsza w Polsce powstała niedaleko
Lanckorony z inicjatywy wojewody krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego)
obrosły rychło tekstami i scenariuszami nabożeństw, które z czasem odbywać zaczęto prywatnie w dowolnym miejscu.
Dowodem popularności motywów pasyjnych w Polsce jest też upowszechnienie się gorzkich żalów, które powstały dość późno, bo w początkach XVIII w., ale
oparte są na starym schemacie Liturgii Godzin. Pełen liryzmu tekst, wydany po raz
pierwszy drukiem w 1707 r., najwidoczniej trafiał w potrzeby wiernych, stał się bowiem niezwykle popularny i jest ciągle śpiewany w polskich kościołach. Z czasem
dołączono do śpiewów kazanie pasyjne i ten zwyczaj również utrzymał się do dziś.
Gwoli ścisłości powiedzieć trzeba, że cykle kazań wielkopostnych znane nam
z XVII w. nieczęsto były w całości poświęcone męce Pańskiej; przykładem jest publikowany tu tekst Waleriana Gutowskiego, wzięty z obszernego zbioru Kwadrajezymał… (1688), w którym tematykę wyznaczają czytania na poszczególne dni
Wielkiego Postu, co oznacza, że większość kazań nie ma charakteru pasyjnego.
Pod sam koniec stulecia i w całym XVIII w. pojawiają się jednak zbiory będące
10

11

12

Zob. J. Flaga, Rola i funkcje bractw religijnych w Polsce w XVII i XVIII wieku, [w:] W kręgu wielkopostnej pobożności i bractw religijnych. Materiały z V Polsko-Hiszpańskiego Sympozjum Historycznego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 21 maja 2006 r., Lublin 2007, s. 60–63.
Zob. M. Godawa, Nabożeństwa Arcybractwa Męki Pańskiej w Krakowie w wewnętrznej analizie
porównawczej, „Polonia Sacra” XV(XXXIII) (2011), nr 28/72, s. 47–65.
Zob. J.J. Kopeć, Droga Krzyżowa. Duchowość nabożeństwa i antologia współczesnych tekstów polskich, Niepokalanów 1994, s. 9–18; zob. też A. Pawlak, „Drogi Odkupienia…”. Nabożeństwo pasyjne w Kościele polskim doby potrydenckiej na przykładzie Kalwarii Zebrzydowskiej, [w:] Seminaria
staropolskie. Literatura w kontekstach kulturowych, red. R. Krzywy, Warszawa 1997, s. 109–129.
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pokłosiem cyklicznych wystąpień kaznodziejskich, najczęściej dla wybranych grup
wiernych, np. członków bractw; w nich męka Chrystusa staje się głównym i często
jedynym tematem. Najwcześniejszy taki tekst w niniejszym tomie to kazanie Bernarda Gutowskiego wydane w 1696 r., jedno z wygłoszonych we wtorki wielkopostne. Późniejsze są kazania wyjęte ze zbiorów Adriana Seriewicza „na wtorki Wielkiego Postu” w Lublinie, Jana Franciszka od św. Józefa (Włockiego) „na pasyjach”
w Warszawie i Krakowie, wreszcie Michała Karpowicza z 1775 r. Zbiór dominikanina Augustyna Rakiewicza z 1712 r., choć jego tytuł zaczyna się tak samo jak
drukowany tekst gorzkich żalów (Snopek mirry…), nie ma jednak związku z tym
nabożeństwem, jest bowiem oparty na pięciu tajemnicach bolesnej części Różańca, którego gorliwym propagatorem był kaznodzieja z Choroszczy.

„Historyja”
Kaznodzieja przygotowujący kazanie pasyjne miał pozornie proste zadanie
w sprawie wyboru podstawowego źródła inwencyjnego: historia męki Chrystusa opisana jest przecież w Ewangeliach. Gdy jednak przyjrzeć się bliżej czterem
opowieściom, wychodzi na jaw, jak są one odmienne nie tylko pod względem
rozłożenia akcentów, lecz także na poziomie prostej narracji. Owszem, można
z nich złożyć historię, która obejmie wszystkie epizody, trzeba jednak pamiętać,
że wiele z nich znalazło poświadczenie tylko w jednej z ewangelicznych relacji:
na przykład anioł pociesza Jezusa w Ogrójcu tylko u św. Łukasza, o przesłuchaniu u Annasza mówi tylko św. Jan, z kolei odesłanie Jezusa do Heroda relacjonuje tylko św. Łukasz, a śmierć Judasza św. Mateusz. Dzielenie między siebie szat
Jezusa przez żołnierzy rzymskich oraz przebicie boku Chrystusa po jego śmierci wspomina tylko św. Jan13. To rodzi dalsze szczegółowe pytania: gdzie św. Piotr
zaparł się trzykrotnie swego Mistrza, jaki był dokładnie przebieg przesłuchań
przed Sanhedrynem, czy ukoronowanie cierniem nastąpiło przed wyrokiem Piłata, czy po nim; wiele takich wątpliwości musi rozstrzygnąć każdy, kto podejmuje się scalenia ewangelicznych relacji o Męce14. Rzecz jasna, nie jest to powodem do wątpienia w historyczność wydarzeń Wielkiego Piątku; apologetyka
chrześcijańska radziła sobie z wątpliwościami tego rodzaju dość skutecznie15.
Pełną, scalającą opowieści ewangelistów relację o ostatnim dniu Jezusa przed
śmiercią nazywano w XVI i XVII w. w Polsce po prostu „historyją” i wydawano
drukiem albo przed obszernym kazaniem pasyjnym przeznaczonym na Wielki
13
14

15

Zob. W. Bösen, Ostatni dzień Jezusa z Nazaretu, tłum. W. Moniak, Wrocław 2002, s. 24–43.
Oczywiście, dotyczy to nie tylko opowieści o męce Pańskiej, ale w ogóle wszelkich prób ułożenia tzw. synopsy czterech ewangelii.
Zob. P. Lisicki, Kto zabił Jezusa? Prawda i interpretacje, Kraków 2013.
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Piątek, albo samodzielnie. Warto tu przedstawić jeden z takich druków, który
w 1561 i powtórnie w 1572 r. wypuścił Maciej Wirzbięta pod nieco mylącym tytułem Postylla polska; tom nie zawiera bynajmniej kazań, lecz – jak podano w podtytule – „lekcyje, epistoły i Ewangelije przez cały rok”, czyli czytania liturgiczne
opatrzone tylko zwięzłymi argumentami streszczającymi fragmenty Pisma Świętego. Druga część publikacji, z odrębną kartą tytułową i z własnym sygnowaniem,
nosi tytuł Historyje męki Pana naszego Jezu Krysta od czterzech ewangelistów wypisane, z więtszą pilnością niżli przedtym wyprawione; z tychże czterzech jedna porządnie zebrana, z króciuchnym wykładem niektórych miejsc, w których się zdadzą
być niezgodni ewangelistowie. Dokładnie opisano tu zawartość tomiku: najpierw
znalazły się w nim teksty odpowiednich rozdziałów czterech Ewangelii kanonicznych, potem „historia”, czyli opowieść o męce „porządnie zebrana”, z towarzyszącymi jej tu i ówdzie objaśnieniami egzegetycznymi tych miejsc, w których
scalanie relacji napotyka trudności. Komentarze te, odróżnione stopniem pisma
od tekstu głównego, zwięźle przedstawiają sprawę, po czym informują, jak problem rozwiązano. Na przykład, omówiwszy różnice między ewangeliami w sprawie kolejności wydarzeń na Golgocie, autor stwierdza: „Myśmy w tym Jana świętego naśladowali prze to, że po wszytkich napośledniejszy pisał”16.
Odpowiedź na pytanie o przeznaczenie takich książek jak opisywany tu tom
Wirzbięty uwzględnić musi fakt, że jest to publikacja różnowiercza, a wyznania
reformowane zalecały czytanie Pisma Świętego i kazań w domu, zlecając to ojcu
rodziny. Pierwsze postylle w języku polskim, czyli zbiory kazań na cały rok, miały
taki właśnie „domowy” charakter (jedna miała nawet ten przymiotnik w tytule).
Nie dziwi więc fakt, że również czytania na poszczególne dni, czyli odpowiednik katolickiego lekcjonarza i ewangeliarza w jednym, wydawano w poręcznym
formacie octavo.
Scalanie narracji pasyjnej było przedsięwzięciem koniecznym zwłaszcza wtedy,
kiedy kaznodzieja podejmował się przedstawienia męki Chrystusa w kolejności
chronologicznej, komentując całą sekwencję wydarzeń od modlitwy w ogrodzie
Getsemani (a niekiedy nawet od Ostatniej Wieczerzy) do złożenia ciała Jezusa do grobu. O takich właśnie długich kazaniach wielkopiątkowych pisał kiedyś
Aleksander Brückner:
Kazania zaczynano już o północy, gdzie indziej o godzinie szóstej z rana, a po
obiedzie o pierwszej; kazania trwały od godzin dwu do siedmiu lub nawet dziesięciu.
[…] Kazanie pasyjne, Pasja – występowała formalnie z ramek innych kazań, stawała
się samodzielnym traktatem o kilkudziesięciu i więcej kartkach…17
16
17

Postylla polska …, cz. 2, Historyje męki Pana naszego…, Kraków 1572, k. F2v.
A. Brückner, Apokryfy średniowieczne, [w:] Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny, seria 2, t. 25, Kraków 1905, s. 265.

14

Wprowadzenie

Ten typ kazania pasyjnego reprezentuje w niniejszym tomie utwór Marcina
Białobrzeskiego, wybrany do publikacji mimo swej znacznej objętości; jest to przykład kazania dla każdego, nawet niezbyt wykształconego słuchacza, o czym świadczy prosty język, sporadyczne użycie łaciny, a także stosunkowo rzadkie odwoływanie się do źródeł erudycyjnych, takich jak pisma ojców Kościoła czy teologów
późniejszych. Potrzebę takich kazań, obejmujących całą narrację o męce Chrystusa i traktujących ją jako szkielet konstrukcyjny wystąpienia kaznodziejskiego, uzasadniać może właśnie zapotrzebowanie odbiorcy niewykształconego, któremu korzyść przynosiła taka właśnie popularyzacja osiągnięć egzegetów. Co interesujące,
Białobrzeski od czasu do czasu odwołuje się w tekście do synopsy ewangelicznych
opisów pasji, którą umieścił w swej postylli przed kazaniem wielkopiątkowym pod
tytułem Historyja to jest prawdziwa powieść męki Pana Jezu Chrysta i tych rzeczy,
które się przy niej działy, ze czterzech ewangelistów porządnie spisana. Dał przez to
dowód, że nie tylko protestanci potrzebowali owej „historyjej”.
Narracja Białobrzeskiego odbywa się przez rozwijanie przytaczanych dosłownie krótkich fragmentów Ewangelii. U innych autorów kompozycja przybierała nieco odmienną postać: przy zachowaniu chronologicznego toku opowieści
dzielili ją na kilka większych rozdziałów. Tak uczynił Jakub Wujek w dwu wersjach swojej Pasji, złożonej w jednej wersji z siedmiu, w drugiej – z dziewięciu
epizodów18. Można ten schemat kompozycyjny uznać za odmianę owej narratio
continua, którą znajdujemy u Białobrzeskiego.
Inne sposoby ujęcia tematyki pasyjnej odbiegają od kolejności chronologicznej albo podporządkowują ją jakiejś innej zasadzie, zostaną więc omówione niżej.

Warsztat krasomówcy
Oprócz tekstu ewangelicznego, egzemplów, które czerpano z istniejących bogatych zbiorów, wreszcie doświadczenia życiowego i duszpasterskiego – dobre kazanie pasyjne wymagało posłużenia się wiedzą teologiczną i opracowaniami egzegetycznymi. Z pewnością niewielu było duchownych, którzy by potrafili samodzielnie
prowadzić studia źródłowe, wymagające przecież dostępu do dobrze zaopatrzonej
biblioteki i opanowania warsztatu naukowego. Większość naśladowała znanych kaznodziejów albo posługiwała się różnego rodzaju kompilacjami; ich poziom i dostępność decydowały o zawartości erudycyjnej wystąpień kaznodziejskich.
Wypada w tym miejscu powiedzieć parę słów o rozumieniu oryginalności przez dawnych mówców kościelnych. Podobnie jak w literaturze świeckiej,
18

Wersja z siedmioma epizodami pochodzi z Postylli katolicznej mniejszej (pierwsza edycja 1579–
1580, Pasja dodana do edycji z 1582 r.), wersja obszerniejsza – z Postilla catholica (tzw. Postylli
większej, pierwsze wyd. 1575, osobne wyd. Pasji w 1584 r.).

15

Wprowadzenie

przez długie wieki nie znano pojęcia plagiatu, a wymaganie, by twórca świadomie i z wysiłkiem szukał sposobów odróżnienia się od innych, uznano by za niezbyt sensowne. W epoce, w której naśladowanie wzorców było zalecane jako sposób osiągnięcia doskonałości, między przekładem lub wierną parafrazą a dziełem
zupełnie samodzielnym rozciągała się szeroka i bogata w możliwości dziedzina
naśladownictw, różnego rodzaju zapożyczeń nie tylko słów, obrazów, lecz także
całych ciągów myślowych. Ani Jan Kochanowski, ani Piotr Skarga nie przeszliby pomyślnie dzisiejszych testów antyplagiatowych; trzeba jednak na ich zależność od innych autorów dawnych i im współczesnych patrzeć zgodnie ze stanem świadomości epoki19.
Najstarsze kazania zawarte w niniejszym tomie pochodzą od autorów różnowierczych, którzy z zasady nie uznawali Tradycji Kościoła za ważną, toteż ich
erudycja obejmowała przede wszystkim egzegezę biblijną i teologię czasów im
najbliższych. W takiej sytuacji pragmatyczne i łatwo dostępne wydawało się naśladowanie sławnych kaznodziejów. I tak Grzegorz Orszak przyjmuje jako punkt
wyjścia kazanie z postylli Filipa Melanchtona, przekształca je po swojemu, ale
w zasadzie nie wychodzi poza intencje pierwowzoru: poświęca swój tekst nie samej męce Pańskiej, lecz sposobom rozważania tej męki i korzyściom z niego płynącym, a czyni to w tonie dość suchego, chciałoby się powiedzieć scholastycznego
wykładu. Dlatego jego kazanie, jakkolwiek jako najstarsze otwiera zbiór, zapewne by go zamykało, gdyby układ nie był chronologiczny, lecz rzeczowy; jest to
bowiem swoiste kazanie metapasyjne, teoria rozważania męki Pańskiej. Jako takie nie wymagało posłużenia się szeroko rozbudowanym aparatem erudycyjnym
w zakresie egzegezy tekstu biblijnego.
Podobnie powiedzieć trzeba o kazaniu Mikołaja Reja, które wprawdzie bardziej systematycznie odwołuje się w drugiej swej połowie do narracji o męce Pańskiej, ale w gruncie rzeczy poświęcone jest historii usprawiedliwienia grzesznika
i odkupienia upadłej ludzkości dzięki cierpieniom Jezusa. Programowe odżegnywanie się kalwinistów od Tradycji sprawia, że nawet tam, gdzie wywód Reja pokrywa się z myślą św. Augustyna czy innego ojca Kościoła, nie pada jego imię;
autor woli się odwołać do cytatu z Pisma Świętego i interpretować go bez powoływania się na autorytety.
Jak ważne były one dla autorów katolickich i jak znacząco poziom i dostępność kompendiów teologiczno-biblistycznych wpływała na wyposażenie erudycyjne kazań, widać wyraźnie, gdy się porównuje teksty z drugiej połowy XVI w.
19

Kazanie wielkopiątkowe Piotra Skargi umieszczone w niniejszym wyborze uchodzi za zupełnie
samodzielne, zob. S. Sapiński, Badania źródłowe nad kazaniami niedzielnymi i świątecznymi Skargi, Kraków 1924, s. 53; por. J. Kwosek, Kategoria miłosierdzia w kazaniach księdza Piotra Skargi,
Katowice 2013, s. 57–61. Wydaje się jednak, że akcentowanie tego faktu jako swoistej pochwały jest anachroniczne, Skarga być może nie uznałby go za komplement.
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z tymi, które powstały później. Znacząco zmienił się bowiem w tym czasie warsztat kaznodziei, zwłaszcza gdy idzie o dostępne mu pomoce: coraz łatwiej było
mu panować nad zdobyczami egzegezy biblijnej i opartymi na niej koncepcjami
teologicznymi. Nie trzeba dowodzić, że przyczyniło się to do wzrostu poziomu
intelektualnego kazań, nie tylko zresztą pasyjnych.
Komentatorzy XVI–XVII w. korzystali, oczywiście, z tradycji średniowiecznych glosatorów, którzy niekiedy – jak najbardziej znany spośród nich Mikołaj
z Liry – opatrywali komentarzem cały tekst Biblii (Postillae perpetuae); korzystali też z wzoru św. Tomasza z Akwinu, który w Złotym łańcuchu (Catena aurea) komentował teksty Ewangelii poprzez umieszczenie przy nich cytatów z ojców Kościoła. Bliżej im było jednak do komentatorów bizantyńskich, takich jak Eutymiusz
Zigabenos, który objaśniał cztery Ewangelie wers po wersie, odwołując się często
do ojców wschodnich20. Te wzorce nie mogły jednak zadowalać biblistów nowożytnych: ich komentarze były pełnotekstowymi, obszernymi rozprawami na temat
poszczególnych wątków, wersetów lub słów, pełnymi cytatów z pisarzy wszystkich
wieków, rozważającymi różnice tekstowe powstałe w procesie transmisji tekstu, ale
przede wszystkim interpretacje, jakim święte teksty poddawano w chrześcijańskiej
egzegezie. Do dziś mogą budzić uznanie i dawać korzyść czytelnikom.
Pierwszym chronologicznie nowożytnym egzegetą tekstów ewangelicznych,
którego należy tu wymienić, był Cornelius Jansenius, biskup Gandawy, wcześniej profesor uniwersytetu w Louvain i jego delegat na sobór trydencki. Wydał
on w 1572 r. dzieło w czterech częściach pt. Commentarium in suam concordiam ac
totam historiam evangelicam (miało ono kilka wydań późniejszych); objaśnienia
do męki Pańskiej znalazły się w ostatniej części i zajmują 70 stron dużego formatu. Jeszcze większą sławę zyskał nieco później Alfonso Salmeron, jezuita hiszpański, jeden z pierwszych towarzyszy św. Ignacego, którzy złożyli śluby w Paryżu już
w 1534 r. On również brał udział w soborze trydenckim jako teolog kilku papieży. Dziełem jego życia jest 16-tomowy komentarz do Nowego Testamentu: Commentarii in evangelicam historiam et in Acta Apostolorum, wydawane pośmiertnie
od 1597 r. W tym monumentalnym dziele tematyka pasyjna zajmuje tom 10 zatytułowany De passione et morte Domini nostri Iesu Christi: w 51 rozdziałach („traktatach”) omówiono szczegółowo epizody męki Chrystusa od modlitwy w Ogrójcu po złożenie do grobu, przytaczając liczne autorytety teologiczne dawne i nowe
i dyskutując ich poglądy. Inny jezuita hiszpański, Juan Maldonatus, w tym samym
czasie publikował swoje komentarze do czterech Ewangelii. Kilkanaście lat później
zaczęły wychodzić dzieła Korneliusza a Lapide, jezuity flamandzkiego, który objaśnił wszystkie księgi biblijne z wyjątkiem Psałterza. Jego komentarze były często
cytowane lub tylko wspominane przez kaznodziejów XVII i XVIII w.
20

Jego dzieło, w łacińskim przekładzie znanego dominikańskiego egzegety Jana Henteniusa, wydawano drukiem począwszy od 1544 r. pt. Commentaria in sacrosancta quattuor Christi Evangelia.
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Około połowy XVII w. pojawiły się dwa inne obszerne komentarze do tekstów ewangelicznych: oratorianina Józefa Speranzy i karmelity Jana de Sylveiry. Pierwszy z nich napisał Observationes et affectus spirituales ad Christi Domini
passionem, dołączone pośmiertnie do czwartego wydania jego pism wybranych
w 1650 r.; w 37 rozdziałach („punktach”) czytelnik znajduje obszerne objaśnienia
oparte na dogłębnej znajomości tradycji kościelnej, ale sięgające także do autorów starożytnych. Sylveira natomiast w 1657 r. opublikował po raz pierwszy, parokrotnie później wznawiane, Commentaria in textum evangelicum, których piąty
tom obejmuje m.in. mękę Pańską: w 22 rozdziałach księgi VIII odnaleźć można bogate objaśnienia do opisów męki Chrystusa.
Można by wyliczyć jeszcze wiele innych dzieł stanowiących warsztat teologa biblisty XVII i XVIII w.; te wymienione wyżej są najczęściej wzmiankowane
w kazaniach niniejszego tomu, a nawet jeśli nazwisko autora kompendium nie
jest wymienione, łatwo można udowodnić fakt korzystania z jego dzieła przez kaznodzieję, ponieważ powtarzają się sekwencje myślowe, przykłady i cytaty z tych
samych ojców Kościoła.
Pojawienie się tak obszernych i wartościowych naukowo komentarzy biblijnych w drugiej połowie XVI w. wiązać trzeba z wielką reformą Kościoła katolickiego, której najwyraźniejszym etapem był sobór trydencki. Wprowadzanie
w życie jego postanowień oznaczało zmianę niemal całego „mentalnego oprzyrządowania” Kościoła: wprowadzano nowe księgi liturgiczne, tłumaczenia Pisma
Świętego na języki narodowe, katechizmy, solidnie opracowane piśmiennictwo
hagiograficzne i historyczne, modlitewniki i śpiewniki. Duchowieństwo zobowiązywano do zdobywania wiedzy teologicznej i do stosowania jej w pracy duszpasterskiej, także w kaznodziejstwie.
Ważną rolę w tym dziele odegrało powstałe w tymże czasie Towarzystwo Jezusowe, zakon, który od początku przyciągał i kształcił wybitnych teologów i współautorów reformy. Postaci świętych Roberta Bellarmina, Franciszka Ksawerego
i Piotra Kanizjusza, Jeana Bollanda i jego następców wydających Acta Sanctorum,
w Polsce Piotra Skargi, Jakuba Wujka czy Marcina Laterny – to pierwszy szereg
działaczy reformy katolickiej; dzięki nim Kościół już w drugiej połowie XVI w.
stał się wspólnotą przyciągającą nie tylko heroiczną wiarą, lecz także działalnością na niwie intelektualnej. Nie przez przypadek również wśród wymienionych
wyżej wybitnych egzegetów pojawiło się kilku jezuitów.
Gdy na rozwój wiedzy biblijnej u schyłku XVI w. i w następnym półwieczu
spojrzeć z jeszcze szerszej perspektywy, można uznać go za zjawisko charakterystyczne dla późnego renesansu, który miał oblicze raczej filologiczno-antykwaryczne niż literackie i przyniósł dzieła stanowiące podsumowanie działań humanistów w tym zakresie: dojrzałe edycje klasyków (także ich dzieł mniej znanych
i dochowanych we fragmentach), nowoczesne słowniki języków starożytnych
i nowożytnych, badania nad kulturą grecką i rzymską przynoszące szczegółową
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wiedzę o życiu codziennym i wydarzeniach historycznych. Przedstawiciele późnego renesansu, np. Karol Sygoniusz, Józef Scaliger, Justus Lipsjusz czy Hugo
Grotius wykorzystywali dorobek poprzedników jako podstawę do opracowań
syntetycznych i jako podstawę własnych propozycji opartych na myśli starożytnej. Wydaje się, że można widzieć podobne intencje u przedstawicieli rozwijającej się w tym czasie katolickiej egzegezy biblijnej.
Najważniejszy skutek upowszechnienia się omówionych komentarzy biblijnych był taki, że nie tylko najlepiej wykształceni i uzdolnieni naukowo, ale niemal wszyscy kaznodzieje uzyskali dostęp do skarbów Tradycji i do zdobyczy nauk
biblijnych, które mogli wykorzystać i wykorzystywali w swych wystąpieniach oratorskich. Nawet jeśli erudycja obecna w kazaniach XVII-XVIII w. pochodzi z drugiej ręki, to znaczy od Salmerona, Korneliusza a Lapide czy od Sylveiry (a często
z tych właśnie źródeł pochodzi), nie wolno traktować jej jako drugorzędnej, mniej
wartościowej: jeśli kaznodzieja cytuje świętych Ambrożego, Cyryla Aleksandryjskiego czy Bazylego nie bezpośrednio, to przecież odwołuje się do tych autorów,
niekiedy celnie łącząc ich myśli w bardzo pouczającym wywodzie21.

Kompozycja i topika
Twórcy kazań pasyjnych stawali wobec bogatej tradycji nie tylko w sferze egzegezy biblijnych opisów męki Pańskiej, ale także jeśli idzie o sposoby ujęcia tematu. Decyzje dotyczące drugiego z działów teorii retorycznej, czyli dispositio, zawsze niezwykle ważne dla osiągnięcia odpowiedniej siły perswazji, w tym wypadku
nabierały szczególnego znaczenia ze względu na funkcjonującą już, ugruntowaną topikę. Niezwykle interesujące jest obserwowanie, jak mówcy starali się nadać
swym tekstom własny charakter nawet wtedy, gdy korzystali z tradycyjnych wzorców kompozycyjnych. Wybór kazań staropolskich w niniejszym tomie jest próbą
pokazania różnorodności w podejściu autorów do topiki pasyjnej.
Kilka tekstów ma charakter prostej opowieści utrzymanej w porządku chronologicznym, z komentarzem pomagającym zrozumieć zarówno sens dosłowny, jak i duchowe znaczenia epizodów męki Pańskiej. Wśród takich kazań wybór padł na obszerną pasję Marcina Białobrzeskiego, która zaleca się prostym
stylem i unikaniem wątków pobocznych; autor trzyma się narracji ewangelicznej, którą komentuje, odnosząc do innych ksiąg biblijnych i do ojców Kościoła.
Inna „pasja” wybrana do publikacji to kazanie Waleriana Gutowskiego późniejsze o ponad sto lat. Porównanie tych dwu tekstów pokazuje dwie różne osobowości
21

Nawiasem mówiąc: chciałoby się, by źródła (często elektroniczne), z których czerpią dzisiejsi kaznodzieje, zawierały choć cząstkę tego materiału patrystycznego, którą widzimy u autorów wydawanych w niniejszym tomie.
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autorskie, działające w odmiennych uwarunkowaniach. Gutowski, podobnie jak
Białobrzeski, trzyma się zasadniczo „historyjej”, podobnie też chce objąć komentarzem zarówno sens literalny, jak i duchowe znaczenie poszczególnych epizodów
i słów. Z pewnością odmienny, znacznie szerszy jest u barokowego mówcy zasięg
inwencji retorycznej: Gutowski cytuje znacznie więcej teologów z epoki patrystycznej i ze średniowiecza, nie stroni od przytaczania anegdot i opowieści o świętych,
zwłaszcza franciszkańskich. Ale najważniejsze jest to, że patrzy na opis męki, zauważając w nim dominujący obraz czy ciąg obrazów sprowadzających się do tematu pragnienia. Dlatego z upodobaniem przywołuje wszelkie epizody związane z piciem, żywiołem płynnym, a także pragnieniem rozumianym metaforycznie. Służą
temu również pewne chwyty stylistyczne, jak np. powtarzanie w początkowej partii paradoksalnego sformułowania z kazania św. Bernarda z Clairvaux: aqua sitiens
(„źródło pragnące”). Sam kaznodzieja potwierdza, że szukał dominanty kazania
w jakimś jednym motywie, gdy przechodzi do podsumowania:
Otóż widzicie, że wszystka przenajdroższa męka Jezusowa nic inszego nie była,
tylko jedno ustawiczne, nieuśmierzone i nieugaszone pragnienie, które zaprawdę
słuszna i przyzwoita rzecz, ażebyśmy mu też jakimkolwiek pobożnym pragnieniem
naszym, jako możemy najlepiej, odwdzięczali (ust. 94).

Taka koncentracja na jednym organizującym całość kazania motywie wydaje
się charakterystyczna dla pasyjnego kaznodziejstwa barokowego.
Piotr Skarga sięgnął w swym kazaniu wielkopiątkowym do innego schematu
kompozycyjnego stosownego przy tej okazji, znanego nie tylko z literatury, lecz
także z dzieł muzycznych, a mianowicie do siedmiu słów Jezusa na krzyżu. Zastrzegając, że o ich kolejności decyduje „nie porządek Ewanjelijej, ale nasze uważanie i nabożeństwo”, wysunął na czoło trzy z nich, pozostałe traktując zdawkowo. Obserwować można, jak zręcznie komponuje Skarga pierwszy, najdłuższy
fragment poświęcony zdaniu „Boże, Boże mój, czemuś mię opuścił”: rozważa
opuszczenie Jezusa w dziesięciu „gospodach”, czyli miejscach, w których rozgrywały się wydarzenia. Kaznodzieja streszcza całą mękę Pańską w ciągu scen, czyli
mikronarracji, co pozwala mu uniknąć opowieści ciągłej, ale jednocześnie trzymać się zasadniczo fabuły ewangelicznej.
Schemat siedmiu słów Chrystusa na krzyżu znajdujemy i w innych kazaniach
staropolskich, np. w łacińskim zbiorze bł. Stanisława Papczyńskiego Orator crucifixus sive ultima septem verba Domini nostri Iesu Christi, powstałym pod koniec
lat sześćdziesiątych XVII w.22
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Zob. S. Papczyński, Pisma pasyjne, tłum. R. R. Piętka, wprowadz. W. Pawlak, M. Miotk, Warszawa 2008 (Żródła Mariańskie, t. 5).
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Kompozycja składająca się z ciągu wyróżnionych przez autora scen, która pojawiła się w pierwszej części kazania Skargi, była na tyle atrakcyjna, że używało jej wielu kaznodziejów opisujących mękę Pańską. Najciekawsze są te realizacje owej zasady, które kładą szczególny nacisk na motyw patrzenia, zachęcają do
zajęcia pozycji widza. Tak dzieje się w dwóch kazaniach zamieszczonych w niniejszym wyborze, które za „protemat” obrały cytat z Księgi Wyjścia 3, 3: „Pójdę i oglądam widzenie to wielkie” (słowa Mojżesza, gdy zauważył krzew gorejący niedaleko góry Horeb). Fabian Birkowski w swym kazaniu wielkopiątkowym,
pierwszym z publikowanym w niniejszym tomie, ukazuje 13 „widoków” (z których zresztą nie wszystkie są opisami w sensie ścisłym) i wielokrotnie podkreśla,
że sam patrzy na te sceny i zachęca do patrzenia swoich słuchaczy.
Jeszcze dalej poszedł w tym kierunku Adrian Seriewicz, który cały zbiór kazań
pasyjnych zatytułował Dyjalog albo Komedyja męki Jezusowej w siedmiu scenach lub
kazaniach reprezentowana…, co wygląda na pierwszy rzut oka na niezbyt szczęśliwą
genologiczną prowokację. Z uporem podkreślane przez kaznodzieję teatralne paralele (męka jest i komedią, i tragedią, scenicznym spectaculum, mówi się o scenach
i aktach) mają pomóc w zachęcaniu do patrzenia, w unaocznianiu scen pasyjnych
i apelach o zaangażowanie się słuchaczy. Bernardyński orator zapewne nie był arcymistrzem w swoim fachu, ale jego kazania z pewnością pokazują, jak daleko mogła sięgać ambicja przyciągania słuchaczy niezwykłymi pomysłami.
Kazanie Franciszka Rychłowskiego ma za motto fragment z Lamentacji Jeremiasza: „O wy wszyscy, którzy drogą idziecie, uważajcie i upatrujcie, jeżeli jest boleść jako boleść moja!”. Zdumiewać musi, jak emocjonalny ton tego cytatu kontrastuje ze schematem kompozycyjnym tekstu uczonego reformaty. Postanowił
on mianowicie podejść do męki Pańskiej z narzędziami scholastycznymi i omówił
ją poprzez cztery rodzaje przyczyn, o których czytał u Arystotelesa i św. Tomasza
z Akwinu. Obficie stosuje terminologię łacińską i scholastyczny tryb dowodzenia,
dzieląc wywód na drobniejsze cząstki i powtarzając jak refren sformułowania takie
jak: „srogości i ciężkości męki Chrystusowej tak dowodzę”, „jużem tedy jakokolwiek pokazał ciężkość męki Chrystusowej ex causa finali” itp. Ów żargon filozoficzny porządkuje wywód autora, ale daleko odbiega od tonu innych kaznodziejów opisujących mękę Pańską, a niekiedy nawet od tonu samego Rychłowskiego,
gdy próbuje on ukazać słuchaczom cierpienia Jezusa w szczegółach.
Niezwykle popularne było używanie starotestamentowych typów męki Chrystusowej i komponowanie kazania pasyjnego jako wielkiego porównania. Motywem wybranym jako typ mógł być niemal każdy wątek biblijny. Listę kilkunastu
takich paralelnych postaci i wydarzeń znajdujemy w kazaniu Fabiana Birkowskiego z 1623 r.: od Abla po Jonasza i ofiary żydowskie opisane w Pięcioksięgu. Nie wszystkie one mogły wystarczyć jako temat całego kazania, ale niektóre
pojawiały się w tej roli, na przykład motyw węża miedzianego ratującego Żydów na pustyni przed plagą prawdziwych węży. Gabriel Leopolita (Zawieszko)
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ułożył całą serię kazań opartych na tym motywie i potrafił w drukowanym tu
fragmencie tekstu na Wielki Piątek pokazać oryginalność w potraktowaniu tematu, udowadniając, że król Ezechiasz słusznie zniszczył miedzianego węża, bo
przecież ofiara Chrystusa przewyższyła już moc żydowskiego znaku. Tenże kaznodzieja jest też autorem zbioru pasyjnego Historia o Jonaszu dla rozmyślania
nadroższej męki Pana Jezusa (Lwów 1618).
Interesujące wyniki mogło przynieść przedstawianie męki Pańskiej z punktu widzenia jakiegoś wybranego motywu, który kaznodzieja uznawał za swoisty
„klucz” do narracji pasyjnej. Była już mowa o tym, że Walerian Gutowski akcentował w ten sposób motyw pragnienia. Również Bernard Gutowski szedł w podobnym kierunku, uznając za przewodni temat kielich. Wybrał z Biblii i z literatury teologicznej liczne warianty tego motywu, mamy więc w jego kazaniu
kielich z ogrodu Getsemani, kielich szaleństwa ze sceny pojmania, kielich sromoty ze scen udręczenia w pałacu arcybiskupim i inne kielichy aż po ten, który
Chrystus wypił na krzyżu. Kaznodzieja nie cofnął się nawet przed wątpliwą etymologią słowa calix (kielich) od greckiego to kalon (suche drewno), chcąc połączyć drewno krzyża z kielichem męki.
Także Jan Franciszek Włocki skierował swą wyobraźnię ku skojarzeniom kulinarnym, opisując mękę Pańską jako ucztę, „traktament”. Pojawiające się obrazy jedzenia, potraw i napojów pozwalają kaznodziei nazywać także swój własny
tekst „zastawionym stołem”.
Niektóre pomysły kaznodziejów mogą się wydawać na pierwszy rzut oka
dziwnymi, ale warto się nad nimi pochylać, niekiedy bowiem odkrywają niezwykłe piękno skojarzeń biblijnych. Jako przykład niech posłuży kazanie Augustyna Rakiewicza, którego zamiarem było ukazać współcierpienie Matki Boskiej,
dlatego budował swój wywód symetrycznie, ukazując w poszczególnych etapach
męki Pańskiej najpierw Chrystusa jako flos campi, „kwiat polny kwitnący”, a potem Maryję jako lilium inter spinas, „lilię między cierniem”. Zapożyczając te obrazy z drugiego rozdziału Pieśni nad Pieśniami, wpisuje się Rakiewicz, po pierwsze, w starą tradycję wykorzystywania tej księgi biblijnej do ukazywania tajemnic
maryjnych, a po drugie – istotnie przedstawia równoległość cierpień Jezusa i Maryi jako przejaw miłości Oblubieńca i Oblubienicy. Dominikański autor czerpie
tu zresztą z najlepszych źródeł, bo z traktatu o męce Pańskiej autorstwa św. Bernarda z Clairvaux, a to są wyżyny średniowiecznego obrazowania.
Konceptyzm kaznodziejski miał też i inne oblicze, widoczne np. w tekście
Jacka Liberiusza, który za motto swego kazania pasyjnego obrał cytat z Proroctwa Ezechiela o „mężu odzianym w lniankę” i uczynił z tego pretekst, by porównać mękę Chrystusa do cierpień lnu, które musi on znosić, zanim stanie się
tkaniną. Uruchomiono tu aparat erudycyjny, sięgając do tekstów Pliniusza Starszego, przeprowadzono porównanie między lnem a Chrystusem bardzo konsekwentnie, uzyskując podziw czytelnika dla pomysłowości autora. Trudno jednak
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uznać prawomocność teologiczną takiego postępowania: Jacek Liberiusz raczej
nie przekonuje słuchaczy o roli lnu w historii zbawienia.
Motywem, który narzucał się jako ważny przy komponowaniu kazań pasyjnych, był znany już w średniowieczu planctus, rozumiany nie tylko jako rozpacz
Matki Boskiej, lecz także płacz całej natury nad śmiercią Chrystusa. Motyw
ten pojawił się w zakończeniu kazania Piotra Skargi na Wielki Piątek, stanowi
też główny akcent w kazaniu „drugiego Skargi”, Michała Franciszka Karpowicza. Tekst ten warto czytać ze świadomością, jak daleko posuwali się kaznodzieje w komplikowaniu stylu i poszukiwaniu oryginalności kompozycyjnej, by docenić wielką prostotę wyrazu osiągniętą przez Karpowicza.
Pasyjna topika obejmuje także pomniejsze motywy, które rzadko organizowały całe kazania lub ich zbiory, ale pojawiają się niekiedy jako elementy większych kompozycji. Można tu wskazać przykład znany z historii sztuk plastycznych, mianowicie arma Christi – przedstawienia narzędzi męki Pańskiej. Częste
są one w opisach cierpień Chrystusa: bicze i korona cierniowa powodują upływ
krwi przedstawiany bardzo ekspresywnie, niekiedy z pewną przesadą, każdy czytelnik zapamiętuje też gwoździe ze scen krzyżowania i włócznię Longinusa przebijającą bok Chrystusowy. Jako niemal kompletny zestaw pojawiają się arma Christi w kazaniu Augustyna Rakiewicza.
Innym motywem pojawiającym się w kazaniach o męce Pańskiej (w niniejszym wyborze najwyraźniej u Adriana Seriewicza) jest paralela między cierpiącymi częściami ciała Chrystusowego a grzechami, które ludzie popełniają, używając
tychże części ciała: korona cierniowa staje się zadośćuczynieniem za grzechy myśli, przebicie nóg – za chodzenie w nieodpowiednie miejsca, a przebicie boku – za
„grzechy serca”, czyli nienawiść i niechęć wobec bliźniego.
Piętnaście kazań pasyjnych z wieków XVI–XVIII to z pewnością wybór zbyt
skromny, by można mówić o jego reprezentatywności. Męka Pańska była w okresie staropolskim jednym z ważnych tematów kaznodziejskich, dlatego dalsze badania zmierzające do ukazania bogactwa topiki pasyjnej pozostają pilnym obowiązkiem historyków wymowy kościelnej.

***
Męka Chrystusa jest również centralnym tematem kazań w dwóch ostatnich
stuleciach. Dlatego też wyłonienie kilku reprezentatywnych tekstów wymagało
dokonania niełatwej selekcji. Przy pryncypialnym założeniu, że uwaga badawcza antologii skupia się przede wszystkim na mało znanych tekstach staropolskich, w niniejszym tomie zamieszczono i wyjaśniono jedynie sześć kazań z XIX
i XX w. poświęconych passio Christi, takich kaznodziejów tych czasów jak Zygmunt Golian, Antoni Szlagowski, Józef Kłos, Józef Teodorowicz, Jan Pietraszko
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i Edward Staniek. Konieczność dokonania trudnego wyboru sprawiła, że pośród
kazań pasyjnych z tych stuleci nie znalazły się teksty Piotra Semenenki23, Józefa Stanisława Adamskiego24, Tadeusza Jachimowskiego25, Nikodema Cieszyńskiego26, Tadeusza Olszańskiego27, Jana Twardego28 i wielu innych. Warto przypomnieć, iż w tym gatunku homiletycznym z predylekcją wypowiadał się na
przykład prymas Józef Glemp, głosząc przez kilka lat kazania pasyjne w kościele św. Krzyża w Warszawie29.
Należy także zwrócić uwagę na kontekst religijny i kulturowy, w jakim powstawały i głoszone były kazania pasyjne XIX i XX stulecia. W okresie rozbiorów gorące nabożeństwo do Chrystusa cierpiącego łączyło się z bólem wywołanym utratą niepodległości Polski.
Znakomitą okazję do głoszenia kazań pasyjnych stwarzały gorzkie żale. Istotną częścią tego typowo polskiego nabożeństwa pasyjnego, powstałego na przełomie XVII i XVIII w. i odprawianego w okresie Wielkiego Postu od 1707 r., jest
bowiem kazanie tematyczne, mające za bezpośredni przedmiot rozważanie męki
i śmierci Jezusa Chrystusa30. Kazania pasyjne wygłaszane były najczęściej przez
kolejne niedziele Wielkiego Postu, w czasie rekolekcji i w Wielki Piątek. Często tworzyły pewien cykl tematyczny. Stanowią silny i skuteczny motyw skruchy i nawrócenia, zdolny zapalić najszlachetniejsze uczucia żalu za grzechy oraz
akty dobrych postanowień. Znajduje to potwierdzenie w słowach poety: „Panie
mój, choć zapalasz i gasisz gwiazd krocie – serce ludzkie zapalisz tylko na Golgocie” (K. H. Rostworowski). Dlatego też kazania pasyjne cieszyły się i cieszą
wciąż dużym uznaniem. Z punktu widzenia tworzywa homiletycznego zalicza się
je do tzw. kazań historycznych, czyli opowiadających o doniosłych wydarzeniach
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Zob. P. Semenenko, Męka i śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa, Kraków 1934.
Zob. J. S. Adamski, Kazania świąteczne na uroczystości Pańskie, t. 1–2, Poznań 1905–1906;
idem, Kazania na niedziele całego roku kościelnego, t. 1–4, Kraków 1910–1913.
Zob. T. Jachimowski, Bądź wola Twoja – kazania pasyjne, Warszawa 1935.
Zob. N. Cieszyński, Ecce Homo. Siedem kazań pasyjnych, Poznań 1914; idem, A oni poszli za
nim. Sześć kazań pasyjnych, Poznań 1918.
Zob. T. Olszański, W światłach Męki Pańskiej. Rozważania pasyjne, Kraków 1989.
Zob. Crucem tuam adoramus. Kazania pasyjne, Przemyśl 1990; „Głosimy Chrystusa Ukrzyżowanego”. Kazania pasyjne, red. J. Twardy, Przemyśl 1991; „Aby się wypełniło Pismo”.
Kazania pasyjne w oparciu o Ewangelię św. Mateusza, red. J. Twardy, Przemyśl 1993;
Cierpienia Chrystusa ceną naszego zbawienia w ujęciu świętego Łukasza. Kazania pasyjne,
red. J. Twardy, Przemyśl 1992; Kazania pasyjne w oparciu o Ewangelię według św. Marka, red. J. Twardy, Przemyśl 1994; „Do końca ich umiłował”. Kazania pasyjne w oparciu
o Ewangelię według św. Jana, red. J. Twardy, Przemyśl 1995.
Zob. J. Glemp, „Boskie i cesarskie”. Ewangelia wobec polityki. Kazania pasyjne w kościele
św. Krzyża w Warszawie Anno Domini 1995, Warszawa 1995.
M. Bańbuła, B. Bartkowski, Gorzkie żale, EK V, s. 1309–1311.
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z dziejów naszego zbawienia, opisanych w Ewangelii31. Ich tłem, a nawet osnową, powinno być historyczne wydarzenie męki Chrystusa. Słuchacze oczekują
szczegółowego i barwnego opisu tego wydarzenia – i tym oczekiwaniom kaznodzieja pasyjny powinien sprostać32.
Świadomy tego był jeden z najwybitniejszych dziewiętnastowiecznych kaznodziejów – ks. Zygmunt Golian. W niniejszej antologii zamieszczone zostało jego kazanie VII o męce Pańskiej: „Powinien umrzeć!”, w którym „Misjonarz
apostolski” szczegółowo rozważa kulminacyjny moment procesu Jezusa. Postawiony przed Wysoką Radą żydowską Zbawiciel słyszy werdykt, iż „winien jest
śmierci” (Mt 26, 66) – debet mori.
Ten sam charakter kazania historycznego ma Konferencja II ks. Antoniego
Szlagowskiego, w której ten wielki kaznodzieja stolicy Polski33 analizuje postawę dwóch apostołów – Piotra i Judasza – wobec Jezusa w wydarzeniach Wielkiego Tygodnia. O ile obaj upadli, o tyle odmienne były dalsze koleje ich losu:
jeden odnalazł drogę skruchy, a drugi pogrążył się w rozpaczy, która doprowadziła go do samobójczej śmierci.
W kolejnym z zaprezentowanych w tym tomie kazaniu ks. Józef Kłos podejmuje ściśle teologiczne rozważania, zestawiając krwawą ofiarę Chrystusa na
krzyżu z bezkrwawą ofiarą mszy św. sprawowaną na ołtarzu. Jest to IV kazanie
z cyklu Dwie ofiary, jakie słynny redaktor „Przewodnika Katolickiego” wygłosił
w katedrze poznańskiej w Wielkim Poście 1931 r.
Kazaniem pasyjnym pod każdym względem wyjątkowym jest Konferencja III
z cyklu Kuszenie Chrystusa autorstwa Józefa Teodorowicza, ostatniego ormiańsko-katolickiego arcybiskupa Lwowa, wygłoszona w 1938 r. w ramach Wielkopostnych konferencji radiowych. Ten wybitny polski kapłan, kaznodzieja i mąż stanu mocno osadza swą konferencję w realiach epoki, podkreślając, że kusiciel nie
zaprzestał swej podstępnej i niszczycielskiej działalności. Polska jest bowiem zagrożona z dwóch stron: z Zachodu przez hitlerowski neopoganizm i ze Wschodu przez bezbożny komunizm.
Rozwinięta po soborze watykańskim teologia skupia uwagę na homilijnym
sposobie przepowiadania Słowa Bożego. Skutki tego są dobrze widoczne w tekstach pasyjnych dwóch wybitnych kaznodziejów Krakowa: bp. Jana Pietraszki
i ks. Edwarda Stańka. Pierwszy z nich, wychowawca polskiej inteligencji34 działający w kolegiacie uniwersyteckiej św. Anny, analizuje wywyższenie Jezusa na
31
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T. Olszański, Przepowiadanie śmierci Pańskiej w kazaniach pasyjnych, „Współczesna Ambona” 2
(1985), s. 166–169.

Ibidem, s. 167.
K. Panuś, Kaznodzieja stolicy Polski, [w:] idem, Wielcy mówcy Kościoła w Polsce, Kraków 2005,
s. 349–357.
Ibidem, s. 381–392.
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krzyżu, czyli Jego śmierć dokonaną dla zbawienia świata. Jest to homilia wygłoszona w Wielki Piątek, 28 marca 1976 r., a tytuł: „Potrzeba, by wywyższono Syna
Człowieczego…” to cytat wzięty z J 3, 14. Natomiast ks. E. Staniek, wybitny patrolog, niestrudzony głosiciel słowa Bożego i wychowawca kapłanów35, przedstawia w swym kazaniu Los Sprawiedliwego dwie wielkie biblijne postacie: Abla
i Chrystusa. Ofiara krwi Abla, pierwszego męczennika (Mt 23,35; Łk 11,51),
wołająca ku niebu (Rdz 4, 10), jest typem o wiele skuteczniejszej ofiary Chrystusa (Hbr 12, 24).
Wydaje się, że tych sześć kazań pasyjnych z dwóch ostatnich stuleci, zamieszczonych w antologii, dobrze reprezentuje temat Passio Christi, który jest najwyższym przejawem miłosierdzia Bożego. Podejmują go biskupi i arcybiskupi, także
przedstawiciel bardzo dla kultury polskiej zasłużonych Ormian, kapłani pracujący w duszpasterstwie i uczeni. Prawdę o miłosierdziu Bożym jako najwspanialszym wyrazie męki Chrystusa eksponuje Kościół współczesny. Wiek XX, nazwany przez św. Jana Pawła II „stuleciem wielkich niedoli człowieka”, świadek
„obozów koncentracyjnych, gwałtów, tortur, terroryzmu, a także różnorodnych
dyskryminacji”36, utrwalił bowiem w wierzących przekonanie, że tylko Boże miłosierdzie może przemienić ludzkie serca i stać się źródłem nadziei. „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój,
a człowiek szczęście!”37. Warto jednak pamiętać, że prawda o Bożym miłosierdziu nie jest wytworem teologii XX w. ani nawet wynikiem objawień Jezusa Miłosiernego św. siostrze Faustynie. Jest ona głęboko zakorzeniona w Piśmie Świętym i znana od samych początków Kościoła.
Janusz S. Gruchała
Kazimierz Panuś
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K. Panuś, W obliczu prawdziwej mądrości. Kaznodziejskie dzieło ks. prof. Edwarda Stańka,
[w:] Wielcy kaznodzieje Krakowa. Studia in honorem Eduardi Staniek, red. K. Panuś, Kraków
2006, s. 487–499.
Jan Paweł II, encyklika Redemptor hominis, nr 17.
Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. i konsekracji sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, [w:] idem, Pielgrzymki do Ojczyzny: przemówienia, homilie, Kraków 2005, s. 1207.
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Skróty ksiąg biblijnych
Abac.
Act., Acto., Actorum

Księga Habakuka
Dzieje Apostolskie
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Amos
Apoc., Apocal.
Can., Cant.
1, 2 Cor., Corinth.
Deut.
Eccl., Eccle., Eccles.
Ephes.
Esai., Esaiae
Esdrae, Ezdra.
Esther
Exo., Exod, Exodi
Ezech.
Galat.
Gen., Gene., Genesis
Habac.
Hebr., Hebrae.
Ierem.
Ioan.
1, 2, 3 Ioan.
Iob
Isa., Isai, Isaiae
Iudic.
Levit.
Luc., Lucae
1, 2 Mac., Mach.
Malach.
Mar., Marc., Marci
Math., Matt.
Micheae
1, 2, 3, 4, 5 Mois., Mojże.
Num.
Oseae
1, 2 Paralip.
1, 2 Petr.
Philip.
Prov.
Ps., Psal.
1, 2 Reg.
3, 4 Reg.
Sap., Sapien.
1, 2 Thess.
Thren., Threno.
1, 2 Tim.
Zach.

Księga Amosa
Apokalipsa św. Jana
Pieśń nad Pieśniami
1, 2 List do Koryntian
Księga Powtórzonego Prawa
Mądrość Syracha
List do Efezjan
Księga Izajasza
Księga Ezdrasza
Księga Estery
Księga Wyjścia
Księga Ezechiela
List do Galatów
Księga Rodzaju
Księga Habakuka
List do Hebrajczyków
Księga Jeremiasza
Ewangelia św. Jana
1, 2, 3 List św. Jana
Księga Hioba
Księga Izajasza
Księga Sędziów
Księga Kapłańska
Ewangelia św. Łukasza
1, 2 Księga Machabejska
Księga Malachiasza
Ewangelia św. Marka
Ewangelia św. Mateusza
Księga Micheasza
1, 2, 3, 4, 5 Księga Mojżeszowa
Księga Liczb
Księga Ozeasza
1, 2 Księga Kronik
1, 2 List św. Piotra
List do Filipian
Księga Przysłów
Księga Psalmów
1, 2 Księga Samuela
1, 2 Księga Królewska
Księga Mądrości
1, 2 List do Tesaloniczan
Lamentacje
1, 2 List to Tymoteusza
Księga Zachariasza
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Skróty łacińskie w marginaliach
(pełne brzmienie łacińskie podano w ablativie)
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dial.
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epist.
expos.
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l., lib.
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orat.
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p., part.
qu., quaest.
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tom.
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articulo
capite
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libro
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numero
oratione
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dyspozycja (część utworu)
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strona
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sekcja
kazanie
tytuł (część utworu)
tom
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wiersz
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BT Biblia Tysiąclecia, wyd. 5 popr., Poznań 2013.
Vulg Vulgata: Biblia sacra, Tubingae 1564.
Wujek Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r., transkrypcja J. Frankowski, Warszawa 1998.

Część pierwsza
Stulecia XVI–XVIII
opracował
Janusz S. Gruchała
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Zasady wydania i transkrypcji
Zasady wydania
Wielka liczba staropolskich kazań pasyjnych stawiała wydawcę dokonującego
wyboru wobec niełatwych decyzji. Przy włączaniu tekstów do niniejszej antologii za główne kryterium uznano pożytek odbiorcy, który powinien otrzymać zbiór
atrakcyjny w lekturze, a jednocześnie reprezentatywny dla tematyki pasyjnej w kaznodziejstwie wieków XVI–XVIII. Chodziło o to, by w miarę możliwości przedstawić interesujące ujęcia różnych toposów związanych z męką Pańską, a także by
znalazły się w książce różne schematy kompozycyjne i odmiany gatunkowe kazania pasyjnego. Wzgląd na poziom teologiczny i literacki dzieła nie był decydującym powodem włączenia go do antologii, choć oczywiście miał pewne znaczenie.
Wypadło nie bez żalu odrzucić wiele tekstów, które mogłyby wejść do niniejszego wyboru. Po pierwsze, nie uwzględniono kazań średniowiecznych, co tłumaczy się przede wszystkim ich formą językową: żadne z polskojęzycznych kazań
pochodzących z tego okresu nie należy do interesującej nas tu grupy tematycznej, a utwory łacińskie, które wypadałoby podać w oryginale i przekładzie, uczyniłyby książkę jeszcze obszerniejszą. Wydaje się ponadto, że w obecnym stanie
badań trudno stwierdzić wyraźną ciągłość między łacińską wymową kościelną
wieków średnich a wczesnonowożytną homiletyką w mowie rodzimej. Konsekwentnie nie uwzględniano też późniejszych kazań łacińskich.
Brak w antologii wielu kaznodziejów, których można by się w niej spodziewać. Nie ma np. pasji Jakuba Wujka, co tłumaczy się umieszczeniem obszernego dzieła Marcina Białobrzeskiego o podobnym charakterze. Inni znani mówcy kościelni, dla których brakło miejsca, mimo że opublikowali kazania o treści
pasyjnej, to Józef Wereszczyński, Tomasz Młodzianowski, Szymon Starowolski i Stanisław Papczyński; tu można by też wymienić wielu mniej wybitnych.
Układ niniejszej antologii jest chronologiczny, według daty pierwszej publikacji, nawet jeśli podstawą edycji było któreś z wydań późniejszych.
Podział tekstów na akapity odpowiada najczęściej temu, który znalazł się
w podstawie; oprócz zwykłego rozpoczęcia nowego akapitu od nowej linii drukarze
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stosowali niekiedy także inne znaki segmentacji, np. odstęp międzywyrazowy
większy od standardowego lub umowny znak. W tych wypadkach, gdy akapity
w druku były bardzo długie, dokonano ich podziału na mniejsze cząstki, przestrzegając zasady spójności myślowej i kompozycyjnej. Akapity w niniejszej edycji ze względów praktycznych są numerowane.
Marginalia potraktowano jako część wydawanego tekstu. Występujące w nich
skróty rozwinięto w nawiasach prostokątnych, z wyjątkiem siglów biblijnych
(np. Gen., 3 Reg., Matt., do Galat. itp.) i zapisów oznaczających części utworów
(lib., cap., sect. itp.), które pozostawiono w pierwotnej postaci, bez ujednolicania
ich zróżnicowanej formy; rozwinięcie znajduje się w spisie skrótów. Tak samo potraktowano nieliczne skrócone zapisy w tekście wydawanych kazań. W siglach biblijnych do numeru rozdziału dodano w nawiasie prostokątnym numery wierszy
tam, gdzie podstawa tekstu ich nie miała; jeśli numeru wierszy nie ma, oznacza
to, że chodzi o tekst całego rozdziału. W całej edycji numery rozdziałów ksiąg
biblijnych podano, używając cyfr arabskich. Numeracja psalmów w tekstach kazań według Wulgaty, zgodnie z praktyką autorów; w objaśnieniach wydawcy stosowano numerację według Biblii Tysiąclecia.
Wszystkie fragmenty w języku łacińskim, zarówno cytaty, jak i różnego rodzaju wstawki w tekście, wydrukowano pismem kursywnym. Prozatorskie cytaty
polskie i łacińskie ujęto w cudzysłów, fragmenty utworów wierszowanych wyróżniono w sposób ogólnie przyjęty (wcięcie, łamanie wersów stosownie do schematu wersyfikacyjnego). Jeśli po łacińskim cytacie z Pisma Świętego, pism ojców
Kościoła i późniejszych teologów autor kazania podaje własne tłumaczenie lub
bliską parafrazę, oddzielono oryginał od przekładu półpauzą i ujęto oba te fragmenty w jeden cudzysłów. Gdy cytatowi łacińskiemu nie towarzyszy tłumaczenie, podano je w objaśnieniach: teksty Pisma Świętego według przekładu Jakuba Wujka dla autorów katolickich, a według Biblii brzeskiej dla różnowierców
(Grzegorza Orszaka i Mikołaja Reja), teksty innych autorów według istniejących
tłumaczeń, a jeśli te były niedostępne – we własnym przekładzie wydawcy antologii. Tłumaczenia nie ma w objaśnieniach, jeśli w tekście kazania znalazła się parafraza na tyle bliska, że wystarcza do zrozumienia cytatu osobie choćby pobieżnie
obeznanej z językiem łacińskim. Niekiedy konieczne było podanie w objaśnieniach współczesnych przekładów Pisma Świętego, najczęściej Biblii Tysiąclecia.
Poprawiono bez zaznaczania tego oczywiste błędy literowe druku; gdy poprawki wydawcy wykraczały poza to, podano je w notach bezpośrednio pod tekstem. W tymże miejscu odnotowano w kilku przypadkach (głównie w kazaniu
M. Reja) warianty z wydań innych niż podstawa edycji, jeśli zawierały różnice
tekstowe interesujące z jakichś względów.
Po każdym kazaniu podano opis wydania stanowiącego podstawę edycji, krótki biogram autora i spis podstawowych opracowań, z naciskiem na najnowsze
i te, które dotyczą działalności kaznodziejskiej.
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Objaśnienia zawierają niezbędne komentarze językowe i rzeczowe (biograficzne, historyczne, teologiczne, liturgiczne, mitologiczne etc.), a także tłumaczenia
fragmentów obcojęzycznych, z pominięciem tych, które przełożył lub sparafrazował sam autor. Sporządzając objaśnienia, stosowano zasadę, że każde kazanie
stanowi odrębną całość, którą można czytać jako samodzielny tekst; dlatego o ile
w obrębie jednego kazania komentuje się te same fakty i zwroty tylko raz, o tyle
objaśnienia mogą się powtarzać w innych tekstach. Wydaje się to lepsze niż odsyłanie do wyjaśnień wcześniejszych.

Zasady transkrypcji
Kazania umieszczone w pierwszej części niniejszego tomu powstawały w ciągu prawie 250 lat bardzo intensywnego rozwoju polszczyzny i zmian w sposobie
jej zapisywania za pomocą alfabetu łacińskiego. Teksty były składane w różnych
oficynach drukarskich, co nie jest bez znaczenia, jeśli się zważy, że nie istniały
ogólnie przyjęte i skodyfikowane zasady pisowni. Czytelnik tej książki jednak
bardziej zapewne jest zainteresowany zawartością myślową kazań pasyjnych niż
szczegółami ich językowego kształtu. Sytuacja taka jest wyzwaniem dla wydawcy, każe bowiem modernizować pisownię przy zachowaniu tych osobliwości, które by oddawały specyfikę tekstów zależną od czasu powstania tekstu, pochodzenia autora i składacza. Każde z pomieszczonych tu kazań, gdyby było wydawane
osobno lub w zbiorze, z którego pochodzi, z pewnością wyglądałoby – pod względem zasad modernizacji pisowni – inaczej niż w niniejszej edycji.
W transkrypcji kazań kierowano się z reguły zasadami wydawania tekstów
nowożytnych do XVIII w. (edycje typu B)1, modyfikując je jednak tak, by w miarę możności oddać niektóre cechy dawnego języka.
Zmodernizowano te cechy pisowni, które były wyłącznie zwyczajami ortograficznymi lub oddawały niekonsekwentnie pewne zjawiska fonetyczne: podwójne
oznaczenie miękkości (ćichy → cichy), oznaczanie miękkości wygłosowych spółgłosek (krew’ → krew).
Zmodernizowano pisownię samogłoski a, nie uwzględniając (niekonsekwentnego) zróżnicowania pisowni kontynuantów długiej i krótkiej (a / á); w transkrypcji zawsze występuje litera a. Według dzisiejszych zasad transkrybuje się również kontynuanty długiego i krótkiego o; ta zasada stanowi (trudny dla wydawcy pierwszej części
niniejszego tomu) kompromis wynikający z faktu, że przejście o długiego w dźwięk
u (zapisywany dziś przez ó) następowało między XVI a XVIII wiekiem i trudno jest
wyznaczyć czas, w którym się ono dokonało. Przyjęto więc, że we wszystkich tekstach
1

Zob. Zasady wydawania tekstów staropolskich, red. M.R. Mayenowa, przy współudz. Z. Florczak,
Wrocław 1955.
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pisze się: corka → córka, krol → król, wiodł → wiódł itp. Wahania w zapisie imienia Jakob / Jakub ujednolicono do zapisu Jakub, uwspółcześniono również dawną pisownię wyrazów typu szczegulny, puł, ogułem (→ szczególny, pół, ogółem). Nie uwzględniono tzw. antycypacyjnej nosowości, czyli zapisywania samogłosek nosowych przed m,
n: rozumięnie → rozumienie. Ujednolicono pisownię zaimka się, sprowadzając go do
dzisiejszej pisowni niezależnie od tego, jak oddawali go składacze. Wahania w pisowni partykuły przecię / przecie sprowadzono do postaci przecie. Za źródłem uwzględniano pisownię oddającą ścieśnienie samogłoski e: cirpliwość, dopiro itp.
Wyraz pojmać transkrybowano tak, jeśli w podstawie edycji był on zapisany
jako poymać; jeśli zapis brzmiał poimać, nie uwspółcześniano go.
Pisownię i zgłoskotwórczego przed samogłoską oddawano przez -ij- / -yj-, np.:
pasyja, ewangelija, także w spolszczonych imionach własnych: Jeremijasz, Tobijasz,
Eutymijusz, Lukrecyja (w łacińskich formach: Ieremias, Tobias, Euthymius, Lucretia).
W tekstach pochodzących z XVIII w., jeśli zapis w źródle na to wskazywał, stosowano zapis tożsamy z dzisiejszym, np. Antoniusz, Eliasz, zwłaszcza w końcówkach przypadków zależnych: Mezopotamii (nie Mezopotamijej).
W pisowni grup spółgłoskowych starano się zachować wierność wobec zapisu w podstawie wydania, nawet jeśli pisownia była chwiejna, np. wszystko / wszytko,
kształt / kstałt, egipski / egiptski, źrzódło / źródło, uźrzeć / ujźrzeć itp. Za źródłem pisano doczesny lub docześny. Zachowywano uproszczenia grup spółgłoskowych: zmartwywstanie, ociec itp. Zdecydowano się jednak zmodernizować pisownię wyrazów:
stać się (pisanego niekiedy zstać się), być (pisanego bydź) i przedrostka roz-: rościągniono → rozciągniono, roźlany → rozlany.
Tak jak w drukach będących podstawą wydania pisano wyrazy z obocznością ch /k: Chrystus / Krystus, chrześcijanie / krześcijanie, Chrzciciel / Krzciciel itp.
W wyrazach obcego pochodzenia nie uwzględniano geminat (podwójnych
spółgłosek między samogłoskami), toteż ujednolicono pisownię wyrazów: passyja → pasyja, Messyjasz → Mesyjasz itp. Zmodernizowano natomiast pisownię
wyrazów: anioł, anielski, ewangelija, Kajfasz (pisanych niekonsekwentnie: anyoł,
anyelski, ewanjelija, Kayfasz / Kaifasz).
Zachowywano za podstawą edycji końcówki fleksyjne rzeczowników (napominanim, przed obliczym), czasowników (widziemy, musiemy), przymiotników i zaimków (cierpliwem, swojem, wszytkiemi, mojemi, swoję, niewinny [= niewinnej]).
W nielicznych wypadkach, w których dawna forma końcówki fleksyjnej mogłaby utrudniać zrozumienie tekstu, odnotowywano to w objaśnieniach.
Pisownię wielkich i małych liter w zasadzie zmodernizowano. Zaimki odnoszące się do Boga, Matki Bożej i świętych pisano od małej litery. Ujednolicono zapis
wyrazu Ogrojec / Ogrodziec od wielkiej litery. Szczególną pisownię nazw geograficznych oddawano za podstawą edycji: Kalwaryjska góra, potok Cedronowy.
Modernizacji podlegała też w zasadzie pisownia łączna i rozdzielna. Konsekwentnie pisano łącznie wyrazy: wtenczas, natenczas, tymczasem, kwoli /gwoli.
36

Zasady wydania i transkrypcji

Łączna pisownia niemasz oznacza „nie istnieje, nie ma” (łac. non est). Rozdzielnie pisano wyrażenie k temu. W zależności od znaczenia pisano łącznie lub rozdzielnie: dlaczego / dla czego (= po co), po wtóre / powtóre (= powtórnie), przeto
/ prze to (= z tego powodu), gdzie by / gdzieby (= gdyby). Tam, gdzie w podstawie
wydania występowała pisownia rozdzielna liczebników, zachowywano ją, np. pięć
set. Zachowywano pisownię rozdzielną świadczącą o niezrośnięciu się wyrazów
dziś zrośniętych, np. dosyć uczynienie, Wielka Noc, biała głowa.
Tam, gdzie łączna pisownia partykuł mogłaby zacierać lub zmieniać właściwe znaczenie wyrazu, stosowano dywiz (np. czy-li, da-li, pocieszy-ć, słucha-ć, zbywa-ć). Dywiz wprowadzano także w wypadkach, gdy końcówka -ć oznacza zaimek ci (np. że-ć = że ci, aby-ć = aby ci, robi-ć = robi ci). Zasada wprowadzania
dywizu dla uniknięcia dwuznaczności dotyczy także ruchomych końcówek czasowników, np. król-em był, toć-eś udziałał itp.
Transkrypcja interpunkcji była zadaniem trudnym z tego powodu, że w dawnych
tekstach oratorskich obowiązywał odmienny od dzisiejszego system przestankowania, zwany retoryczno-intonacyjnym. Najważniejszym celem edytora niniejszego
tomu było takie użycie współczesnych znaków interpunkcyjnych, by uratować jak
najwięcej z retorycznej organizacji zdania, nie tracąc porozumienia z odbiorcą stosującym współczesne zasady. Dlatego częściej niż w dzisiejszych tekstach występuje średnik, dzielący długie zdania na całostki wypowiedzeniowe stanowiące części
okresu retorycznego. Dbano, by nie dzielić długich zdań podrzędnie złożonych na
krótsze, do czego przyzwyczajony jest czytelnik współczesny.
Transkrypcja uwzględniająca specyfikę dawnej interpunkcji retoryczno-intonacyjnej kazała także tu i ówdzie pomijać przecinki, które w dzisiejszych tekstach
oznaczają podziały logiczno-składniowe, a nie stoi za nimi żadne zjawisko fonetyczne, takie jak pauza lub zwrot intonacyjny. W konsekwencji może się zdarzyć,
że przecinka nie ma przed zaimkiem względnym „który”, jeśli występujące po nim
zdanie jest krótkie i składa się na złożoną intonacyjnie całość. Jako przykład przytoczmy fragment zdania z kazania Grzegorza Orszaka: „…abowiem takowy płacz
pochodzi z gniewu na katy którzy go bili, na prałaty duchowne którzy go wydali, na przełożone świeckie którzy tego dopuścili”. Takie wyliczenie traci przejrzystość, jeśli postawi się przecinki według dzisiejszych zasad. Staraniem edytora niniejszego tekstu był kompromis, który pozwoliłby zachować właściwości składni
i intonacji dawnych kazań.

Grzegorz Orszak

Kazanie na Wielki Piątek
a rozmyślanie o męce
Pana naszego Jezu Chrysta
Kiedy chrześcijański człowiek chce prawie a prawdziwie rozmyślać sobie
mękę Syna Bożego, tedy to trojakim sposobem zawsze ma być czyniono:
1. Naprzód się ma nauczyć i myślenie swoje w pismo prorockie tak wprawować,
żeby mógł wiedzieć z pisma prorockiego i nauczyć się tego, jeśliże to wola Boska
była, aby Syn jego jemu namilejszy tak sprośną a haniebną śmierć miał ucierpieć;
2. Z tegoż pisma upewnić myśl swoję ma ten, który chce rozmyślać mękę Pańską, za kogo a dla kogo miał Syn Boży cierpieć;
3. Z tegoż pisma prorockiego i apostolskiego ma obaczyć to, jako barzo jest
upadłe przyrodzenie człowiecze a jako prze grzech, prze nieposłuszeństwo w wielką okrutnie niewolą jest podane. W tymże piśmie ma się jeszcze tego nauczyć,
jeśliże by mógł sam Syn Boży za tak groźną winę dosyć uczynić gniewowi Boskiemu posłuszeństwem swoim a niewinną męką swoją.
[1]

Pierwsza część
Naprzód się ma nauczyć i myślenie swoje w pismo prorockie tak wprawować, żeby
mógł wiedzieć z pisma prorockiego i nauczyć się tego, jeśliże to wola Boska była, aby
Syn jego jemu namilejszy tak sprośną a haniebną śmierć miał ucierpieć.
[2] Ten sposób pierwszy rozmyślania męki Pańskiej, który bywa przy czytaniu pisma prorockiego i apostolskiego – z którego się uczymy przednich i zadnich przyczyn męki Syna Bożego, to jest czyją to wola była, aby tą śmiercią na
tym świecie umarł, i dla kogo umarł – wielki pożytek czyni człowiekowi krześcijańskiemu, abowiem z takowego rozmyślania w pobożnem sercu wiara się mnoży i ćwierdzi się nadzieja po tej docześnej nędzy o żywocie wiecznym; o którym
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pożytku tego pierwszego sposobu rozmyślania męki Pańskiej Augustyn święty
tak powiedział pisząc na 5. cap[itulum] u świętego Jana, iż więcej to jest pomocno zbawieniu naszemu dowiadować się, co Pan czynił dla ludzi, niżli myśl o tym,
co czynił między ludźmi.
[3] Abowiem w rozmyślaniu męki Pańskiej są niektórzy ludzie, którzy się gniewają na Żydy. Panna Maryja też Żydówką była, prorocy, apostoli i sam Pan Chrystus. Drudzy też Judasza przeklinają przy rozmyślaniu męki Syna Bożego, iże on
zdradził Pana Chrystusa. Ale takowi nie rozmyślając to sobie męki Pańskiej gdy
się przyczyn nie wywiadają, skąd urosła, skąd się wszczęła a dla kogo się stała tak
okrutna śmierć nad niem; ale takowi rozmyślają sobie niecnotę złych a niepobożnych ludzi. A stąd nic inego nie roście w sercu takowym, jedno waśń a pycha.
Jakobyśmy my nie pomogli byli wonczas abo i po dziś tegoż częstokroć nie pomagamy, tejże zdrady nad Panem Chrystusem, nad Synem Bożym Żydom z Judaszem, gdy tymże sposobem u nas prawda Boża, prze którą Syn Boży i wszyscy
ini tu na świecie są mordowani, abo miejsca nie ma, abo nic, kęsa namniejszego
nie jest ważna, tak jako i wonczas u Żydów nieważna była.
[4] Więc tak o sobie wiele trzymając, na Żydy, na Judasza się gniewając, prawy a skuteczny pożytek męki Pańskiej zły duch nam z serca naszego wydrze, iż
grzechu swojego, którym snadź Judasza przechodziemy, do siebie nie możemy
baczyć i łaski Bożej, którą nam na namilszym Synu swoim okazał, nie uznamy.
A potym po staremu w ślepocie ostawszy, swego pożytku pewnego i docześnego
szczęścia nabyć sobie chcemy na tym świecie przez rozmyślanie abo przez rozczytanie historyjej o męce Bożej. Ano snadź rozmyślanie męki jego nie uczy nas
tego, abyśmy mieli uchodzić nieszczęścia przypadłego przy wyznawaniu Pańskim;
ale owszem, chce tego po nas ono rozmyślanie męki jego, abyśmy gotowi byli zawsze na podobne trudy przy głowie swojej jako prawi a żywi członkowie wcieleni
w Pana Chrystusa. O czym nam tak święty Paweł każe i naucza, pisząc do Efezu w 5. cap[itulum] tymi słowy: „Bracia namilejszy, bądźcie naśladowniki miłego
Boga jako synowie namilejszy jego a obchodźcie się w takowej miłości, jako Pan
Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas obiatę i ofiarę Panu Bogu
na kadzenie wdzięcznej wonności”; z których słów Pawła świętego tam nam też
nauka roście, iż przy rozmyślaniu męki Pańskiej próżno się mamy na Żydy gniewać, z którymi we złości i w krnąbrności przeciw wolej miłego Boga zrównamy,
ale raczej mamy jako prawi synowie Boży Pana Boga we wszystkim naśladować
miłując tak bliźnego swego, któremu życzymy, aby przyszedł ku uznaniu wolej
miłego Boga, iżbyśmy dlatego gotowi się stali na śmierć ciała swoje wydać, tak
jako Pan Chrystus samego siebie dał umorzyć dla nas.
[5] Też i owo płakanie przy rozmyślaniu męki Pańskiej, kiedy niektórzy płaczą
niewinności Syna Bożego abo żałują morderzstwa, którym się nad nim pastwili
z rozkazania prałatów duchownych i z dopuszczenia panów świeckich katowi[e],
widzi mi się, ten płacz mały pożytek abo żadnego nie uczyni; abowiem sam Pan
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Chrystus panie ony jeruzalimskie, które za nim szły płacząc, upominać raczył, aby
raczej opłakawały syny swoje, a nie mękę jego, którą Pan z dobrą wolą rad cierpiał, dlatego iż barzo pragnął zbawienia naszego z onej niewolej, w której-eśmy
byli u Szatana prze nieposłuszeństwo pierwsze rozkazaniu Bożemu Jadama ojca
pierwszego naszego. A przetoż rozwłóczyć historyją o męce Pańskiej niepotrzebnie
a przyczyniać spania ludziom powiadając, jako się z Panną Maryją w Betanijej żegnał, czego żaden ewangelista nie pisał, powiadając jako tam płakali na tym ro[z]staniu wszyscy – nie baczę, aby takowe rozmyślanie miało uczynić prawe skruszone serce człowiekowi abo jaki pożytek zbawieniu naszemu, abowiem takowy płacz
pochodzi z gniewu na katy którzy go bili, na prałaty duchowne którzy go wydali,
na przełożone świeckie którzy tego dopuścili. A tak płacz on nie roście z rozczytania grzechow naszych, które Syna Bożego na śmierć przyprawiły, a potym nam
żadnej skruchy nie czyni. Nie potrzeba tedy nam płakać śmierci ani męki Pańskiej,
gdy Pan Chrystus z wielką ochotą szedł na onę śmierć, który wiedział wolą Boga
Ojca swojego i barzo ją rad czynił, który też barzo pragnął zbawienia naszego; nie
płakała też Panna Maryja tym sposobem, jako my płakać chcemy, męki Syna Bożego i niepodobna aby go płaczem bawić miała idącego na śmierć. Abowiem ona
łaski Bożej zawsze pełna była, a Duch Święty zawsze nad nią ku każdej potrzebie
w szczęściu i w nieszczęściu zawsze bywał; ta tedy Panna Ducha Świętego pełna wiedziała wolą Boga Ojca wszechmogącego z pisma prorockiego i z powieści
Pańskiej, wiedziała, iż Syn Boży Pan nasz Jezus Chrystus z dobrą wolą Ojcu swojemu był we wszystkiem posłuszen, a tak nie płakała.
[6] A to już będzie ten pierwszy sposób każdemu człowieku krześcijańskiemu
rozmyślania męki Pańskiej: uczyć się z Pisma, jeśliże to wola Boża była, aby Syn
Boży cierpiał za cię i za wszystki wierne swoje. I nauczymy się też tego, czemu
Bóg wszechmogący raczył zesłać Syna swojego, który się podał na śmierć tę docześną: abowiem dla tego, abyśmy my wiecznie nie marli, abyśmy gniew uskromiony Boga Ojca wszechmogącego i łaskę wieczną mieli przez siniałości naświętsze jego; abyśmy też łaskę jego znali docześną w ustawicznem ulżywaniu trudów,
które na nas na tym świecie przypadają, które on sam z nami cierpieć raczy, i łaskę wieczną w wzywaniu społecznem państwa Syna Bożego, które on nam przez
mękę swoję wysłużył, a nas wysługi swej ucześniki z miłości swej przyrodzonej,
którą ma przeciwko nam, uczynić raczył.

Wtóra część
Z tegoż Pisma upewnić myśl swoję ma ten, który chce rozmyślać mękę Pańską, za
kogo a dla kogo miał Syn Boży cierpieć.
[7] Wtóry sposób rozmyślania męki Pańskiej jest ci duchowny, to jest, gdy się
Syn Boży musiał stać ofiarą a gdy tego inaczej nie chciał Bóg Ociec mieć, myślić
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sobie i poznać wielkość gniewu Bożego przeciw grzechowi i bać się zaprawdę onego gniewu; i zasię myślić i poznać miłosierdzie niezmierne Boże a tamże
wesprzeć się wiarą, posilić i ożywić z onego rozmyślania i umorzenia grzechowego, pamiętając, iż ta ofiara Syn Boży jest zacniejsza niż wszystki grzechy nasze, pamiętając, iż darem bywamy usprawiedliwieni przez odkupienie Syna Bożego, którego Bóg Ociec postawił i uczynił pojednanim przez wiarę, aby ukazał
sprawiedliwość swoję na Synu swoim.
[8] A tak już Syn Boży i męka jego jest pewny zakład na to, iż nas Bóg Ociec
miłuje i chce nas zbawić. To tedy jest osobne i zbawienne rozmyślanie męki Syna
Bożego i przywłaszczanie dobrodziejstwa Bożego na nas, kiedy w człowieczym sercu bywają prawe, a nie obłudne oto ty wzruszenia: patrzać na Syna Bożego strach
i pociecha, bojaźń i miłość miłego Boga, gniew Boży i ożywienie przez wiarę. My
ludzie w tej cielesności, której zbyć na tym świecie nie możem, gdy co sobie o Panu
Bogu rozmyślamy, przez ślepotę onę, którą z grzechu cierpiemy, pospolicie sobie
lekce pokładamy Pana Boga. Abowiem rozum nasz nigdy na to prawie się obejrzeć nie może, nigdy się myśl nasza k temu nie przypatrzy, jako się Bóg wszechmogący srodze gniewa na wszystki występki nasze i na bezpieczne to życie nasze,
prze które sobie lekce pokładamy obłudne życie swoje, przeciwne wolej świętej
jego. Ano to jest wola Boska i chce tego Pan Bóg po nas, abyśmy w sobie tak szaloną myśl swoję naprawiali, a bezpieczeństwo to swoje w sobie kazili, prze które
mniemamy, aby Pan Bóg na baczności nie miał bezpiecznego tego przestępowania wolej świętej jego i rozkazania świętego jego. Abowiem by się Bóg wszechmogący nie gniewał na nas za występki naszymi, nigdy by nas nie nalegały tak częste
a ciężkie niedostatki i gradotłucze docześne, jakowych barzo wiele około siebie na
oko zawsze widziemy, zborzenie państw, wyścinanie miast od nieprzyjaciela, domowe roztyrki, niezgody, walki, dziwne niesłychane choroby, częste głody, wielkie mory, rozum głupi, niedomysł, nierząd w rzeczy pospolitej i doma; iścieć to
pewni są świadkowie srogiego gniewu Bożego za występki nasze, a zwłaszcza za
bezpieczne życie nasze, które się nie zgadza z wolą miłego Boga.
[9] Ale i śmierć własna każdego człowieka upomina nas o gniewie Bożem i złości nasze1, których my do siebie baczyć nie chcemy. Abowiem gdybyśmy niewinni
byli przed Panem Bogiem, a dlaczego by nas miał śmiercią okrutną karać i tymi
inszemi niewczasy ten Pan, zwłaszcza który jest osobny miłośnik narodu ludzkiego? A mało li na tych mamy, które tu teraz zawsze widziemy, patrzajmy na
przeszłe karanie, kiedy Pan Bóg wszystek świat wytopił; iścieć to tam był znak
wielki gniewu Bożego na złości ludzkie. Potym, kiedy sodomskie państwo z gomorzskim przez siarcisty deszcz dziwnie okrutnie zginęło, potym częsta utrata i odmiana panowania izraelskiego – jaśnie tego na nas dowodzą, iż się Bóg
1

Popr. wyd.; w druku: i o złości nasze.
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wszechmogący o prawdę a niepomału gniewa na wszystki przestępne wolej świętej swojej. Ale w przyszłym wieku wiekuiste karanie przez srogie a niedomyślne
męki oczywiście i skutecznie to ukaże po śmierci każdemu, jako się barzo Bóg
wszechmogący gniewa na ty, którzy ślubem abo wolą jego gardzą.
[10] Na koniec chc[i]ejmy się obaczyć z męki Syna namilejszego Bożego, jako
jest niezmierny a nieubłagany gniew Boży na wszystek naród ludzki, iż nie mógł
być przenalezion żadną inszą rzeczą w gniewie swoim, aż męką namilejszego jedynego Syna swojego, który tejże możności był z nim, tejże niezmiernej mądrości.
Abowiem nie mogła gniewu Bożego Ablowa śmierć ubłagać, aczkolwiek też niewinna, nic go w tym nie ruszyły ku miłosierdzieństwu niewinny śmierci i okrutne męki prorockie; musiał za grzechy nasze umrzeć a gniew Boży ubłagać tak
możny, tak mądry, tak dobry, jakowy jest ten, któregośmy grzechy swoimi obrazili, Syn jedyny Boży, który grzechu żadnego nie znając, prze to iż miał przyrodzenie a człowieczeństwo swe sprawiedliwe bez grzechu pierworodnego, sam za
nas właściwie się bał śmierci okrutnej, którą za wszystki umierał. Abowiem tej
bojaźni gniewu Bożego za grzechy nasze były znaki pewne przed śmiercią krwawe ony krople, które wytryskały przez naświętsze ciało jego.
[11] Myślmyż o tym sobie, jako wiele ludzi jest na świecie takowych, którzy
by mogli abo którzy by się o to starali, wyrozumieć tę tak srogą i ciężką wielkość gniewu Boga wszechmogącego za tę bezpieczność naszę; a Pan Bóg tego
po nas chce, abyśmy się bali karania za grzechy swoje. Abowiem dlatego nam
położył przed oczy karanie i mękę Syna swoj[e]go namilejszego. Prawe tedy
a prawdziwe to będzie duchowne rozmyślanie męki Syna Bożego ciężkość grzechów i własnego nieposłuszeństwa obaczyć, prze którą Syn jedyny Bogu wszechmogąc<emu>2 namilszy gardło swe, żywot swój położyć musiał. A kiedy to tak
obaczysz, lękaj się grzechu własnego częstem rozczytaniem ustawicznych złości swoich, wielkiego bezpieczeństwa swojego, lękaj się tak barzo aż do rozpaczy
żywota wiekuistego, jeśli chcesz rozmyślać nabożnie a prawie mękę Syna Bożego. A takowa bojaźń stąd ci ma uróść, gdy będziesz rozważał sobie ustawicznie
a statecznie on gniew Boży i srogość wielką przeciw grzesznemu człowieku, iż
to on grzesznych ludzi nie raczył wolnych zczynić, nie chciał ich z gniewu swego wypuścić ani w łaskę swą przyjąć za prośbą, za przyczyną Syna swojego namilejszego, aże musiał Syn jego śmiercią swoją nas z onej winy okupić a dosyć
uczynić za grzechy nasze.
[12] Domyślajże się, mój namilszy bracie: co z tobą abo ze mną grzesznem będzie, którzy ustawicznie Pana Boga gniewamy, patrząc na to, iż się tak srodze
z Synem jedynem niewinnym swoim obchodzić raczył? Jeszcze niewymownie
nieznośny gniew Boży a srogi się okazuje stateczny i ustawiczny za tę niedbałość
2
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ludzką naszę, któremu się musiała zastawić tak zacna a tak można osoba, Syn jedyny Boży, aby ubłagał a przeprawił gniew ten tak srogi, a nie ladaż jako, ale męką
okrutnie srogą przód, a potym barzo stras[z]liwą a groźną śmiercią. Zadrży iście
każde serce, które to rozważać sobie będzie, a będzie sprawiedliwie przypuszczać ku myśli swojej, iż na wiecznej mądrości Boskiej na Synu namilejszym jego
tak ciężka męka, tak okrutn<a>3 śmierć musiała się wykonać za nieposłuszeństwo a za niepowolność tę naszę, której tu z siebie zbyć na tym świecie nie możemy. A nie trzeba-ć sobie nam by kęs pochlebować, możemy się z tego wszyscy
nie wyłamować, abyśmy nie mieli być w poczcie katów onych, onych prałatów
duchownych i przełożonych świeckich, którzy tak Stworzyciela naszego i Odkupiciela swojego, dziwnego dobrodzieja swojego katowali. Abowiem „grzechy
nasze a niecnoty nasze Pana tego umorzyły”, jako Ezajasz napisał. Ano i Piotr
święty, gdy Żydom po zmartwywstaniu kazał, tedy im powiedział: „Iżeście wy
go ukrzyżowali”, a toć nie oni, ale słudzy Piłatowi Pana krzyżowali. Które słowa Piotra świętego tak były serca przeraziły i zastraszyły onych słuchaczów, iż
trzy tysiące ludzi przestraszonych nawróciło się pytając, co by czynić mieli a jako
gniewowi Bożemu zabiegać. Tam wtenczas Piotr święty radził im, aby pokutowali a iżeby się bali.
[13] Krótko się w tym sprawując, jesteśmy my winni śmierci Pańskiej i mordu, który się nad nim wykonał, podobnym obyczajem jako kiedyby kto naprawił zabijacza na niejakowego królewica, aby ji zabił, potym zabijacz on poimany
na mękach swych przy śmierci nas już powołał, powiadając na nas, iżeśmy my
winni śmierci syna królewskiego. Abowiem z naszej naprawy jest zabit; a przetoż nieczym-eśmy różni od katów, od prałatów, od przełożonych onych żydowskich, którzy już swą zapłatę wzięli i po dziś biorą, i na potym wezmą przez wiekuistą śmierć rozumowi niedomyślną. Abowiem z naszej naprawy oni katowali
Stworzyciela naszego wiecznego a niewymownego dobrodzieja wszystkich ludzi,
któremu Panu i my po dziś jesteśmy głównymi nieprzyjacielmi. A Panie Boże,
racz to dać nam, aby i po dziś Zbawiciel nas nie był katowan w członkach swoich
a snadź ciężej a srodzej aniżli wonczas, kiedy sam na swym ciele męki cierpiał;
abowiem to wiemy, iż się zawsze głowa o własne swe członki żałośliwie frasuje;
o czym tak powiedzieć raczył u Mateusza świętego: „Cożkolwiek tym uczyniono będzie, toć mnie wszystko uczyniono”.
[14] Ponieważ tedy Bóg wszechmogący Synowi swojemu namilejszemu nie
folgował, ale okrutne męki nań przepuścił za grzechy nasze, tedy też za pewne ci wszyscy, którzy potępieni są a mękę Pańską lekce u siebie ważą, nierówno
więtsze męki bez odpoczynku będą cierpieć na onym świecie winnymi będąc,
niżli ty, które Syn Boży niewinny za nas ucierpiał. Abowiem zaiste wzór ten
3
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gniewu Bożego, który na jedynym Synu swoim niewinnym wszystkiemu światu okazać raczył, żadnego za grzechy nasze nie minie. A możesz się w tym łatwie sprawić: gdy-ć tak Syna karał jedynego niewinnego swego za ludzie, które
zastępował, cóż rozumiesz, aby miano winnemu któremu człowiekowi, a jeszcze k temu niewdzięcznemu łaski Bożej, którą na Synu okazuje, folgować? Widzi mi się, iż takowe męki, jakie Syn Boży cierpiał, i co jeszcze k temu więtszego
każdego z nas niewdzięcznego a niewiernego potka. A dlategoż tedy Pan Chrystus będąc osobnym miłośnikiem rodzaju ludzkiego, idąc już na śmierć upominał ony panie, które płakały lutując srogiej męki jego, mówiąc do nich tymi słowy: „Miłe córki jeruzolimskie, nie płaczcie wy nade mną, ale radszej płaczcie
nad syny swoimi”. I powiedział im tam zarazem przyczynę mówiąc: „Abowiem
gdy-ć się tak dzieje ze mną, z drzewem świeżym a nigdziej nie spróchniałym,
rozumiejcież a domyślajcie się, co się potym uschłemu a spróchniałemu stać
musi”. Jako by to raczył nam powiedzieć Chrystus: „Możecie wy teraz na mnie
wzór wybierać i nauczyć się tego ze mnie, jako wy macie być karani wiecznie,
będąc tak złymi a nieużytecznymi ludźmi, leżąc w grzechach swoich od poczęcia swego ustawicznie, patrząc na mię, jakom ja to niewinnym bedąc tak srodze
z wolej Ojca mego przed oczyma waszymi jest skatowany. Oprócz tego, żebyście się jeszcze obaczywszy upokorzyli”.
[15] Obaczmyż tu, jako to szczeniątko biją niewinne przed starem winnem
lwem; a wżdy się niewdzięczne a ospałe serce wasze tego nie lęka ani boi. Do takowej bojaźni Kościół święty śpiewaniem swoim wiedzie nas upominając: „Memoria memor ero et tabescet in me anima mea. – Ja będę sobie z wielką pamięcią
wspominał, tak barzo aże we mnie dusza moja spróchnieje”.
[16] A przetoż w takowym rozmyślaniu okrutnem mąk Pańskich, które są
przykład a wzór przyszłych mąk nierówno sroższych naszych, ma się pobożne
serce ćwiczyć, abowiem w tym zależy prawy pożytek męki Pańskiej, kiedy człowiek, obaczywszy winności swe, patrząc sam w sumnienie swe, które znajduje
niezmiernie winne Bogu wszechmogącemu i bliźniemu swojemu, wzdryga się
bojąc się karania wiecznego. Ale jeśli więc kto k temu nie przyjdzie, iż się nie
będzie bał z okrutnej męki Pańskiej wiecznego karania swojego, tedy takowemu
nic pożytku nie przyniesie męka Pana naszego. Abowiem męka Pańska ma nas
porównać z Panem naszem, to jest jako Pan Chrystus na duszy i na ciele dziwnie się dręczył prze winy a prze niewdzięczność naszę – o czym Jeremijasz tak
powiadał: „Chciejcież wszyscy baczyć a wyrozumieć, może-li być boleść podobna tej żałości mojej” – tymże sposobem ma każdy dręczyć a karać serce swoje
rozmyślanim nieznośnych występków swoich i rozmyślanim kaźni onej, którą
Pan Bóg zgotował z gniewu swojego okrutnie barzo srogą wszystkim niedbałym a ospałym ludziam. A nie mniemaj, abyś tego słówki miał odbyć; potrzeba-ć tu będzie pilnego a skutecznego myślenia w sercu twoim o wielkości grzechu, prze który Syn Boży jedyny musiał gardło swe ofiarować. A tak smętkiem
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prawym a prawą żałością serdeczną musi<sz>4 się porównać z Panem Chrystusem, jeśli chcesz, aby-ć wszeteczne <nie> było5 męki Pańskiej rozmyślanie; nie
odprawisz tego słowy.
[17] Więc by mi tak kto mógł na to powiedzieć: „A cóż ty mnie o takowym
rozmyślaniu męki Pańskiej każesz, powiadając, iż się muszę zrównać z Panem
Chrystusem Synem Bożym w męce a w żałości abo tu na tym świecie za grzechy swoje, abo – czego racz Panie Chryste zachować – na onym świecie w piekle?
Powiadasz mi, iż się muszę bać gniewu sprawiedliwego za złości moje wszechmogącego Boga i muszę się też bać kaźni podobnej abo snadź sroższej aniż ta
była, którą cierpiał tu na świecie niewinny Syn Boży. Ano ja mam tak skamiałe,
tak twarde serce, a snadź twardsze niż kamień, które się nie strachuje męką niewinnego Syna Bożego ani chce w złościach swoich obaczyć, za nic sobie kaźni
Boskich nie waży, wszystko mniema, aby z tej groźby Bożej nigdy nic nie miało
być, oprócz żeby mi jeszcze zmiękczało, kiedy wonczas przy skonaniu moim tu
na tym świecie przez prawą a prawdziwą żałość grzechów moich; ale-ć by się to
musiało stać z wielką niebezpiecznością moją. A tak tedy ja nie wiem, co z sobą
mam począć; nie wiem, jako k temu przyść mam, abych się mógł stać żałościwym za grzechy swoje wczas a porównać się z Synem Bożem w boleści i w żałości jego, abowiem bych wolał wczas teraz dla bezpieczności niżli wonczas przy
skonaniu moim, abo – czego, Panie Chryste jedyny Synu Boży, zachowaj – po
śmierci mojej na onym świecie abych tam miał boleści i żałości Pana Chrystusowe wiecznie na sobie nosić”.
[18] A cóż mniemasz, abyś w sercu swoim miał uczynić podobną żałość za
grzechy swoje abo bojaźń podobną wiekuistych mąk przez osobnego wspomożenia Bożego? Iście-ć nie u mnie to ani u ciebie w mocy jest, aby-ć żal abo boleść
miała przypaść ku sercu twojemu z męki a z rozmyślania boleści Pańskich, abyś
się bał wiekuistego karania wtenczas, kiedyż by ty zachciał abo jako by chciał.
Abowiem potrzeba pilnie prosić Boga wszechmogącego o takową sprawę w sercu naszym, abyśmy ten żal takowy i takową boleść w sobie nosić mogli za żywota swojego za łaskawym ratunkiem i za pomocą Ducha Świętego, a nie za sprawą swoją. Abowiem kto by się tu sadził na sprawie swojej, jakoby miał pilnością
swoją abo przyczyną swoją przyść ku boleści a ku żałości podobnej, takowy człowiek obłądzi się mniemanim swoim barzo prędko jakoby w niejakowym jakim
lesie i wpadnie potym w dziwne mniemanie o sobie abo w pychę, abo w rozpacz,
jako się będzie sam przyczyniał o podobną żałość abo boleść, nie prosząc o to
Boga wszechmogącego, aby go w tym sprawić raczył; abowiem błąd z błędu zawsze roście, nigdy pożytek.

4
5

Popr. wyd.; w druku: musi.
Popr. wyd.; w druku: abyć wszeteczne było.
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Ale w prawym rozmyślaniu męki Pańskiej i z rozmyślania grzechu ciężkiego
swojego wielki się pożytek człowiekowi mnoży. Abowiem się tak wnet odmieni a prawie się znowu narodzi serce jego. Bo pilne tako myślenie o mękach Pańskich i o grzechach twoich umorzy w tobie starego człowieka (a jest to wieczny krzest a ustawiczny
przez wszystek żywot nasz), umorzy i wszystki pożądliwości jego, abyśmy wstawszy
z martwe w odnowionem żywocie przez zmartwywstanie Pańskie chodzili; abowiem
będziemy-li się my szczepić w Pana swojego przez podobieńswo śmierci jego – tedy
też i zmartwywstania jego ucześniki się z nim staniemy.
[20] Jeszcze też i ten drugi pożytek z takowego rozmyślania duchownego niewinnej męki Pana naszego i srogiego gniewu Bożego za grzechy nasze ten się
w nas urodzi, iż już więcej żadnej nadzieje w żadnem człowieku pokładać sobie
nie będziemy ani w żadnem stworzeniu oprócz Syna Bożego. Abowiem obaczemy to, iż się nikt nie mógł zastawić inszy gniewowi Bożemu, a tak potym ujdziemy przeklęctwa wiecznego, o którym Jeremijasz napisał.
[21] Więc by jeszcze i k temu mógł mówić tak iż: „Ja już proszę, tak jako mię
uczysz z Pisma, dawno o to miłego Boga, aby mi raczył zesłać Ducha swego
Świętego, który by zmiękczył serce to moje kamienne, aby mię też męka Pańska
dolegała i ten okrutnie gniewliwy sąd Boży przeciw grzechom moim, który się
okazał na Synu Bożym. A barzo to już serce moje straszy i trapi myśl moję, iż do
tego czasu nic mię to nie dolega, aż też snadź już sobie tak rozpaczam i omierzłem sam sobie”.
6
[22] Wie<dz>że o tym, mój namilszy bracie, iż Pan Bóg takowe uprzejme modlitwy twe, które ku niemu czynisz prosząc o Ducha Świętego, aby niedbałe serce
twoje przestraszone było grzechy i mękami przyszłemi, zawsze wysłuchawa a nigdy próżne nie bywają. Jedno iżeśmy winni posłuszeństwo miłemu Bogu, a dlategoż nie godzi się nam czasu składać miłemu Bogu ku wysłuchaniu. A ty przedsię
nie wątpiąc w łasce i w miłosierdziu jego, zawsze modlitwy czyń przez Syna Bożego, prosząc, aby cię też porównać raczył w żalu a w męce z Synem namilejszym swoim, a pewnie weźmiesz łaskawą odprawę. A wszak to jest dobrotliwy Pan, który nie
dopuszcza nikogo więcej skazić Szatanowi, jedno to co kto wytrwać będzie mógł.
A snadź już on takowy frasunek twój, który już u siebie na myśli swojej masz, jest
sprawa samej męki Pańskiej. Abowiem się to częstokroć trafia, iż ten co mękę Pańską dobrze wie i umie, nie przychodzi ku prawemu poznaniu niecnotliwego przyrodzenia swego, a tak niewdzięcznym zostanie; a drugiemu zasię opak. I miewa jeden
człowiek pożytek tylko męki Pańskiej skrycie, a drugi bez pożytku tylko sam kstałt.
[23] Ale wie-ż to miły Bóg, da-li też nam kiedy takowego ducha, abyśmy zamyślili kiedy też prosić o takowe rozmyślanie męki Pańskiej abo niewdzięczności swojej; abowiem i to dar jest, który pochodzi od samego Boga.
[19]
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Uchowaj, miły Panie, takowej niewdzięczności z tym niedbalstwem o gniew
Boży przeciw grzechom naszym, który się srogi okazał na Synu Bożym; o to
cię prosimy przez jedynego Syna <t>wojego7, a my się też k temu z myślą swoją i z wolą swoją przychylmy, zbywajmy z siebie tej ślepoty przez częste rozmyślanie w słowie miłego Boga, abyśmy mogli to swoje bezpieczeństwo prze
strachy z siebie wypędzić a pohamować. Kiedy już tak przyjdziemy ku takowemu przestrachu za pomocą Ducha Świętego, kiedy już sobie złości i grzechy swoje dobrze poczujemy i boimy się ich jako okrutnego kata, kiedy się już
serca nasze przelękną gniewu Boskiego okrutnie silnego za złości nasze, który
okazać raczył na mękach i na śmierci Syna swojego namilejszego – tedy zasię
ostrożnie się trzeba mieć i sprawować w takowym przelęknieniu, aby zaś serca i myśli nasze z onych przestrachów z poduszczenia szatańskiego na drugą
stronę w rozpacz nie były zawiedzione. A przetoż wielkość miłosierdzia Bożego z onej rozpaczy a prawie jakoby z piekła ma ciebie podnieść. Abowiem jako
gniew swój za grzechy nasze na namilszym Synu swoim staremu człowiekowi
naszemu okazać raczył, tak zaś na tymże Synu swoim niewymowne miłosierdzie swoje odnowionemu człowiekowi okazuje, któremu dla nas niwczym nie
sfolgował, ale z miłości onej, którą nas miłuje, namilejszego Syna swego za nas
grzeszne na ten świat zesłać raczył.
[25] A przetoż czcząc a rozmyślając sobie mękę Pańską, obaczawaj to a pomni
pilnie na to, iż to była wola Boska, aby tak tym sposobem Syn jego namilejszy za
nas ucierpiał; aby męką swą własną za grzechy nasze dosyć uczynił, gdy nikt inszy temu sprostać nie mógł; aby nam tak przez mękę swoję Boga Ojca ubłagał,
grzechy nasze przeprosił a nas z nim wiecznie pojednał i syny sposobionymi zaleciwszy, nas w łaskę Ojca swego na wieki zczynił. A tak już od tego czasu Bóg
Ociec wszechmogący przyjmuje nas za syny swoje własne przy namilszym swoim, już od onego czasu zawsze się chce starać o nas jako o własne dzieci swoje,
kiedy się tak przelękamy grzechów swoich, a potym obaczywszy się uciekamy
się k niemu w nadzieję łaski Syna jego namilejszego. O takowej sprawie nadobne
podobieństwo Pan Chrystus powiedział na synu, który był utracił wszystkę majętność swoję, którą był wziął od ojca swego; a potym utraciwszy na łoterzstwie
wszystko ono, co był od ojca wziął, przyszedł był ku takowej nędzy, iż się mu
młóta przy świniach, które pasł, nie zawsze dostawało; tam w onym niedostatku
nafrasowawszy się, uciekł się w łaskę ojcowską wyznawając to przed wszystkimi,
iż nie był tego nigdy godzien, aby miał być za syna jego przyjęty, ale za jednego
zniewolonego chłopa, prosił, aby był w domu ojca swojego. „Abowiem-em – powiadał tak – wystąpił przeciw miłemu Bogu swojemu”. A tak był potym dziwnie w łaskę przyjęt do ojca swojego.
[24]
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Jeszcze i drugie podobieństwo o takowej sprawie Pan Chrystus na Samarytańczyku przelękłemu sercu ukazuje. Abowiem kiedy jednego czasu rozbójnicy
na drodze z Jeruzalem do Jerycho jednego nędznego człowieka obrali i ubili, tedy
wonczas onemu tak obranemu i zbitemu człowieku żaden kapłan, żaden lewita
ani śmiał, ani chciał, nie mógł i nie umiał porady i ratunku dać, wszyscy go mijali, jedno sam Samarytańczyk, ten namilszy nasz Pan Jezus Chrystus Syn Boga
żywego, ten wziął onego zbitego i odartego człowieka na osła swojego, a potym
go tak opatrzyć raczył i wyleczyć kazał.
[27] O tym też zawsze Kościół święty z Janem świętem Krzcicielem głośnie śpiewa wyznawając, iż ten nasz miły Pan jest Baranek on ofiarny, który z nas przejmuje na się i ze wszystkiego świata wszystki grzechy nasze, a chce być Panem
miłościwym wszystkim ludziom, tym którzy wielką ciężkość grzechów swoich
i gniew okrutny Boży obaczawamy i miarkujemy sobie przez rozmyślanie okrutnej męki Syna niewinnego Bożego, a potym tak z onymi grzechy kładziemy się na
r<a>miona8 naświętsze jego. Abowiem ponieważ rany wszystki naświętsze jego,
mękę i śmierć okrutną jego grzechy a niecnoty nasze Synowi Bożemu sprawiły,
a gdyż też Pan ten miłościwy z wielką ochotą a dobrowolnie raczył na się przyjąć
grzechy nasze i dobrowolnie za nie ucierpiał – tedy zaiste i nieomelnie też jako
wszechmogący Pan za nie dosyć uczynił. O tym Izajasz święty świadczy mówiąc,
iż Bóg nań włożył wszystki nieprawości nasze. O tym też i Piotr święty powiedział, iż on wszystki grzechy nasze na ciele swoim odcierpiał wisząc na drzewie.
[28] Tu słyszysz łaskę niezmierną Boga Ojca wszechmogącego przeciw grzesznemu przyrodzeniu swojemu, o której łasce samże Syn Boży, prorocy i apostołowie święci dostatecznie napisali powiadając, iż dosyć stało gniewowi okrutnemu Boskiemu na męce i na dosyć uczynieniu Pana Chrystusowem. A przetoż
nie puszczaj się jakoby w las abo w pole od tego prawego gościńca, abowiem jest
barzo wiele fałszerzów, i będą zawsze do dnia sądnego, którzy po swym własnem
umieniu zawodzą ludzi od umęczenia Pańskiego, a tak nie chcą tym sposobem
niwczym winni zostać miłemu Bogu i nie lękają się grzechów swoich ani gniewu Bożego, który się okazał na męce Syna niewinnego jego, i nie lękają się też
mąk wiekuistych przyszłych. Abowiem hardzie każą na dosyć uczynienie swoje za grzechy swoje własne przed obliczym Boga wszechmogącego. A wszak ci
jednak takową nauką swą nigdy nikomu dobrego i spokojnego serca uczynić nie
mogą, nauczając tak o dosyć uczynieniu za grzechy swoje, abowiem zawsze pod
wątpieniem zostawiają myśli swoje i ludzkie. A tym obyczajem ucząc i zawodząc
ludzi, wszechmocności Pańskiej i dostatecznej jego męce świętej uwłóczyć i ujmować chcą; ale się im, da-li Bóg, nie poszańcuje u wiernych krześcijańskich ludzi, abowiem wierni ludzie wszyscy wierzą z Kościołem świętem i wyznawają to
[26]
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cap. 53

Rom. 4 cap.

przed wszystkimi, iż dla nas i dla zbawienia naszego z nieba [z]stąpił na ten świat
jedyny Syn Boga żywego, dla nas też jest umęczon za starostwa Piłata Pońskiego.
[29] A przetoż znikądinąd nie możemy mieć grzechom naszym odpuszczenia ani
dostąpić łaski Bożej, ani wniść do żywota wiecznego, oprócz przez tę samę a jedyną ofiarę przez tego nawdzięczniejszego Baranka, który się za nas na krzyżu ofiarował, a nie przez żadne insze które dosyć uczynienie. O tym tak święci prorocy
i apostołowie zawsze rozumieli. Abowiem Izajasz tak pisze, iż: „Zranion jest prze
nieprawości nasze i start jest prze złości nasze, skaranie nasze na nim ostało”, abyśmy my z Bogiem Ojcem pokój mieli. Paweł święty do Rzymianów pisze ty słowa
w 3. cap[itulum], iż „bywamy darem usprawiedliwieni przez łaskę jego, którą nam
zasłużył u Boga Ojca przez odkupienie, które się stało w Panie Chrystusie, którego postawił Bóg Ociec ubłaganim naszym przez wiarę jego w naświętszej krwi na
okazanie sprawiedliwości swojej dla odpuszczenia przeszłych grzechów w cierpliwości Boskiej, dla ukazania sprawiedliwości swojej w tym niniejszym czasie na tym
świecie, dla tego aby Bóg był sprawiedliwy i usprawiedliwiający każdego, który jest
z wiary Pana Chrystusowej”. A do Koryntów pisze tak w 5. cap[itulum]: „Tego,
który nigdy nic winien nie był, Bóg wszechmogący winnym uczynił dla tego, abyśmy byli prawi Bogu wszechmogącemu przezeń”.
[30] A przetoż słysząc okrutną mękę Pańską i dostateczne dosyć uczynienie
jego, trzymajmy się rozumienia prorockiego i apostolskiego, a strzeżmy się tego,
aby nam nie była próżno wylana nadroższa krew jego święta, chcemyli mieć czasu potrzeby, a zwłaszcza przy skonaniu naszym, pewną obronę przeciw Szatanowi umęczenia Pańskiego. Abowiem jeśli się na siłę swą abo na zasługę ludzką sumnienie nasze spuszczać będzie, tedy pewnie wonczas przy skonaniu, gdzie
już tam więc ogląda dusza nasza sprośność i ciężkość grzechów, jaki jest grzech
sam w sobie, iście w rozpaczy zostanie; ale zasię kiedy sumnienie człowiecze obaczy, to nauczy się tego i za pewną rzecz w sercu swoim postawi, iż wszystki grzechy wszystkich ludzi i wszystki nieprawości na samem Panie Chrystusie zostały,
a nań na samego z nas są przełożone; kiedy się też upewni k temu serce człowiecze, iż Pan Chrystus śmiercią a zmartwywstanim swoim wszystki złości wszystkiego świata przezwyciężył, tedy tam wnet otrzeźwieje i obaczy to, iż ani Szatan,
ani grzech, ani śmierć wieczna żadnej mocy nad człowiekiem mieć nie mogą;
abowiem to za pewne wiemy, iż już Pan Chrystus żadnej dzisia bolącej rany nie
cierpi. A przetoż też i grzech nasz, który był Pana Chrystusa o rany i o boleści
przyprawił, żadnej władzej nie ma, ale wszystki grzechy jako dym zgładzone bywają przez dostateczne dosyć uczynienie Syna Bożego. Abowiem by był jeszcze
grzech miał co przeszkadzać zbawieniu naszemu, tedy by był pewnie Pan Chrystus jeszcze aż dotychmiast cierpieć nie przestał za grzechy nasze.
[31] O tym też tak święty Paweł zawsze rozumiał, iż Pan Chrystus dostatecznie jedną ofiarą za wszystki grzechy dosyć uczynił, pisząc do Żydów; a do Rzymianów ty słowa pisze: „Pan Chrystus umarł prze grzechy nasze i wstał z martwe
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dla usprawiedliwienia naszego”; to jest znamy to na okrutnej męce Syna Bożego,
iż grzech nasz dziwnie gniewa Boga Ojca wszechmogącego, który nie mógł byś
uśmierzon żadną iną śmiercią ani żadną inszą rzeczą, jedno męką namilszego Syna
swojego, okrutną śmiercią jego; ale zasię znamy na zmartwywstaniu jego, żeśmy
już wszystkich grzechów próżni. Abowiem już Pan Chrystus, Pan nasz, za grzechy nasze więcej nie umiera, abowiem już zmartwywstał a śmierć jemu powtóre
panować nie może. A gdyby to tak było, aby nam grzech nasz miał co przeszkadzać ku zbawieniu naszemu, jeszcze by był umierać nie przestawał, aby nas wolne od śmierci uczynił, tak barzo on człowieczy naród miłuje z wolej Ojca swojego. Ale iż też takowa uprzejmość w męce i w dosyć uczynieniu Pańskim łaski
miłego Boga nie jest też u nas w naszej mocy, tak jako i skruszenie ono a przestraszenie serdeczne, o którym wprzód było, potrzeba nam naprzód tej osobnej
a ustawicznej modlitwy o to do Pana Boga, abyśmy mogli być serca bezpiecznego w nadzieję łaski tej, którą nam zjednał Syn Boży u niego na każdy czas potrzeby naszej. A przy tem chcąc łaskawej uprzejmości dostąpić a strasz<l>iwego9
gniewu i kaźniej Boskiej unidź, pamiętajmy na to, jako Pan Chrystus był i jest
życzliwem a miłościwym Panem kożdemu człowieku, który tak wielce nas umiłował, że nie tylko grzechy nasze z nas na się przyjął, ale też i sumnienie złe nasze sobie przywłaszcza.
[32] Trzecie potrzeba nam pomnieć też na to, jako to Bóg Ociec nasz miłościwy
z niewymownego miłosierdzia a z silnej dobroty swojej od wieku ten był wyrok
uczynić raczył na namilszego Syna swego, aby zań dosyć uczynił przez niewinną
mękę swoję, a to dlatego, aby tak człowiek znając się występnem z przyrodzenia
swojego, mógł mieć więtszą otuchę ku Bogu Ojcu swemu i więtszą wiarę przez
niewinną mękę Syna Bożego, żeby tak patrząc na mękę Syna Bożego i na dosyć uczynienie jego więcej temu człowiek wierzyć mógł, że Bóg Ociec zaprawdę chce nam być panem miłościwem a łaskawem ojcem, który tak umiłował ten
świat, iż jedynego Syna swojego dał, aby żaden nie zginął kto jemu dufa, ale iżeby miał żywot wieczny. Abowiem zaiste nie na to Bóg Ociec Syna swego na ten
świat zesłał, aby miał tu świat zdawać abo potępiać, ale na to, aby świat przezeń
był zachowan. Takowe tedy rozmyślanie duchowne męki Pańskiej jest prawdziwa chwała, której chce po nas Bóg wszechmogący; to duchowne rozmyślanie
jest prawy krzest krześcijański, w którym się zawsze ponarzamy i wynarzamy,
to jest kiedy się zdrygamy z wielkiej bojaźni przed gniewem sprawiedliwym za
złości nasze Pana Boga wszechmogącego patrząc na tak okrutną mękę niewinnego Syna Bożego, która męka jest własna nasza, abowiem-eśmy my winni, nie
Syn Boży; która męka jest pewny wzór istego karania naszego za złości nasze.
A to tym sposobem bywają ponurzeni i wynurzamy się zasię wtenczas, kiedy po
9
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takowem przestrachu poznawamy miłosierdzie wielkie miłego Boga przeciwko
sobie na tymże to Synie Boskim i mnożymy w sobie wielką uprzejmość i wiarę
o łasce miłego Boga przy namilszem Synu jego, który jest Panem i Zbawicielem,
i braciszkiem naszym, a potym dziękujemy za wielce niezmierną dobrotę Bogu
Ojcu swemu. A ma takowe duchowne rozmyślanie i ten krzest ustawiczny: to
ponarzanie i wynurzanie ma tak w nas trwać na tym świecie aże do śmierci, jeśliże sobie życzemy odrodzenia onego, o którym Pan Chrystus powiadał Nikodemowi, powiadając mu, iż przez tego odrodzenia żaden nie może wniść do żywota wiekuistego.
[33] Myślmyż zasię sobie o tym: wiele li nas też jest takowych między krzczonemi ludźmi, abyśmy się o to pilnie starali tak tą sprawą chwalić miłego Boga?
Ale boję się, iż więcej takowych znajdziemy, którzy sobie więcej ważą pożądliwości swe, których się chwycili, aniż mękę abo niewinną krew niewinnie rozlaną
Syna Bożego; częściej u nas w myśli bywa żądanie nasze docześne niż rozmyślanie męki Pańskiej. Abowiem wiele nas takowych, którzy w tym wątpimy, jeśliby to
też rzecz nasza była, jeślibyśmy też winni byli czynić takowe rozmyślania śmierci
Syna Bożego. Pospolicie więc tę rzecz księżej a mnichom polecamy jako ludziam
nabożnym a duchownem, a my jako świetcy przy świeckich myślach zostać więc
chcemy; ano każdemu wiernemu człowiekowi przystoi się sprawować słowem Pańskim, które nam powiada tak: „Musicie się znowu rodzić, jeśliże chcecie wniść do
żywota wiekuistego”. A prze toż wątpienie to barzo obłudne i omylne wyłamujmy z siebie a ćwiczmy myśli swoje w rozmyślaniu męki Pańskiej i złości okrutnie ciężkich swoich, i w rozmyślaniu niewymownego miłosierdzia Bożego, które
się nam też okazuje na męce Pańskiej. A przy tym takowem rozmyślaniu ćwiczmy myśli swoje w ustawicznych modlitwach, które nam są do takowego rozmyślania barzo potrzebne. Abowiem rozmyślanie męki Pańskiej serca naszego skamiałego nie tknie, gdzie Ducha Świętego ratunku nie będzie.

Trzecia część
Z tegoż pisma prorockiego i apostolskiego ma obaczyć to, jako barzo jest upadłe
przyrodzenie człowiecze a jako grzech prze nieposłuszeństwo w wielką okrutnie niewolą jest poddane etc.
[34] Trzeci sposób rozmyślania męki Pańskiej zowiemy wzorzysty, to jest gdy
sobie wzór bierzemy z Pana swojego słuchając abo czcząc trudy Pańskie, którym
obyczajem mamy na tym świecie żyć a jako ten wiek swój przebyć na tym świecie mamy. Abowiem to jest prawo wiekuiste a własne krześcijańskim ludziam,
aby się równali z Panem swoim słudzy, a z głową swoją członki. Ponieważ Pan
cierpiał, czemuż by też tym sposobem wszystkiego tego, co Bóg wszechmogący
dopuści, nie mieli także cierpieć komornicy jego?
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To rozmyślanie trzecie nadroższej męki Pańskiej tym jest różne od onego
wtórego, które duchownym zowiemy. I duchowne rozmyślanie męki Syna Bożego, które się równa świątości krzstu, który sam Duch Święty w nas sprawuje
kiedy a jako chce, a zwłaszcza gdy się na wolą Bożą ze wszystkim c[i]ałem dajemy. Ale w tym rozmyślaniu wzorzystem aczkolwie[k] nam też potrzeba bywa
łaski a pomocy Ducha Świętego, a wszakże już nieco tam jest płatna przyczyna
nasza i wola nasza na każdy czas, a duchownego rozmyślania sami sobie przyczynić, jakośmy słyszeli, nie możemy.
[36] Wielka to jest pociecha w każdem smętku naszym, silny to rozum jest
a osobny zebraniu świętemu krześcijańskiemu, którego żadna mądrość ludzka
nie dochodzi, wyrozumieć przyczyny rozmaitych trudności i przypadków narodu ludzkiego; abowiem mądrzy ludzie aczkolwiek się starali o to, aby byli mogli znaleźć przyczynę tych docześnych trudności, których zawsze pełno było od
początku świata na przedniejszym a na namilszym stworzeniu Boskim, a snadź
jeszcze nalepszy i naświętszy ludzie nasmętniejsze przygody i gryzienia docześne zawsze cisnęły. Więc oni mądrzy ludzie jedni czasowi ony trudności przyczytali, drudzy zasię na miejsce wkładali przyczynę upadku abo przygody niejakowej człowieczej; a wszakże żaden w to ugodzić nie mógł przez słowa, przez
nauki Boskiej, aby prawie zgadł a powiedział przyczynę przygody człowieczej.
Paweł święty widzenie swe około tego, skąd przygody na człowieka przychodzą, powiedział ale z pisma a z nauki Bożej, a ten trafił pisząc do Rzymianów
ty słowa: „Śmierć na wszystki ludzi zachodzi prze grzech a prze występki nasze”. A owy wszystki utrapienia i nędze, które przed śmiercią ludzie cierpią za
żywota swojego, skąd zinąd pochodzą? Tak-że się z grzechu rodzą jako i śmierć.
Abowiem iżeśmy się my winnemi stali i zrodzili prze nieposłuszeństwo pierworodne Panu Bogu, dlatego tedy Szatan nigdy nie przestanie swej zwierzchności
nad nami używać, w którą się jemu dobrowolnie podajemy, i nie przestaje urzędu swojego według przeklęctwa pierwszego: włócząc się po ziemi zawsze kąsa,
szczypie w piętę plemię człowiecze.
[37] Nauczmyż się tedy od ludzi świętych z nauki miłego Boga przyczyny wszystkich złych przygód, które Bóg wszechmogący na naród człowieczy przepuszcza,
a zwłaszcza na święte swoje. A pomni każdy – ku osobnej pociesze w każdem
krzyżu swoim, który niesiesz za Panem swoim, który-ć Pan narządził wedla wolej swojej świętej – ty przyczyny, iż przygód naszych a wszelkich doległości tylko
jedna jest przyczyna powodna abo przednia, to jest grzech nasz własny, w który nas wprawuje Szatan gryząc od wieku każdego człowieka na sumnieniu jego
jakoby w piętę. Nie bądź grzesznym, tedy cię to nie potka na tym świecie, tedy
wiatr zły a przykry nigdy na cię nie powienie, żadna-ć się przygoda nie stanie,
nie umrzesz ani się ciebie Szatan tknie.
[38] Przyczyn skutecznych, zadnich, prze które Pan Bóg z osobnego baczenia
swego trudności na zebranie dopuszcza, tych jest do tylka, z których:
[35]
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1. pierwsza jest, aby ludzie święci znali to do siebie, że oni są zawsze grzesznymi, poko krew tę noszą na sobie na tym świecie;
2. druga jest ta, iż przez frasunki, przez trudności, przez smętki Bóg wszechmogący swoje wierne a miłe sługi chce przywieść ku pokucie a ku prośbie
o miłosierdzie ono obiecane;
3. trzecia, iż przygodami naszymi mnoży w nas Bóg wszechmogący wiarę
naszę, gdy się krzepiąc opieramy przy ślubie Bożem a przy Synu namilejszym jego;
4. czwarta, iż jaśniejszy bywa ustawiczny ratunek Boski i ustawiczna jego
pomoc przy nas, kiedy my wychodzimy z dziwnej niejakowej trudności, a zwłaszcza z takowej, gdzie już sam w sobie człowiek rozpacza; a tak
znając obecną pomoc Boską przy sobie gubimy w sobie wszystkę nadzieję
w pomocy ludzkiej, ale pomoc wszystkę samemu Panu Bogu przyczytamy;
5. piąta, iż w przygodach tych naszych Bóg wszechmogący mocność swoję okazuje na tej krewkości naszej, abowiem my wszystką tą siłą, co jej po
dziś jest, co jej przed nami był<o>10 i co jej jeszcze po nas będzie, gdybyśmy ją skupili a zebrali w jedno, tedy tchnąć o swej mocy nie możemy, nie
tylko żebyśmy Szatanowi obronić mieli;
6. szósta przyczyna przygód naszych jest ta, iż nas Pan Bóg chce porównać
z Synem swoim tak w nędzy docześnej, jako i w onym dziedzic[z]nym
opanowaniu jego;
7. siódma przyczyna: ta nasza nędza docześna jest tego pewny świadek, iże
my mamy mieć odpocznienie w żywocie wiekuistem z Panem swoim.
[39] Słyszeliśmy tu, iż każdej przygody i każdego krzyża, który na człowieka Pan
Bóg na tym świecie dopuszcza, jest powodna a gruntowna przyczyna grzech nasz.
Pan Chrystus nigdy grzesznym nie był, dlaczegoż tedy krzyż ciężki nie raz na tym
świecie podyjmował? Abo dlaczego tak haniebną śmiercią tu umarł? Dlatego, iż
śmierć zawsze za grzechem chodzi jako hecel za psem; Pan Chrystus tedy Baranek
on z wieku obiecany ofiarny i przyjął na się z nas wszystkich grzechów naszych
winę, to jest śmierć, a dlategoż, iż za wszystki ludzi sam raczył umierać, na nikogo cięższe trudności przy śmierci nie bywały, na nikogo więtsze przestrachy jako
na Pana naszego. Abowiem jaśnie widział i znał wielką srogość śmierci za żywota
swego, z której my kęsa namniejszego nie widzimy prze to, iżeśmy są grzechem
zaślepieni. A przetoż też iż za wszystki sam umierał, iż wszystki śmierci wszystkich ludzi na Pana Chrystusa się obaliły i złożyły, wielką srogość widząc śmierci
swojej, krwawe krople przez ciało jego naświętsze jakoby krwie [z]siadłej nań potym występowały, aż potym z onego strachu Boga Ojca prosił, aby go ten trank,
którego barzo pragnął, jeśliby się to stać mogło, minął. Ale iż Bóg wszechmogący
10
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zebranie swoje święte chce porównać głowie Panu Chrystusowi, a przetoż też zawsze na przedniejsze członki jego zabitą a srogą śmierć przepuszczał. Abowiem
Abel zabit, Izajasza, proroki, apostoły i insze święte męczenniki dziwnemi mękami pobito, aby też przez onę śmierć swoję ludzie oni święci zawsze w sobie znali grzech pospol[i]ty i swój własny, o co ludzie niepobożni nigdy się nic nie starają ani chcą znać występków swoich w sobie dlatego, aby grzech w nich wolniej
w pokoju uleżał, a tego nie bacząc, iż grzech do czasu milczy.
[40] Jest tedy wielka pociecha ze wszystkich przygód zebraniu Boskiemu,
iż Bóg wszechmogący nie prze to na nas dopuszcza przygody, aby nas zagubił, ale dla tego, aby zbawił. Jako o tym Mojżesz napisał: „Nie bójcie się – mówiąc – abowiem was tak Pan Bóg doświadsza, aby strach jego a groza jego zawsze była w sercach waszych, ażebyście nie grzeszyli”, ale żeby was ku prawemu
poznaniu waszych własnych złości przywiódł i ku prośbie o miłosierdzie, a tak
abyście byli zbawieni.
[41] Tej wolej Boskiej, takowej pociechy w smutku i w nędzy naszej żaden rozum człowieczy nie dosięże, abowiem ludzie w przeciwnościach swoich tak pospolicie mniemają, aby Bóg miał tego człowieka zarazem porzucić, którego kaźniami swemi nawiedza. A zasię kto w szczęściu kwitnie, kto się mnoży w możności,
w dobrej powieści, komu szczęście barzo służy, tam pospolicie łaskę Bożą obracają. Ale to są wielkie omyłki, takowe mniemanie, przeciw którym stawiajmy
sobie w obrazy Pana Chrystusa Pana swojego, który żadnego docześnego szczęścia nie używał, żadnych wczasów na świecie nie miał, a wżdy łaskę Bożą miał
nie tylko sam sobie, ale i wszystkim inszym przy sobie łaskę u Boga Ojca jednał.
I chce mieć wszystki swoje w upodobanej sprawie, ucząc ich tak tego: „Kto chce
za mną przyść, niechajże własny krzyż swój na się weźmie a niechaj za mną pójdzie w stopy moje”. Toż powiada Piotr święty: „Króćcie się pod mocną ręką Boską – to jest którą mocnie pochyliwszy mocnie was wyzwoli – abyście byli czasu
przygody wyzwoleni”. Tak-że Dawid ś[więty]: „Wiele jest – powiada – smętków
ludzi sprawiedliwych, ale z tych wszystkich Pan ony wyzwoli”. Wiedząc tedy, powiedają a przedają przyczynę wszystkich napaści swoich, to jest grzech i Szatana, który nas na grzech poduszcza i <ni>e11 przestawa nas łowić, aż by w piętę ukąsił. Tedy gdy przypadnie na cię choroba abo ból jaki, proś łaski u miłego
Boga a dziękuj, iż raczył ulżyć kaźni. Abowiem nierówno więtszy ból Pan Chrystus cierpiał, gdy mu koronę ciernową na głowę ciśniono abo kiedy go na krzyżu
rozciągano. Dziękujże tedy, iż ciebie Bóg Ociec równą boleścią z Synem swoim
porównać raczy dla tego, abyś prosił łaski poznawszy złości swe do siebie, prze
które cię Pan Bóg tak nawiedzać raczy. Pamiętaj, iż Syn Boży nic nie był winien,
jedno tak dla ciebie cierpiał, tobie mąk ulżywając.
11
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Tak zasię, gdy cię unosi myśl żądna nieczystej plugawości, abyś się spyskłać
miał i sumnienie swoje, wspomnij sobie zarazem, iż tego grzechu powód jest Szatan, który podżega ciało, aby cię mógł wyłączyć z łaski Bożej. Ale ty chciej się
porównać Synowi Bożemu, którego ciało dziwnie bicie cierpiało, spieraj w nadzieję pomocy Syna Bożego pożądliwości swojej, który do nas mówi: „Dufajcie
we mnie, abowiem-em ja przezwyciężył świat”. Pamiętaj, iż to jest wola Boża,
abyś się porównał z Synem Bożem w cierpliwościach, a przedsię proś o ratunk.
Abowiem krewkość twoja bez pomocy Ducha Świętego nie wytrwa. A tak potym za prośbą kiedy obaczysz ratunek Boży przy sobie, wnet się w tobie będzie
mocniła wiara twoja.
[43] Tymże też sposobem pysze odeprzesz; wspomieniesz sobie na grzech swój,
prze który Pan Chrystus dziwne nagrawania cierpiał i wielkie uszczypliwości
między łotrostwem sobie nierównym. A tak tą sprawą nie będzież ciężko odpuścić gniewu przeciw sobie nierównemu wiedząc, że to jest wola Boża, abyś się
porównał w tym Synowi Bożemu, iżbyś z Synem jego prosił za winowajce swoje; a dosyć to jest łaskawe skaranie za grzechy twoje.
[45] Tak-że się sprawuj w każdej przygodzie, tak w duchownej jako i cielesnej, kiedyć się co trafi opuszczać abo czynić to, co by się tobie i widzeniu twojemu nie podobało, tam przy onym takowem opuszczaniu abo przy czynieniu
wspominając sobie mękę Pańską, pokładaj to u siebie za równe i za łaskawe skaranie złości a grzechów twoich, a nie czyń tego, co się wolej twojej podoba, ale
co Pan Bóg rozkazuje, a tym sposobem powodnej tej a przedniej przyczynie, to
jest czartowi z grzechem, który cię wprawuje w sprawy przeciwne wolej Bożej,
odpierać będziesz, wspominając sobie, że Odkupiciel twój a Pan twój Pan Jezus
Chrystus nierówno cięższe trudności cierpiał na ciele swoim, z którego krwawy
pot wypływał; a to wszystko dla tego, aby tobie ty wszystki trudy, które cierpisz
walcząc z niepowolną żądzą swoją, lżejsze podać mógł a wolniejsze tobie czynił. Abowiem gdybyć był Pan tych trudności, które tu na człowieka przypadają,
na się przyjąwszy wprzód nie osłowił, nie trzeba by nam już było żadnego piekła więtszego nad ten świat. A zwłaszcza gdzieby był Szatan mocą swoją mógł
wolnie szkodzić tak jako rozumie, jako chce i jako może człowiekowi krześcijańskiemu, ale dla przebranych swoich Syn Boga żywego nawątlił siły tak grzechowi jako i Szatanowi wtenczas, kiedy przez niewinne ciało swoje, przez niewinną śmierć swoję, śmierć wieczną i grzech nasz wrodzony porazić raczył. Tej
siły szatańskiej i grzechow[e]j natenczas my prze ślepotę przyrodzoną naszę
nie rozumiemy aż wonczas, kiedy przyjdzie Syn Boży z anioły swoimi przebierać pszenicę i przeplewać z kąkolu, który też do czasu z dopuszczenia Boskiego
roście, tam dopiero siłę zupełną szatańską i grzechu naszego poznamy i wyrozumiemy. Abowiem tam wonczas Szatan i grzech siłę zupełną zasię swoję wezmą, onę jaką przedtym mieli, którą siłę będą okazować nad niewiernemi ciały
i nad duszami ich przed oblicznością Boską i wszystkich świętych; nad kozły,
[42]
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nie nad owieczkami, abowiem owieczki jeszcze tu na tym świecie poczynają się
uczyć i znać głosu pasterza swojego, za cudzym nie chodzą.
[46] Toć są prawe rozmyślania męki Pańskiej człowieku krześcijańskiemu przystojne: dowiadować się przyczyny z Pisma, jeśliże to wola Boska była, aby Syn
jego za grzechy nasze ucierpiał, i rozmyśla<ć>12 sobie ciężki gniew miłego Boga
przeciw grzechowi, za który Syn Boży musiał dosyć uczynić; a potym na koniec
mieć tę dobrą wolą, abyśmy się porównali z Panem Chrystusem na tym świecie
w męce jego, według wolej i dopuszczenia miłego Boga. Z takowego rozmyślania urostą wielkie pożytki krześcijańskiemu człowiekowi, abowiem przez takowe rozmyślanie wiara się w człowieku mnoży i nadzieja żywota wiecznego i społeczności onej z Synem Bożem roście.
[47] Ci tylko są sami krześcijani prawi, którzy żywot krześcijański swój z Panem Chrystusem z prawej myśli ze wszystkiej dusze swojej zawsze chcą porównać, a nie owi, którzy w rozmyślaniu męki Stworzyciela i Odkupiciela swojego
łątki grają abo się policzkują etc., przeciw rozkazaniu szóstemu, w którym kiedy Pan Bóg bliźniego bić nie każe, kiedy też własnego ciała katować zakazuje.
O takowym rozmyślaniu Paweł święty napisał do Gala[tów], mówiąc: „Ci którzy są Pana Chrystusowi, ciało swe i pożądliwości swoje jako Pan Chrystus na
krzyżu powiesili”. O tym też Piotr święty pisze ty słowa: „Rozmyślajcie sobie to,
ponieważ Pan Chrystus za nas cierpiał w ciele abo według ciała, tedy i wy macie się ubierać i gotować wedle takowego rozmysłu. Abowiem on cierpiąc w ciele
przestał grzechu dla tego, abyśmy my też kiedy wedle pożądliwości ludzkiej tego
ostatniego swojego wieku nie utracili, ale według wolej Boskiej”. Zasię o tymże rozmyślaniu święty Paweł do Żydów pisze ty słowa: „Mając tedy tak wielką
wielkość świadków, brzemię złożywszy każde i przywrzały grzech z siebie, cierpiąc bieżmy ten żałosny nam cel, oglądając się na tego wiary naszej wodza i na
sprawcę, na Pana Jezu Chrystusa, który za umyślone swoje wesele nosił krzyż
o hańbę nic nie dbając, i siadł na prawicy majestatu Bożego”.
[48] Rozmyślajcież tedy sobie, jaką ten a jakową przeciwność cierpiał od grzesznych, aby wam kiedy dusze wasze nie ustały. Tak ci nas święci apostołowie uczą
rozmyślania męki Pańskiej, to jest abyśmy żyli nie po woli własnej swojej, ale po
woli miłego Boga; ale to u nas wszystko dawnością zwyczaju wyszło, zostawiliśmy
na to miejsce niepotrzebne na Żydy narzekanie abo waśniwy gniew na Judasza;
przestaniemy na tym a zda się nam, abyśmy dostatecznie rozmyślali mękę Pańską wtenczas gdy tylko [w] Wielki Piątek raz w rok słuchamy historyjej o męce
Pańskiej drzemiąc, i to też wie Bóg jako. Abowiem radujemy się, kiedy zbędziemy Wielkiego Piątku, gdy prawemu krześcijańskiemu człowiekowi prawy Wielki Piątek bywa Wielka Noc, a prawa Wielka Noc Wielkim Piątkiem. Abowiem
12
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zawsze się weseli krześcijański człowiek zwycięstwa Pańskiego, a zawsze też smęcien bywa, iże się stał przyczyną tak okrutnej męki Pańskiej a zasłużył nierówno
więtsze i sroższe karanie i męki, jeśliże łaski a miłosierdzia Bożego nie będzie.
[49] Prośmyż tedy Boga Ojca miłościwego przez Pana i dla Pana Chrystusa,
aby leniwość skamiałego serca naszego na każdy czas im dalej tym więcej przez
Ducha swojego Świętego wyłamować raczył, aby nas raczył odnowić a serce nasze posłuszne uczynić abo łaskawymi upominki a ponętami miłościwemi swymi, abo, jeśliże tak to skamiałe nasze serce nie będzie chcieć, tedy łaskawym jakiem karaniem posłuszne wolej swojej uczynić.
[50] Prośmy też i Odkupiciela a Zbawiciela swojego, Pana Jezusa Chrystusa, aby nas pociągał wszechmocnością swoją ku sobie, iżebyśmy za pomocą Ducha Świętego zawsze sobie rozmyślali srodze okrutną śmierć jego, abyśmy sobie
omierzieć mogli swój własny grzech bojaźliwym gniewem Boga Ojca wszechmogącego, a potym wspierając rozpaczy myśli swojej przez dostateczne dosyć uczynienie jego abyśmy się stać mogli żywemi członki tu w tym niniejszem żywocie
przy głowie swojej, przy Panie Jezusie Chrystusie, czego nas racz domieścić, Ojcze miłościwy, przez mękę okrutną Syna twego namilszego; wszak żadna prośba u ciebie w to imię próżna nie bywa. Amen.
[51] Potym, zmówiwszy Credo i pacierz, będzie czcienie Pasyjej tak jako brzmi
słowo od słowa.

F

Podstawa wydania
[G. Orszak], Postylla polska domowa, to jest kazania na każdą niedzielę i święta przedniejsze i na
insze pospolite do roku, które niejedno w kościele, ale też i w domu każdy chrześcijański gospodarz
może sobie i czeladce swej kazać abo czytać sam…, wyd. Jan Seklucjan, Królewiec, Aleksander
Augezdecki, 1566, k. 90v–101r.

Nota biograficzna
Grzegorz Orszak (Orsacius), ur. zapewne przed 1520 r., zm. ok. 1567 r. – pisarz religijny i działacz reformacyjny. Urodzony w Oświęcimiu, prawdopodobnie w rodzinie pochodzenia węgierskiego (Országh), kształcił się w Akademii Krakowskiej, gdzie poznał m.in. podstawy języków greckiego i hebrajskiego; w 1538 r. uzyskał bakalaureat sztuk wyzwolonych.
Od ok. 1550 r. kierował szkołą parafialną w Pińczowie, którą w ciągu 10 lat przekształcił (we
współpracy z Piotrem Statoriusem) w gimnazjum, najlepszy zakład edukacyjny polskiego
kalwinizmu. W pierwszej połowie lat pięćdziesiątych przygotował zbiór kazań w języku polskim, wykorzystując postylle luterańskie autorstwa Filipa Melanchtona i Jana Spangenberga;
zbiór ten trafił do Królewca, gdzie Jan Seklucjan zredagował go i wydał w 1556 r. pt. Postylla
polska domowa; zachowały się dwa warianty przedmowy do tego dzieła, jeden autorstwa Seklucjana, a drugi Orszaka, ale aż do lat trzydziestych XX w. za autora uznawano Seklucjana.
Orszak brał też udział w tłumaczeniu Biblii na język polski, można go nawet uznać za inicjatora tego dzieła, które ukazało się w 1563 r. i znane jest jako Biblia brzeska; sądzi się, że
Orszak przetłumaczył co najmniej Księgę Psalmów. Nie uczestniczył jednak w końcowych
pracach nad tłumaczeniem, ponieważ od 1559 r. sympatyzował z działającym w Polsce Włochem Franciszkiem Stankarem, głosicielem antytrynitarskich poglądów na naturę Chrystusa, a to sprawiło, że w 1560 r. odebrano Orszakowi stanowisko w szkole pińczowskiej i odsunięto od prac nad przekładem Biblii. Przeniósł się on do Dubiecka, gdzie przebywał Stankar,
i założył tam szkołę. W 1561 r. synod kalwiński uznał Orszaka za heretyka. Ostatnie lata życia spędził on prawdopodobnie w Stopnicy.
Wybrana bibliografia: I. Warmiński, Andrzej Samuel i Jan Seklucjan, Poznań 1906, s. 419–
433; KOLB, s. 29–44 (omawiają Postyllę polską domową jako dzieło Seklucjana); S. Bodniak,
Grzegorz Orszak, pierwszy postyllograf polski, „Reformacja w Polsce” 7/8 (1935/1936); H. Barycz, Orszak (Orsacius) Grzegorz, PSB 24, s. 260–263; J. Maciuszko, Ewangelicka postyllografia
polska XVI–XVIII wieku, Warszawa 1987, s. 29–47. W. Urban, Grzegorz Orszak oświęcimianinem, „Odrodzenie i Refomacja w Polsce” 46 (2002).

Objaśnienia
[1]

prawie – tu: właściwie, prawidłowo.
jeśliże – czyż.
trojakim sposobem – podział na trzy sposoby rozważania męki Pańskiej wzięty z kazania Filipa Melanchtona, stanowiącego podstawę tekstu Orszaka; niemiecki teolog mówił o meditatio paedagogica, spiritualis et exemplaris. Zob. F. Melanchton, Die Parasceves
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de passione Domini nostri Iesu Christi, [w:] idem, In Evangelia quae usitato more diebus dominicis et festis in Ecclesia proponi solent annotationes…, Basileae 1554, s. 141–146 (pierwodruk zbioru Melanchtona: Wittenberga 1544).
[2]

przednich i zadnich przyczyn – próba zastosowania w języku polskim terminologii arystotelesowsko-tomistycznej; mowa o dwóch z czterech przyczyn: causa efficiens (przyczyna
sprawcza, tu: przednia) i causa finalis (przyczyna celowa, tu: zadnia). W kazaniu Melanchtona nie ma tak dosłownego odwołania do Arystotelesa, choć przy trzecim rodzaju
medytacji mowa o przyczynach nieszczęść spadających na ludzkość (causae afflictionum);
zob. też w niniejszym kazaniu ust. 36–38.
Augustyn święty tak powiedział – w dziele In Evangelium Ioannis tractatus CXXIV, tract.
17, 1 (PL 35): „Plus est enim ad salutem nostram quod [Dominus noster et salvator Iesus Christus] factus est propter homines quam quod fecit inter homines”.

[4]

do siebie […] baczyć – odnosić do siebie, sobie przypisywać.
święty Paweł każe i naucza – Ef 5, 1–2.
na kadzenie wdzięcznej wonności – BBrz: „ku wonności dobrej woniej”; BT: „na wdzięczną wonność”.

[5]

prałatów – tu: przełożonych (z łac. praelatus).
Pan Chrystus panie ony jeruzalimskie […] upominać raczył – zob. Łk 23, 28: „I szło za nim
barzo wiele ludu i niewiast, które go płakały i żałowały. Tedy się Jezus obróciwszy do
nich rzekł: «Córki jerozolimskie, nie nade mną płaczcie, ale nad samy sobą i nad dziatkami waszemi»” (BBrz).
jako się z Panną Maryją w Betanijej żegnał – Orszak występuje tu przeciwko wprowadzaniu opowieści apokryficznych lub wymyślonych historii do rozważań pasyjnych; istotnie,
scena pożegnania Jezusa z Matką była często rozbudowywana przez kaznodziejów katolickich, zob. np. w niniejszym tomie pasję Waleriana Gutowskiego, ust. 8–14.
z rozczytania grzechów – z rozważenia, uznania win.
z powieści Pańskiej – ze słów samego Jezusa.

[6]

przez siniałości naświętsze jego – zob. Iz 53, 5: „[…] a zasiniałemi razy jego uzdrowienichmy są” (BBrz); „[…] a sinością jego jesteśmy uzdrowieni” (Wujek).
państwa Syna Bożego – tu: Królestwa Bożego.

[7]

darem – darmo.
[marg.] Rom. 3 cap. – Rz 3, 24–25.

[8]

przywłaszczanie – przyjmowanie za własne.
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bezpieczeństwo – tu: lekkomyślność, brak rozwagi.
kazili – niszczyli.
nigdy by na nas nie nalegały – nigdy by nas nie spotykały.
gradotłucze – gradobicia; tu ogólnie: nieszczęścia.
niedomysł – tu: brak rozsądku, nieroztropność.
[9]

deszcz siarcisty – deszcz siarki (i ognia), który spadł na Sodomę i Gomorę jako kara Boża za grzechy mieszkańców tych miast; zob. Rdz 19, 24.
częsta utrata i odmiana panowania izraelskiego – karą Bożą były także walki o władzę wśród
plemion izraelskich oraz najazdy zewnętrzne i okresy zniewolenia.
niepomału – bardzo.
niedomyślne męki – męki niewyobrażalne.

[10]

przenalezion – przeproszony, ubłagany.
przyrodzenie – natura.

[11]

do rozpaczy żywota wiekuistego – do zwątpienia, czy osiągniesz życie wieczne.

[12]

przeprawił gniew – złagodził gniew.
by kęs – tu: ani trochę.
Ezajasz napisał – Iz 53, 5.
Piotr święty […] im powiedział – Dz 3, 15.

[13]

naprawił zabijacza – wynajął zabójcę.
nas […] powołał – tu: wydał nas.
naprawy – namowy.
powiedzieć raczył u Mateusza świętego – Mt 25, 40.

[14]

za pewne – z pewnością.
się […] sprawić – przekonać się, dowiedzieć się.
będąc osobnym miłośnikiem – kochając szczególnie.
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upominał ony panie – zob. Łk 23, 31.
[15]

[marg.] Trenorum 3 cap. – Lm 3, 20.

[16]

w tym zależy – na tym polega.
słówki […] odbyć – zbyć [tylko] słowami.

[17]

wszystko mniema – uparcie sądzi.
wczas – wcześnie.

[18]

przez osobnego wspomożenia – tu: bez szczególnej pomocy.
sprawę w sercu naszym – kierowanie naszym sercem.

[19]

[marg.] Rom. 6 cap. – Rz 6, 5.

[20]

o którym Jeremijasz napisał – Jr 17, 5.

[21]

mię […] dolegała – dręczyła, trapiła mnie.

[22]

czasu składać – tu: wyznaczać czas.

[24]

niwczym – w niczym.

[25]

nadobne podobieństwo – przypowieść o synu marnotrawnym w Ewangelii św. Łukasza,
rozdz. 15.
młóto – pasza dla zwierząt powstała przy młocce, otręby.
zniewolonego chłopa – niewolnika.
„Abowiem-em […] wystąpił przeciw miłemu Bogu swojemu” – Łk 15, 18.21.

[26]

drugie podobieństwo – przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, Łk 10, 30–37.
obrali i ubili – złupili i poranili.

[27]

Izajasz święty świadczy – Iz 53, 6.
Piotr święty powiedział – 1 P 2, 24.

[28]

przeciw grzesznemu przyrodzeniu – względem grzesznej natury.
jest barzo wiele fałszerzów – dyskusja na temat usprawiedliwienia była w czasach Reformacji jednym z najważniejszych sporów teologicznych. Zwolennicy Lutra i Kalwina podkreślali, że usprawiedliwienie następuje przez wiarę (Luter: sola fide), zarzucając swym
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oponentom, głównie katolikom, wiarę w dobre uczynki jako czynnik zbawczy. Spór ten
znajduje odniesienie do kontrowersji teologicznych V w., kiedy to sobór w Efezie potępił stanowisko Pelagiusza i jego zwolenników (pelagianizm). Sformułowania Orszaka
nie są wymierzone przeciw konkretnym przeciwnikom, wydaje się jednak, że za owych
fałszerzy uważał on teologów katolickich.
uwłóczyć – odbierać wagę, odmawiać znaczenia.
się im […] nie poszańcuje – nie powiedzie się im, nie zyskają powodzenia.
Pońskiego – Ponckiego; Piłat pochodził z Pontu, krainy w północno-wschodniej części
Azji Mniejszej.
[29]

Izajasz pisze – Iz 53, 5.
Paweł święty […] pisze – Rz 3, 24–26 i 2 Kor 5, 21.

[30]

dotychmiast – do chwili obecnej.

[31]

pisząc do Żydów – Hbr 9, 28: „Tak i Krystus raz jest ofiarowan, aby zgładził grzechy wiela ich” (BBrz).
do Rzymianów ty słowa pisze – Rz 4, 25.
Abowiem już Pan Chrystus, Pan nasz, za grzechy nasze więcej nie umiera… – zob. Rz 6, 9–10.
uprzejmość – dobroć, łaskawość.
być serca bezpiecznego – nie troszczyć się, być spokojnym.
unidź – ujść, uniknąć.

[32]

Trzecie – po trzecie.
który tak umiłował ten świat […] ale świat przezeń był zachowan – J 3, 16–17.
istego – rzeczonego, wspomnianego.
bywają ponurzeni […] wynurzamy się – według Kazimierza Kolbuszewskiego (KOLB,
s. 33) są to terminy nowokrzczeńców (anabaptystów), radykalnych reformatorów, którzy
wyszli z kręgu Ulricha Zwingliego, szwajcarskiego teologa (zm. 1531).
Pan Chrystus powiadał Nikodemowi – J 3, 5.

[33]

sprawować się – kierować się.
„Musicie się znowu rodzić…” – J 3, 3.
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[34]

wzorzysty – łac. exemplaris, zob. wyżej, obj. do ust. 1.
komornicy – tu: dworzanie, słudzy.

[35]

płatna – przydatna.

[36]

zebraniu świętemu krześcijańskiemu – wspólnocie chrześcijańskiej.
przyczytali – przypisali.
przez słowa – bez słowa.
pisząc do Rzymianów ty słowa – Rz 5, 12.

[37]

przyczyna powodna abo przednia – przyczyna sprawcza (causa efficiens); zob. ust. 2.

[38]

Wymienione tu w punktach powody, dla których Bóg dopuszcza utrapienia, Orszak powtarza za kazaniem F. Melanchtona (zob. wyżej). U niemieckiego teologa jest osiem owych
causae afflictionum, a w niniejszym tekście siedem, a to dlatego, że pierwszy z powodów Melanchtona (peccatum et morsus diaboli) Orszak omówił wcześniej, w ust. [37].
przyczyn skutecznych, zadnich – przyczyn celowych (causae finales).
do tylka – wiele.
znali to do siebie – przyznali się do tego.
niejakowej – jakiejś.

[39]

powodna – tu: uzasadniona.
hecel – hycel, pomocnik kata trudniący się m.in. chwytaniem bezpańskich psów.
z wieku – od dawna.
trank – napój.
zabitą […] śmierć przepuszczał – dopuszczał śmierć spowodowaną przez kogoś innego.
aby grzech w nich wolniej w pokoju uleżał – zob. Rdz 4, 7: „Jeśli źle czynić będziesz, tedy
grzech tuż za drzwiami leży” (słowa Boga do Kaina).

[40]

o tym Mojżesz napisał – Wj 20, 20.

[41]

w dobrej powieści – w dobrej sławie.
łaskę Bożą obracają – tu: przypisują łaskę Bożą.
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„Kto chce za mną przyść, niechajże własny krzyż swój na się weźmie” – Mt 16, 24; Mk 8,
34; Łk 9, 23.
powiada Piotr święty – 1 P 5, 6.
Tak-że Dawid ś[więty] – Ps 34 (33), 20.
na grzech poduszcza – namawia do grzechu.
[42]

spyskłać się – pobrudzić się, zhańbić się.
spieraj – tu: zwalczaj.
krewkość – słabość.

[45]

niepowolną – nieposłuszną.
osłowił – wywyższył, uświęcił.
„…owieczki na tym świecie […] głosu pasterza swojego” – J 10, 3.

[47]

łątki grają – urządzają teatr marionetek.
policzkują się – kaznodzieja występuje tu przeciw praktykom ascetycznym polegającym na
agresji względem ciała. Umartwienia tego rodzaju podejmowały zwłaszcza bractwa pasyjne, zob. w niniejszym tomie kazanie F. Birkowskiego O dyscyplinach, które bractwa czynią.
Paweł święty napisał – Ga 5, 24.
Piotr święty pisze – 1 P 4, 1–2.
święty Paweł do Żydów – Hbr 12, 1–2.
przywrzały – taki, który przywarł, połączony z czymś.
cierpiąc bieżmy ten żałosny nam cel – cierpliwie biegnijmy w zawodach, których dla nas
sobie życzono. Tłumaczenie niezbyt jasne, zob. BBrz: „statecznie bieżmy w zawodzie,
który nam jest założony”; Wujek: „w cirpliwości bieżmy do boju nam wystawionego”.

[50]

czego nas racz domieścić – czym nas racz obdarzyć.

Mikołaj Rej

Na dzień rozpamiętywania
męki Pana naszego
Nie płaczcie nade mną, córki jerozolimskie, ale płaczcie nad wami i nad synmi
waszemi. Łukasz w 231

Żałobliwe słowa Pana naszego, które napisał Łukasz ś[więty] w 232 kap[itulum] pisma swego, gdy żałobliwie a z wielkim strachem wypisował sprawę
i wszytko położenie, które się działo około męki Pana naszego a około onej dziwnej sprawy jego, którą jako prawy Bóg i jako prawy człowiek dobrowolnie sprawować raczył około zbawienia nędznego a upadłego człowieka, chcąc jemu ubłagać gniew Boga Ojca swego a chcąc go zasię przywrócić ku straconej ojczyźnie
jego, onego wdzięcznego Królestwa Niebieskiego, które on był stracił prze nieposłuszeństwo swoje i przyszedł był w wieczne przeklęcie u Boga Ojca swego
niebieskiego, i stał się był nad ine stworzenie omierzionym stworzeniem jemu.
A tak przeto ty słowa są tu założone tego to naszego a wdzięcznego Zbawiciela, które mówił ku onym świętym niewiastom, które płakały idąc za nim, gdy już
był z miasta wywiedzion na onę okrutną śmierć krzyżową, dziwując się onej srogiej a niewinnej męce jego.
[2] Abowiem pospolicie naród ludzki, gdy usłyszał sprawę tak żałobliwą męki
tego to dobrotliwego Pana naszego, zwykł był płakać nad nim a żałować go, jakoby wielkim gwałtem a wielkiem przymuszeniem ubitego a umęczonego, zapomniawszy onych słów Izajasza proroka, iż on dobrowolnie szedł, jako baranek
niewinny wydawając jako na ofiarę święte ciało swoje Bogu Ojcu swemu a iż dobrowolnie miał tę okrutną śmierć przyjąć za człowieka nędznego, jednając mu
pokój a przymierze u Boga Ojca swego a wywodząc go z wiecznego przeklęcia
[1]

1
2

Popr. wyd.; w druku błędnie: XXIIII.
Jw.
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Sprawa wszytka męki
Pańskiej a z których
przyczyn tak
dobrowolnie Pan
ją na się
przyjąć raczył.

Esai. w 53
Pan dobrowolnie
szedł na śmierć.

Mikołaj Rej

Jan w 3 kapitu[lum]

Wymysły przy
męce Bożej.

Co każdy ma rozmyślać
przy męce Pańskiej.

jego, w którym on od wieków był prze występek swój i przodkowie jego. Tak jako
to i sam ten dobrotliwy Pan a Zbawiciel nasz powiedać raczył, iż go dobrowolnie Bóg Ociec wydać raczył rozmiłowawszy się świata tego, aby nie zginął świat,
jedno żeby był przezeń wyzwolon od wszytkich upadków jego. Jakoż też to powiedać raczył i onemu srogiemu sędziemu Piłatowi, gdy był przed nim postawion, gdy go z onej upornej a niewiernej myśli pytał: „Czemu ze mną nie mówisz? Izaż nie wiesz, iż ja mam moc wypuścić cię i ukrzyżować cię?”. Tedy mu on
z wielką pokorą powiedzieć raczył, iż: „Byś ty nigdy nade mną żadnej mocy nie
miał, by tobie dobrowolnie nie była dana z wirzchu, to jest z mocy a z dozwolenia Boga Ojca mego niebieskiego”.
[3] Zwykli też byli zasię drudzy Żydom łając Judasza, Piłata, Heroda i ine przyczyńce tej świętej męki jego przeklinać a im złorzeczyć, zapomniawszy tego, iż
ci wszyscy z dawna na to byli od Boga Ojca sprawieni i zgotowani, aby byli jako
instrumenta a jako sprawce tej świętej męki jego, którą on dobrowolnie od nich
przyjąć miał na odkupienie a na wyzwolenie tego świata nędznego. Acz im to
potym na wielką żałość a na wielki upadek wyszło, wzięli już za to wieczną zapłatę swoję.
[4] Zwykli też byli drudzy trzy dni nie jeść, boso chodzić, krzyżyki działać i rozmaite wymysły czasu onego rozpamiętywania męki tego to Pana naszego stroić
a wymyślać, nadziewając się tym sobie jaką przysługę abo jaki obchód męki Pańskiej uczynić, a tym ją rozpamiętywać.
[5] Ale ty, mój miły krześcijański człowiecze, rozmyśliwszy się na ty słowa, co tu
Pan a ten Zbawiciel twój mówi ku tym świętym paniam, które takież opłakiwały tę
niewinną mękę jego, iż: „Nie płaczcie, moje miły córki syjońskie, na mię i na mękę
moję, ale płaczcie samy na się i na syny swoje, abowiem przydą na nie takie czasy, iżby radzi aby się im góry rozstąpiły a iżby je ziemia zakryła, aby nie patrzyli na
tę srogość, która im zgotowana będzie. A wy będziecie mówić, iż to błogosławione matki były, które nigdy nie rodziły, a iż nie poznały takiego okrucieństwa nad
dziatkami swemi”. A tak ty, mój miły bracie3, rozmyśliwszy się na to, iżeś też ty jest
jeden syn z tych przeklętych synów a iż na cię ty wszytki okrucieństwa zgotowany,
o których tu słyszysz, jeśli nie przestaniesz złościwych spraw swoich, a iż nie znajdziesz miłosierdzia u Boga Ojca swego przez tę niewinną mękę tego jego jedynego a barzo miłego syna, który jest tobie na to wydan, aby-ć ubłagał ten gniew a to
przeklęcie u Boga Ojca twego – tu byś dopirko sam na się miał zapłakać, a nie płakać nad tym Panem swoim; a tu byś się dopiro żałobliwie miał rozlitować okrutnej
a niekrześcijańskiej sprawy swojej, którąś ty dał przyczynę i przodkowie twoi ku
tej niewinnej męce a ku tej niewinnej śmierci tego Pana swojego, a owszem, wspomniawszy na to, co za pomsty wiszą na cię, jeśli nie najdziesz miłosierdzia u niego.
3

W pierwodruku: nieboraczku nędzny.
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Rozmyśliwszy się, iżeś ty złoczyńca a tyś przewinił, a ten dobrotliwy Pan, w którego uściech żadna omylność nigdy naleziona nie była a nigdy żadnego grzechu nie
uczynił, za cię to cirpieć musi a to za cię wszytko wypełnić musi, stojąc posłuszen
na krzyżu Bogu Ojcu swemu i onym wszytkim obietnicam prorockim i dekretom
Ducha Ś[więtego], które o nim napisane były, iż się to wszytko wypełnić nad nim
miało, co się wypełnić miało nad tobą jako nad złościwym, niewiernym a nad złym
a nieposłusznym stworzeniem Pana Boga swego. A jako o niem prorocy napisali,
iż on stał się wypełnieniem tego wszytkiego, coś ty wypełnić a temu wszytkiemu
dosyć uczynić był powinien.
[6] A iżbyś temu dostateczniej zrozumiał, przecz-eś się był stał tak straconym
synem a tak przeklętym stworzeniem u Pana tego swego – by był nad tobą ten błogosławiony Syn jego, tak jako słyszysz, nie ubłagał tego srogiego gniewu jego tak
z dawna nad tobą i nad przodki twemi zaczętego – ta była naprzedniejsza przyczyna, jako i dziś jest i będzie aż do skończenia świata: grzech a nieposłuszeństwo.
Bo pirwszy człowiek on Adam w raju stworzon był wszytek na podobieństwo i na
kstałt Pana swego; bo był stworzon w onej niewinności swojej, był święty, był niewinny, a żadna się go zmaza niskąd była nie dotknęła. A za tę niewinność żywota
swego był na to zgotowan, iż i w tym był przypodobnion ku Panu swemu, iż nigdy umrzeć nie miał a był nieśmiertelnym; tak go był jedno Pan sobie stworzył
na rozkosz a na kochanie swoje, iż patrząc na onę niewinność jego a na ono podobieństwo w nim świętych kstałtów swoich, aby jedno był sobie w nim rozkoszował a miał sobie w nim kochanie swoje. I tak go zostawić raczył bez pracej, bez
żadnego udręczenia ciała jego, iż ani zimno, ani gorąco, ani żadna skaza na ciele
jego jemu nic szkodzić nie mogła. Uczynił mu k temu miejsce rozkoszne, którego rozkoszy żadne pismo wypisać nie mogło a nie umiało, które było przezwano
rajem świata tego. Tamże go postanowić raczył, poruczywszy i dawszy mu w moc
ony wszytki rozkoszy miejsca onego, aby tylko był nań sobie patrzył a kochał się
z onej niewiności jego a z onego podobieństwa swego świętego.
[7] Jeszcze k temu tamże wnet tenże święty Pan powiedzieć raczył, opatrując
wszytki doległości jego, iż: „Źle mu być tak samemu, ale uczyńmy mu jakie towarzystwo a jakie podpomożenie mieszkania jego”. I dał mu niewiastę, też człowieka drugiego podobnego k niemu, stworzywszy ją z własnej kości jego, którą wyjął z boku jego; jedno iż już ona była niewiasta i przyrodzenia, i rozumu
mdlejszego, gdyż już była stworzona z jednego członku jego. Także już to dwoje był
postanowił, aby byli rozmnażali on tak wdzięczny a święty naród jemu, w którym
on już tak sobie wiekom wiecznie rozkoszować miał a położyć w nim wszytko
kochanie swoje. A wszakoż chcąc, aby wżdy był wiedział on człowiek, iż miał
zwirzchniejszego nad sobą, a pomniał, iż mu był powinien posłuszeństwo za takie dobrodziejstwa swoje, jedno mu drzewo ukazał rozkazując mu: „Abyś tego
drzewa nie ruszał ani żadnego owocu jego”, powiedając mu to, iż: „Skoro go ruszysz, tedy wnet pewnie śmiercią umorzon będziesz”.
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Ezajasz w 53

Tamże

Do Żydów w 10
Przyczyna
pirworodnego
grzechu.

1 Mois. w [2]
kapi[tulum]

Człowiek był
dziwnie stworzon.

Stworzenie Ewy.
1 Mois. w 2

Chciał Pan
chować człowieka
w posłuszeństwie.
1 Mois. w 2 ka[pitulum]

Mikołaj Rej

Lucyfera też zasię był przedtym stworzył na wysokościach niebieskich, takież na rozkoszy a na wdzięczną służbę sobie; który był anioł piękny, anioł przed
inemi wszytkiemi anioły nawybrańszy, a przeto był przezwan aniołem światłości. I dał mu był w moc Pan a w posłuszeństwo i w towarzystwo niezliczoną moc
a wielkość inych aniołów. Tamże z onej pychy a z onej wielkiej powagi, którą
miał z onej dobrotliwości Pana swojego, upadł w onę nadętość a w ono swowoleństwo i uczynił radę z onymi anioły swemi, mówiąc, aby mu uczynili majestat
na wschód słońca, aby się był uczynił równym Najwyższemu. Pan jako na ziemi, tak i na niebie bluźnienia imienia swego nigdy cirpieć nie raczy; zemdliwszy
moc jego, kazał go strącić inym świętym aniołom swoim z onego tak świętego
a poważnego miejsca jego, tak iż upadł na niskości świata tego, na miejsca marne a sprośne piekielne, na których za ony rozkoszy swoje, których niewdzięczen
był, używa i używać wiecznie będzie srogich ciemności, męki i okrutnego więzienia swego, a stał się z niego anioł ciemności, anioł sprośny a Szatanem sprośnym przezwiskiem przezwany, i z oną wszytką osiadłością swoją.
[9] Tenże to już tak wzgardzony a marny Szatan, widząc onego człowieka,
onego nędznego Adama i z żoną towarzyszką swoją, iż był w wielkim kochaniu
a w wielkiej rozkoszy Pańskiej, zaźrzał mu tego; tusząc też sobie jeszcze kiedy ku
łasce przydź, obawając się, by on człowiek nędzny a niewinny w onej niewinności swojej Panu się jeszcze barziej nie wkradł w więtszą łaskę, a stąd aby on nie
przyszedł jeszcze w więtsze wzgardzenie – starał się o to pilnie, jakoby ji onemu
Panu omierzić mógł. Ale iż był niewinny a święty, a pełen miłości Pańskiej, trudno się oń było pokusić. A wszakoż słysząc to, iż mu Pan wżdy nieco był zakonu
a posłuszeństwa zostawił jedno nad jednym drzewkiem, pilnie myślił o tym, jakoby go był k temu przywiódł, aby był przestąpił posłuszeństwo ono, ocz by takież jako i on przyszedł w niełaskę a w omierzienie u Pana swojego, a Pan aby
już pieczej żadnej nad nim nie miał; a tak już sobie tuszył zasię snadniej przydź
ku łasce Pańskiej.
[10] Ale iż widział w onym niewinnym człowieku nieco podobieństwa Pańskiego i w stworzeniu, i w obyczajoch jego, nie śmiał się oń tak bezpiecznie pokusić;
ale obaczywszy, iż ona towarzyszka jego była przyrodzenia mdlejszego a przychylniejsza ku więtszemu przezpieczeństwu, zaszedł na nię tymi słowy: „I czemuście się wy wdali w tak wielkie posłuszeństwo około tego drzewka? Albo nie
wiecie, przecz wam tego zakazał? Bo to drzewko i owoc jego taką moc ma, iż kto
go jedno skosztuje, będzie wiedział wszytko złe i dobre, co się dzieje na świecie,
a na wszytkim ku bogom podobien będzie”. I podał jabłko onej nędznej Ewie,
której się chciało być boginią a wieszczą. A ona potym skosztowawszy podała
onemu mizernemu a upadłemu Adamowi; który skoro skosztował, poznał wnet,
jako mu on fałszerz powiedał, i złe i dobre, poznał wnet upadek swój. Poznał
wnet strach, poznał wnet bliskie zginienie a prędki a straszliwy gniew Pana swojego. A obaczywszy już strach wielki we wszytkich sprawach swoich, zlękł się
[8]
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niebożątko, nie śmiejąc ukazać oczu swoich. Aż Pan potym, użaliwszy się onego upadku jego i onego kochania swego, zstąpił do niego a zawołał go k sobie.
Przyszedł ku Panu z wielkim drżeniem a z wielkim strachem, tak iż ledwe stał
na nogach swoich, inej wymówki niebożątko nie mając, jedno iż: „Niewiasta mię
zwiodła, mój miły Panie”.
[11] Tam wnet Pan, acz z wielkim żalem nad upadkiem jego, uczynił dosyć Boskiemu dekretowi swojemu, który się nigdy zmienić ani omylić może:
wyrzucił go wnet od obliczności swojej, wygnał go wnet z onego miejsca jego
rozkosznego, uczynił go przeklętym, uczynił go śmiertelnym i na ciele, i na duszy, i dał go w moc i w towarzystwo onemuż to złemu a niewiernemu aniołowi,
który, zdradziwszy pirwej onego samego Pana swego, zdradził i tego niewinnego nędznika, który był wielką rozkoszą a wielkiem kochaniem jego. A wszakoż Pan czyniąc dosyć i dekretom, i sprawiedliwości swojej, i obietnicam swoim, które był od wieków przez proroki światu opowiedzieć kazał i sam pirwej
opowiedać raczył, jednak onego Boskiego miłosierdzia swego i w tak wielkim
gniewie swoim zaniechać a zapomnieć nie raczył.
[12] On złoczyńca czym sobie chciał naprawić, tym więcej pokaził. Pan widząc
niewinność onego nędznika, iż jest zwiedzion a omylon, acz mu już przyrzucił
i skazał mu docześną śmierć na ciele jego, a wszakoż zostawił to w miłosierdziu
swoim, iż z czasem swym zasię go ożywić miał a przyjąć go zasię w łaskę a w miłosierdzie swoje. Ale iż dekret jego już zgwałcony być nie mógł, wnet zaczął nową
radę w tajemnicach bóstwa swego, których nigdy żadny rozum ani na niebie, ani
na ziemi nie tylko zrozumieć, ale ani w myślach swych nigdy się dotknąć nie
mógł ani umiał: iż już przez prostego człowieka nigdy ty tak mocne wyroki jego
święte być złamane ani nigdy zgwałcone nie mogły, ale iż miał na świat zesłać
bóstwo swoje a ono słowo swoje w nim od wieków zaczęte, Syna swego miłego,
którego już jawnie widział on nieszlachetny zwojca onego nędznego człowieka.
Bo mu mówił, iż: „Będziecie jako bogowie, wiedząc złe i dobre od tego owocu”.
O którym jawnie Dawid ś[więty] imieniem Pańskim z dawna powiedać raczył,
iż z nim zawżdy od początku był a pirwej niżli tego Lucyfera sobie go był sprawić raczył. Wnet tenże miłościwy Pan, postanowiwszy onę świętą radę w onym
bóstwie swoim, tamże wnet na onego złoczyńcę a na tego nieszlachetnika, a na
onego zdrajcę narodu ludzkiego taki dekret uczynić raczył: „Iż gdyś się ty śmiał
pokusić już drugi raz o postanowienie moje a zwiodłeś tę nędzną niewiastę, oto
ja wieczną nieprzyjaźń położę między tobą a między nią i między narodem twoim i narodem jej; a z czasem swym pokolenie jej zetrze, zniszczy a skazi tę chytrą a marną głowę twoję”. A ta święta obietnica jego już też znaczyła, iż to święte
pokolenie tylko z samej niewiasty być miało, nad podobieństwo inego pokolenia i inego narodu ludzkiego.
[13] A toć są przyczyny, przecz tak upadł nędzny człowiek i wszytko potomstwo
jego a iż już został w wiecznym przeklęciu a w wielkim gniewie, a w okrutnym
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omierzieniu u Pana swego. A toć są też ty przyczyny, przecz nie inszym kstałtem Pan
chciał przełomić a zniszczyć tych srogich dekretów swoich, jedno iż już żadne ine
stworzenie tego przejednać nie mogło, jedno ono święte plemię z początku świata
w bóstwie jego zaczęte a natenczas już obiecane, które się dziwniej zjawić miało niż
ine plemię, bo tylko z samego jedynego narodu niewieściego, tylko samym słowem
a Duchem Ś[więtym] sprawione a w niewinności tu na świat zesłane a z ciałem człowieczeńskim złączone. Bo, by się też było toż święte plemię narodziło wedle ciała,
jako iny człowiek, tedyby też było pod onymże przeklęciem jako iny człowiek wedle przyrodzenia narodzony. A chromy chromemu trudno by co pomóc miał abo
go ratować miał. A wszakoż o tym świętym takim zjawieniu jego tu tak zaniechać
musi; dosyć o tym pisma jawnego i u proroków o tym wszędy dosyć mamy, jako był
z nim od początku świata i jako się tu zjawił, i co sprawował jako prawy Bóg i jako
prawy człowiek. Kto o tym czyta abo słycha, już się temu przypatrzyć mógł jako we
źwierciedle, iż to tak jest a nie inak; gdyż się to w nim wypełniło i okazało wszytko,
co o nim przed wiele tysięcy lat przez proroki a przez patryjarchy wypisano i wywołano było. Bo Danijel jawnie o tym i czas, i lata wedle liczby żydowskiej wypisał
w 9 kap[itulum] pisania swego, a kto chce zliczyć lata od proroctwa jego aż do Piłata, którego nie przez przyczyny Pismo wspomina, aby się zgodziły czasy ony, tedy
to najdzie jako we źwierciedle, gdzie tam prorok wypisał i pociechy ludu upadłego,
i śmierć, i wszytki sprawy tego świętego nam obiecanego Pana.
[14] Jako i Zacharyjasz takież jawnie wołał na Pana też w 9 kapitul[um], iż:
„Nielza, miły Panie, inaczej, jedno aliż we krwi testamentu twego musisz wypuścić z tego nędznego więzienia ten mizerny naród ludzki a z onego jeziora, w którym nigdy żadnej ochłody niemasz”. Tu już rozumiał prorok, iż żadna insza krew,
żadne insze ofiary tego sprawić nie mogły, jedno krew onego świętego testamentu jego jedynego Syna a tego nam obiecanego Zbawiciela. Jako i Ezdraszowi Pan
powiedzieć raczył, iż: „Przydą ty czasy, iż się zjawi niewiasta, którą teraz ziemia
pokrywa, i okaże się Syn mój Jezus, a będzie zabit Krystus, a potym będzie ożywiono ciało jego”. Jako Ezajasz, jako Dawid, jako ini prorocy wszędy opisali, obwołali, jedno iż palcem nie ukazowali narodzenia jego i spraw jego, i męki jego;
kto się chce temu przypatrzyć, tam jawnie znajdzie, iż się snadnie wywiedziesz
z każdego wątpienia swego.
[15] Druga była przyczyna już potym pośledniejsza tegoż to gniewu Pańskiego,
iż gdy już tak był przez ten tak marny upadek wzgardził Pan tego tak nędznego
człowieka i wszytek naród jego, dawszy go już na wieczne zatracenie, odjąwszy mu
już onę nieśmiertelność, przedsię go i na ciele, i tu na docześnych rzeczach karać
a trestać nie zaniechał, gdy już będąc onym pirworodnym grzechem zaślepiony,
stał się swowolnym ciałem a złym narodem przed oczyma Pana swego, a zawżdy
się już sprawy jego ściągały ku złości; jako i dziś ta przywara na nędznym narodzie
ludzkim mocno przywrzała a zawżdy tym ta skorupka kurzyć się a śmierdzieć nie
przestanie. A chcąc go Pan jako złe, swowolne a nieposłuszne źwirzę zawżdy pod
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jarzmem a pod srogością grozy swojej chować, dziwne plagi, dziwne pomsty ustawicznie nad nim stroił, tak iż jedny ogień palił, ziemia je pożyrała, na koniec je
już do końca wytracić chciał i zatopił był wszytek świat wodą. A wszakoż wspomniawszy sobie onę obietnicę Boską swoję, którą był jeszcze w raju uczynił temu
to nędznemu człowiekowi, iż ze krwie jego a z narodu jego miało się urodzić ono
święte plemię a on obiecany Zbawiciel jego, który się miał pomścić onej krzywdy jego a onego zwiedzienia jego nad onym złoczyńcą jego, a jemu przejednać
gniew on Boga Ojca niebieskiego – zostawił przedsię ośmioro człowieka z onego narodu, aby był dosyć uczynił onej obietnicy swojej. Którzy ci potym obrócili
się w zły, w swowolny a w nieposłuszny naród jemu.
[16] Potym gdy był niektóre z nich za słusznemi przyczynami dał pod okrutne więzienie do Egiptu, tak jako o tym historyja świadczy, i tam ich zaniechać
nie raczył. Zawżdy nie mogło wytrwać bóstwo jego, aby był w sobie nie wzruszał onej poczętej miłości a onego swego kochania, które był jeszcze w raju zaczął przeciwko temu narodowi nędznemu człowieczemu. I wywiódł je potym
z onego więzienia, obiecując im dać i przywieść je do ziemie dziwnemi obfitościami a rozkoszami zgotowanej. To, jako się tam obchodził z wiernymi, a jako
z niewiernymi, szyroko tam o tym historyja świadczy.
[17] Potym już nadręczywszy się dziwnie tych niewiernych swoich, widząc już
w nich wielki strach a wielkie wątpienie, uczynił z nimi przez Mojżesza przymierze wieczne i dał im napisane artykuły onego przymierza, pytając ich, jeśliby je przyjąć chcieli a mocno je Panu dzierżeć chcieli; tedy już mieli tu docześne
błogosławieństwa odnieść a odzierżeć od niego, które się im dziwnie okazować
miały we wszytkich rozkoszach ich, tak jako tam szyrzej są wszytki opisane. Kazał potym Mojżeszowi, aby ze dwojganaście pokolenia ich z każdego był jeden
obran, a każdy aby pytał narodu swego a czedł mu postanowienie ono od Pana
uczynione, stanąwszy na górze wysokiej, którą zwano Garazim, powiedając im od
Pana, iż: „Jeśli tych artykułów a tego postanowienia nie wypełnicie w namniejszej sprawie, tedy już będziecie przeklęci u Pana swego na wieki”, wyliczając im
dziwne przeklęctwa a dziwne pomsty, które się nad nimi srodze dziać miały, jeśliby byli temu wszytkiemu dosyć nie uczynili, na co się byli obwiązali. A oni niebożątka wszyscy, każdy w swoim pokoleniu, nie rozmyśliwszy się na to, na każdy artykuł przyzwalali, wołając wielkim głosem: „Amen”.
[18] A tu dali srogi cyrograf a srogi zapis sami na się i na potomstwo swoje
Panu swemu. Potym Pan rozkazał Mojżeszowi, aby im to dał wszytko na spisku, aby się tego pilnie uczyli i potym to opowiedali potomstwu swemu; „Aby
to było między mną a między nimi na wieczne świadectwo na to, jeśliby mi tego
nie zdzierżeli, co by się im potym za to przytrafić mogło”. I tamże wnet Pan powiedzieć raczył, iż: „Który mi tego nie zdzierży, zapali się gniew mój przeciwko jemu a odstąpię od niego a zakryję oblicze swe od niego, a dam go na okrutne zginienie, a wszytki złości i wszytki udręczenia będą nad nim wypełnione, tak
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iż dopirko pozna i rzecze: «Biadaż mnie, iżem już tego doczekał, iż już odstąpił
Pan mój ode mnie a iż go już niemasz ze mną»”. Tamże wnet Mojżesz, napisawszy ono srogie a twarde postanowienie między nimi a między Panem uczynione, wezwawszy na świadectwo niebo i ziemię, z wielkim strachem podał im ono
wszytko tak napisane postanowienie. Tamże im powiedział wszytki przeklęctwa
ich, które je miały potkać, jeśliby nie wypełnili onych srogich dekretów a onych
ustaw od Pana swego tak uczynionych, a im podanych. Tamże niebożątka przyjąwszy wszytko ono, obwiązawszy się i potomstwo swoje wszytkiemu temu dosyć
uczynić, dawszy na się srogie cyrografy, żaden z nich nie był ani będzie do skończenia świata, który by był temu dosyć uczynił abo to wypełnił, na co się obwiązał. A tak nielza już było jedno iż Pan, czyniąc dosyć dekretom swoim, musiał
niszczyć, tępić a kazić on nędzny naród ludzki i docześnym, i wiecznym przeklęciem, które jest zawisnęło nad nim, i tak będzie aż do skończenia świata. Bo
on srogi czart a sprzeciwnik jego, gdy już Pan odstąpił od niego, umie z nim kuglować a przewodzić nad nim wszytko wedle wolej swojej.
[19] Cóż tedy zasię ten dobrotliwy Pan uczynić raczył? Tu patrzaj dziwnego miłosierdzia jego: kusząc ten nędzny naród przez wiele czasów – gdyż u niego, jako
Pismo powieda, tysiąc lat jako jeden dzień – nielza jedno iż musiał wspomnieć na
ony obietnice swoje a na ono miłosierdzie swoje, a zesłać tu ono niewinne bóstwo
swoje, a złączyć je z tym nędznym człowieczeństwem ciała naszego, bo to był obiecał nie tylko w raju, ale i Abraamowi, i Izaakowi, i Dawidowi, i inym patryjarchom,
iż im miał zesłać to święte a obiecane plemię, które się zjawić miało z narodu ich,
przez które jeszcze w łaskę jego mieli przydź wszyscy ci nędzni narodowie ludzcy
a być zasię znowu ubłogosławieni. O czym potomkowie ich święci prorocy jawnie
wypisali, iż nie inaczej ten obiecany Zbawiciel, jedno niewinną męką a śmiercią,
a krwią swą miał przejednać on srogi gniew im u Boga Ojca swego a ubłogosławić je i wszytki ine narody. I okazować im to Pan raczył jawnie jeszcze w starym
zakonie, acz pod figurami, iż nie inaczej miał być ubłagan ten święty gniew jego,
jedno rozlaniem krwie, ale nie prostej krwie, jedno onego wdzięcznego Syna jego
tu w człowieczeństwie zjawionego, za ony występki ich rozlanej.
[20] A iżby był ukrócił gniewu swojego nad docześnemi srogościami ich, rozkazał im ofiarować sobie krew bydlęcą, ptaszą a źwirzęcą, figurując to im, iż docześna
pomsta mogła im być ubłagana tymi docześnemi ofiarami a tą docześną krwią.
Ale ona wieczna pomsta nie mogła być inaczej zgładzona, jedno było trzeba inakszej krwie a dziwniej, a inaczej sprawionej niżli tej docześnej. Jako to i sam ten
Zbawiciel nasz a to święte a zesłane niebieskie plemię na ostatecznej wieczerzy,
czyniąc już testament swój przed śmiercią swoją onym zwolennikom a miłośnikom swoim a podawając im kubek z winem4, tak im powiedzieć raczył, iż: „Otoż
4

kubek z winem – w pierwodruku: krew swoję pod osobą wina sprawioną.
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dopirko już przyszła ona krew nowego testamentu mego, która będzie za was
wylana na odpuszczenie grzechów waszych”, o której z dawna prorocy powiedali, znamionując to, iż żadna insza krew nie mogła zmazać a zetrzeć onego wiecznego przeklęcia z narodu ludzkiego, tylko ta niewinna a święta krew jego, która
miała być wylana nie za docześną pomstę, jak to tu i sam powiedać raczył, ale na
odpuszczenie grzechów wszemu narodowi ludzkiemu, i pirworodnych, i potym
będących; przez które odpuszczenie grzechów jużechmy zasię mieli przydź ku
onemu pirwszemu miłosierdziu u Boga Ojca swego i ku straconej ojczyźnie swej
Królestwa onego Niebieskiego nam od niego zgotowanego, i ku wszytkim błogosławieństwam onym, które są wiernym jego zgotowane i opowiedziane. Co się
nam wszytko znamionowało we wszytkich ofiarach zakonu starego, a zwłaszcza
w onej w Księgach Levitici ustawionej i napisanej; gdzie tam Pan rozkazuje, iż
gdy lud ten upadnie w grzech, tedy niechaj przywiedzie dwa koziełki do przybytku Bożego a z jednego niech będzie wylana krew na ofiarę za grzechy ludu onego, a na drugiego niechaj biskup i oni ludzie natenczas zebrani włożą ręce swoje,
a ociążywszy go grzechy swemi, niechaj go wypędzą na puszczą.
[21] O właśnież to nam mogło figurować tego naszego niewinnego baranka,
tego Pana a Zbawiciela naszego, który na świat zesłan być miał w niewinności
swojej, którego Pismo i prorocy wszędy niewinnym barankiem zowie; o którego
Izajasz woła jawnie do Pana,5prosząc aby rychlej zesłał tego baranka świętego,
aby opanował ziemię, powiedając też o nim, iż miał być wiedzion na śmierć jako
baranek niewinny a iż nie miał otworzyć ust swoich za żadną krzywdę swoję. Którego potym Jan święty jawnie ukazał palcem swoim, mówiąc, iż: „Otoż
już jest ten baranek, o którym nam z dawna prorocy powiedali, iż miał odkupić a włożyć na się wszytek upadek świata tego i wszytkiego narodu ludzkiego”. Jako też o nim i drugi Jan święty Ewangelista pisze, iż go widział w onym
zjawieniu swoim, które miał o tajemnicach Pańskich, a on stoi na prawicy jako
baranek niewinny a zekrwawiony, ofiarując onę świętą krew swoję za upadek
ludzki Bogu Ojcu swemu. Abowiem ten święty a niewinny baranek dał wylać za
grzechy nasze onę świętą a niewinną krew swoję. A mychmy wszyscy włożyli nań
ręce swoje a ociążywszy go grzechy swojemi, puściliśmy go na srogą puszczą, to
jest między naród złościwy a swowolny. O którym Dawid z dawna w osobie jego
powiedział, iż go mieli obstępić jako wołowie tłuści a jako psi wściekli. A na koniec tak był na tej puszczy ociążon i udręczon, iż już ono człowieczeństwo niewinne, wisząc na onym srogim drzewie krzyżowym, wytrwać nie mogło; ale wołał do Boga Ojca swego: „I czemu żeś mię, mój miły Panie, tak nędznie opuścić
raczył?”. Toć ten był baranek niewinny, który za nas wylał krew niewinną swoję.
Toć ten miał być wypuszczon a wygnan na tę okrutną puszczą tego złośliwego
5

Popr. wyd.; w druku błędnie: XXVI.
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narodu ludzkiego, ociążony grzechy a złościami naszemi. O czym Izajasz, Jeremijasz, Dawid, Danijel i inszy prorocy szyroko napisali.
[22] Jako też i w tej figurze mógł się nam właśnie znamionować ten niewinny baranek,6iż wonczas gdy miał Pan wstąpić do Egiptu, gdzie byli w więzieniu
przodkowie naszy, a uczynić pomstę nad królestwem onym; gdy ich on uporny
król faraon z onej niewolej na rozkazanie jego wypuścić nie chciał, tedy rozkazał
Pan aniołom wszytko zabić w każdym domu we wszytkim królestwie onym, co
by się było napirwej urodziło, tak od dzieci, jako do namniejszego stworzenia; tak
iż i królewski syn, i wszytko ine co się kolwiek jedno napirwej w onym królestwie
urodziło, wszytko jednej nocy zabito było. Tamże Pan wiernym swoim tę plagę
opowiedzieć rozkazać raczył, dawając im ten znak, aby każdy wedle narodów
swoich wziął baranka niewinnego a niepomazanego, a krwią jego aby naznaczył
podwoje swoje, aby anieli znali domy ludu Pańskiego a nie zstępowali tam na srogą
pomstę onę. Którego potym baranka kazał im pożywać, gdy je już z onej niewolej
wywieść miał, tak jako o tym szyrzej w historyjej napisano stoi, na pamiątkę onej
łaski a dobrodziejstwa jego, a wywiedzienia z onej okrutnej niewolej swojej.
[23] O jakoż to nam nie właśnie znamionować ma tego niewinnego baranka a tego Pana a Zbawiciela naszego, który tą niewinną krwią tak mocno naznaczyć raczył podwoje wiernych swoich, iż ona niewinna duszyczka a pirworodniczka ich już nie będzie zabita ani zatracona, a iż już jest przyjęta w łaskę
a w opiekę Boga Ojca swojego. Jeszcze go tym sposobem pożywamy, używając
onych znaków widomych chleba i wina, gdzie prawdziwie a duchownie z wiarą
pożywamy ciała jego a pijemy krew świętą jego, przypominając tym sobie ustawicznie ony wszytki dobrodziejstwa jego, które nam zjednać raczył przez wydanie na okrutną śmierć świętego ciała swego a przez wylanie nadroższej krwie
swojej na odpuszczenie grzechów wszytkiego narodu ludzkiego, którzy mocnie
weń uwierzyć mieli7; a też pamiętając na to, iż jako on pod oną figurą wywiódł
przodki nasze z onego Egiptu a od onego okrutnego króla faraona z onego więzienia; także też teraz nakarmiwszy nas tym niewinnym barankiem a tym świętym ciałem swoim, a naznaczywszy podwoje duszyczki naszej tą świętą krwią
swoją, zachowywa nas od każdej pomsty a upadku naszego, a wiedzie nas z onego
okrutnego więzienia onego srogiego faraona, czarta sprośnego, do obiecanej a do
wdzięcznej ziemie a do ojczyzny naszej, to jest do królestwa swego nam z dawna od Boga Ojca zgotowanego, które nam byli stracili przodkowie naszy i my je
ustawicznie tracimy prze złości a prze nieposłuszeństwo swoje; bo ustawicznie
łamiemy sobie on ślub i ony cyrografy, któremi nas byli mocnie obwiązali oniż to
6
7

Popr. wyd.; w druku błędnie: XI.
Jeszcze go tym sposobem […] którzy mocnie weń uwierzyć mieli – w pierwodruku odmienna redakcja: Już go też pożywamy ustawicznie, w osobie chleba pożywając świętego ciała jego a w osobie wina
onej błogosławionej krwie jego, rozpamiętywając świętą mękę jego.
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przodkowie naszy dzierżeć wiarę jemu, a mychmy sobie jeszcze więcej tego każdy z osobna przyczynili, ślubując na krzcie mocnie dzierżeć wiarę jemu, odrzekając się spraw i towarzystwa onego zwojce a sprzeciwnika naszego a zdrajce tego,
to jest czarta sprośnego, a żadny z nas nie jest ani będzie, aby to zdzierżał Panu
swojemu. A z tej przyczyny, by nie tak święta krew tego niewinnego baranka a nie
ta niewinna śmierć a męka jego ubłagała nam tego sprawiedliwego gniewu Boga
Ojca naszego, który z tych przyczyn słusznie zasługujemy, bylibychmy jeszcze
w więtszym przeklęciu a w więtszym omierzieniu u niego – tak jako o tym pisma
powiadają – niżli miasta sodomskie a gomorskie, które srogim ogniem zapalone
z nieba były, a ziemia je potym pożarła, tak iż nie zostało żadnego znaku miejsca
ich. A cięższe by na nas dekrety i przeklęctwa wynidź musiały, niżli wyszły na
ony przodki nasze, które były na nie, jakoś słyszał, przez Mojżesza dosyć srodze
wydane i napisane.
[24] Abo jako też ono w Zakonie napisano było, iż gdy się pojawił człowiek
między ludźmi trędem zarażony, tedy wnet był wyrzucon z onej społeczności.
A gdy już potym był wyleczon a iż miał być przyjęt do zebrania ludzkiego, tedy
miał idź do przybytku Bożego a oddać ofiarę kapłanowi: dwa wróbla żywe, drzewo
cedrowe, sznur czyrwony a wiązankę izopu; a on kapłan miał wypuścić z jednego
wróblika krew na naczynie gliniane a zmieszać ją z wodą, a potym rozmoczywszy izop on w onej krwi, miał siedmkroć pokropić onego oczyścionego człowieka.
Toć też była rzecz mało k rozumowi podobna, ale zrozumiawszy, co to była za figura, może się jej żaden nie dziwować. Bo grzeszny człowiek grzechem jako trędem zarażony, pewnie już jest wyrzucon od społeczności a od zebrania Pańskiego. A gdy będzie uleczon przez uznanie a pokorę, a przez wiarę swoję, a weźrzy
do onego wiecznego kapłana – o którym jako święty Paweł pisze, iż ofiarował za
nas wdzięczną ofiarę Bogu Ojcu swemu – a będzie mu ofiarował ony dwa wróbliki, to jest dwa zakony, stary i nowy, któremi on jest obowiązan; w którym jednym ten to święty kapłan krew zmieszawszy z wodą wypuścił z boku swego na
naczynie gliniane, to jest na nędzną ziemię, a pokropił ją onego zarażonego a upadłego człowieka rozmoczywszy w niej izop, to jest gorzkość skruchy jego; a potym go wolno wypuszcza jako onego wróblika z przeklęcia a z obowiązku zakonu
pirwszego; gdzie mu też on nędzny człowiek ma ofiarować drzewo cedrowe, to
jest ono drzewo okrutne, na którym się stało zbawienie jego; a k temu on sznur
czyrwony, którym był związan a który był ufarbowan świętą a szlachetną, a przenadroższą krwią jego, to jest niewinną a okrutną mękę jego.
[25] A toć były figury, a toć były ty podobieństwa tej świętej krwie Pana naszego, która miała hojnie być wylana dla zbawienia naszego; gdyż, jako święty Paweł
pisze, tak jakoś i wyższej słyszał, iż nam żadna insza krew tego sprawić nie mogła.
A ta święta krew jest wylana na wszytki narody ludzkie a na odkupienie ich i na
wszytki ony od początku świata, którzy z radością czekali odkupienia tego a wierzyli
mocno obietnicam Pańskim, iż na skończeniu świata, tak jako obiecał, miał zesłać
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tego niewinnego baranka a to święte odkupienie, o którego zawżdy prorocy wołali do
Boga Ojca, aby go zesłał co rychlej, aby go im niebo ze dżdżem spuściło. A w onych
figurach pod źwirzęcą krwią uczynionych, które znamionowały krew Pana tego a odkupienie jego, już przyjmowali wszytko błogosławieństwo od niego a byli uczesniki
pospołu z nami przez wiarę swoję, którzychmy w radości doczekali tego szczęśliwego odkupienia swojego i wszytkich zasług jego. O czym Paweł ś[więty] nadobnie napisał, iż już byli pospołu z nami pokrzczeni w wierze swojej, którzy przy niej
stali, z wody a z Ducha Ś[więtego], gdy je Duch Pański prowadził przez ony wody
morskie. Tamże też tenże Paweł ś[więty] pisze, iże też pospołu z nami tegoż pokarmu duchownego, to jest ciała Pana Krystusowego, które jest nam dano na zbawienie nasze, pod figurą onej manny używali, która im z nieba na puszczy padała, i on napój duchowny pili z onej opoki, która była sam Pan Krystus8. A wszakoż
tamże tego Paweł ś[więty] dołożyć raczył, iż jako oni nie wszyscy weszli do obiecanej ziemie, jedno ci, którzy wiernie wierzyli Panu swemu.
[26] Także też i między nami podobno nie wszyscy wnidą do obiecanego Królestwa swego Niebieskiego, jedno ci, którzy wiernie będą wierzyć Panu swemu
a temu świętemu odkupieniu jego; jako i o tym sam Pan nasz powiedzieć raczył,
iż: „Nie każdy wnidzie do królestwa mego, kto tylko za mną woła: «Panie, Panie», jedno tylko ci, którzy czynią wolą Boga Ojca niebieskiego”, wykładając to,
iż to jest nawdzięczniejsza wola jego: wierzyć weń i w tego, którego on zesłał na
odkupienie – Krystusa.
[27] A toć były ony wdzięczne ofiary Bogu Ojcu naszemu, które się działy pod
tymi figurami krwawemi, figurując przed oczyma jego onę świętą krew a niewinną
jego jedynego Syna, która miała ubłagać on sprawiedliwy gniew jego a przywrócić
mu w łaskę człowieka onego upadłego. A w tej ci się to on wonności kochał, jako
o nim Pismo pisze, która mu przychodziła z onych ofiar ze krwie uczynionych,
figurując mu onę wdzięczną ofiarę a onę wdzięczną wonność, która mu miała być
uczyniona ze krwie onego jedynego a barzo miłego Syna; wspominając sobie na
ony obietnice swoje, iż ona święta a niewinna krew onego tak wdzięcznego Syna
jego miała mu zasię w łaskę przywrócić onego nędznego a straconego człowieka,
który był wielkie kochanie jego, kochając się a rozkoszując sobie już i nad onymi, którzy z radością a z wiarą czekali onych obietnic jego, a pod onymi figurami onej świętej męki a rozlania krwie onego obiecanego Syna jego już znajdowali miłosierdzie u niego a już przychodzili ku świętej łasce jego.
[28] A toć były przyczyny, iż ten tak miłościwy Pan, nic nie folgując temu swemu tak miłemu Synowi, wydał go dobrowolnie na tak okrutne męki jego, gdyż
żadna ina krew nie mogła być naleziona, która by była za ty sprawiedliwe dekrety
8

…iże też pospołu z nami tegoż pokarmu […] która była sam Pan Krystus – w pierwodruku odmienna redakcja: […] iże też pospołu z nami w osobie chleba ciała Pańskiego, które jest nam dano na zbawienie nasze, pod figurą onej manny używali, która im z nieba na puszczy padała.
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jego dosyć uczynić mogła, jedno krew święta a krew ta niewinna tego jego jedynego Syna, którego on sam usty swemi nam zesłać obiecał i przez proroki mocno potwirdzać raczył. To, co się potym około tej sprawy a męki tak niewinnego
Pana naszego działo, byłoby wiele wyczytać, o czym już mało nie wszyscy jawnie wiemy a jawniechmy się nasłuchali.
[29] Abowiem to już wiemy, jako a z których przyczyn tę świętą mękę swoję a tę okrutną śmierć swoję dobrowolnie dla nas przyjąć raczył i jako do Jeruzalem na nię dobrowolnie jechać raczył, i co się działo przy świętym wjechaniu jego; mało nie wszyscy: jako też on ostateczny testament w onej krwi
swojej a w onym ciele swoim, o której z dawna prorocy powiedali, apostołom
swoim i nam wszytkim zostawić raczył; jako potym szedł do Ogrójca rozmawiać sobie z Bogiem Ojcem swoim; jako się tam było ustraszyło ono święte człowieczeństwo jego, widząc i wiedząc ony wszytki okrucieństwa, które
się dziać miały nad onym człowieczeństwem jego niewinnym, które wszytki przedtym jawnie byli prorocy wypisali a prawie jako na oko wymalowali.
O których i sam dobrze przedtym apostołom swym szyroce a jaśnie opowiedać
raczył. Tak, iż w onym Ogrójcu padszy na oblicze swoje, wołał do Boga Ojca
swego, aby inszy kstałt mógł naleźć na odkupienie tego nędznego człowieka
niżli śmierć jego a iżby oddalił ten srogi kielich męki jego, tak iż krwawy pot
a prawie z gorącości wielkiej ze krwią zmieszany tam wypłynął z świętego ciała jego. A wszakoż to wszytko przypuścił na wolą świętą jego, gdyż rozumiał,
iż się już nie miały połamać ony święte dekrety jego, które i sam o męce jego
już z dawna był opowiedzieć raczył, i przez proroki jawnie wywołać dał. Azaż
go nie jawnie wypisał Izajasz, iż ten będzie zranion a ubit dla złości naszych;
iż ten będzie wiedzion jako owieczka na zabicie a nie otworzy ust swoich; iż
ten będzie on ostateczny mąż, który będzie pełen wszytkich boleści a żałości
świata tego. A tamże mu Bóg Ociec przez tegoż to proroka powiedać raczy:
„Iż gdyż tak niewinnie pracowała dusza jego, iż będzie wolą moję sprawowała
ręka jego, a on będąc sprawiedliwy, usprawiedliwi wiele sług moich w niewinności swojej. A iż on dał dobrotliwie na śmierć duszę swoję a między złośniki był policzon, a modlił się za sprzeciwniki swoje, poddam mu też wszytki narody w posłuszeństwo jego, a łupy okrutnych mocarzów będzie dzielił
sobie wedle wolej swojej”. Jako Dawid, jako Jeremijasz, jako Danijel i ini prorocy jawnie a nie inaczej jako we źwierciedle ukazali wszytki sprawy tej świętej niewinnej męki jego.
[30] Tamże też potym jako upominał apostoły swoje, którzy jako ludzie krewcy
posnęli byli, małą pieczą mając o tym, co się tu dziać miało, mówiąc im, aby czuli,
aby się strzegli, aby nie przyszli w pokusy. A cóż ty chcesz uczynić, nędzny apostole, któryś daleko od Ogrójca jego, który leżysz nie na kamieniu a nie na twardej ziemi, jako oni nędzni apostołowie leżeli; który leżysz a kochasz się w obfitościach swoich? O miały-ć by brzmieć w uszach ustawicznie ty święte słowa
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jego: „Czuj, nędzniku9, czuj, abyś nie przyszedł w pokusy, gdyż widzisz, iż sprzeciwnik twój nie śpi, jedno iż szuka, jako by cię rychlej posieść mógł. O nędzneż
to czucie nasze a nędzna straż nasza, jeśli nie będzie łaski a miłosierdzia tego
Pana, iż nas z łaski swej obudzić nie będzie raczył, abychmy wżdy niebożątka
czasem czuli a strzegli się tych pokus a upadków naszych, które nad nami ustawicznie wiszą, a których bez łaski jego trudno się ustrzec mamy. A to bierz przykład z tego Pana swego, iż on wszytki sprawy swoje puszczał na Boga Ojca swego a na świętą opiekę jego. Także też ty, nędzny a mizerny człowiecze10, acz-eś
daleko różny od tego Pana swego, przedsię wszytko złe i dobre poruczaj Bogu
Ojcu swemu a wszytko puszczaj na opiekę jego; pewnieć się też to stać może, iż
ten dobrotliwy Pan obudzić cię będzie raczył a upomionąć cię jako upominał ty
święte apostoły swoje, abyś czuł a strzegł się, abyś nie przyszedł na ony pokusy
a na ony upadki, które są na cię ze wszech stron zgotowane.
[31] Tamże też już podobno wiesz i słychałeś, jaką radę uczynili oni biskupowie a licemiernicy około zginienia a śmierci jego, powiedając, iż lepiej że jeden
zginie, niżliby wszyscy zginąć mieli, i jako potym z Judaszem postanowili o wydaniu jego. O świętaż to była rada ich a to postanowienie ich, a prawie Duch
Ś[więty] mówił ty słowa między niemi, iż to było lepiej, aby ten święty a niewinny Pan umarł za wszytki, abychmy my byli niebożątka wszyscy nie poginęli oną
wieczną śmiercią, która na nas skazana była.
[32] Tu potym, jako w onym ogrodzie poiman był, jako srodze a okrutnie związan a rozkrwawion, i wszytko, co tam sprawować raczył, szeroko nam jest przez
ewangelisty opisano. A to się wszytko działo, aby się były ony święte proroctwa
wypełniły, które o nim z dawna uczynione były. Jako Dawid napisał i inszy prorocy: „Iż się zebrali książęta i inszy przełożeni świata tego przeciwko Panu a przeciwko Krystusowi jego”. Tamże też wnet przez tegoż Dawida tenże Bóg Ociec
mówi k niemu: „Iżeś ty przedsię syn mój namilszy jest, a jam ciebie sobie iście
urodził i dam ci posieść wszytki narody świata tego i wszytki granice a szyrokości tej nędznej ziemie”. Także też i o tym Judaszu tenże Dawid z dawna powiedał iż: „Będzie wyrzucon z liczby przebranych jego, a biskupstwo jego posiędzie
inszy”. Także i o inszych sprawach, co się natenczas działo około tego Pana naszego, szeroce jest wszędy opisano, iż to tak wszytko być musiało, aby się były
wypełniły wszytki dekrety Ducha Świętego, które był z dawna o tym naszym
świętym Panie i o sprawach tej świętej a niewinnej męki jego na świat opowiedzieć i obwołać dał.
[33] To też już pewnie wiemy, jako był przed Annaszem, przed Kajfaszem,
przed Herodem, przed Piłatem postanowion, jaką rozprawę z nim[i] miał i jako
się od niego przed wielkim strachem rozbiegli przyjaciele jego; jako się go Piotr
9
10

W pierwodruku: nieboraczku.
W pierwodruku: nędzny nieboraczku.
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zaprzał i jako nań Pan weźrzał okiem miłosierdzia swego a przywiódł go zasię ku uznaniu jego. O nędzny a mizerny człowiecze, cóż ty rzeczesz, który tu
nie znając żadnego strachu ani żadnej przygody, na każdy dzień przysz się tego
Pana swojego, nie czyniąc dosyć krześcijańskiej powinności swojej a nie ukazując tego w sprawach swoich, żeś jest własny członek jego. A jeśli na cię ten Pan
nie weźrzy onym okiem miłosierdzia swojego, jako był weźrzał na onego Piotra
tak obłądzonego, tedy się ty trudno sam obaczyć masz, abyś przyszedł ku uznaniu swemu. A zwłaszcza, iżeś daleko różny w zasługach swoich u niego od onego Piotra ś[więtego], który był wielkim miłośnikiem jego. O mój miły Panie, toż
zawżdy nieustawiczne a niewierne przyjacioły masz, którzy jako naonczas, tak
i dziś zawżdy uciekają od ciebie, więcej folgując a bojąc się świata tego niżliby
wiernie stali przy tobie a przy tej okrutnej męce twojej. Acz wiedzą, jaka im sroga pomsta za to zgotowana, jeśli im uznania nie dasz a nie weźrzysz na nie, jakoś na Piotra weźrzał tym świętym okiem miłosierdzia swego.
[34] Tu już potym wiemy, jako z onego niesprawiedliwego skazania onych złych
a upornych sędziów swoich był ubiczowan, uplwan, ukoronowan, a potym jako
nań wyszła ona okrutna sentencyja, aby był rozbit na krzyżu, a około niego aby
byli dwa zawieszeni. Tam jako był potym z miasta wywiedzion i co za sprawę na
tej drodze miał, i jako był przywiedzion na onę górę, na miejsce ukrzyżowania
swego; i jako były srodze przybite do krzyża onemi okrutnemi goźdźmi święte ręce i nogi jego – to wszytko być musiało, aby się były nad nim wypełniły ony
wyroki Boga Ojca jego z dawna przez Ducha Ś[więtego] uczynione. Jako o nim
przez Dawida powiedał, iż miały być skłute ręce i nogi jego a iż miały być jako
przeliczone w nim wszytki kości jego. Jako też o tym ubiczowaniu jego tenże
Dawid powiedał, iże miał dobrowolnie im nastawić ku ubiczowaniu ich świętego grzbietu swego a iż nie miał od targania ich odwrócić świętego oblicza swego. Jako Izajasz o nim powiedał, iż on będąc niewinnym, w pośrzodku złoczyńców miał policzon a postawion być.11
[35] To, co potym sprawowało na onym okrutnym krzyżu święte bóstwo i człowieczeństwo jego i jaki nam testament uczynić raczył, powiedając nam, iż się już
wszytko wypełniło, co się za nędznego człowieka wypełnić miało, i wypełniły się
wszytki nauki a ustawy święte jego, których już więcej ani wymyślać, ani przyczyniać nie trzeba było. A iż już był przybił on cyrograf na krzyżu swoim, który byli
na się dali oni nędzni przodkowie naszy i na nas potomstwo swoje, czemu by byli
nigdy dosyć nie uczynili, by się to było nie zatarło tą świętą męką jego. Jako o tym
był Paweł ś[więty] nadobnie a szyrzej potym napisał. To jako potym był podał
duszę swą niewinną Bogu Ojcu swemu, jako był okrutnie przebodzion bok święty jego, z którego wypłynęła woda i krew na zbawienie i na omycie świata tego
11
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nędznego. O której z dawna Ezechijel powiedał, iż widział wodę przez bok prawy
od kościoła ciekącą, a na kogokolwiek wypłynęła woda ona, każdy był zbawion
a dawał chwałę Panu. Ten ci to był kościół święty a ten Zbawiciel nasz, z którego boku ta święta woda była wypłynęła, nad którego żadnego inego kościoła ani
żadnego fundamentu nikt założyć ani uczynić może. Co to i usty swemi zapieczętować raczył, iż się już wszytko było wypełniło, co on przez mękę swą świętą
i przez okrutną śmierć swoję w tym świętym kościele swoim uczynić a postanowić raczył; a iż się już w nim wypełniły wszytki dekrety a wyroki Boga Ojca niebieskiego, czego jedno potrzebowało zbawienie człowieka nędznego. Gdzie i słońce, i miesiąc zaćmić się musiał<y>12, i opoki a ziemia trząść a padać się musiała,
nie mogąc wytrwać przed oną niewinną srogością onej okrutnej męki Pana swego a nie mogąc zdzierżeć na sobie onej niewinnej a świętej krwie jego, a okazując
ono święte a prawe bóstwo jego jako Boga prawego a Stworzyciela swojego; tak
iż oni złoczyńcy jego a krzyżownicy jego przed wielkim strachem jawnie wołali,
iż to musiał być prawdziwy Syn Boży. Łotr jeden a on złoczyńca, który wisiał na
prawicy jego, obaczywszy ony znaki bóstwa jego a będąc dotkniony z miłosierdzia
jego, gdy już obaczywał Pan uznanie jego, zawołał wielkim głosem: „Pamiętaj, mój
miły Panie, na mię, gdy będziesz w świętym królestwie swoim”.
[36] A tu się dopirko rozmyśl a obacz, mizerny a upadły człowiecze a nędzny
łotrze nade wszytkimi łotry, jeśli nie najdziesz z miłosierdzia Pańskiego uznania swego, tak jako się było nad tym ubogim łotrem stało. A postaw takież przed
oczy dusze swojej tę świętą a błogosławioną ofiarę Pana swego, którą on tu dobrowolnie za cię ofiaruje Bogu Ojcu swemu, a postanów ją w myśli swej tak jakobyś
na to oczyma swemi patrzył. Rozmyślajże sobie tak jakoś słyszał, iż się dla ciebie tak wielkie okrucieństwo dzieje nad tak świętym a szlachetnym ciałem, które, jako pisma świadczą, nigdy nic winno nie było, w którym nigdy żadna zmaza
naleziona nie była, z którego ust żadna omylność nigdy nie wyszła, które się urodziło ze krwie Panieńskiej, ze krwie szlachetnej, ze krwie błogosławionej między
wszemi narody, tak jako on anioł a on poseł niebieski przy dziwnym poczęciu jego
jawnie opowiedać raczył. Patrzajże a rozmyślaj sobie, a ono tak szlachetne a niewinne ciało dla ciebie wisi na gorącości słonecznej na okrutnym drzewie rozpięte, już zeschłe, już zeskorupiałe. Patrzajże, jako opłynęło zewsząd oną przenapiękniejszą a niewinną krwią swoją. Patrzajże, ano się zwiesiła nisko ona święta
głowa jego, srodze cirniem okrutnym zbodziona a zraniona, w której już były zatworzone ony święte oczy jego. Patrzajże, ano posiniały błogosławione ony usta
jego, które tobie wieczne błogosławieństwo zjednały od Boga Ojca twego. Patrzajże, jako zbodzione a srogiemi goźdźmi przybite do okrutnego drzewa ony
szlachetne ręce i nogi jego, które nigdy żadnego postąpienia nie uczyniły złego.
12
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Patrzajże, jako się świeci on święty bok jego okrutną włócznią przebity, z którego płynie krew i woda na odkupienie twoje.
[37] Patrzajże też a pomyśl sobie, w jakiem smętku a udręczeniu była ona błogosławiona matka jego i ony święte panie, co około niej stały, które się przedtym
nie mogły napatrzyć świętego oblicza jego. O nędzneż to jej błogosławieństwo
było a w wielki się jej smętek obróciło natenczas, o którym jej anioł powiedał
przy poczęciu tego jej niewinnego syna, patrząc na onę tak okrutną mękę jego,
widząc go tak zranionego, tak zmęczonego, iż już i namniejsza kropia krwie nie
została była w świętym ciele jego. Acz wiedziała, iż się to wszytko działo dla
człowieka nędznego a iż się jej to miało w wielkie a w rozmaite radości obrócić
i z onym nędznym a upadłym człowiekiem – a wszakoż nie mogło wytrwać panieńskie a niewinne serce jej, aby miało być bez wielkiej żałości patrząc na tak
miłego synaczka swego, jednegoż mając, tak barzo męczonego, a zwłaszcza nie
leda na synaczka, bo dziwniej poczętego i dziwniej narodzonego, którego wiedziała być prawym synaczkiem Króla niebieskiego a prawym królewicem a dziedzicem nieba i ziemie, a teraz go widzi tak znędzonego, tak zekrwawionego, iż
nie tylko ku Królowi nieba i ziemie, ale więcej ku jakiemu źwierzęciu zabitemu
a marnie na drzewie zawieszonemu ściągało się podobieństwo.
[38] Patrzajże a rozpomni się, kto jest przyczyńcą tego okrucieństwa tak srogiego nad tak świętym a niewinnym ciałem, Duchem Świętym sprawionym a prawie
z nieba posłanym. Patrzajże, patrzaj, nędzniku, co się to za dziwy dzieją, jako się
zaburzył wszytek świat, jako się zmieniło niebo i wszytko powietrze, jako się zaćmiło słońce, jako się zatrzęsła ziemia, jako się padają opoki, jako się zatrwożyło
wszytko stworzenie, żałując a dziwując się takiemu okrucieństwu, które się stało nad Panem a nad Stworzycielem jego. Patrzajże, dla kogo się to stało a z których się to przyczyn stało. Wszytkoć to dla ciebie, nędzny a mizerny człowiecze,
któryś do tego dał przyczynę i przodkowie twoi. Patrzajże, coś ty jest a jeśliś kiedy był takiej łaski godzien, boś proch jest a błoto, a nie inaczej jedno jako nędzny robak leżysz przed oblicznością tak wielmożnego Pana swego. A wżdy to sobie lekce ważysz, a wżdy to wszytko u ciebie za nic. Zaślepił cię ten nędzny świat
a marne rozkoszy jego, iż nie widzisz ani tego dobrodziejstwa Pana swego, ani rozumiesz, co za pomsta wisi nad tobą, jeśli nie będziesz wdzięczen tej łaski a tego
miłosierdzia tak nad sobą sprawionego.
[39] Rozpomni się, radzę-ć, a pomni pilnie na ony słowa tegoż to Pana a Zbawiciela
swego, które mówił ku onym świętym paniam, które go prowadziły na jego śmierć,
płacząc nad nim onego okrucieństwa, iż: „Nie nade mną płaczcie, moje miłe niewiasty, ale nad synmi waszemi”. Bo jeśli tego od niego wdzięcznie przyjmować
nie będziesz a nie rozlitujesz się nad tym upadkiem swoim a nad tą powinnością swoją, którąś ty powinien Bogu Ojcu swemu, na co cię obwiązali przodkowie
twoi jeszcze będąc w zakonie starym, i coś mu sam potym poślubił dobrowolnie
na krzcie swoim, wdawając się znowu w święte posłuszeństwo jego, a temu dosyć
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nie czynisz ani uczynić możesz. A ten to święty Pan dobrowolnie bez twej wszej
zasługi, jeszcze k temu jako za nieprzyjaciela swego a za niewiernika swego cirpi
wszytko a na się przyjmuje wszytko, coś ty cirpieć miał.
[40] Strzeż się, radzę-ć dalej, onej okrutnej sentencyjej, którą potym tenże dobrotliwy Pan za tymiż wnet słowy ku tymże świętym paniam powiedzieć raczył
iż: „Nad tymi to niewiernymi syny waszemi przydzie taki dzień, iż będą wołać
a krzyczeć prosząc gór a ziemie, aby je przykryła a pożarła”, aby nie wiedzieli
o onej srogości, która się ma dziać a wypełnić się nad nimi, jeśliby którzy byli,
którzy by niewdzięczni byli tej świętej męki jego a nie przykłonili się z pokornemi sercy k niemu jako ku Panu swemu. Gdyż on rozciągnąwszy na krzyżu ony
błogosławione ręce swoje, woła na każdego z nich iż: „Pódźcież do mnie, moi
namilejszy braciszkowie, którzyście się spracowali w posłuszeństwie Boga Ojca
swego niebieskiego, a ja dobrowolnie ochłodzę was a pocieszę was we wszytkich
pracach a uciskoch waszych”. A k temu jeszcze wyższej, opowiedając ty srogości, tak dołożyć raczył, iż: „Jeśli się nade mną dzieje to okrucieństwo męki mojej jako nad niewinną a nad zieloną różdżką, która zawżdy kwitnęła w niewinnej
zieloności swojej, cóż się owszem jeszcze stanie nad onym zaschłym a zatwardziałym a złościwym narodem, który ani na tę niewinność jego pamiętać będzie,
ani się na swe złościwe występki rozpamiętywać będzie, jedno tak będzie leżał
jako świnia we błocie w złościwych sprawach swoich, czekając tej srogiej sentencyjej a tej srogiej pomsty nad sobą”. A tu by dopiro mogła każda matka zapłakać
nad takim nędznym a upadłym synem swoim a mówić ty słowa, o których tamże Pan powiedać raczył, które tamże mało niżej napisane stoją, iż: „Błogosławiona to matka, która nigdy nie rodziła, i ty piersi, które nigdy nie karmiły” takiego człowieka, który by prze niewiarę swoję a prze niewdzięczność swoję, a prze
złe sprawy swoje miał przyść na tak okrutny dekret a na tak srogie wyroki Pana
swojego. A lepiej, aby się był nigdy nie narodził abo się w jakie ine nieme źwirzę
obrócił, które by tu jedno do czasu ucirpiało na nikczemnym ciele swoim, a po
śmierci już na wieczne męki nigdy zgotowano nie było.
[41] A tak tu-ć by dopiero zapłakać, mój miły bracie a nędzny człowiecze, rozmyśliwszy się na zły a na swowolny żywot swój, rozmyśliwszy się na powinność
swoję, rozmyśliwszy się, iż niwczym nie dzierżysz ani pełnisz ślubu Panu swemu;
rozmyśliwszy się na to, iż by nie ten dobrotliwy Pan, który na się przyjął takie
ciało, jakie jest ciało twe, iż wszytki boleści, wszytki okrucieństwa na sobie znieść
mogło, za cię to wszytko cirpi, za cię to wszytko podejmuje, coś ty podejmować
miał, za cię to wszytko wypełnia, coś ty wypełnić miał. A nadto jeszcze nie tylko,
aby cię od tej srogości męki swojej uwodzić miał abo to za cię pełnić, coś ty wypełnić miał, ale jeszcze k temu tą świętą męką a tą świętą krwią swoją czyni cię Bogu
Ojcu swemu z przeklętego a z odrzuconego stworzenia stworzeniem wdzięcznym,
świętym a barzo miłym jemu, ofiarując mu cię pospołu z ciałem swoim na onym
ołtarzu krzyża swego świętego. Gdyż-eś przez wiarę twoję jest ciało z ciała jego
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a krew ze krwie jego, a jednym człowiekiem jego, jako sam o tym powiedać raczy;
a czyniąc cię wdzięczną ofiarą jemu, czyniąc cię z onego syna straconego a swowolnego przyjemnym synem jemu. Tak jako o onym marnotrawnym synu powiedać raczył: iż ten to Bóg Ociec nasz, gdy którego z nas znajdzie tak zjednanego
syna sobie przez tę świętą tak okrutnie rozlaną krew tego swego namilszego Syna
a przez uznanie człowieka nędznego, iż nie tylko nas w łaskę swą przyjmować
raczy, ale nas jeszcze k temu z wielkiemi upominki a z wielkiemi klenoty czekać
raczy onego nam obiecanego a straconego królestwa naszego, które nam stracili
przodkowie naszy i my je sobie ustawicznie traciemy prze złe a swowolne sprawy swoje, jeśliże nad nami nie będzie miłosierdzia jego świętego przez wiarę naszę a uznanie nasze, a przez to tak okrutne rozlanie krwie tego jego miłego a tak
wdzięcznego Syna, Pana i Odkupiciela naszego.
[42] O nędzny tedy a mizerny upadły człowiecze, jeśliżeś który jest, iż cię nie ruszyła ani żałość, ani pomsta, o której jawnie słyszysz; jeśliżeś nie wdzięczen tego dobrodziejstwa Pańskiego, a iż się nie uznasz w tym upadku swoim, gdzież się wzięło tak okrutne a niemiłosierne serce a przyrodzenie w tobie, iż ani siebie13, ani tego
Pana swojego rozlitować się nie chcesz? Rozpomniawszy się na to, z jaką żałością
on tego używać musi, iż on podjąwszy za cię tak okrutną mękę swoję a rozlawszy
obficie niewinną krew swoję, dawszy umorzyć ono święte ciało swoje, jeszczeż by
cię stracić miał? jeszczeż by się w tobie rozkochać nie miał? jeszczeż by cię Bogu
Ojcu swemu ofiarować nie miał, pozyskawszy cię tak okrutną męką swoją a znalazszy cię jako błędną a straconą owieczkę z owczarniej jego, a ofiarowawszy cię
jemu? A ty zapomniawszy tego wszytkiego, dobrowolnie zasię leziesz w upadek
jako świnia we błoto a w ono przeklęcie swoje, a w ony okrutne cyrografy z dawna
na cię napisane; a nie uciekasz się pod święte miłosierdzie tego Pana swojego; a nie
okazujesz tej wdzięczności Bogu Ojcu jego, którąś powinien za tę okrutną śmierć
tego jedynego syna jego; a nie naśladujesz, jako wierna owieczka a prawe wyobrażenie jego, świętych spraw jego; a nie okazujesz tego cnotami swemi i poprawą żywota swojego a statecznością wiary swojej o tym świętem odkupieniu jego. Cóż się
też inszego ma nad tobą stać, gdy żeś tak srogi a niemiłosierny nad sobą, a odwracasz oblicze swoje od tak dobrotliwego Pana swego; nielza jedno iż się też muszą
nad tobą wypełnić ony srogie dekrety od niego przez Mojżesza na cię uczynione;
iż on też musi od ciebie odwrócić oblicze swoje. A tam, jako sam powiedać raczy,
dopiro byś poznał, jako to jest żałosna rzecz, kogo on odstąpi a opuści z miłosierdzia swego, to już tam więc wszytki przeklęctwa a wszytki upadki będą rozciągniony nad nędznym ciałem i nad duszą jego.
[43] Bo rozumiej, co Izajasz pisze o tej dziwnej sprawiedliwości Boga Ojca
niebieskiego, iż i Synowi jedynemu swemu a tak barzo miłemu niwczym nie
13
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przepuścił, owszem go dobrowolnie dał ubić a okrutnie umęczyć dla występku
ludu swego. A cóż tedy ty o sobie rozumieć możesz, nędzny człowiecze, któryś
jest jako proch a błoto, a nie inaczej jako lichy robaczek przed oczyma jego, będąc
jeszcze prze grzech swój omierzłym a przeklętym stworzeniem u niego; gdy się
to tak stało nad wdzięcznym a tak miłym Synem jego, co się nad tobą stać może
jako nad nieprzyjacielem a niewiernikiem jego, jeśli się nie uznasz a nie upadniesz przed ty święte nogi jego; aby on rozpomniawszy się na to niewinne wylanie krwie onego tak miłego Syna swego a na ony Boskie obietnice swoje, iż on
przez to święte plemię swoje a przez święte imię jego obiecał zawżdy w łaskę
przyjąć każdego upadłego, ilekroć by się jedno uciekł, uznawszy się, do świętego miłosierdzia jego. Bo obacz to i sam: gdyby jaki zacny królewic abo jakie zacne książę prze występek twój abo prze jakie zbrojenie twoje przyszedł o gardło,
a na cię by wyszły jawne znaki i świadectwa, iż się to stało z przyczyny twej, rozumiej temu, jako byś biegał a jako byś szukał zewsząd wspomożenia w onym
upadku swoim; a toć by jedno szło o docześną pomstę a o docześny upadek twój.
A tu ten święty królewic a to zacne książę a prawy dziedzic nieba i ziemie dał
gardło a okrutnie umęczon za występek twój a z przyczyny twej, a ty przedsię
leżysz a nic nie dbasz, abyś łaski a miłosierdzia szukał u Boga Ojca jego niebieskiego; a toć idzie nie tylko o docześną pomstę nad tobą, ale o wieczny a o mizerny upadek twój a zginienie twoje. A wżdy się obaczyć nie chcesz, a wżdyś tak
sam nad sobą okrutny, iż wolisz z gardłem się kryć a tułać się jako błędny, abyś
jedno zażył nędznego świata tego, niżli szukać miłosierdzia u tak dobrotliwego
Pana swego, wiedząc to pewnie, iż za małym staraniem wiary swojej a za małym
uznaniem swoim zjednać je sobie możesz, a z nieprzyjaciela wielkiego uczynić
się miłośnikiem jego a odnieść na sobie ony wszytki błogosławieństwa, które i na
niebie, i na ziemi są wiernym jego wiecznie zgotowane od niego.
[44] Cóż tedy chcesz uczynić, mój miły krześcijański człowiecze, bo to być
nie może, słysząc to a wiedząc o tym, aby cię i żałość, i strach, i sumnienie ruszyć nie miało. Żałość cię ruszyć musi i sumnienie, gdy wiesz, iż tak niewinny
a święty Pan cirpi za złości twoje, sam nigdy winien nie będąc. Strach też nielza jedno iż cię ruszyć musi, słysząc ty srogie przegróżki, któremi okrutnie wszędy Pismo grozi tym, którzy by tego tak wielkiego dobrodziejstwa niewdzięczni byli a w tym się zachowywać nie umieli. Ale ty jedno weźmi przed się stałe
a wierne serce ku temu Panu swojemu a ofiaruj Bogu Ojcu jego tę niewinną
mękę jego; a rozpomni, iż on ją też za cię ustawicznie ofiaruje stojąc przed oblicznością jego a jednając ci łaskę u niego; a iż, jako prorok powieda, siność jego
starła a ożywiła wszytki siności i wszytki blizny z ciała i z dusze twojej. A miej
zawżdy ten to wdzięczny obraz męki Pana swego przed oczyma dusze swojej,
a nie tylko abyś się mu jedno dziwować abo przypatrować miał, ale przejźrzy ono
szlachetne serce jego, jaką on miłością szuka a pragnie zbawienia twego a iżby
cię wywiódł a odwrócił z upadku twego a z obłędliwości twojej. Przeźrzy-ż też
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zasię serce a myśl Boga Ojca niebieskiego, iż on użaliwszy się nędznego upadku
twego, tak miłemu Synowi nie przepuścił a wydał go na taką srogość dla ciebie
nikczemnego stworzenia swego, a już się nic nie trwóż, gdyż już wiesz o takim
miłosierdziu jego a iż też już wiesz, iż jest zdart a zniszczon on cyrograf a obowiązek twój, którym cię byli obowiązali wieczną niewolą a wiecznym przeklęciem przodkowie twoi; o czym ci Paweł ś[więty] jawne świadectwo dawa; a iż też
wiesz, iż już masz pewnego zachodźcę za występki swoje, a upewnili cię w tym
prorocy święci jego, iż on na się wziął wszytko przewinienie twoje. Gdyż i Piotr,
i Paweł ś[więci], i inszy apostołowie o nim świadectwo dawają, iż on będąc niewinny a żadnego grzechu nigdy na sobie nie mając, stał się dla ciebie grzesznikiem, aby cię usprawiedliwił Bogu Ojcu swojemu. Cieszże się też tym, wspomniawszy na ono, iż ciało jego święte tak barzo zranione a tak barzo zmęczone
wstało zasię ciałem pięknym a ciałem uwielbionem, tylko zostowiwszy blizny
w ręku, w nogach a w świętym boku swoim dla świadectwa apostołom swoim
a iżby je potym ukazał a ofiarował za cię Bogu Ojcu swojemu, figurując to tobie, iż ciało ono twoje marne a przeklęte a na wieczne zatracenie zgotowane, jeśliże się przez wiarę przyjednoczysz ku temu Panu swemu, powstało z nim pospołu z grobu już ciałem pięknym, już ciałem uwielbionym; i tak się ukaże, i na
to jest zgotowane czasu onego zmartwywstania swego.
[45] A chceszli tego bezpieczniejszym być, abyś był prawym uczesnikiem tej
świętej męki jego a nieść pospołu z nim ten okrutny krzyż niewinnej śmierci jego,
umarzajże pospołu z nim to swowolne a marne ciało swoje. A gdy na cię przydą
jakie myśli a jakie pokusy świata tego, abyś nędznie a niesprawiedliwie nabywał
bogactwa a rozkoszy jego, rozpomni sobie, iż ten dobrotliwy Pan, będąc królem
nieba i ziemie, to był wszytko wzgardził a opuścił. Rozpomni też sobie, iż będzieszli wiernie a sprawiedliwie przy nim stał a w nim wszytkę nadzieję pokładał, iż
tobie wszytkich tych obfitości zewsząd jako wody napłynie. A pakli by-ć też co
nad wolą świętą jego przypadło, tedy tego bądź ist, jako o tym pisma świadczą, iż
to tobie i potomstwu twemu na więtszy upadek a na więtszą żałość wszytko się
z czasem swym obrócić musi. Jeśliby cię też świat abo czart wiódł na jaką srogość
albo na jaką pomstę nad bliźnim swoim, rozpomni się na to, iż ten święty a niewinny Pan mógł się był snadnie pomścić nad sprzeciwniki swemi a jednym tylko
słowem mógł wszytki w proch a wniwecz obrócić, a wżdy stał jako baranek niewinny a na żadną krzywdę swoję nie otworzył ust swych. Jeśliby też na cię przyszedł jaki strach, smętek abo jakie niebezpieczeństwo, pomni, iż ten Pan będąc
w smętku i w wielkim strachu w onym Ogrójcu, wiedząc wszystkę onę okrutną mękę swoję, tak iż krwawy pot opłynął wszytko święte ciało jego, a iż Bóg
Ociec nie raczył nad nim odmienić dawnych wyroków swoich; ale obacz, w jakie
mu się to potym radości i pociechy obróciło, iż dziś siedzi na prawicy jego, mając
niebo i ziemię w posłuszeństwie swoim; abowiem on wszytko poruczał w świętą opiekę jemu.
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Także też i ty poruczaj zawżdy złe i dobre swoje Bogu Ojcu swemu
niebieskiemu w imię tego jedynego Syna jego a stawiaj mu przed oczy onę wdzięczną ofiarę jemu, onę mękę niewinną Syna jego. A aczby też na cię co smętnego
a nie po myśli przypadło, pamiętaj, iż gdy będziesz wszytko poruczał w opiekę Panu swemu a będziesz mocno wierzył jemu, iż się to tobie w wielkie pociechy obrócić musi. A zachowaj mu powinność swoję jako przystoi szlachetnemu
a świętemu obrazowi jego, gdyż-eś jest członek świętego ciała jego; a nie daj pociechy czartowi sprośnemu, aby tak nie przewodził nad tobą, jako przewodził
nad przodkami twemi. A gdy się tak zachowywać będziesz, tu dopirko ucieszysz
Syna, iż cię uczynił wdzięczną ofiarą Bogu Ojcu swemu; ucieszysz Boga Ojca, iż
nienadaremnie tak umordować dał tak wdzięcznego a miłego Syna swego; ucieszysz Ducha Świętego, gdy okażesz w sobie święte sprawy jego; ucieszysz wszytkę rzeszą niebieską, iż się będziesz miał dostać w wieczne towarzystwo ich. Czego nas racz domieścić, nasz wszechmogący Panie, przez zasługę tej okrutnej męki
Syna twego jedynego a barzo miłego i przez niewinne rozlanie przenaszlachetnej a świętej krwie jego na wieki wieków. Amen.
[46]
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Podstawa wydania
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Fototypia egzemplarza Biblioteki Kórnickiej w: M. Rej, Postylla, oprac. K. Górski, W. Kuraszkiewicz i in., Wrocław–Warszawa–Kraków 1965 (M. Rej, Dzieła wszystkie, t. 4; Biblioteka Pisarzów Polskich, seria B, t. 14). [ Jest to trzecie wydanie dzieła, ostatnie za życia autora.
Pierwsze ukazało się w tej samej drukarni w 1557 r. W niniejszym wydaniu tekst skonfrontowano z pierwodrukiem i podano w notach kilka interesujących wariantów redakcyjnych.]
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W twórczości Reja widoczny jest talent do barwnego przedstawiania rzeczywistości („polski Breughel”), autor posługuje się wyrazistym i różnorodnym językiem, od rubasznej dykcji
Figlików (część Źwierzyńca) przez barwny opis życia codziennego w Krótkiej rozprawie i Żywocie człowieka poczciwego, dydaktyczny dyskurs wierszem i prozą (Wizerunk i Żywot), kaznodziejski ton wykładu prawd religijnycyh (Postylla) i wzniosłą prozę publicystyczną (Źwierciadło).
Uprawiał różne gatunki literackie, m.in. dialog, moralitet, dramat biblijny, fraszkę, emblemat,
poemat moralistyczny, zwierciadło. Stosował w swej twórczości język polski i chwalił go jako
narzędzie („nie gęsi, ale swój”), co przyniosło mu tytuł „ojca literatury polskiej”.
Wybrana bibliografia: A. Brückner, Mikołaj Rej. Studium krytyczne, Kraków 1905; A. Brückner, Mikołaj Rej. Człowiek i dzieło, Lwów 1922 i Warszawa 1988 (pt. Mikołaj Rej w serii Małe
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t. 30); J. Maciuszko, Ewangelicka postyllografia polska XVI–XVIII wieku, Warszawa 1987, s. 92–
116; PAZERA, s. 132–136; J. Maciuszko, Mikołaj Rej zapomniany teolog ewangelicki z XVI wieku, Warszawa 2002; Mikołaj Rej – w pięćsetlecie urodzin, red. J. Okoń, t. 1–2, Łódź 2005; Mikołaj
Rej z Nagłowic. W pięćsetną rocznicę urodzin, red. W. Kowalski, Kielce 2005; Mikołaj Rej w pięćsetlecie urodzin. Studia literaturoznawcze, red. J. Sokolski, M. Cieński, A. Kochan, Wrocław 2007.

Objaśnienia
[1]

napisał Łukasz ś[więty] – Łk 23, 28.
prawy – prawdziwy.
omierzionym […] jemu – wzgardzonym przez niego.

[2]

onych słów Izajasza proroka – Iz 53, 7: „Uciśnion był i udręczon, a nie otworzył ust swoich; wiedzion ku zabiciu jako baranek, a przed strzygącym jako owieczka milczał, nie
otwarzając ust swoich” (BBrz)
iż go dobrowolnie Bóg Ociec wydać raczył – J 3, 16: „Abowiem ci Bóg tak umiłował świat,
iż Syna swego jednorodzonego dał, aby wszelki kto wierzy weń nie zginął, lecz aby miał
żywot wieczny” (BBrz)
powiedać raczył […] Piłatowi – J 19, 10–11.

[3]

Wystąpienie Reja przeciw zarzutom, które stawiano wyliczonym tu winowajcom (przyczyńcom) męki Chrystusa, trudno odnieść do konkretnych autorów czy dzieł, ponieważ
oskarżenia takie (zwłaszcza przeciw Żydom i Judaszowi) formułowano powszechnie.
sprawieni – przewidziani, przeznaczeni.

[4]

trzy dni nie jeść – post w Wielkim Tygodniu, a zwłaszcza w Wielki Piątek, był praktyką
dawną, potwierdzaną wielokrotnie przez Kościół katolicki jako jedno z przykazań kościelnych; np. w wydanym w 1556 r. tzw. Małym katechizmie jezuity Piotra Kanizjusza
(Summa doctrinae Christianae) jest to przykazanie czwarte z pięciu, uzasadniane tradycją
kościelną, z powołaniem się na dzieła Tertuliana i postanowienia synodów kościelnych.
boso chodzić – trudno powiedzieć, o jakich zwyczajach wielkopostnych czy wielkopiątkowych mówi tu autor. Chodzenie boso towarzyszyło wielu dawnym, jeszcze przedchrześcijańskim zabiegom magicznym, które przechodziły do obrzędów i zwyczajów chrześcijańskich, pełniąc inne funkcje. Z XVIII w. pochodzi świadectwo Jędrzeja Kitowicza,
który w I rozdziale swego dzieła, we fragmencie pt. O pasyjach i kapnikach, mówi o procesjach biczowników, że pierwszy z nich, niosący krzyż, szedł „bardzo często bosymi nogami” ( J. Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, oprac. R. Pollak, t. 1, Wrocław 2003, s. 45. Skarby Biblioteki Narodowej).
krzyżyki działać – chodzi zapewne o zwyczaj sporządzania krzyżyków z palm poświęconych w Niedzielę Kwietną lub z tzw. głowienek, czyli drewienek opalonych nad ogniem
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w Wielką Sobotę; służyły one do oznaczenia pól lub domów, co miało chronić przed
gradobiciem lub pożarem.
rozmaite wymysły […] stroić – bogatą obrzędowość Wielkiego Tygodnia opisał J. Kitowicz; zapewne część z tych nabożeństw i zwyczajów miała tradycję sięgającą XVI w.
i te są tu przedmiotem ogólnej krytyki Reja. On sam w kazaniu na 17. niedzielę po
Świętej Trójcy wymienia zakaz mycia twarzy w Wielki Piątek, połykanie bazi („bagniątka”), święcenie wody i ognia oraz kropienie bydła wodą święconą w Wielką Sobotę, a nawet przygotowanie „święconego” w ten dzień uznaje za „sprawę dzisiejszych
faryzeuszów”. W kazaniu na Wielki Piątek krytyka obrzędowości katolickiej jest stonowana i bardzo ogólna.
nadziewając się – mając nadzieję.
[5]

rozmyśliwszy się – rozważywszy.
ty słowa, co tu Pan […] mówi – Łk 23, 28–29.
złościwych spraw – złego postępowania, występków.
w którego uściech żadna omylność nigdy naleziona nie była – Iz 53, 9: „…chociaż złości nie
popełnił a zdrada nie naleziona jest w uściech jego” (BBrz).
[marg.] Do Żydów 10 – Hbr 10, 7: „Tedym rzekł: Oto idę, na początku księgi napisano
o mnie, abym czynił, o Boże, wolą twoję” (BBrz).

[6]

by był […] nie ubłagał – jeśliby nie ubłagał.
niskąd – znikąd.

[8]

był przezwan aniołem światłości – etymologia imienia upadłego anioła: łac. Lucifer – niosący światło. Przywołane tu proroctwo Izajasza 14, 12 odnosi się do upadłego króla babilońskiego i w tłumaczeniu Biblii brzeskiej brzmi: „O Gwiazdo jutrzenna, jako żeś z nieba
spadła”; Wujek: „Jako żeś spadł z nieba, Lucyferze, któryś rano wschodził”. Rej nawiązuje tu do łacińskiej wersji Wulgaty.
Szatanem sprośnym […] nazwany – imię to w języku hebrajskim oznacza przeciwnika;
przymiotnik „sprośny” stawia się przy tym imieniu w tradycji rabinicznej.

[9]

zaźrzał – zazdrościł.
tusząc […] sobie – mając nadzieję.
przydź – przyjść.
ji – go.
zakonu – prawa, tu: zakazu.
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ocz – o co.
[10]

przezpieczeństwu – beztrosce, lekkomyślności.
zaszedł na nię tymi słowy – słowa kusiciela nie są wiernym przekładem Rdz 3, 1–5, lecz
parafrazą jego kwestii z dialogu z Ewą.
wieszczą – wieszczką, tu: kobietą posiadającą wiedzę.
Aż Pan potym, użaliwszy się itd. – scena sparafrazowana z Rdz 3, 9–12.

[12]

pokaził – zepsuł.
mu […] przyrzucił – wydał wyrok, wyznaczył karę.
zwojca – zwodziciel, kusiciel.
z nim zawżdy od początku był – odwołanie do Ps 110 (109) rodzi wątpliwości, ponieważ
tekst tego psalmu pełen jest miejsc trudnych, różnie tłumaczonych i wyjaśnianych. Rej
przedstawia tu mesjańską intepretację, której powód znajduje w w. 3: „z łona jutrzenki jak rosę cię zrodziłem” (BT). Tłumaczenie Biblii brzeskiej zatraciło motyw jutrzenki (Lucyfera): „rozrodzenie twoje będzie z żywota jako rosa na świtaniu”. Najbliżej słów
Reja pozostaje tekst Wulgaty: „ex utero ante luciferum genui te”.
gdyś się ty śmiał pokusić już drugi raz o postanowienie moje – powtórnie ośmieliłeś się wystąpić przeciw mojej woli; drugi raz – przy kuszeniu Ewy, po raz pierwszy, gdy zbuntował się przeciw Bogu.
pokolenie jej zetrze […] głowę twoję – Rej idzie tu za tłumaczeniami Rdz 3, 15 uwzględniającymi tekst oryginalny, które przypisują zwycięstwo nad Szatanem potomstwu niewiasty; tak
też jest w wersji BBrz: „To [nasienie jej] potrze głowę twą, a ty potrzesz piętę jego”. W Wulgacie wprowadzono interpretację maryjną tej tzw. Protoewangelii: „ipsa conteret caput tuum
et tu insidiaberis calcaneo eius”, co Wujek tłumaczy: „Ona zetrze głowę twoję, a ty czyhać
będziesz na piętę jej”. Czy wolno dopatrywać tu u Reja opozycji wobec katolickiej interpretacji – nie jest pewne, skoro pierwszy przekład katolicki, wydana w 1561 r. tzw. Biblia Leopolity,
ma w tekście wersję: „To zetrze głowę twoję”, a tylko na marginesie podaje lekcję: „Ta zetrze”.

[13]

przecz – dlaczego.
plemię – tu: potomek.
tylko z samego jedynego narodu niewieściego – obietnica z 3 rozdz. Księgi Rodzaju dotyczy
potomstwa niewiasty, co jest zapowiedzią (typem) narodzenia Chrystusa bez udziału mężczyzny. Dla Reja jako zwolennika Reformacji nie wiąże się to z interpretacją podkreślającą rolę Maryi jako drugiej Ewy, która to interpretacja była częsta u teologów katolickich.
Danijel jawnie o tym […] wypisał – prorok Daniel nawiązuje w rozdz. 9 do przepowiedni Jeremiasza dotyczącej historii narodu żydowskiego. W Dn 9, 24–27 zawarte jest
92

Na dzień rozpamiętywania męki Pana naszego

objawienie przekazane prorokowi przez Archanioła Gabriela; rachuby podane w tym
fragmencie, utrzymane w duchu pism apokaliptycznych, trudno jednoznacznie odnieść
do rzeczywistej historii.
wedle liczby żydowskiej – Daniel używa jako miary czasu tygodni, które zapewne oznaczały okresy siedmioletnie.
[14]

Zacharyjasz […] wołał – Za 9, 11: „Ty też będziesz zachowan przez krew przymierza
twego, więźnie twe wypuściłem z dołu, w którym niemasz wody” (BBrz).
Ezdraszowi Pan powiedzieć raczył – apokryficzna 4 Księga Ezdrasza, drukowana w wydaniach Wulgaty, składa się z trzech części: 1. rozdz. 1–2 to tzw. Piąta Księga Ezdrasza,
utwór chrześcijański powstały między II a VI w. po Chr. (tłum. polskie zob. Apokryfy Nowego Testamentu. 3. Listy i apokalipsy chrześcijańskie, red. M. Starowieyski, Kraków 2001, s. 173–180); 2. rozdz. 3–14 to właściwa Czwarta Księga Ezdrasza, zachowana w języku łacińskim, a napisana ok. 100 r. po Chr.; 3. rozdz. 15–16 to tzw. Szósta
Księga Ezdrasza, chrześcijański dokument z III w. po Chr. Rej w notce marginalnej lokalizuje cytat w rozdz. 2, jednak przytacza tekst będący swobodną parafrazą rozdz. 7,
26–31: „Oto bowiem nadchodzi czas […] Ukaże się oblubienica objawiająca się jako
miasto i pokaże się ziemia, która teraz jest zakryta. […] Objawi się bowiem syn mój
Mesjasz z tymi, którzy są z nim; i ci, którzy przeżyją, będą się radować przez czterysta
lat. A po tych latach umrze mój syn Mesjasz i wszyscy, którzy mają tchnienie człowieka. […] A po siedmiu dniach zostanie wzbudzony świat, który jeszcze nie czuwa, a obumrze zniszczalny” (tłum. S. Mędala, [w:] Apokryfy Starego Testamentu, oprac. R. Rubinkiewicz, Warszawa 1999, s. 384).

[15]

trestać – dręczyć.
przywrzała – przywarła.
zatopił był wszytek świat wodą – opis potopu w Rdz 7, 6–8.18.
zostawił przedsię ośmioro człowieka – w arce uratowało się podczas potopu osiem osób:
Noe, jego żona, synowie i synowe.

[16]

jako o tym historyja świadczy – tu „historyja” w znaczeniu ksiąg historycznych Pisma Świętego, przedstawiających historię zbawienia.

[17]

uczynił z nimi […] przymierze – tekst tego przymierza (rozpoczęty Dekalogiem) w rozdz.
20 – 23 Księgi Wyjścia.
pytając ich, jeśliby je przyjąć chcieli – zawarcie przymierza pod Synajem opisane jest w rozdz.
19 i 24 Księgi Wyjścia.
czedł – czytał.
Garazim (właśc. Garizim) – góra, pod którą po przejściu Jordanu Izraelici pod wodzą
Jozuego potwierdzili przymierze z Bogiem ( Joz 8) zgodnie z poleceniem Mojżesza
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(Pwt 11, 29 i Pwt 27, 11–14). Pierwszą częścią tego uroczystego obrzędu były przekleństwa za nieprzestrzeganie Prawa (Pwt 27, 15–26).
na co się byli obwiązali – do czego się zobowiązali.
[18]

cyrograf – własnoręcznie spisane lub przynajmniej podpisane zobowiązanie. Tu w znaczeniu: Prawo Mojżeszowe jako indywidualne przymierze Boga z człowiekiem.
na spisku – na piśmie.
Który mi tego nie zdzierży […] – Pwt 31, 17–18.
nielza już było jedno iż […] – nie pozostawało nic innego niż to, żeby…
kuglować z nim – bawić się nim, kpić z niego.

[19]

tysiąc lat jako jeden dzień – Ps 90 (89), 4.
jeszcze w starym zakonie, acz pod figurami – figura (typ) to stosowana już przez Chrystusa i apostołów, a później także przez teologów, interpretacja porównująca starotestamentowe osoby i wydarzenia z Nowym Testamentem jako wypełnieniem zapowiedzi; stosowanie typologii pozwala ukazać spójną historię zbawienia sięgającą Starego
Przymierza.

[20]

docześna pomsta […] wieczna pomsta – kara doczesna i wieczna. Na marginesie przywołano 16 rozdz. Księgi Kapłańskiej, mówiący o ofiarach przebłagalnych.
Otóż dopirko już przyszła […] – Mt 26, 27–28.
onej w Księgach Levitici ustawionej – mowa o koźle jako ofierze przebłagalnej za grzechy
całego ludu izraelskiego, zob. Kpł 16, 15–22.
na puszczą – na pustynię.

[21]

Izajasz woła jawnie do Pana – Iz 16, 1: Emitte agnum, Domine, dominatorem terrae; tłum.
Biblii brzeskiej za niejasnym tekstem oryginalnym: „Poślicie baranka panującemu ziemi”.
miał być wiedzion na śmierć jako baranek – Iz 53, 7.
„Otóż już jest ten baranek…” – cytat u Reja jest swobodną parafrazą J 1, 29–31.
w onym zjawieniu swoim – Ap 5, 6–14.
iż go mieli obstępić […] – Ps 22 (21), 13.17: „Ogarnęło mię mnóstwo cielców, a bycy z Basanu oblegli mię. […] Abowiem ogarnęli mię psi” (BBrz); co interesujące, Rej cytuje za
wersją Wulgaty: tauri pingues, „bycy tłuści” (Wujek).
wołał do Boga Ojca swego – Mt 27, 46, Mk 15, 34; zob. Ps 22 (21), 2.
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[23]

bylibychmy jeszcze w więtszym przeklęciu – zob. Rz 9, 29: „jako przedtym powiedział Ezajasz: «By był Pan Zastępów nam plemienia nie zostawił, stalibyśmy się jako Sodoma i bylibychmy byli Gomorze podobni»”; cytowany tu prorok: Iz 1, 9.

[24]

w Zakonie napisano było – w Kpł 14, 1–7. Akcesoria stosowane przy ofierze za oczyszczonego z trądu to istotnie – jak stwierdza Rej – „rzecz mało k rozumowi podobna”; to
skłania do interpretacji alegorycznej, dzięki której ten niezwykły zestaw nabiera sensu. Wcześniej fragment ten podobnie objaśniał Orygenes (III w. po Chr.) w Homiliach
o Księdze Kapłańskiej.
idź – iść.
drzewo cedrowe – cedr uważali niektórzy za drewno niepodlegające zepsuciu, twierdzono też, że jedna z belek krzyża Jezusowego była z niego wykonana. Dodatkowym
argumentem za użyciem tego drzewa w rytuale oczyszczenia może być jego czerwona barwa.
sznur czyrwony – w innych tłumaczeniach: jedwab czerwony (BBrz), karmazyn (Wujek), nitki karmazynowe (BT). Rej pisze o sznurze, by bardziej wyraziste było porównanie z męką Chrystusa.
izop – hyzop, niewielki krzew, którego gałązek używano jako kropidła.
święty Paweł pisze – na marginesie wymieniony został 5 rozdz. Listu do Hebrajczyków,
jednak nie znajdujemy tam przytoczonego zdania; lepiej odpowiada treści Hbr 9, 14
(zob. niżej).

[25]

żadna insza krew tego sprawić nie mogła – Hbr 9, 13–14: „jeśli krew cielców i kozłów,
i popiół jałowice, pokrapiając nieczyste poświąca ku czystości cielesnej, jako daleko więcej krew Krystusowa, który przez ducha wiecznego samego siebie ofiarował nienaganionym Bogu” (BBrz).
aby im go niebo ze dżdżem spuściło – Iz 45, 8: „Spuśćcie rosę, nieba, z góry, a obłoki niech
kropią sprawiedliwością” (BBrz).
o czym święty Paweł nadobnie napisał – 1 Kor 10, 2–5.

[26]

„Nie każdy wnidzie do królestwa mego…” – Mt 7, 21.

[27]

w tej ci się on wonności kochał – zob. Kpł 1, 9: „to jest ofiara przez ogień uczyniona ku
wdzięcznej wonności Panu”; zwrot ten powtarza się wielokrotnie w tej księdze przy
wzmiankach o ofierze całopalnej.

[29]

mało nie – prawie.
przypuścił na wolą – zdał się na wolę.
Bóg Ociec przez tegoż to proroka powiedać raczy – parafraza Iz 53, 10–12.
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pracowała – tu: cierpiała.
[30]

krewcy – słabi.
czujcie – czuwajcie.
sprzeciwnik twój nie śpi – 1 P 5, 8: „czujcie, abowiem przeciwnik wasz dyjabeł jak lew rycząc szuka, kogo by pożarł” (BBrz).

[31]

biskupowie i licemiernicy – arcykapłani i faryzeusze.
powiedając, iż lepiej że jeden zginie – Łk 11, 50 (słowa Kajfasza).

[32]

„Iż się zebrali książęta…” – Ps 2, 2.
„Iżeś ty przedsię syn mój…” – Ps 2, 7–8.
„Będzie wyrzucon…” – pierwsza część cytatu: Ps 69 (68), 29, druga – Ps 109 (108), 8.
O zapowiedzi zdrady Judasza przez Dawida mówił św. Piotr w Dz 1, 20, przytaczając
cytaty z tych samych psalmów.

[33]

własny – tu: prawdziwy.
obaczyć się – opamiętać się, odwrócić się od grzechu.
uznaniu – nawróceniu.

[34]

sentencyja – wyrok.
miały być skłute ręce i nogi… – Ps 22 (21), 17–18.
w pośrzodku złoczyńców… – Iz 53, 12.

[35]

Paweł święty nadobnie a szerzej potym napisał – w Liście do Hebrajczyków, rozdz. 8.
z dawna Ezechijel powiedał – Ez 47, 1. 9.
żadnego fundamentu nikt założyć […] nie może – zob. 1 Kor 3, 11: „Abowiem gruntu inego nikt nie może założyć, oprócz tego co jest założon, który jest Jezus Krystus” (BBrz).
padać się – pękać, rozpadać się.
wołali, iż to musiał być prawdziwy Syn Boży – Mt 27, 54 i Mk 15, 39.
„Pamiętaj, mój miły Panie…” – Łk 23, 42.

[36]

zbodziona – pokłuta.
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[38]

rozpomni się – rozważ, przypomnij sobie.
przyczyńca – sprawca.

[40]

„Nad tymi to niewiernemi syny… - Łk 23, 30.
„Pódźcież do mnie…” – parafraza Mt 11, 29.
„Jeśli się nade mną dzieje…” – parafraza Łk 23, 31.

[43]

Izajasz pisze o tej dziwnej sprawiedliwości Boga Ojca – zob. Iz 53, 6 i 10: „Pan wrzucił nań
nieprawości wszytkich nas. […] Pan chciał dotrzeć nań boleścią. Jeśliby położył duszę
swą za grzech, ogląda potomstwo swoje a przedłuży dni swoje, a wola Pańska poszczęści się w ręku jego”. Sformułowanie Reja niemal dosłownie zgadza się z Rz 8, 32: „Który
też własnemu Synowi nie sfolgował, ale go za nas wszytki wydał na śmierć”.
zbrojenie – występek.

[44]

weźmi przed się – ustanów, uformuj.
siność jego starła a ożywiła… – Iz 53, 5: „zsiniałemi razy jego uzdrowienichmy są” (BBrz).
jest zdart a zniszczon on cyrograf – zob. Kol 2, 14: „[…] i wymazawszy cyrograf ustaw,
który był przeciwko nam i był nam przeciwny, a on ji precz odjął z pośrzodku, przybiwszy ku krzyżowi” (BBrz).
zachodźcę – zastępcę.

[45]

bezpieczniejszym – pewniejszym.
pakli by – gdyby zaś.
ist – pewny.

[46]

czego nas racz domieścić – czym racz nas obdarzyć.

Marcin Białobrzeski

Pasyja albo kazanie o męce
Pana i Zbawiciela naszego
Jezu Chrysta
na dzień wielkopiątkowy
[1] Obchodzimy rocznicę dnia dzisiejszego, niewinnego zamordowania Pana
a Zbawiciela naszego Jezu Chrysta, które się stało po stworzeniu świata we cztery tysiące i we cztery lata, i wedle starodawnego chrześcijańskiego obyczaju czynimy to z żalem, z płaczem i z zasmuceniem, a to rozpamiętywając mękę ciężką,
bolesną, sromotną i dolegliwą tegoż Pana naszego; którą jednak słusznie każdy chrześcijański człowiek z żalem rozmyślać i przed oczy swe kłaść ma, gdyż
wszytkiej tej męki, na ostatek i ciężkiej śmierci jego człowiek i grzech człowieczy przyczyną jest; bo to wiemy, że on grzechu nie uczynił, że nie dla winności swej cierpiał, ale cierpiał dla grzechów naszych i dla przewinienia naszego.
Tak jako o tym Izajasz dawno prorokował: „Prawdziwie choroby nasze on niósł
i boleści nasze odnosił. Zranion jest dla nieprawości naszych, starty jest dla złości naszych; sinością jego jesteśmy uzdrowieni, bo Pan włożył nań nieprawości
wszytkich nas”. Znaczna rzecz, iż nie za winy swe, ale za grzechy nasze ten niewinny Pan cierpieć raczył. I co onego karzą, nas tak miano karać; co on cierpi,
myśmy cierpieć mieli; a na ostatek, jako Paweł ś[więty] świadczy: „Umarł dla
grzechów naszych”.
[2] Otóż baczysz, że by był nigdy Pan Chrystus tak srogiej męki nie cierpiał,
by był człowiek nie zgrzeszył. Grzech tedy człowieczy iż jest przyczyną niewinnej męki i śmierci Pana Chrystusowej, ma tego człowiek każdy żałować, że jego
winność niewinnemu dała przyczynę do tak srogiej męki i śmierci. Niechaj się
każdy dotknie tym potocznym przykładem: kiedyby syn królewski albo jakiego
zacnego człowieka marnie z tego świata ginął, a do jego zginienia dałby mu kto
z was przyczynę i patrzył na to, że on zacny człowiek za przyczyną jego niewinnie
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Coloss. 1 versu 18;
Ephes. 5 ver. 30

2 Tim. 2 ver. 12

2 Reg. 24 ver. 17

ginie – możeż on być wesół? możeż on być dobrej myśli, który widzi, że z przyczyny jego niewinny z tego świata schodzi? Sama rzecz pokazuje, że trudno dobrego sumnienia człowiek nie miałby się o to frasować i smucić. Toć jest co pokazujemy dnia dzisiejszego: Chrystus Pan, tak zacny człowiek, a w jednym ciele
Bóg i człowiek, niewinny cierpiał i umarł; a do tego myśmy dali przyczynę. Otóż
patrząc na tak dla nas zbitego, utarganego, uplwanego, cierniową koroną ukoronowanego, ubiczowanego, na ostatek zamordowanego, żałować tego nie mamy?
Pan cierpi za nas, i myśmy mu to narządzili; i mamyż za to być dobrej myśli?
używać wesela? Nie przystoi to nam ani by przystało.
[3] Słusznie tedy w żalu i w płaczu mamy rozpamiętywać winność naszę, a niewinne cierpienie i niewinną śmierć Pana a Zbawiciela naszego Jezu Chrysta.
Abowiem jako my mamy, członkami będąc, być weseli, kiedy głowa nasza, Pan
Chrystus, tak srodze smutny był przed męką, utrapiony w pojmaniu, udręczony
w mękach, zamordowany na śmierć na krzyżu? Kiedy głowa u którego człowieka chorzeje, widzimy to na oko, że wszytkie insze członki słabieją i mdleją. Jeśliż
to w ciele człowieczym tak najdujemy, dlaczego w ciele Kościoła Chrysta Pana
tak być nie ma? Kościoła swego, to jest nas wszytkich wiernych, Chrystus Pan
głową jest, my jego członki: głowa nasza smuci się, od troski siły nań biją, głowę
naszę policzkują, w łańcuchach wodzą, plują, biją, szarpają, biczują, pośmiewają,
gwoźdźmi na krzyż przybijają, mordują – a my, członki, nie mamy tego litować?
O Boże, tego nie daj: płaczmy z płaczącym Panem, litujmy i żałujmy głowy naszej tak zamordowanej; bo o tym wiedzmy, iż będziemy-li z nim wespół cierpieć,
będziemy też z nim wespół królować; ale nie będziem-li uczestnikami żalu i boleści, nie będziem też uczestnikami i chwały jego.
[4] Tak tedy żałobliwie u siebie rozważając niewinną mękę i śmierć Pańską,
i temu się przypatrować nam potrzeba, jako wielkich rzeczy dziś rocznicę obchodzimy. Abowiem rozpamiętywamy i rozpamiętywać mamy, że dziś dobroć
dla złości jest utrapiona; dziś mądrość Syn Boży dla głupstwa człowieczego była
nagrawana; dziś prawda dla omylności była srodze karana; dziś sprawiedliwość
od niesprawiedliwości była sądzona; dziś miłosierdzie dla okrutności cierpi; dziś
żywot od śmierci umiera; dziś niewinność jest poimana; dziś sprawiedliwy od
niesprawiedliwych jest zelżon i z wielką krzywdą niewinności sądzon. Sroga-ć to
rzecz; kto-ć to u siebie uważy, kto dobrze i bacznie rozmyśli, niepodobna rzecz,
aby tego żałować nie miał; niepodobna rzecz, aby nad tak wielkimi rzeczami zdziwić się nie miał i serce jego aby boleścią zranione być nie miało.
[5] Napominam tedy każdego chrześcijańskiego człowieka, aby to dnia dzisiejszego u siebie uważył, a ten aby jeden dzień do żalu niewinnej męki Pańskiej
przyłożył i przypatrzywszy się tak srogiej, ciężkiej i okrutnej męce Pana swego,
którą zań cierpiał, aby to wyznał, co Dawid niekiedy mówił: „Jam jest, Panie, którym zgrzeszył, jam jest, którym źle uczynił”. Tyś winien nie był, podjąłeś mękę
niewinnie, umarłeś niewinny za winnego; chwałę tobie tedy czynię, a na grzech
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swój narzekam; niewinności twojej opłakiwam i to wyznawam, że niewinnością
twoją winność moja zgładzona jest; męką twoją męka moja oddalona jest; śmiercią twoją śmierć moja zgładzona jest.
[6] Lecz przy tym jeszcze obaczmy, iż nie tylo żałosna, ale i bolesna barzo Panu
a Zbawicielowi naszemu ta męka i śmierć jego była, bo go potkała nie od obcych,
ale od swoich, którym on wiele dobrego czynił, którym wiele chorych uzdrowił,
umarłych wskrzesił, z których się narodu urodził – od tych miasto dobrodziejstwa tak srogą mękę i śmierć podjął. Otóż żałosna była męka Panu i z strony
tej, że niewinnie cierpiał, i z strony tej, że od swych; bo to wiemy, iż każdy człowiek znośniej krzywdę cierpi od obcego aniż od swojego. O to niekiedy Dawid
król narzekał mówiąc: „By nieprzyjaciel mój mnie złorzeczył, skromnie bych to
cierpiał; a jeśli ten, który mię w nienawiści miał na mię wielkie rzeczy mówił,
snadź bym wżdy uchronił się przed nim. Ale ty, człowiecze jednomyślny, wódz
mój i znajomy mój, któryś ze mną społu pokarm jadł i w domu Bożym chwaliłeś społem Boga ze mną”. Cięższe Dawidowi było złorzeczenie od swego chlebojedźce aniż od obcego.
[7] Cóż rozumiesz, jeśli Pana Chrystusa toż nie dolegało? Mógł Pan mówić
do Żydów: „Syny-m wychował i podwyższył, a oni wzgardzili mię”; a nie tylo
wzgardzili, ale i zamordowali. Przeto w osobie prorockiej Pan mówić raczył do
tych niewdzięcznych Żydów: „Ludu mój, cóżem ci uczynił albo w czym-em
się oprzykrzył tobie? Odpowiedz mi. Czy-li iżem cię wywiódł z ziemie egiptskiej a z domu zniewolej wyswobodziłem cię?”. Teć są dobrodziejstwa, które-ć
Pan a Zbawiciel nasz uczynił ludowi żydowskiemu z strony tego, jako prawdziwy Bóg wywiódł lud żydowski z Egiptu; o czym Paweł święty tak świadczy mówiąc: „Nie kuśmy Chrystusa, jako niektórzy z onych, którzy szli z Egiptu, kusili
i od wężów poginęli”. Chrystus Pan tedy jako prawdziwy Bóg wywiódł lud żydowski z Egiptu; on im dał ziemię obiecaną, on je wychował, przez proroki uczył
i zgromadzał. A oni jako mu to oddali, a to dnia dzisiejszego tego pamiątkę obchodzimy. Pan je wychował, wykochał, uczcił, z niebezpieczeństw wszytkich wybawił, a oni go za to uplwali, uśmiali i zabili.
[8] Żałosna to tedy męka była Panu, bo ją od swych chlebojedźców i wychowańców cierpiał. Była bolesna, bo była sroga, haniebna i ciężka; bo jako Izajasz
świadczy, „od podeszwy nóg aż do wierzchu głowy” zbity i zraniony był. Na wszytkich członkach Pan cierpiał i prze to śmierć jego Pismo szkaradą śmiercią zowie.
Częścią dla miejsca onego, na którym cierpiał, bo na onym miejscu złoczyńce tylo
tracono; częścią dla osądzenia na śmierć, bo z łotry równo osądzon jest, z łotry
równo ukrzyżowan, z łotry równo umarł. Nie było żadnego zmysłu, w którym
by Pan nie cierpiał. A na ostatek i dusza jego od doległej boleści próżna nie była.
Cierpiał Pan na słuchu sromocenie, hańbienie, potwarstwa i zelżywości wielkie.
Cierpiał w widzeniu, kiedy mu oczy zawięzywano, poszyjkowano, prorokować
kazano; zalewały się oczy Pana naszego nie tylo potem i łzami w Ogrójcu, ale
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Psal. 54 ver. 13

Isaiae 1 versu 2

Micheae 6 ver. 3

1 Cor. 10 versu 9

Isaiae 1 versu 6
Sapien. 2 ver. 20
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krwią z głowy świętej jego naonczas, kiedy go cierniową koroną koronowano, na
głowę mu ją świętą jego wciskano, twarz świętą jego niewinną krwią z głowy polano. Cierpiał Pan w ukuszeniu; bo dnia dzisiejszego rozpamiętywamy to, iż kiedy na krzyżu pragnął i wołał z wielkiego pragnienia, napojon był żółcią i octem.
I powonieniem Pan cierpieć raczył, bo w smrodliwej ciemnicy dzisiejszej nocleg
miał i na smrodliwym miejscu ukrzyżowan był.
[9] Owa na wszytkim ciele, na wszytkich członkach, na wszytkich zmysłach,
a co nawiętszego, na duszy swej Pan nasz za nas grzeszne mękę cierpieć raczył.
Jako się to szerzej i dostateczniej z historyjej pokaże, którą Jan święty Ewangelista temi słowy zaczyna.
Wyszedł Jezus z zwoleniki swemi za strumień Cedron, gdzie był
ogród, do którego wszedł sam i zwolenicy jego.
Matt. 26 ver. 32;
Marci 14 ver. 32;
Lucae 22 ver. 39

Ioan. 13 versu 27

Getsemani wykłada się
„Dół tłustości” albo
„Dół oleju”

2 Reg. 15 ver. 23

4 Reg. 23 ver. 4
3 Reg. 15 ver. 13

Brocardus
in descriptione
Terrae Sanctae

[10] Odprawiwszy wszytko co się działo przy wieczerzy, podziękowawszy Bogu
Ojcu przez modły chwałę i dzięk czynienie, co ewangelistowie hymną zową, dopiero się ruszył z onego wieczernika, w którym wieczerzał, w którym wierne swoje zwoleniki uczył, w którym ciało i krew swoję pod osobą chleba i wina im rozdawał, w którym kapłany Nowego Zakonu apostoły poczynił, ofiarę niekrwawą
na pamiątkę swej krwawej im czynić na wieczne czasy rozkazał – tam z tego wieczernika po takich sprawach, po chwale uczynionej Bogu Ojcu, wstał z jedenaścią zwoleników, bo już dwunasty Judasz Iszkaryjot stał się był wszytek szatańskim zwolenikiem – abowiem, jako Jan święty świadczy, skoro po przyjęciu pod
osobą chleba ciała Pańskiego wszedł weń dyjabeł, a zatym wyszedł precz i szedł
już do Żydów onych, którym był Pana przedał – z jedenaścią tedy zwoleników
wstał Pan i szedł do góry Oliwnej i tam przyszedł do wsi, którą zwano Getsemani,
w której był folwark i ogród przy samej górze Oliwnej. Miało ono miejsce drzewa cedrowego niemało i prze to potok on był nazwan potok Cedron – Żydowie
go zwali Kidron – przez który potok idąc z Jeruzalem Pan do ogroda tego, który
był przy górze Oliwnej, przeszedł, bo go minąć nie mógł. Drudzy piszą, że nie od
cedrowego drzewa był nazwan ten potok od Żydów Kidron, ale od pochmurnych
ciemności, które były zawżdy w onym potoku dla jego głębokości: bo wielkim
padołem szedł. O tym potoku Pismo Święte na niektórych miejscach wspomina.
[11] Naprzód kiedy Dawid uciekał z zamku Syjon przed Absolonem synem
swym, prze ten potok Cedron uciekał.
[12] Wspomina go potym Pismo, a to kiedy wypisuje świętobliwą sprawę Jozyjasza króla, który bałwana Baal ze wszytką ozdobą jego spalił w tym potoku Kidron.
[13] Tak-że też i Aza król uczynił, kiedy bałwana matki swej w tymże potoku spalił.
[14] Nad tym potokiem, jako pisze historyk, były piękne ogrody rodzajne i ochędożne, bo im ten potok wody dodawał, którą ochędóstwo w onych ogrodziech
czyniono. Otóż do jednego z tych ogrodów wszedł Pan na modlitwę. Do tego
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ogroda, jako Łukasz święty świadczy, częstokroć w nocy Pan chodził na modlitwę nie tylo z Jeruzalem, ale też i z onej Betanijej, kędy często u Maryjej Magdaleny i Marty przebywał; o czym wiedział i zdrajca jego Judasz, i przeto już jako
na pewne miejsce z oną gromadą ludzi dla pojmania Pana naszego szedł,jako Jan
ś[więty] o tym świadczy mówiąc:

Lucae 21 ver. 37

Wiedział Judasz, który go wydał, ono miejsce, że często Jezus
schadzał się tam z zwoleniki swemi.

Inszy ewangelistowie kładą przyczynę, że dla modlitwy.
[15] Z tego miejsca Ewangelijej pięciora nauka roście człowiekowi chrześcijańskiemu.
[16] Pierwsza, aby się strzegł ciała Pańskiego pod osobą chleba i wina przyjąć
niegodnie, jako niegodnie Judasz przyjął i wstąpił weń dyjabeł; czego racz Panie
Boże chrześcijańskich ludzi zachować.
[17] Wtórą naukę mamy z Pana Chrystusa. Abowiem Pan Chrystus nie szedł
od stołu onego z wieczernika, gdzie wieczerzał, aż pierwej Bogu Ojcu chwałę
i dzięki czynił; tak się godzi każdemu chrześcijańskiemu człowiekowi i przed pokarmem, i po pokarmie, i w każdym używaniu dobrodziejstw Bożych Panu Bogu
dziękować i jemu chwałę dawać.
[18] Trzecia stąd się pokazuje, iż Pan Chrystus osobne i spokojne miejsce sobie był obrał do modlitwy i na takim miejscu rad się modlił. Daje naukę wszytkim, żeby spokojne i osobne miejsca sobie obierali do modlitwy, chcąli bezpieczniej i nabożniej Panu Bogu się modlić. Przeto dlatego kościoły budowali dobrzy
i cnotliwi chrześcijanie, aby nabożniej w nich modłę Panu Bogu odprawowali,
z domu i od gospodarstwa precz wyjeżdżali i wychodzili, aby bezpieczniej Panu
Bogu służyli; a czynili to na kształt świętych wybranych Bożych, którzy w kościele Panu Bogu cześć i chwałę czynili, jako czynił Dawid, który tak mówił: „Wnidę w dom twój i chwałę będę czynił tobie w kościele twoim”; nie mówi: będęć
chwałę czynił w piekarni, w świetlicy, pod brogiem, ale mówi: w kościele twoim,
w domu twoim, w domu modlitwy, domu chwały twojej. Tak-że czyń, chrześcijański człowiecze, jako Dawid czynił i jako przodkowie twoi święci ludzie chrześcijańscy czynili. Masz dom osobny ku jedzeniu i ku piciu, masz dla spania i dla
pokoju, masz dla gospodarstwa – miejże i dla modły Panu Bogu osobny, spokojny dom ku czci, ku chwale Panu Bogu zbudowany, który sam Pan Chrystus domem swym i domem modlitwy nazwał.
[19] Czwarta nauka ta jest: nie darmo Jan święty ten potok Cedronowy albo
Kidronowy w Ewangelijej swojej przypomniał, abowiem wiedział proroctwo
Dawida proroka, który w Duchu Świętym dawno był przepowiedział to, że ten
który miał odkupić z grzechów świat wszytek, to jest on Emmanuel, on Mesyjasz, który się miał narodzić z Panny, niż wedle człowieczeństwa miał się stać
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Ioan. 18 versu 2

Psal. 5 versu 8

Matt. 21 ver. 13

Isaiae 7 versu 14
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Philip. 2 ver. 10

Psal. 109 ver. 7

Genes. 2 ver. 7;
Genes. 3 versu 6

królem i panem na świecie, na którego by imię wszelkie kolano klękało, wszytek
świat go wyznawał być nad ludzie insze więtszym i osobnym – miał pierwej pić
z bystrego potoku albo z strumienia, o czym tak Dawid święty mówi: „Z bystrego strumienia na drodze będzie pił, przeto podwyższy głowę”. Co się wypełniło,
kiedy Pana pojmanego w ogrodzie nazad wiedziono do Jeruzalem: tam wonczas
przez ten strumień Cedron bez żadnego uszanowania Pan nasz iść musiał; którego związanego tak targano i co wskok wiedziono, że w onym strumieniu nieraz pogrążany i ponurzony, wody upijać musiał.
[20] Jeszcze i piąta nauka tu się ludziem chrześcijańskim pokazuje: jako Jadam
stary z mułu od Boga stworzony ojciec nasz wszytkich grzechem nieposłuszeństwa
swego zgrzeszył i wszytko złe nam począł w ogrodzie Eden, to jest w raju – tak nowy
Adam z Ducha Świętego poczęty, z przeczystej Panny narodzony, zaczął wszytko
dobre, odkupienie i zbawienie wszytkich synów starego Jadama, w ogrodzie Getsemani, u początku góry Oliwnej. Jako w ogrodzie śmierć zaczęła się wszytkiemu
narodowi ludzkiemu, tak zasię w ogrodzie zaczął się żywot temuż narodowi ludzkiemu przez pojmanie w nim Zbawiciela świata Pana Jezusa Chrystusa.
Judasz tedy wziąwszy rotę służebników od biskupów i faryzeuszów,
przyszedł tam z latarniami, z pochodniami i z orężem.

Matt. 26 a ver. 36 ad 47;
Mar. 14 a ver. 32 ad 43;
Lucae 22 a ver. 39 ad 47

Synowie
Zebedeuszowi
Jan i Jakub

O męce swojej dawno
przedtym Pan opowiedał
apostołom przed tym niż
przyszła, jako masz
Matt. 20 versu 17;
Marci 10 ver. 33;
Luc. 18 ver. 31

Ewangelistowie inszy wypisują, co Pan czynić raczył w Ogrójcu. Bo
wszedszy do ogroda, rozkazał zwolenikom, aby się zatrzymali i tam odpoczynęli, rozkazawszy im, żeby się modlili dla tej przyczyny, żeby nie przyszli w pokusy. „A ja – Pan mówił – pójdę w ogród dalej i będę się modlił”. I wziąwszy
Piotra i dwu synów Zebedeuszowych, odszedł od nich tak daleko, jako może
kamieniem zacisnąć, klęknął i padł na ziemię na twarz swą i modlił się w bojaźni i w smutku. Lecz się to już w historyjej męki Pańskiej pokazało, jako i o co
się modlił; tu tego powtarzać nie trzeba. Po modlitwie tedy, którą trzykroć Pan
powtarzał, zwracał się do zwoleników, napominając ich do czujności i modlitwy
tak długo, aż Judasz z rotą swą przybliżał się. Co widząc Pan Chrystus rzekł do
zwoleników swych, że już przybliżała się godzina, której Syn Człowieczy miał
być dan w ręce grzeszników: „Wstańcie, idźmy; już się ten przybliżył, który mię
wyda”. I tak ze zwoleniki wyszedł przeciwko Judaszowi i jego rocie, jak Jan święty świadczy temi słowy:
[21]

Wiedząc Jezus wszytki rzeczy, które nań miały przyść, wystąpił
i rzekł do nich: „Kogo szukacie?”
[22] Iż Pan przyszłe wszytki rzeczy wiedział, wiedział też i to, co przyść nań
miało. Tu się jaśnie ukazuje, że Pan dobrowolnie i z dobrym rozmysłem mękę
podjąć raczył. I w tym się wypełniło proroctwo Izajasza 53 ver. 7: „Ofiarowan
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jest iż chciał”. Wypełniły się też słowa samego Pana, które mówił u Jana świętego w kapit[ulum] 10 w wierszu 18: „Mam moc położyć żywot mój”. Nie poniewolnie tedy, ale dobrowolnie Pan Chrystus śmierć podjął dla nas; bo wyszedł
do nieprzyjaciół swych i pytał ich, kogo by szukali, mówiąc: „Kogo szukacie?”
Odpowiedzieli mu: „Jezusa Nazarańskiego”. Rzekł im Jezus: „Ja jestem”.
[23] Stąd się pokazuje, że oczy onych, którzy chcieli pojmać Pana, były zatrzymane i zaślepione mocą Boską Pana Chrystusową, że widząc nie widzieli. I przeto nie mówią: „Ciebie szukamy, który z nami mówisz”, ale mówią: „Szukamy Jezusa Nazarańskiego”, rozumiejąc, że by który z zwoleników pytał ich, kogo by
szukali. Ale Pan, który dobrowolnie szedł na śmierć, nie zaprzał sam siebie, ale
się im opowiedział mówiąc: „Ja jestem”.
[24] Na które słowo Pańskie padli wznak wszyscy i z wodzem swym Judaszem.
Wielka moc to była Pańska, że słowem tylo tak wielką rotę zbrojnych ludzi pogromił, że wszyscy wznak padli. A słusznie ewangelista wypisuje ich wznak padnienie, bo od mocniejszego niż oni byli powaleni. W czym się i tajemnica zamykała,
że żydowski naród od onego czasu już prawie wznak od Pana Boga i znajomości
Boskiej padł. Jako niekiedy Izajasz o tym prorokował: „Padną wznak i wpadną
w sidło, i będą poimani”. Bo złym ludziem Pismo Święte zawżdy wznak padnienie przypisuje. Przyczyna ta jest: każdy, który wznak padnie, tam padnie, gdzie
nie widzi; ten który upada przed się, widzi kędy padnie. Otóż źli ludzie, iż niebezpiecznie barzo i szkodliwie upadają, przeto im Pismo Święte padnienie wznak
przypisuje, że ku wiecznemu zatraceniu upadają.
[25] Tak-ci i ci nieprzyjaciele Chrystusa Pana, wstawszy z ziemie znowu i z Judaszem, przedsię ani Judasz, ani oni Pana poznać nie mogli ani się obaczyć w tym,
iż jeśli je Pan Chrystus słowem mógł tak zgromić, że wznak padli, pewnie żeć
mógł od nich się oswobodzić i wolnym być, one potracić albo od siebie odstraszyć. Lecz oni na to nie bacząc stali, a tego, kogo poimać mieli, nie znali; aż ich
sam znowu pytać raczył, mówiąc tak do nich jako i pierwej: „Kogo szukacie?”.
Oni odpowiedzieli: „Jezusa Nazarańskiego”. Odpowiedział Jezus: „Powiedziałem
wam, że ja jestem. A tak jeśli mię szukacie, dopuśćcie tym odyść”.
[26] Jaśnie ewangelista wypisuje gotową uczynność Pana Chrystusowę i gotową wolą, którą miał do męki i śmierci przyszłej, aby w tym wypełnił ono proroctwo, które mówi: „Wydał na śmierć żywot swój a ze złoczyńcami był poczytan”. A jako wszytkim nam dobrowolna męka i śmierć Pańska się pokazuje, tak
wielkie zaślepienie i wielka zatwardziałość serca pokazuje się onych, którzy Pana
niewinnego poimali. Baczyli niepotężność swą, czuli, że za słowem Chrystusowym wszyscy padli, na ostatek Judasz i z drugimi poznać go nie mogli. A wżdy
przedsię nic ich to nie zmiękczyło, i owszem, czekają i pytają się, jako by Chrystusa poimali.
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Isaiae 28 versu 13

Valerius Max[imus] lib.
2 cap. 5 powieda o jednym,
którego zwano Caius
Marius. Ten Marius, gdy był
do ostatniej nędze przyszedł
a w domu był zamkniony,
posłan był sługa do niego
rodem Cymber, aby go
zabił. Przyszedł na to się
nagotowawszy; skoro starca
Maryjusza ujźrzał, jakoby
światłością jaką od niego
zaślepiony, porzuciwszy
miecz uciekł z wielką
bojaźnią. Tak się też to było
u poganów trafiło
Isaiae 53 versu 12
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Wielka rzecz jest zakamiałość serca, którą gdy na kogo Pan Bóg przepuści,
trudne nawrócenie i upamiętanie bywa onego człowieka do Pana Boga, jako o tym
masz przykłady w faraonie, w Saulu królach, w Judaszu, w tych Żydach i w inszych.
[28] Z tego miejsca tych się nauk uczmy.
Naprzód gdy widziemy, że Pan Chrystus jednym słowem nieprzyjaciele swe
wszytki mógł potracić tak łatwie, jako je mógł powalić, a wżdy jednak cierpiał
im, dając z siebie przykład, abyśmy i nieprzyjacielom naszym nie byli okrutnikami, ale dla Boga im winy przepuszczali; a nawięcej onym, którzy więcej pokrytym sposobem nie są nam przyjaciele. Bo onym, którzy jawnie zdrowiu naszemu
i majętności nam od Boga danej są nieprzyjacielmi, i natura, i Pan Bóg bronić się
każą. I sam Pan Chrystus jako prawdziwy człowiek chronił się ich i o on niewinny policzek swój z tym, który mu go dał, miał rozmowę, którą go strofował, jako
się to poniżej pokaże. A jeśli nieprzyjacielom naszym okrutnymi być nie mamy,
daleko mniej mamy być okrutnymi poddanym i sługom naszym. Bo poddane Pan
Bóg panom daje nie iżby je okrucieństwem trapili, ale żeby je w dobrym rządzie
i w bojaźni Bożej Bogu zachowywali.
[29] Druga nauka: jeśli głos Pana Chrystusów poimaczom jego tak był srogi, że
wszytki wznak na ziemię obalił, niechaj sobie każdy rozmyśla, jako będzie srogi
głos jego wonczas, kiedy przyjdzie sądzić złych i dobrych. Teraz wszytkich ludzi
sługą będąc, złe ludzi słowy swemi o ziemię miece; a kiedy będzie wszytkich sędzią sprawiedliwym, jaki straszliwy głos tam jego będzie złym ludziem, każdy to
obaczyć może. Przeto każdy staraj się, abyś łaskawy, a nie srogi głos czasu onego
srogiego sądu od Pana swego słyszał.
[30] Trzecia nauka, gdy słyszysz, że Pan Chrystus dobrowolnie na śmierć idąc,
przed nieprzyjacioły swemi imienia nie tai. Pytałby podobno: jeśli powinien każdy człowiek przed nieprzyjacioły swemi, gdyby go na śmierć szukali, imię swe
oznajmić, czy nie. Na to tak krótko odpowiedam: jako nie grzeszyli święci ludzie, kiedy uchodzili z gniewu i z oczu ludziem złym i chronili się ich, tak nie
grzeszą i oni, którzy szukającym się na śmierć imienia swego nie odkrywają; jako
uczynił Elizeusz, który imię swoje zataił przed sługami króla syryjskiego, kiedy
go szukali na śmierć.
[31] Czwarta nauka, że Pan Chrystus stara się o swe zwoleniki, aby żaden nie
zginął. Czynił to dla dwu przyczyn: dla jednej tej, iż nie chciał mieć do odkupienia naszego nikogo towarzyszem, przeto sam chciał być poiman, bo sam był
wszytkich Zbawicielem. Druga przyczyna, aby nam dał naukę, a najwięcej tym,
którym Pan Bóg daje w poruczeństwo poddane i sługi, aby ich tak strzegli, jakoby żaden i wedle dusze, i wedle ciała nie ginął etc.
Też te słowa Pańskie to pokazują, że w pośrodku nieprzyjaciół i niebezpieczeństwa nikomu nic nie będzie, o którym Pan pracą swoję ma.
[32] Ale przypatrzmy się, co się dalej działo, gdy taką rozmowę Pan miał z nieprzyjacioły swemi. Symon Piotr co czynił? Powiada tak ewangelista:
[27]

4 Reg. 6 ver. 19
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Symon tedy Piotr mając miecz dobył go i uderzył na biskupiego sługę i uciął mu ucho prawe; a słudze było imię Małkusz.
[33] Inszy ewangelistowie pokazują, skąd Piotrowi przyszło, że mieczem Pana
bronił. Bo gdy Judasz przez pocałowanie Pana swego Żydom i onej rocie, którą
był przywiódł, pokazał, wnet oni rzucili się na Pana wszyscy, a zwolenicy to ujźrzawszy jęli mówić do Pana: „Panie, każesz bić?”. Piotr, nie czekając odpowiedzi
Pańskiej, wyjął miecz i uderzył tego to sługę, i ucho mu uciął. W czym ewangelista miłość pokazuje Piotra przeciwko Panu, iż i bronić Pana był gotów, i wszystko niebezpieczeństwo dla niego cierpieć. Bo niezbrojnemu na zbrojne i jednemu na wiele ich rzucić się – była to rzecz, która pokazowała być śmiałego Piotra;
pokazowała też i niebezpieczeństwo tegoż Piotra, w które mógł przyść, sam bijąc, od onych, których było wiele. Wiedział to Piotr, że przy Panu Chrystusie nie
było jedno dwa miecza u wszystkich apostołów jego, a wżdy jednak na to się nic
nie oglądając, uczynił to, za krzywdą Pana swego, co dobremu słudze przynależało czynić. Bronił Pana, bo widział krzywdę jego.
[34] Ale przypatrz się, jaki trafunek: apostoł przedniejszy Chrystusów Piotr
uciął ucho nie inszemu jedno słudze biskupiemu. Pewny to już znak był, że ten
Piotr słowem Bożym ucho, to jest posłuszeństwo od sług, od uczniów onych biskupów miał odciąć, iż którzy ich ustaw, ich posłuszeństwa, ich majestatu biskupiego słuchali i przestrzegali, na kazanie potym Piotrowe nie tylo że od nich odstąpili, ale też przeciwko ich sprawam, ustawam i zabobonam mówili i inszym
ich obłędliwość pokazowali, jako o tym świadczą Dzieje Apostolskie. Uciął tedy
Piotr ucho Małkuszowi, które Pan zasię z miłosierdzia swego uzdrowić raczył,
i Piotra z tego począł strofować mówiąc:

Matt. 26 ver. 50 et 51;
Mar. 14 ver. 46 et 47;
Lucae 22 ver. 49 et 50

Lucae 22 ver. 38

Acto. 2 ver. 41
et cap. 7 ver. 51

„Włóż twój miecz w pochwy”.

Ale czemu Pan kazał Piotrowi miecz schować? Ewangelistowie wypisują dwie przyczynie.
Pierwszą Pan powiedział w tych słowiech: „Kto mieczem wojuje, mieczem ginie”; które słowa Pan wziął z onego Pisma Świętego: „Kto by kolwiek wylał krew
człowieczą, będzie wylana krew jego; abowiem krwie dusz waszych będę szukał
z ręki człowieczej”. I tak by za sprawiedliwością zawżdy miało iść, aby mężobójca i morderz ludzki każdy zamordowan był od urzędu; który urząd Pan Bóg
dla tego postanowił na świecie, aby pomstę czynili nad złymi, a dobre miłowali. Aczkolwiek wszytkim rzeczono jest: „Nie zabijaj”, ale jednak Pan Bóg zjął to
z urzędu, któremu miecz podając uczynił go wolnym od tego przykazania. Ten
winne zabijać może, bo mu rzeczono: „Złoczyńców nie żyw na świecie”. A iż Pan
Bóg chciał mieć zawżdy urząd na świecie taki, który by złe karał, a dobre miłował, pełne tego Pismo Święte. Tyloć by podobno tego była potrzeba, aby tacy byli
[35]
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Exodi 18 ver. 21

4 Reg. 19 ver. 35
Ćma jedna ma w sobie
taką liczbę: 6666

wybierani na urzędy, o jakich Jetro, zięć Mojżeszów, do Mojżesza mówił temi
słowy: „Obaczże między wszytkim ludem męże mądre i bogobojne, w których
by była prawda, którzy by nienawidzili łakomstwa, postanówże z nich hetmany,
setniki, pięćdziesiątniki i dziesiątniki, którzy by sądzili lud na każdy czas. Jeśli to
uczynisz, tedy i wolą Bożą wypełnisz, i przykazanie jego będziesz mógł znosić,
i lud ten wszytek będzie się wracał na miejsca swoje z pokojem”. Daj Boże ludziem chrześcijańskim sędzie mocne we cnocie, mądre i bogobojne; bo z takimi
bez pochyby barzo by było dobrze na świecie.
[36] Tak tedy Pan mężobójcam wszytkim, którzy własną pomstą ludzi zabijają, pomstę pokazawszy, iż godni zabitej śmierci i z rzadka aby się jej uchronić
mieli, powieda Piotrowi, że on miał inszą obronę od ojca swego, by był chciał.
Abowiem mógł mieć dwanaście ciem aniołów, którzy nie tylko onę rotę Judaszowę, ale wszytek świat zwalczyć by mogli i zetrzeć. Bo jeśli jeden anioł jednej nocy sto ośmdziesiąt i pięć tysięcy Asyryjczyków zabił wojska Senacheryba
króla asyryjskiego, cóż rozumiesz tak wiele aniołów dwanaście ciem co by ludzi mogli pobić na świecie? Niezwyciężony to tedy był Pan, gdyby było chcenie jego przystąpiło. Lecz iż był na świat przyszedł nie mścić się, ale cierpieć
a czynić wolą Boga Ojca swego, przeto już dobrowolnie poddawa się pod posłuszeństwo ojcowskie i daje się po woli nieprzyjacielom swoim. Co Jan święty pokazuje tak pisząc:
Rota tedy i rotmistrz, i służebnicy żydowscy poimali Jezusa i związali.
[37] Za onym znakiem pewnym, który był Judasz dał onym swym towarzyszom, był Pan poimany; bo pierwej tak ich upewnił był, iż którego by był całował, aby tego byli imali; co się i tak stało. Judasz pocałowawszy wydał Pana,
a rota żydowska ujźrzawszy kogo pocałował, rzucili się, poimali i związali. Już
tu Pan Chrystus odbrowolne posłuszeństwo Ojca swego odnosząc, moc bóstwa
swego tak zataił, iż już wszytko cierpliwie i skromnie cierpiąc, Boskiej mocy swej
w niwczym nie używa. Poczyna się tedy tu męka Pana od poimania i od związania jego. Była-ć wielka boleść Panu Chrystusowi w Ogrójcu, kiedy wszytkę
mękę swoję i śmierć okrutną widząc, potem krwawym się pocił, żalem wielkim
się smucił. Rósł mu żal niemały, że niewinnie cierpieć miał, że cierpieć miał za
wiele ludzi niewdzięcznych męki jego, że męka jego nie tylko onym Żydom,
którzy go męczyć mieli, miała być ku zagładzeniu i spustoszeniu ich samych
i ziemie ich, ale też i ku wiecznemu dusz ich potępieniu. Nie tylo Żydom niewdzięcznym i zabijaczom Chrysta Pana, ale też i wszytkim inszym narodom,
którzy Pana poznać nie chcą, męki jego nie znają albo poznawszy Pana Odkupiciela swego słuchać nie chcą a mało oń dbają. Czyniło to wielki żal Panu, cierpiał dlatego wielki smutek. Lecz już cierpi wielką boleść, ręce mu wiążą, samego imają, w żadnej rzeczy mu nie folgują.
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A iż Judasz wiedział, że po dwakroć mocą bóstwa swego od tych, którzy chcieli z skały go zepchnąć, i od onych, którzy go chcieli w kościele ukamienować, mocą bóstwa swego zasłonił się i wyszedł z pośrodku nieprzyjaciół
swych – przeto napominał pilnie onę rotę, którą wiódł, aby go poimawszy wiedli ostrożnie i strzegli go pilnie. Przeto poimanego Pana wiążą bez lutości; wiążą jako złoczyńcę; wiążą ręce one, które wiele dobrego chorym i niedołężnym
czyniły; wiążą ręce one, które nigdy do żadnej złej rzeczy nie ściągnęły się; ręce
niewinne, które były bez grzechu i bez zmazy. A to P[an] Chrystus daje się dobrowolnie więzać od grzesznych dla grzesznych, aby się wypełniły proroctwa. Bo
tak o tym Dawid prorokował: „Powrozy grzechów oplotły mnię”. A prawdziwie
powrozy grzechów, bo to związanie Panu grzechy nasze uczyniły; o którym też
i drugi prorok mówił: „W powrózkach Jadamowych pociągnę je, w związkach
miłości, i będę im jako podnoszący jarzmo na policzki ich” etc. Począł tedy Pan
podnosić jarzmo nasze, począł też rozwięzować związki nasze związkami swemi niewinnemi. Rozpustnie Jadam pierwszy ojciec nas wszytkich wyciągnął ręce
swoje na drzewo sobie zakazane i grzech z żoną swą napierwej rękoma począł;
a toż zaś wtóry Jadam, Pan nasz i Zbawiciel Jezus Chrystus, dosyć czyniąc za
rozpustę rąk Jadamowych, ręce swoje dobrowolnie związać dał, winne ręce swemi niewinnemi odkupując i Bogu Ojcu swemu za nie dosyć czyniąc. Związawszy tedy Pana bez lutości:
[38]

Napierwej przywiedli go do Annasza, abowiem był
świekier Kajfaszów, który był biskupem onego roku.

Poimawszy Pana Chrystusa w Ogrójcu, wiedli go przez strumień Cedron
do miasta i wprowadzili go broną, którą zwano Owczą Broną, bo tam niedaleko tej brony była ona sadzawka bydlęca, którą zwano Betsaida, kędy omywano
owce, kiedy je miano Bogu ofiarować. Baranka tedy niewinnego, Pana Chrystusa, Broną Owczą prowadzono; bo jako Izajasz prorok powiedział, iż jako owca
do zabicia miał być Pan wiedzion, tak się stało. Przywiedzion tedy jest do Annasza naprzód. Abowiem wiodąc go mimo dom tego Annasza, bacząc też to, że
bywał biskupem i był Kajfaszowi świekrem, uczynili mu tę poczciwość, że z Panem związanym napierwej w dom jego szli, bo rozumieli, iż mu mieli wdzięczną
rzecz uczynić tym, że Pana poimanego i związanego przedeń postawili; gdyż on
był głównym nieprzyjacielem Pańskim, jako Cyrillus świadczy: „On był sprawcą i przedania, i poimania Pańskiego”. Otóż do niego naprzód przywiedli Pana,
aby się pocieszył i obaczył, że jego praca nie była nadaremność, którą pracą starał się, aby Chrystus Pan był poimany i zamordowany. Tak pospolicie roście złym
ludziem pociecha, kiedy swego przedsięwzięcia nad kim dokażą a pomszczą się,
lub nad winnym, lub nad niewinnym. Tak ona zła niewiasta Herodyjas ucieszyła się, gdy dla tańca dziewki jej Herod Jana świętego Krzciciela dał ściąć. Tak też

Lucae 4 ver. 29

Ioan. 8 versu 59

W tej rocie, która Pana
pojmała, było pięć set
ludzi, a taką rotę zwano
więtszą; mniejsza była
ze trzech set ludzi.

Psal. 118 ver. 61

Oseae 11 versu 4

Ioan. 5 ver. 2 et 3

[39]
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Żydowie zową Jozeph
Bengorion, lib. 18
Antiquitatum
Iudaicarum cap. 4
Lucae 3 versu 2

Ioan. 11 a ver. 49 ad 54

i oni źli Żydowie weselili się, kiedy Herod dał ściąć Jakuba świętego dla nauki
Pana Chrystusowej i Piotra był wsadził do ciemnice. Takim to sposobem Annasz
weselił się, gdy widział, iż Chrystus był poiman, bo się o to pilnie starał. Baczył
też i to, że mu to ona rota uczyniła dla poćciwości jego, bo był ojcem Kajfaszowym, który był biskupem onego roku.
[40] O tym Kajfaszu pisze historyk żydowski Jozefus, że był sobie za pieniądze biskupstwo kupił takim sposobem, że Annasz rok, a Kajfasz drugi
rok biskupstwo rządzili. I prze to Łukasz święty Annasza i Kajfasza biskupy zowie żydowskimi. Abowiem iż biskupstwo żydowskie było wielkich bogactw i wielkiej powagi, prze to było barzo łakome i dlatego też jeden drugiego podkupował, jako o tym Machabejskie Księgi świadczą, a rzadko się
trafiło, żeby na dobre ludzi przychodziło, ale przychodziło na ludzi łakome,
harde i mało cnotliwe. Bo tak pospolicie bywa: jako kto na urząd wchodzi,
taki jest; a nawięcej na on urząd, który za godnością cnót a dobrym obcowaniem ma być dawan.
[41] Takie było biskupstwo żydowskie; pierwej Aaron od Boga wybrany, potym jego naród wedle wolej Bożej rządzili i sprawowali biskupstwo. Potym, kiedy
się jęło dziać świętokupstwo, w tym wierutni łotrowie, łakomcy i na poły bałwochwalcy biskupstwem rządzili. Otóż iż i ci dwa, Annasz z Kajfaszem, za pieniądze biskupstwem rządzili, świętokupcami i łakomcami byli. I choć ten Kajfasz
we wszystkich sprawach łotrem był, przedsię jednak ewangelista z strony tego,
iż biskupem był, przypisuje mu ducha prorockiego i wspomina to w tekście tej
męki Pańskiej temi słowy:
A był Kajfasz on, który był dał radę Żydom, iż potrzeb jest, aby jeden człowiek umarł za lud.

Ibidem versu
43, 44, 47 et 48

[42] To się działo wonczas, kiedy Pan Łazarza w Betanijej, miasteczku Maryjej Magdaleny i Marty, wskrzesić od umarłych raczył; tam skoro się tego biskupi i faryzeuszowie dowiedzieli, zebrali się do rady i mówili: „Cóż czynimy? Oto
ten człowiek wiele cudów czyni. Jeśliże go tak puścimy, wszyscy-ć weń uwierzą
i przyjdą Rzymianie a wezmą miejsce nasze i lud”. Tamże to wtenczas ten Kajfasz prorokował, iż potrzeba było, aby Chrystus umarł prze to, żeby wszyscy nie
zginęli; które to proroctwo tu Jan święty na tym miejscu historyjej wspomina
i przypisuje je urzędowi jego, nie personie, i powieda, że od onego czasu myślili o tym, aby go zabili.
[43] Stanął tedy Pan przed Annaszem związany, stanął niewinny przed winnym, baranek przed wilkiem, związany jako złoczyńca, aby wszyscy widzieli, i oni
którzy go za proroka i dobrego człowieka rozumieli, a patrząc na związanego aby
to obaczyli, że nie jako dobrego, nie jako proroka, ale jako łotra, jako człowieka
złego było skrępowano i związano.
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Tam gdy stał, aby Annasz przyczynę jaką nalazł do jego pohańbienia, jął
go pytać naprzód o zwoleniki jego, potym o naukę jego. Na co mu Pan odpowiedzieć raczył, iż zawżdy ten świat jaśnie uczył w bóżnicach żydowskich i w kościele, gdzie się wszyscy Żydowie schodzili, a potajemnie nigdy nic nie uczył.
Przeto jeśliby temu nie wierzył, niechajby pytał tych, którzy go słuchali. Tak Pan
o swojej nauce ufał, że też i nieprzyjaciołom przed głównym swoim nieprzyjacielem Annaszem dawał ją na rozsądek. O zwoleniki Pan zamilczał, bo ich już
natenczas nie miał, rozbiegli się byli precz z Ogrójca; ale o nauce swej dał świadectwo jako prawdziwy nauczyciel.
[45] Tam za tą dosyć skromną odpowiedzią odniósł Pan niewinnie wielki policzek; bo jeden z tych sług, którzy stali, dał Panu w jego świętą twarz, mówiąc:
„A tak odpowiedasz biskupowi?”. Iż ten policzek miał Pana potkać dla zbawienia
naszego, opowiedział to dawno przedtym Jeremijasz prorok: „Da bijącemu się lice
swoje, będzie nasycon urągania”. Urągania tu ewangelista nie kładzie w historyjej, choć było niemałe, tylo osobliwie policzek kładzie dla jego okrutności, który
jako inszy piszą, onże Małkusz, któremu Pan ucho uzdrowił w Ogrójcu, mając
rękawicę zbrojną na ręce, Panu zadał. Który to policzek na Pańskiej twarzy tak
był znaczny, że i po dzisiejszy dzień w Rzymie na obrazie twarzy Pańskiej, który
Weroniką zową, jeszcze go dobrze znać. Chciał się Małkusz biskupowi zachować, przeto bez wszelkiej lutości uderzył, choć tego nie wiedział, jeśli wdzięcznie
albo niewdzięcznie on biskup odpowiedź Pańską u siebie przyjął.
[46] Tak pospolicie pochlebcy czynią: aby się panom swym zachowali i przypodobali, więcej się wszytkich rzeczy ważą niż potrzeba. Prawie je tu Małkusz
wykonterfetował, który niewinnego bije, choć mu biskup nie każe, aby się tym
przypodobał. O, co takich Małkuszów dziś, którzy niewinne potwarzaniem
u panów hydzą a na nie do wszytkiego złego pany podwodzą; wszytkiego złego panom przyczyną są. A panowie, choć to podczas baczą, przedsię ich słuchają, nic im o tym nie mówią, jako i Annasz Małkuszowi o niewinny Pański
policzek nic nie rzekł.
[47] A bacząc Pan, że księdzu biskupowi to było miło a sługi o to nie karał, sam
jął mówić do tego, który go uderzył: „Jeślim źle mówił, wydaj świadectwo o złym,
a jeśli dobrze, czemu mię bijesz?” Jakoby rzekł: „Mówię przed sędzią, odpowiedam na pytanie jego, sędzia mię nie osądził, bo tego nie zna, abych źle przeciwko niemu mówił. A jeśli onemu nie krzywda, ty czemu się tego mścisz?”. Przystojną tu rzecz Pan ukazuje każdemu niewinnemu, aby się bronił dotąd, dokąd
mu niewinności i prawdy stawa; przeto żeby źli ludzie, którzy dobre hańbią, byli
w swej złości inszym pokazani.
[48] Kładą niektórzy, że to pytanie o zwoleniki i ten policzek w domu u Kajfasza
się stał, a nie u Annasza. Lecz iż też wiele ich pisze, że u Annasza, tedy na tym
nie widzę, aby co należało ku sporowi. Abowiem dosyć na tym mamy, że wiemy,
iż Pan niewinnie policzek wziął dla nas, u którego biskupa wziął – mało na tym
[44]
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nam jest i nic tu po dwornym o tym badaniu. Także też o pierwszym Piotrowym
zaprzeniu jest niemały spór między Doktory: bo jedni powiedają, że pierwsze
zaprzenie Piotrowe było u Annasza, a drudzy kładą wszytko troje być u Kajfasza,
gdyż mieli baczyć, że tu więcej o rzecz idzie aniż o miejsca. Otóż gdziekolwiek
się Piotr zaprzał, przedsię jednak trzykroć się zaprzał, a zaprzał się niż dwa razy
kur zapiał. Mało tedy baczę po tych subtelnościach rozumu, gdy się rzecz jasna
uczynku Piotrowego pokazuje, przeto puszczając to na stronę, dalszemu postępkowi historyjej przypatrzmy się.
Odesłał go tedy Annasz związanego do Kajfasza biskupa. I stał Symon Piotr a grzał się. Rzekli tedy do niego: „Czy-liś i ty jest ze zwoleników jego?”. Zaprzał się Piotr i rzekł: „Nie jestem”.

Psal. 2 versu 2

Ioan. 20 versu 2

Hieronymus
in Epitaphio
Marcellae viduae

[49] Kiedy Annasz odprawił tę rozmowę z Panem Chrystusem, odesłał go
związanego do Kajfasza biskupa i książecia kapłańskiego, kędy już zgromadzili się byli szkrybowie, nauczeni w Zakonie, faryzeuszowie, kapłani i starszy żydowscy, czekając już, aby im przywiedziono Pana Chrystusa poimanego i związanego. A zgromadzili się wszyscy starszy dla tej przyczyny, żeby więtszy majestat
i więtszą powagę przed wszytkimi ludźmi pokazali w tym, iż oni nic nie omieszkawają postępować przeciwko onemu, którego skaźcą Zakonu Mojżeszowego, gwałtownikiem świąt i soboty, zwodzicielem wszytkich ludzi, zaburzycielem
wszytkiego królestwa żydowskiego, bluźniercą i pełnego dyjabelstwa być powiedali. Dla jego tedy skarania i z niego wszytkiego dla lepszego wybadania wszyscy się skupili; w czym się wypełniło proroctwo Dawidowe: „Zeszli się książęta
pospołu przeciwko Panu i przeciwko Pomazańcowi jego”.
[50] Kiedy tedy Pana prowadzono od Annasza, szedł też za Panem i Piotr z daleka, patrząc, co by był z nim za koniec. Szedł też i drugi zwolenik z Piotrem,
i tak weszli za Panem do dworu biskupiego. Który by to był zwolenik, którego
tu Jan święty nie wymienił, wątpią niektórzy Doktorowie; a niektórzy też piszą,
że samże Jan święty Ewangelista był, który się nie wymienił dla pokory i skromności; bo tak i na inszym miejscu Ewangelijej uczynił: o sobie mówił, a przedsię osoby swej nie wymieniał. Augustyn ś[więty] za dworstwo to niepotrzebne
rozumie badać się o tym, kto by to był, i zgoła wiedzieć o tym nie chce. Hieronim, Chryzostom ś[więty] i Cyrillus – ci świadczą, że to był sam Jan święty, i tak
pewnie było, że on był, a nie inszy. Tenże mówił odźwiernej, aby Piotra puściła,
i tak się stało, że go puściła do onego pałacu albo do sieni nieprzykrytej, w której ogień niecono prze to, że było zimno, i grzało się ich tam niemało u ognia, do
których przystąpiwszy się Piotr, grzał się z nimi współ chwilę nie barzo długą.
Bo wnet przyszła dziewka odźwierna i ujźrzawszy go, a on się grzeje, jęła mówić
do drugich grzejących się: „I ten z nim był, to jest z Jezusem”; i obróciwszy się
do Piotra, jęła mu mówić: „Izali żeś ty nie jest ze zwoleników człowieka tego?”.
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„I czyś z Jezusem Nazarańskim był?”
[51] Historyją albo powieść zaprzenia Piotrowego po trzykroć, i jakim się sposobem Chrystusa zaprzał, wszyscy czterej ewangelistowie z pilnością wypisali.
Mniemam iż dlatego, aby pokazali w Pietrze, pierwszym Chrystusowym apostole, jako człowiek słaby i niepotężny jest do rzeczy przedsięwziętych, jeśli go
Pan Bóg nie podpomoże. A to Piotr obiecał był z Panem umrzeć i obiecał się
go nigdy nie zaprzeć. A kiedy nań przyszła pokusa, wszytkiego zabaczył, co był
obiecał, i Pana się zaprzał. Straszliwy jest barzo plac człowiekowi, na którym ma
gardło dać; także i Piotrowi to straszliwa rzecz była, że się bał poimania, bał się
i żywota stracenia; przeto się zaprzał Pana. Może tu każdy obaczyć, że to jest
osobliwy dar Boży umrzeć dla Pana Chrystusa, i prze to wszyscy męczenicy, by
byli z Ducha Świętego tej śmiałości nie mieli, aby dali żywot swój dla imienia
Pańskiego, nigdy z potężności swej tego by byli uczynili, nie tylo aby dla niego
umrzeć mieli, ale też i męki albo przenaśladowania dla niego cierpieć. Osobliwy tedy to był dar Pana Boga, który do takiej stałości męczeniki i wybrane Pańskie posilał, że sobie mieli za wielki zysk umrzeć dla Pana Chrystusa i weselili
się z tego, że godnymi byli cierpieć przenaśladowanie dla niego.
[52] A to się każdy przypatrz: Piotr natenczas dla śmierci zaprzał się Pana nie
raz, ale trzykroć; który potym za Nerona cesarza rzymskiego z chucią śmierć też
dla Pana Chrystusa cierpiał. Cóż tego była za przyczyna? Nie która insza, jedno
ta, że tu u Kajfasza nie miał posilenia od Pana Boga, aby cierpiał i umarł, a wonczas, gdy z weselem szedł na śmierć, miał od Pana Boga dar śmiałości i cierpliwości, przeto tu się śmierci bał, tam się jej nie bał.
[53] Zaprzenia Piotrowego, którym się Pana swego zaprzał, przyczyna była ta,
że do dworu biskupiego wszedł; by był uległ z drugimi na stronie, rzecz pewna,
że by był do tego nie przyszedł. Dwór tedy dał mu do tego przyczynę, aby się
Pana zaprzał, choć tego Piotr w myśli nie miał, aby to uczynić miał, kiedy w on
dwór do biskupa wchodził. Znać z historyjej, że jakim był pan onego dworu, takimi byli i słudzy, a na ostatek i dziewki w onym dworze. Był wielkim nieprzyjacielem Chrystusowi Panu on biskup, przeto i słudzy, i służebnice jego gwoli
panu swemu Pana Chrystusa mieli w wielkiej nienawiści; i dlatego dziewki, zabaczywszy wstydu przyrodzonego, Piotrowi nieznajomemu tak dokuczały, że się
dla ich wszetecznego pytania dwakroć Chrysta Pana zaprzał.
[54] Bywa-ć to często, chrześcijanie mili, i przed nami barzo bywało, że białegłowy i przedtym dawały, i teraz dawają wiele przyczyn mężom do złego. A mają
to, jakoby przyrodzonym obyczajem, z matki swej Jewy, która pierwszemu rodzicowi naszemu a mężowi swemu Jadamowi dała przyczynę do grzechu, a zatym do
wszystkiego złego. Siła na świecie poginęło ludzi wojnami z przyczyny białychgłów; siła na biesiadach ginęło i po dziś ginie; siła z ich namowy i z ich pobudki
złego się dzieje ustawicznie na świecie. Przeto nie dziw, że i Piotra nieboraka do
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1 Cor. 11 versu 3

Psal. 17 ver. 26

Matt. 12 ver. 35;
Lucae 6 versu 45

takiego upadku przywiodły. Niechże się strzegą tego wszyscy oni, którzy aż nazbyt białymgłowom, też i małżonkam swym, sobą dadzą rzędzić, aby za namowami i przyczyną ich do upadku w grzech nie przyszli, mając to przed oczyma,
że mąż każdy jest głową białejgłowy, a głowa mężowa jest sam Pan Chrystus.
[55] Przy dworzech także biskupich i pańskich, daj to Panie Boże, aby panowie
duchowni i świetscy taki porządek mieli i takie sługi, żeby nikomu z nich nie rosła przyczyna ku grzechowi i ku źle czynieniu; co tak będzie, kiedy panowie będą
żyć w bojaźni Bożej i wedle wolej Bożej będą dwory swe rządzić i sprawować.
[56] Ale przypatrz się temu pilnie z historyjej, jako w tym pierwszym zaprzeniu
Piotr użył jakoby fortelu takiego, którym się mu zdało, że się Pana nie zaprzał:
bo na pytanie dziewki onej, jeśliby nie był Jezusów zwolenik, nie odpowiedział:
„Nie jestem”, w czym by był pokazał jaśnie się przeć Jezusa, ale jej odpowiedział
różnie od jej pytania, mówiąc: „Nie wiem co mówisz”. Przeto wnet zasię napadła go insza pokusa: bo przyszła druga dziewka i jęła go ukazować inszym, mówiąc: „Ten był z Jezusem Nazarańskim”; a oni to usłyszawszy, obstąpiwszy go jęli
go pytać: „A wszakeś ty jest ze zwoleników jego?”. A Piotr nieborak, już bez fortelu, jął się przysięgać prząc się być jego zwolenikiem, i powiedając, że go nigdy
nie znał, i rozumiejąc, że już tym wtórym zaprzeniem miał ulec i wolen być, nie
pomniąc na słowa Pańskie, które mu mówił, że: „Pierwej niż kur zapoje, trzykroć1 się mnie zaprzysz”. Trwał tam przedsię i wyszła godzina, że mu nikt nic
nie mówił. Aż w godzinie przyszła trzecia pokusa gwałtowniejsza: bo powinowaty onego Małkusza, któremu był ucho uciął Piotr w Ogrójcu, ten ujźrzawszy
go jął mówić: „Izali żem ja ciebie nie widział w Ogrójcu z Jezusem?”. Co gdy
drudzy usłyszeli, jęli mówić: „O zaprawdę żeś ty jest z jego zwoleników, boś Galilejczyk i mowa twoja ciebie jaśnie wydawa”. Już tam Piotr był w wielkim strachu, przeto przysiągł klątwy sobie zadając, iż nie znał człowieka tego, to jest Jezusa, o którego go pytali.
[57] Tu się łacwie każdy przypatrzyć może, że którego Pan Bóg w pokusach ratowaniem swoim opuści, ten co dalej tym głębiej do upadku idzie, jako to nieborak Piotr uczynił: że Pana Chrystusa wspomożycielem nie miał, do krzywoprzysięstwa i do zaprzenia Pana swego przyszedł. Długo jednak między złemi był,
przeto im dalej, tym więcej grzeszył. Tak ci i dzisiejszych czasów złe towarzystwo
umie; toć i dziś czyni ze złymi obcowanie. Przeto Dawid prawdziwie napomina:
„Z świętym święty będziesz, a ze złym zły”. Strzec się ma każdy złego towarzystwa, bo im dłużej z nim będzie przebywał, tym więcej gorszym się stanie; gdyż
każdy zły człowiek z skarbu serca swego zawżdy złość mnoży.
[58] Byli niektórzy z Doktorów świętych, którzy nie wiem z jakiej pobożności omawiali Piotra i wszystko jego troje zaprzenie, powiedając, że się Piotr nie
1

Popr. wyd.; w druku błędnie: dwa kroć.
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zaprzał Chrystusa Pana jako Boga, ale się go zaprzał jako człowieka. I tak jeden
z nich napisał: „Dobrze się Piotr zaprzał człowieka, którego wiedział być Bogiem”. Ale jeśli ta omowa Piotrowa jest przystojna, słowa Pana Chrystusowe to
pokazują, które do Piotra mówił: „Pierwej niżli kur zapoje, trzykroć się mnie zaprzysz”. Nie mówi Chrystus Pan: „Zaprzysz się mnie człowieka”, ale mówi: „Zaprzysz się mnie”, to jest zupełnego Chrystusa, Boga i człowieka. Przetoż iż całego się Chrystusa Piotr zaprzał, nie mogą mu iść żadne omowy. Co Piotr święty
w sobie bacząc, że bez wszelakiej okoliczności zgrzeszył, usłyszał też kura po wtóre pojącego – wspamiętał, że niż miał kur dwakroć zapiać, miał się Pana trzykroć zaprzeć, jako mu to Pan opowiedział. Przystąpiło do tego, że Pan wejźrzeć
nań raczył i okiem cielesnym, i okiem miłosierdzia swego; przeto upamiętał się
Piotr, wyszedł od złych ludzi, wyszedł z dworu złego biskupa, z roty złego towarzystwa, i wyszedszy płakał srodze za grzech swój. Trudno między złymi co dobrego czynić; tam był Piotr między takimi, u których prawda nie była. Chrystus
Pan był związany i cierpiał rozmaite doległości. Trudno tedy tam Piotr upaść nie
miał, gdzie prawda z Chrystusem Panem w niewoli była.
[59] Trzy rzeczy tu tedy Piotr czyni, gdy się z grzechu upamiętywa.
Naprzód wspamiętał na słowo Pańskie.
Potym to słowo u siebie uważywszy, jął gorzko płakać i grzechu swego żałować.
Po trzecie, wyszedł z domu biskupa złośliwego i od jego dworu.
[60] Te trzy rzeczy przynależą każdemu pokutującemu. Naprzód, aby wspamiętał na słowo Pańskie, które powieda, że Pan Bóg złość ludzką będzie srodze
karał. Pamiętał też na to, przeciwko komu zgrzeszył, co grzechem sobie utracił.
A to rozpamiętawszy, udał się do dobroci Boskiej, wspomniał na dom utracony, jako uczynił on syn rozprószny, któremu kiedy nędza dokuczyła, tedy wspomniał na ojca swego i mówił: „Wstanę i pójdę do ojca mego, i będę mu mówił:
«Jużem niegodzien, abym był zwan synem twoim; uczyń mię jako jednego z najemników twoich»”.
[61] Kto się chce upamiętać prawdziwie, potrzeba, aby szczerze wspomniał na
Boga, na słowo jego, do niego się prawdziwie obrócił, dobrotliwość jego u siebie
uważył, na dobrodziejstwa jego pamiętał.
[62] Potym aby, wielkość grzechu u siebie uważywszy, płakał gorzko z Piotrem,
bo Piotr nie tylo płakał – ewangelista mówi – ale gorzko płakał; barzo Pana miłował, przeto jego zaprzenia barzo płakał. Tak płakała i niewiasta grzesznica, tak
wszyscy pokutnicy w płaczu, w worze, w popiele i w poście pokutowali.
[63] Na ostatek potrzeba pokutującemu, aby wyszedł z obcowania złych, aby
żadnej przyczyny do grzeszenia nie miał; i przetoć dobrzy chrześcijanie, aby
przyczyny grzeszenia nie mieli, z pospolitowania ludzkiego na puszcze wychodzili, w skałach i w chałupkach nędznych sami mieszkając, aż potym klasztory
jęto budować, aby tam od wszytkiego świetskiego i pospolitego z ludźmi obcowania odłączywszy się, wolniej ludzie Panu Bogu służyli i za grzechy swe żałowali.
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Tu jest wątpliwość, jako Pan na Piotra wejźrzał: jeśli cielesnemi oczyma,
albo jeśli miłosierdziem tylo swoim; bo ewangelistowie piszą, że Chrystus Pan
był wewnątrz w gmachu, między księżą, doktormi, starszymi i biskupy, a Piotr
był na dole w sieni. Jakoż to mogło być, aby Chrystus nań wejźrzeć miał, gdy indziej Piotr, a indziej Chrystus był? Ale łacwie tę wątpliwość wyrozumieć: bo za
wtórym zapianiem kurów już się rozchodziło ono koncylijum starszych żydowskich i tak prawie w trzecim zaprzeniu Piotrowym Chrystusa Pana wywodzono
z onego gmachu od biskupa do onej sieni, gdzie Piotr z zaklinaniem się przysięgał, że Jezusa nie znał. Bo ledwo tego Piotr domawiał, a Pana Jezusa wtenczas
wywiedziono; i wtenczas Pan wejźrzał na Piotra, za którym wejźrzeniem Piotr
upamiętał się i płakał. A zatym łzy jego pomogły mu barzo, jako Ambroży święty świadczy, do dosyć uczynienia za grzech. Są niektórzy, którzy to wejźrzenie
Pańskie duchownie rozumieją. Wszakże pewna rzecz jest, że Pan i okiem cielesnym wejźrzał na Piotra, jako o tym Łukasz ś[więty] świadczy, i okiem łaski i miłosierdzia dotknął serca jego, aby pokutował.
[65] W tym czasie, kiedy się to z Piotrem działo, wypisują też ewangelistowie,
co się z Panem naszym Jezusem Chrystusem w onym koncylijum działo.
[64]

Lucae 22 ver. 61

Książę kapłańskie i on wszystek zbór nabywali fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, aby go na śmierć wydali, ale nie naleźli,
acz wiele fałszywych świadków przystępowało.

Prov. 19 versu 5

Prov. 25 ver. 18

[66] Pierwej ewangelista pokazał, że się było wszystko duchowieństwo żydowskie do Kajfasza biskupa roku onego zeszło. Teraz ukazuje, dla której przyczyny
zeszli się byli: bo dla tego, aby pospolitą radą swoją zgotowali Panu Chrystusowi śmierć. Szukali tedy fałszywych świadectw, bo prawdziwych naleźć nie mogli; i miasto tego, co by się był z świadectw winnym Pan Chrystus miał pokazać,
pokazał się niewinnym.
[67] Tu by miejsce było o fałszywych świadkach pisać, ale dla skrócenia historyjej i jej wykładu trochę o nich przypomnię, że fałszywy świadek przeciwko trzem grzeszy.
Przodkiem przeciwko Bogu, bo przykazanie jego przestępuje.
Potym przeciwko sędziemu, bo go kłamliwym świadectwem od sprawiedliwości odwodzi.
Na ostatek przeciwko onemu niewinnemu, co nań świadczy, bo go szkoduje
i fałszem trapi. Przeto Pismo o nim mówi: „Fałszywy świadek nie ujdzie karania,
a który mówi kłamstwo, i ten bez kaźni nie będzie”; bo, jako na drugim miejscu
Pismo mówi: „Oszczep, miecz i strzała ostra jest takowy człowiek, który mówi
przeciw bliźniemu swemu fałszywe świadectwo”.
[68] Powieda historyja, że nie najdowali świadectwa złego o Chrystusie, w czym
dwie rzeczy pokazuje.
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Naprzód niewinność żywota Pana Chrystusowego taką, iż jeśli i oni źli ludzie, mając tak wiele złych i fałszywych świadków, nie mogli nic naleźć w Panie
Chrystusie, co by byli ganić mogli, wierzę, że to ewangelistowie napisali na potwierdzenie wiary naszej o niewinności Pana a Zbawiciela naszego, która się jaśniej pokazać nie mogła, jedno gdy nieprzyjaciele jego pilnym staraniem swoim
nic nie mogli naleźć w nim złego.
[69] Drugą rzecz pokazuje, jako Pan Bóg sprawą swoją kłamstwo karać raczy,
bo jednostajności i zgody fałsz nigdy mieć nie może, ale i w świedectwach bywa
różny, i w nauce niezgodliwy, jako się to pokazało w tych świadkach, którzy byli
zgromadzeni przeciwko Panu Chrystusowi; którzy iż fałszywymi byli, w swych
świadectwach zgodzić się nie mogli, przeto on zbór żydowski zgromadzony tym
się więcej starał, aby fałszywymi świadkami mógł przekonać Pana Chrystusa.
A gdy się tak o nie starali, powieda historyja:
Tedy przyszli dwa fałeszni świadkowie i rzekli: „Ten powiedział, iż
mogę zburzyć kościół Boży i po trzech dniach zasię ji zbudować”.

Wiedzieli, że jednego świadectwo, wedle zakonu ich, mało było ważne, przeto dwu naprawili, aby go potępić mogli.
[70] Było-ć to, że niekiedy podobne słowa tym Pan mówić raczył naonczas,
kiedy kupujące i przedawające z kościoła wyganiał; ale słowa one od tych były
różne, bo nie mówił Pan: „Mogę skazić kościół Boży” albo jako Marek święty
powieda ukazując tych fałszywych świadków świadectwo: „Ja skażę kościół ten,
który rękoma jest zbudowan”; ale Pan mówił: „Zepsujcie ten kościół”. Nie mówił zasię: „Za trzy dni zbuduję go” albo, jako Marek święty powieda: „We trzech
dniach inszy zbuduję, nie ręką uczyniony”; ale mówił Pan: „We trzy dni wzbudzę ji”. Daleka tedy różność była mowy Pańskiej od świadectwa tych złych świadków; bo oni na ręczny kościół słowa Pańskie wykładali, a Pan te słowa mówić raczył o kościele ciała swego.
[71] I tu jest nam przestroga, abyśmy się uczyli, jako słowa inszych mamy rozumieć i jako je do ludzi odnosić; bo tego siła baczymy, że ludzie inaczej więc
przenoszą słowa ludzkie do ludzi, aniż o nich rozumie, co je mówił; i stąd bywają i rostą zwady, waśni i niezgody między ludźmi. Ma człowiek zawżdy w lepszy
obyczaj słowa bliźniego swego rozumieć i nie być próżnym plotomówcą a nad
wolą bliźniego mowy jego nie ma rozumieć ani wykładać.
[72] Był onego czasu wielki grzech u Żydów przeciwko kościołowi mówić
i przysięgać na kościół, a więtszy jeszcze przysięgać na złoto, które w kościele
było; a najwiętszy mówić przeciwko niemu. Otóż rozumieli fałszywi świadkowie, że tym świadectwem o zepsowanym kościele mieli go pokonać; przeto sami
oni sędziowie to obaczyli, że świadectwo onych fałszerzów nie było słuszne ani
tak mocne, żeby byli przez nie Chrysta Pana pokonali.
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Widząc to tedy Kajfasz biskup, że mu się one świadectwa nie szańcowały, chcąc się pokazać sprawiedliwym sędzią, z samych ust Pańskich szukał przyczyny; i przeto stanąwszy w pośrzodku onego zgromadzenia, pytał Pana, czemu by nie odpowiedał na te świadectwa, które mu zadawano; ale gdy obaczył, że
Pan milczał a odpowiedać nie chciał, już się oborzył inszym fortelem na Pana
i jął go zaklinać mówiąc:
[73]

„Poprzysięgam cię przez Boga żywego, abyś nam powiedział,
jeśliżeś ty jest Chrystus Syn Boży?” (w greckim stoi: Syn on Boży)

3 Reg. 22 ver. 16

[74] Poprzysiągł dlatego Pana przez Boga żywego, aby go przymusił sobie odpowiedzieć, tak u siebie to uważając: albo się wyzna być Synem onym Bożym,
a tak z ust jego potępimy go; albo nie wyzna, tedy już będziem mieć przyczynę
nań, czemu się Chrystusem i Synem Bożym dał zwać i poćciwość sobie jako Syn
Boży dopuszczał wyrzędzać.
[75] Przypatrzże się każdy, jaka to chytrość była tego biskupa: poprzysięga
Pana Chrystusa imieniem Bożym, bierze imię Boże w usta swe nie dlatego, aby
się dowiedział prawdy, której nie miłował, ale dlatego, aby nalazł przyczynę obwinienia niewinnego. Tak też niekiedy i on zły król Achab poprzysięgał proroka
Micheasza nie iżby się prawdy od niego dowiedział, bo jej nie wierzył, ale żeby
przyczynę miał nań wsadzić go do ciemnice i karmić go chlebem smutku a poić
wodą ucisku. Jeden to umysł był w tym złym królu jako i w tym złym biskupie:
brali imię Boże w usta swe ku złośliwemu przedsięwzięciu.
[76] Pan Chrystus tedy, acz do tego czasu milczał, ale kiedy poprzysiężon był
imieniem Bożym, już milczeć nie chciał, ale prawdziwie odpowiedział, mówiąc:

„Tyś powiedział, iż ja jestem”.

Nie tai się Pan z tym, prawdziwie wyznał być się Synem Bożym, aby żadnej
wymówki niewiadomości nie mieli. Wszakże się w takiej pokorze być Synem
Bożym pokazuje, iż na złych ręce i na złych ludzi sąd był przyszedł; ale żeby nie
rozumieli, żeby im to miało być bez pomsty, by też nie rozumieli tego, żeby on
od nich niesprawiedliwie osądzony już zaginąć miał, przeto tak do nich mówi:

To miejsce pytania
Chrystusa Pana, jeśli był
Synem Bożym i jakim
był Synem Bożym: jeśli
przysposobionym albo
jednourodzonym, jest
wyłożone w niedzielę po
Wielkiejnocy czwartą,
pagi[na] 125

„Powiedam wam, iż od tychmiast ujźrzycie Syna Człowieczego
siedzącego na prawicy Bożej i przychodzącego w obłokach”.
[77] Powiedziawszy się być prawdziwym onym Synem Bożym, z natury Ojcowskiej własnym, już teraz pokazuje, czego się mieli spodziewać po nim. I czyni
im pogróżkę, której się potym sami doświadczyć mieli; jakoby rzekł: „Wy mnie
teraz wierzyć nie chcecie ani uwierzycie, ale się tego potym doświadczycie, że
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tego, którego teraz w osobie człowieczej wzgardzacie, wrychle oglądacie siedzieć
na prawicy mocy Bożej, to jest poznacie go w majestacie Boskim światu rozkazującego, i potym poznacie go przychodzącego w obłokach niebieskich na sąd
powszechny; i którego teraz człowiekiem pokornym i wzgardzonym widzicie,
w Boskiej mocy potym go oglądacie”. Którą to Boską moc Chrysta Pana ciż przeciwnicy jego wnet po zmartwychwstaniu jego uczuli, bo widzieli, co się mocą jego
działo przez apostoły, widzieli zatrwożenie świata nauką jego, widzieli moc taką
jego w uczniach jego, w cudach i w nauce, że się jej sprzeciwić nie mogli; oglądają go i potym sędzią wszystkich z wielkim swym strachem i z wielką bojaźnią.
[78] Lecz by kto pytał: biskup żydowski pyta pod przysiężeniem Pana, jeśli był
Synem Bożym onym przyrodzonym – a Pan Chrystus zaraz wyznawszy się Synem Bożym, dalszą mowę swą już nie o Synu Bożym, ale o Synu Człowieczym
mówi. Dlaczego to Pan uczynił? – pytałby podobno.
[79] Przyczyna ta jest: iż razem Pan i Synem Bożym, i Synem Człowieczym
być się opowieda, czyni to dlatego, aby natury Boskiej i natury człowieczej sam
w sobie świadkiem był; aby każdy rozumiał tegoż być Syna Człowieczego, który był Synem Bożym prawdziwym.
Tedy książę kapłańskie rozdarło na sobie odzienie swoje, mówiąc: „Bluźni. A cóż więcej potrzebujemy świadków? Oto teraz
słyszeliście bluźnierstwo; co się wam zda?”. A oni odpowiedzieli:
„Zasłużył śmierć”.
[80] Rad był zły biskup, że przyczynę z wyznania Pana Chrystusowego nalazł
pohańbienia i potępienia Chrysta Pana; czyni się tu zawisnym krzywdy Bożej
i jakoby go barzo doległa, drapa na sobie odzienie, woła bluźniercą Pana pokazując; jakoby rzekł: „A to się czyni Chrystusem; czyni się Synem Bożym, władźcą
mocy Bożej, równym Bogu. Słyszycie, słyszycie, jakie to bluźnierstwo przeciwko Bogu, przeciwko mocy jego”. Miasto tego, coby go miał pytać, jeśli to prawdę o sobie mówił, że by był Synem Bożym, i dostatecznie się tego z niego dowiedzieć, zaraz wydaje ortel winności jego, nie wywiedziawszy się z niego, czyją
mocą trędowate uzdrawiał, ślepym wzrok wracał, czarty wyganiał, paraliżem zarażone uzdrawiał i wszelkie choroby od chorych oddalał zdrowie im dając, umarłe
wskrzeszał i takie rzeczy czynił dziwne, których nigdy żaden człowiek nie czynił.
Tego się pierwej wywiedzieć miał od Pana Chrystusa, tedy by był łacwie poznał,
że był Synem Bożym, gdyż takich rzeczy człowiek prosty, a daleko mniej człowiek zły i bluźnierca czynić nie mógł. Nadto Kajfasz był biskupem, powinien był
pismo prorockie umieć i uczyć się z niego, że Chrystus albo Mesyjasz, który na
świat przyść miał, był prawdziwym Synem Bożym z Boga Ojca urodzonym, jako
o tym Dawid święty świadczy w psalmie wtórym; a w setnym dziesiątym, że tenże Chrystus miał siedzieć na prawicy mocy Bożej, jako tenże Dawid świadczy;
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iż też ma przyść w obłokach niebieskich na sąd, świadczy o tym Danijel prorok
w siódmym kapitulum. Otóż, by ten był biskup pismo prorockie umiał, uważałby je był u siebie i poznałby był, że Mesyjasz takim miał być, jakim się przed nim
Chrystus Pan być opowiedział. Sprośna to barzo rzecz na świecie, księdzu nie
umieć Pisma Świętego, gdyż to jest jego rzemiesło. Kajfaszowi i wrodzona złość,
i Pisma Świętego nieumiejętność barzo zawadziła, że prawdy nie mógł poznać
i czynił to, czego mu zakon zakazował: bo zakazował zakon Boży najwyższemu kapłanowi, że nie miał na sobie odzienia targać; znać, że on tego zakonu nie
umiał, przeto na sobie odzienie targał, jako ewangelista pisze.
[81] Acz jednak był ten obyczaj u Żydów, że targali odzienie na sobie ludzie,
tak dobrzy jako i pokryci, ukazując po sobie żal albo krzywdy Bożej, albo żal jaki
lamentliwy, jako o tym możesz czytać w historyjach o Dawidzie, o Helizeusie,
o Jobie. Ten biskup iż nad rozkazanie zakonu na sobie odzienie rozdarł, nie było
to bez osobnej tajemnice. Abowiem iż kapłaństwo żydowskie zakonem Pana
Chrystusowym miało się roztargnąć i wniwecz obrócić, już to ono roztargnienie
przez ręce biskupie szaty biskupiej znaczyło. Co jako się już wypełniło, wszyscy
to baczym, dowodzić tego nie potrzeba.
[82] Tak tedy już zdrapawszy na sobie odzienie, bluźniercą Pana osądziwszy,
pytał drugich, co by się im też widziało. Ale oni od skazania biskupiego nie odstępując, wszyscy Pana Chrystusa, jako bluźniercę wedle zakonu, godnego być
śmierci zawołali; i tak już od biskupa i od siebie na śmierć osądzonego, jęli go
jako bluźniercę karać; o czym ewangelistowie tak piszą:
Tedy jęli plwać na oblicze jego i oni, którzy go trzymali związanego, jęli się z niego pośmiewać bijąc, policzki w twarz jego zadawając,
oczy mu zasłaniając, pokrzykując i mówiąc: „Prorokuj nam, Chrystusie, kto jest, który cię bije”.

Tych wszytkich dolegliwości, tego wszytkiego bicia i urągania Pana Chrystusowego ta przyczyna była, że go już byli osądzili księża żydowscy być bluźniercą
i nieprzyjacielem Bożym; które osądzenie stało się już o wtórym zapianiu kurów;
i za tym osądzeniem rozeszli się wszyscy od biskupa, zostawiwszy Pana Chrystusa
w ręku i w mocy onych katów i ludzi złych, którzy jako się z nim obchodzili do
samego dnia i co mu czynili, już powyższej z pisma ewangelistów się pokazało.
[84] O jako tam był bolesny nocleg Pański w biciu, w policzkowaniu, w poszyjkowaniu i w pośmiewiskach! Cierpliwie znosi Pan wszytko swoje utrapienie, wszytki swe dolegliwości, bicia i nagrawania; cierpiał Bóg Ojciec tak wielkiej krzywdy Syna swego od złych ludzi, więcej patrząc na posłuszeństwo jego,
które się mu gwoli działo, aniż na krzywdę Syna swego. Czytamy, że dla samych
pośmiewisk ludzie mężni i cnotliwi zbrzydzali sobie żywot i woleli śmierć aniżby byli mieli w pośmiewisko przyść, jako uczynił Samson już oślepiony, który
[83]
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dlatego, aby więcej pośmiewiska i potwarzy nie cierpiał od nieprzyjaciół, umarł
i z nieprzyjacioły swemi, obaliwszy na się i na nie dom. Tak uczynił i Saul król
żydowski: gdy widział, że miał w ręce nieprzyjacielskie przyść, kazał się giermkowi swemu zabić, mówiąc: „Zabij mię dlatego, aby nie przyszli na mię nieprzyjaciele moi, ci nieobrzezańcy, a potym by mię zabili ze mnie się natrząsając i pośmiewając”.
[85] Nie wspominam pogańskich historyj, w których także by się pokazało, że
mężni ludzie woleli cierpieć śmierć aniż nagrawania i pośmiewiska. A Pan Chrystus nasz tej nocy dla nas i zbawienia naszego nie tylo urągania, nie tylo pośmiewiska, ale bicie, policzkowanie i poszyjkowanie skromnie cierpieć raczył, aby się
wypełniło proroctwo ono, które napisał Izajasz prorok: „Ciało moje dałem bijącym, a policzki twarzy mojej targającym mię, oblicza mojego nie odwróciłem od
tych, którzy mi łajali i którzy na mię plwali”. Taki tedy nocleg Pański był w ciemnicy dla zbawienia naszego, aż do samego dnia, który był dzień piątkowy. Co się
barzo rano działo, powiedają ewangelistowie:

Iudic. 16 ver. 25, 29 et 30

1 Reg. 31 ver. 4

Isaiae 50 versu 6

A gdy było rano, radę uczynili wszytki książęta kapłańskie i starszy ludu żydowskiego przeciwko Jezusowi, aby go na śmierć wydali;
i związanego przywiedli i oddali go Pontskiemu Piłatowi staroście.

Zszedszy się poranu do jednej gromady, do biskupa swego, jeszcze przyczyny szukali, dla której by go słusznie już na śmierć osądzić mieli. Przeto pytają
go jeszcze, aby im powiedział jaśnie, jeśli by on był Chrystusem? Ale im Pan odpowiedział, bacząc ich zdradliwe pytanie, iż choćby im też był o sobie prawdziwie powiedział, że był Chrystusem, tedyby mu byli nie uwierzyli ani by mu na
to byli odpowiedzieli. Jednak przedsię władzej swej nie chciał zataić przed nimi
i powiedział, iż od onego czasu Syn Człowieczy miał zasieść prawicę mocy Bożej.
Co gdy oni usłyszeli, jęli mówić do niego: „Tedyś ty jest Synem Bożym?”; który
im odpowiedział, iż: „Ja jestem”. A oni usłyszawszy to, jęli mówić: „Cóż nam po
więcej świadectw, a tośmy już słyszeli z ust jego”. A zatym wstała wszytka ona
orda, związawszy Pana Jezusa wiedli go od Kajfasza i dali go Pontskiemu Piłatowi staroście na ratuszu, tak rozumiejąc, iż gdyby był od starosty osądzon, przyczyny żaden by nie miał przeciwko nim mówić.
[87] Lecz iż już w tej historyjej będzie częsta wzmianka Piłata, tedy krótko wypiszemy, co to był za człowiek. Abowiem był człowiek pogański, posłany od Tyberyjusza cesarza rzymskiego do ziemie żydowskiej dla tej przyczyny, że już ziemia żydowska była poddana cesarzom rzymskim. Był tedy tam posłan Piłat, aby
na miejscu cesarskim Żydy w pokoju zachowywał, prawo i sprawiedliwość czynił i majestatu cesarskiego posłuszeństwa we wszytkim przestrzegał. Ten dziesięć lat w Jeruzalem był starostą, a ósmego roku starostwa swego Chrystusa Pana
osądził na śmierć, potym we dwie lecie dał pobić niewinnie wiele Samarytanów,
[86]
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prze którą przyczynę od Witelijusza starosty syryjskiego jest złożon z starostwa
jerozolimskiego i pozwan do Rzymu, aby się sprawił Samarytanom, którzy nań
skarżyli o pobicie braciej i rodaków swoich. Piłat tedy, gdy do Rzymu jechał,
umarł w tym Tyberyjusz cesarz, a na jego miejsce nastąpił Gajus; przeto Piłat,
niż do wyroku cesarskiego przyszło, sam siebie zabił. To jest wszytka powieść
o Piłacie, jako ją historyje wypisują.
[88] Wydan tedy Pan Piłatowi od ordy duchownych żydowskich dla dwu przyczyn.
Przodkiem dla tego, aby wszyscy oni duchowni uszli nienawiści od ludzi o śmierć
Pana Chrystusowę; i przeto gdy apostołowie wymiatali im na oczy niewinne rozlanie krwie Chrysta Pana i śmierć jego, mówili do nich: „Chcecie na nas wwieść
krew człowieka onego, to jest Chrystusa”; jakoby rzekli: „Źle to nam przypisujecie, bo nie my, ale moc rzymska osądziła go i jako niewinnego na śmierć wydała”.
[89] Druga przyczyna, iż Pana Chrystusa wydali Piłatowi, to jest, że go chcieli
haniebną, szkaradą i sromotną śmiercią zgładzić z tego świata, to jest krzyżową;
abowiem przeklęty każdy był z zakonu Bożego, który by wisiał na drzewie. Taką
tedy przeklętą i szkaradą śmiercią chcieli aby Pan Chrystus umarł, dla tej przyczyny, żeby za raz i osobę Pana Chrystusa zelżyli i przeklętą uczynili u wszystkiego narodu żydowskiego, i dlategoć w wielkiej gromadzie i długo radzili, aby go
nie tylo o śmierć przyprawić, ale żeby go potępić na taką przeklętą śmierć, którą by go byli obrzydzili wszytkiemu Izraelowi. Bo iż go bluźniercą byli osądzili,
tedy wolno im go było ukamionować, wedle zakonu ich; ale iż się im taka śmierć
nie zdała być słuszna, wynaleźli okrutniejszą i przeklętszą.
[90] Ale żeby się we wszytkim pokazali być niewinnemi przed ludźmi, nie weszli
sami w ratusz, by się nie pomazali obcowaniem z pogan dla swej Wielkiejnocy.
[91] Dziwne nabożeństwo: rozumieli sobie za grzech wniść do gmachu pogańskiego, a tego sobie za grzech nie rozumieli wydać na śmierć człowieka niewinnego. Ale jako byli zwykli wielkich grzechów mało u siebie uważać, a małe barzo poważać, tak i natenczas uczynili.
[92] Gdy już Pan był wydan do ratusza na sąd pogański, obaczył to Judasz przedawca Chrysta Pana, iż już na śmierć osądzon był od książąt kapłańskich i starszych żydowskich; ujął go żal wielki i obaczył swój zły uczynek, a tak upamiętawszy się, przyniósł nazad trzydzieści śrebrnych książętom kapłańskim i starszym
żydowskim, mówiąc: „Zgrzeszyłem, bom wydał krew sprawiedliwą”. A oni odpowiedzieli: „Co nam do tego? Ty patrz, coś uczynił”. A on porzuciwszy śrebrniki w kościele, poszedł precz i obiesił się powrozem; i tak wisząc rozpukł się, aż
z niego wszytki trzewa wyszły.
[93] Sroga śmierć Judaszowa: srodze był zgrzeszył, ale haniebnie się tego nad
sobą pomścił sprawiedliwym sądem Bożym. Śmiele Judasz zgrzeszył, na napominanie Chrysta Pana nic nie dbał. Słyszał, kiedy Pan mówił, iż biada być miała
onemu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy miał być wydan. Nic na to
nie dbał, śmiele w przedsięwzięciu złym swym trwał; za którą śmiałość sam nad
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sobą taki mord uczynił, iż razem i żywot cześny, i wieczny stracił. Nie znał Judasz jedno tylo grzech swój, jako też niekiedy i Kaim, ale o odpuszczeniu grzechu nic nie wiedział; przeto do takiej rozpaczy przyszedł. Wyznał grzech, czynił pokutę zań, Chrystusowi Panu dawał świadectwo niewinności, sobie i onym,
którzy go u niego kupili, grzech przysądzał, winnym się ukazując stąd, że przedał niewinną krew, a oni że też niewinną krew kupili; lecz iż wiary dobrej o odpuszczeniu grzechu swego nie miał, którego odpuszczenia nie mógł mieć, ażby
był o onym dobrze trzymał i o miłosierdziu jego ufał, którego na śmierć wydał;
ale iż razem i w swym grzechu w Chrystusie Panie rozpaczał, przeto jego pokuta, spowiedź albo wyznanie grzechu nic nie była pożyteczna.
[94] By był Judasz wyznał grzech swój mówiąc: „Zgrzeszyłem, bom wydał Chrysta Pana mego, Syna Boga żywego” – miałby był wielki wstęp do pożytecznej
pokuty; ale znać to, że nigdy dobrej wiary w Chrysta Pana nie miał ani go wierzył być prawdziwym Synem Bożym, przeto go Pan Chrystus między dwiemanasty apostołów swych dyjabłem nazwał, dając do tego przyczynę temi słowy:
„Są niektórzy między wami, którzy nie wierzą”; i powieda ewangelista, że to Pan
dlatego mówił, że wiedział, który go miał na śmierć wydać, i prze to tego dołożył: „Jeden z was dyjabeł jest”. Otóż w Judaszu był dawno zły umysł, zdradliwy
i bezbożny. Bo był złodziejem w szafarstwie swym, a przedsię czynił się dobrym;
był zdrajcą i wydawcą Pana, a wżdy omowę z drugimi czynił, że takim nie był.
Ani tedy wiary dobrej w nim było, ani spraw cnotliwych; przeto też iż bez wiary
i bez uczynków cnotliwych upamiętał się był w tym, że Chrystusa przedał, nic
mu to nie pomogło. Co się pokazuje z dalszej opowieści ewangelistów: bo kiedy
pieniądze porzucił w kościele, bacząc że wszytek grzech oni duchowni żydowscy nań składali powiedając: „Ty patrz, coś uczynił” – do więtszej jeszcze rozpaczy przyszedł. Jakie miał spowiedniki, takie odniósł rozgrzeszenie i pociechę. Bo
jako oni nie chcieli się uznać i obaczyć, że Chrystus niewinny niewinnie był poiman, tak też ani Judasza o niewinności Pańskiej świadectwo dającego słuchać
nie chcieli, ani mu żadnego pocieszenia dali. Przeto on wyszedszy z kościoła od
onej księżej, których część było w kościele, a część u Piłata w ratuszu popierając
śmierci Pana Chrystusowej, powrozem się obiesił.
[95] To jest skończenie Judaszowo wszytkim złym ludziem na przykład napisane, że za złe swe sprawy końca dobrego mieć nie mogą, ale źle zginąć muszą jako
Judasz, bo wszytkich złoczyńców, złodziei, zdradziec Judasz mistrzem i głową jest.
Otóż jako mistrz za złe swe sprawy zginął, tak i uczniowie jego poginąć muszą.
[96] Przyrodzona rzecz jest człowiekowi bać się śmierci, wszakże jednak Augustyn święty wypisuje cztery przyczyny, przecz ludzie sami mordują.
[97] Pierwsza przyczyna: niecierpliwość chorób, frasunków i kłopotów. Także
bojaźń złej przygody albo śmierci, albo też i niewolstwa. Dla tych przyczyn zabił się Cato Uticensis, Cornelius Rufus, który się sam głodem umorzył, zelote,
o których pisze Jozefus, i inszy.
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Druga przyczyna: cudzy grzech, którego kiedy się kto pomścić chce albo
się go ustrzec, a nie może, tedy sam siebie morduje. Dlatego się zabiła Lukrecyja rzymska niewiasta, że ją Tarkwinijusz mniejszy zgwałcił. Dlatego powiesiło
się dobrowolnie wiele niewiast, żon porażonych Cymbrów, które widząc mężów
swych rzymskie zwycięstwo przez Kajusza Maryjusza, gdy żołnierzom rzymskim
uść nie mogły, pierwej dzieci swe pobiły, a potym samy się wszytki powiesiły, jedno dla tej przyczyny, aby nieprzyjacielom nie przyszły do zgwałcenia, jako świadczy tenże Augustyn ś[więty] w wyszej namienionym mieścu.
[99] Trzecia przyczyna, czemu się ludzie mordowali, była żądza przyszłego żywota, dla którego zabił się Kleombrotus, który czytając księgi Platonowe o nieśmiertelności dusze, natychmiast aby ją mógł otrzymać, z wysokiego muru spuścił się i tak gardło dał.
[100] Czwarta przyczyna rozpacz w grzechu ta bywa, gdy kto straci nadzieję
o miłosierdziu Bożym; z tej przyczyny Judasz się obiesił.
[101] Możemy piątą przyczynę przydać, dla której ludzie nie strachali się śmierci i sami siebie gubili: próżnej chwały na świecie chciwość. Dla tej chwały i sławy tego świata Razijas Żyd zginął i jako dawno, tak i po dziś siła ludzi ginie, jako
o tym historyje świadczą.
[102] Te-ż są przyczyny, dla których ludzie ginęli i giną na świecie; ale to są i były
szatańskie mamidła, których każdy wierny ma się pilnie wystrzegać a Pana Boga prosić,
aby takiego zamysłu go uchował, żeby kiedy zamyślić miał sam siebie zamordować.
[103] Ale przypatrzmy się, co się dalej działo, gdy już Judasz nad sobą to morderstwo uczynił, że się obiesił i przepukł:
[98]

Dwoja porażka
Cymbrów od Kajusza
Maryjusza stała się post
conditam Urbem anno
652. Duravit bellum in
tertium usque annum,
donec funditus deleti sunt
Cimbri, qui antea octoginta
Romanorum occiderant.

2 Machab. 14
a ver. 37 ad finem

Tedy książęta kapłańskie, wziąwszy one śrebrniki, mówili: „Nie godzi się ich kłaść w karbonę, to jest w skrzynię kościelną ofiarną”.

Matt. 23 ver. 24

Eccles. 34 ver. 24

[104] Pokazuje się tu, sprawiedliwość faryzejska jaka była. Nie rozumieli sobie tego za grzech być, kupić człowieka niewinnego za pieniądze, a to rozumieli być grzechem pieniądze od Judasza porzucone w kościele włożyć do skrzynie
onej, w którą pieniądze kładziono na potrzeby kościoła ręcznego. Tak oni zawżdy czynili: cedzili się z komorem, a wielbłąda połykali; krew niewinną przelali,
a pieniądze, za które tę krew kupili, do skrzynie kościelnej, jako świętej, włożyć
nie chcieli. Abowiem to rozumieli, iż co by kolwiek byli ku czci i chwale Panu
Bogu za te pieniądze uczynili, byłoby to było Pan Bogu nieprzyjemno, bo sami
przyczynę tego powiedali, iż były zapłatą krwie.
[105] Tu oni przestrogę mieć mają, którzy cokolwiek Panu Bogu ofiarują, żeby ze
złego nabycia nic nie ofiarowali, gdyż z krzywdy bliźniego gdy kto Bogu ofiaruje, tak to jest u niego rzecz wdzięczna, jako u onego ojca, przed którym syna jego
mordują. Zawżdy się Pan tym brzydzi, mieć z drapiestwa ofiarę. Przeto z pobożnego grosza jałmużnę i ofiarę czynić dobra rzecz jest, z niepobożnego barzo zła.
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A to licemiernicy pieniędzy, które się im widziały być niepobożne, nie
chcą obrócić do kościoła ani na potrzeby jego, ale radzą, co by za nie kupić, a jednak tam je włożyć, gdzie by się pokazało ich nabożeństwo. Przeto obracają je na
rzecz pobożną, tego nie bacząc, że się to wszystko działo [z] zrządzenia Bożego,
aby we wszystkich sprawach około Pana Chrystusa wypełniały się pisma prorockie. Przeto opowiedają ewangelistowie, że:
[106]

Kupili za nie rolą garnczarską na pogrzeb pielgrzymów,

to jest onych ludzi, którzy dla nabożeństwa przychodzili do Jeruzalem ze
wszystkiego żydostwa, a tam nabożeństwo odprawując umierali; dla takich kupiono tę rolą, także też i dla ubogich, którzy nie mieli miejsca, gdzie by byli chowani. I nie nazwano onej rolej albo onego cmyntarza rolą pielgrzymską, ale nazwano Hakeldama, to jest „rola krwie”.
[107] Słowo to Hakeldama jest więcej chaldejskie, a nie żydowskie, bo Żydowie
krew zową „dam”, a Chaldejczykowie „dema”. Słowo jest złożone ze dwu słów, to
jest z „Hakel”, co się wykłada „rola”, a „dema” wykłada się „krew”.
[108] Lecz się przypatrz sprawom Bożym, że i to kupno takiej rolej było dawno
przez proroki przepowiedziane, jako tenże Mateusz święty to wywodzi, mówiąc:
I wypełniło się ono, co było powiedziano przez Jeremijasza proroka
mówiącego: „I wzięli trzydzieści śrebrnych zapłatę stargowanego,
którego stargowali u synów izraelskich, i dali je na rolą garnczarzową, tak jako mi postanowił Pan”.

Orygenes, Eutymijus, Rupertus, Evangelium Syriacum tak czytają: „Tedy
wypełniło się, co było mówiono przez proroka”. Tak i glosa ordinaria świadczy,
że w wielu księgach Biblijej nie najdują się te słowa: „u Jeremijasza”, jedno tylo
tak zgoła: „u proroka”. Co jednak prawdziwa rzecz jest, że Jeremijasz prorok, acz
wspomina garncarza, jego naczynie, ale namniej to nie przynależy do tej sprawy,
którą tu ewangelista wspomina, bo tam o zginieniu Jerozolimskim prorok zabawę
miał i to pokazował, iż jako łacwie garncarskie się naczynie kazi, tak było łacwie
Panu Bogu skazić miasto Jeruzalem i wszystko królestwo żydowskie. Otóż nie
u Jeremijasza, ale u proroka Zacharyjasza to się proroctwo najduje, temi słowy:
„Przynieście zapłatę moję; jeśliż więc niedobra, dajcież pokój. Tedy odważyli zapłatę za mię, trzydzieści śrebrnych. I rzekł Pan do mnie: «Wrzuć ją do garncarza,
ozdobną zapłatę, za którą mię oszacowali». I wziąłem ja prorok trzydzieści śrebrnych, i wrzuciłem je do domu Pańskiego, to jest do kościoła, do garncarza”. To
proroctwo właśnie należy do tej sprawy, która się stała czasu męki Pańskiej, kiedy
Judasz pieniądze, za które przedał Chrysta Pana książętom kapłańskim, porzucił w kościele, a oni je obrócili garncarzowi za rolą. Otóż iż miasto Zacharyjasza
[109]
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Origenes etiam dicit, quod
in secretis Ieremiae haec
continentur. Hieronymus:
Legi nuper in quodam
volumine Hebraeo, quod
nazareae sectae mihi
Hebraeus obtulit, Ieremiae
apocryphum, in quo ad
verbum haec scripta reperi
Ierem. 18 a v. 2 ad 7
et cap. 19 versu 11

Zacha. 11 ver. 12
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Lib. de locis Hebraicis.
Brocardus
Acto. 1 versu 18

Jeremijasza napisano w tekście Ewangelijej, stało się to omylnością i nieumiejętnością pisarzów; którą omylnością i na inszych miejscach poczynili wiele obłędliwości. Lecz na tym dosyć, że od proroka dawno ta rzecz była przepowiedziana, że ty trzydzieści śrebrne obróciły się garncarzom. Mateusz święty dokłada
na co, gdy mówi: „I kupili za nie rolą garncarską”, która była, jako święty Jeronim powieda, na południe przy górze Syjon, niedaleko sadzawki Siloe. O której
rolej Piotr święty w Dziejach Apostolskich mówi, że ją Judasz otrzymał z złośliwej zapłaty, to jest że za jego złośliwą zapłatę była kupiona.
[110] To gdy się stało, powiedają ewangelistowie, wypisując dalej mękę Pańską,
Tedy Jezus stanął przed starostą.

To jest: postawion jest jako złoczyńca przed starostą i stanął, aby się sprawował w tym wszytkim, w czym by mu winę dawano; a to się działo rano. Stanął
Pan związany, wielkimi winami obwiniony, wielkimi skargami oskarżony; stanął
przywiedziony i do ręku pogańskich podany. A iż oni do Piłata z nim nie weszli,
żeby się dla używania baranka wielkonocnego domem pogańskim nie pomazali,
tedy wyszedł Piłat do nich i pytał ich mówiąc:
„Co za żałobę przynosicie na tego człowieka?”
[111] Nie pyta: „Co chcecie, abym z tym człowiekiem uczynił?”, nie ogląda się
na ich zachowanie ani na ich przyjaźń, jako dziś wiele sędziów czyni, ale pierwej
pyta, co by była nań za żałoba, co by tak złego uczynił, że by był śmierci godzien.
[112] To jest sprawiedliwego sędziego: nikomu gwoli nie sądzić, a sądzić tak
jako kto zasłuży. Abowiem dwoję cnotę tu Piłat zachował.
Jednę, że będąc człowiekiem pogańskim porównawał się obyczajom żydowskim i nie przymuszał ich do tego, acz to mógł uczynić, aby byli do niego w dom
weszli; nie psując im ich nabożeństwa, wyszedł sam do nich na rozmowę.
Drugą cnotę pokazał, iż acz widział biskupy, książęta kapłańskie, starsze żydowskie, doktory, szkryby, że mu człowieka obwiniwszy przywiedli, nie wnet go
na ich wolą osądził, ale się dowiaduje od nich, co by za winy nań kładli i co by
tak złego uczynił, dla czego by śmierć zasłużył. I przeto mu odpowiedzieli:

„By-ć ten nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy go tobie”.

Jakoby rzekli: „Myć-eśmy głową duchowieństwa, my jesteśmy zacności
duchownej, przestrzegacze zakonu naszego, kościołem rządzący nabożni; a takimi będąc, więc byśmy my podali tobie człowieka niewinnego? Już dosyć masz
na tym, żeśmy my go obwinili, obwiniwszy tobie go przywiedli, abyś go skarał,
na śmierć osądził, jakoś to powinien z urzędu twego”.
[113]
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Ale widząc Piłat, że nic takowego nie powiedali, dla czego by on śmierć
zasłużył, tak im odpowiedział:
[114]

„Weźmicież wy go a wedle waszego prawa osądźcie go”.

Jakoby rzekł: „Jakoście go tam obwinili i naleźli winnym, tak-że go tam osądźcie wedle waszego zakonu”. Ale oni zawołali:
„Nam się nie godzi nikogo zabić”.
[115] To jest: „Taką śmiercią, jaką chcemy aby ten był zabit, któregoć-eśmy
podali na ratusz, nie godzi się go nam zabić, gdyż taka śmierć za twoim rozkazaniem i osądzeniem być musi, boć-eśmy go podali jako złoczyńcę, na którego
te winy kładziemy. Jest naszego narodu zwodźca, przewrotnik naszego zakonu;
czyni szkodliwe wzruszenia między ludźmi, począwszy od Galilejej aż do Jeruzalem; czyni zamieszania w zakonie naszym, a co najwiętszego – zakazuje cesarzowi dawać płatu; Chrystusem i królem żydowskim się czyni etc. Przestępca tedy jest zakonu przyrodzonego, bo panu, który nas broni, zakazuje trybutów
dawać, a do tego przyrodzenie uczy, iż onemu, który o mnie pracą i staranie
ma, powinniśmy posłuszeństwo, powinniśmy nagrodę. Jest nadto skaźca i prawa ludzkiego, bo spiknienie szkodliwe z inszymi czyni, gromadzi do siebie lud,
a co więtsza – skaźcą jest Bożego zakonu, bo przeciwko niemu i przeciwko nam
siła mówił, siła czynił, Synem się Bożym zowąc, Chrystusem pomazańcem albo
królem się czyni. Małoż to jeszcze masz jego złości?”. Co gdy Piłat usłyszał od
tak zacnych ludzi, tak wielkie obwinienia, wszedł zaś na ratusz i przyzwawszy
Jezusa, rzekł mu:

„Ty żeś jest król żydowski?”
[116] O tym Piłat pyta, co się dotykało majestatu cesarskiego. Bo iż cesarz natenczas był panem wszytkiej ziemie żydowskiej, należało Piłatowi, aby tego przestrzegał, żeby w niwczym władzej i panowania cesarskiego się nie umniejszało,
co by jednak być musiało, by się był kto uczynił królem nad narodem żydowskim. Przeto Piłat o insze rzeczy nie pyta, które mało przynależały do urzędu
jego; o tym się pyta, co do rzeczypospolitej niepokoju przynależało. Słyszał też
podobno o tym, że kiedy przez posłańce swe ciż faryzeuszowie pytali tegoż Pana
Chrystusa, jeśli się godziło narodowi żydowskiemu dań dawać cesarzowi, a on
rozkazał dawać. Było mu też to podobno nietajno, że go chcieli królem uczynić,
a on uszedł precz. Otóż o czynsz i o insze rzeczy go nie pyta, ale go pyta o królestwo; bo jednak jeśliby tak było, aby się on królem czynić miał, tedy łacniej by się
i w innych rzeczach był winnym pokazał. Na to tedy pytanie tak Pan odpowiedział:
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Ioan. 6 versu 5

Matt. 22 ver. 17
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„Sam z siebie to mówisz, czy-ć inszy powiedali o mnie?”

Jakoby rzekł: „Czy się z jakich przyczyn domniemawasz tego i masz o mnie to
podejźrzenie, abych się ja królem czynił, czy inszy tobie taką o mnie sprawę dali?”.
[117] A Piłat to usłyszawszy jął mu się sprawować, że takiego mniemania nie
był o nim, bo i narodu żydowskiego nie był, i z Żydy obcowania nie miał. Powieda tedy, skąd mu to pytanie przyszło:
„Naród twój i biskupowie wydali mi cię. Coś uczynił?”
[118] Wszyscy się tu chcą pokazać niewinni krwie Chrystusowej. Książęta kapłańskie chcieli niewinność pokazać w tym, że go Piłatowi przywiedli i wszytkę nienawiść i winność z siebie składając do Piłata go na sąd wydali, aby go on
osądził na śmierć. Piłat zasię omawia się Panu Chrystusowi mówiąc, że on nic
nie był winien, gdyż naród i starszy żydowscy jemu go do urzędu podali, a on
nie będąc Żydem, jedno pogańskim sędzią, tego nie pragnął, aby Pan Chrystus
do jego ręku był podan. Pokazał też to, że on o nim żadnego złego mniemania
nie miał ani się tego spodziewał o nim, aby on miał królestwa żydowskiego pragnąć; bo żadnych znaków nie baczył, z których by wyrozumieć miał, aby się on
miał ku królestwu żydowskiemu, gdyż przedtym o tym nic nie było słychać ani
wzruszenie żadne podejźrzane od Chrystusa Pana było słychane, którym by dał
się znać, że pragnął królestwa żydowskiego. Przeto i sam Piłat to bacząc, nie do
końca wierzy temu oskarżeniu i przeto Pana pyta, aby mu powiedział, co uczynił, aby mu dał o sobie sprawę, chcąc z niego wyrozumieć, co by też mówił przeciwko niemu. A Pan to bacząc, tak odpowieda Piłatowi:

„Królestwo moje nie jest tego świata; by z tego świata było królestwo moje, wżdyć by byli służebnicy moi bili się o mię, abych nie był
wydan Żydom. Ale teraz królestwo moje nie jest stąd”.
[119] Prostym sposobem a prawdziwym ukazuje Pan, że nie był królem tego świata
i nie przyszedł tu był na świat królować, ale w ubóstwie pracować. Wszakże jednak
nie powiedział, aby królem nie był, ale powiedział, że był królem, jedno nie z tego
świata, i – by był po temu czas, miejsce i osoba do tego sposobna – pewna rzecz, że
by był pokazał, jakim królem był. Ale iż nie baczył po temu placu, użył tylo w swej
mowie tego rozdziału, że dwojakie jest królestwo: jedno tego świata, które należy
w rozkoszach, w chwale i w bogactwach tego świata, w rozkazowaniu, w pompie
i w inszej ozdobie na świecie. Od takiego królestwa próżnym się czyni Pan i powieda, że jego królestwo nie jest takie. Daje znać zasię o inszym królestwie, które
ma i mieć miało władzą inszą, więcej niebieską aniż tego świata; bo ta władza miała
być wieczna i wiecznego posłuszeństwa; miała być nad duszami, miała być nie przez
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miecz, ale przez słowo; nie przez zbroję, ale przez wiarę; nie z ziemie, ale z nieba.
Do tego królestwa ludzie wszyscy nie mieli być podbici przez miecz, ale nawróceni przez słowo Boże; nie mieli być podbici przez cesarze, króle, książęta i mocarze
tego świata, ale mieli być przywiedzieni przez prostaki niezbrojne, niewaleczne rybitwy, których nie wojsko wielkie było, ale jedno dwanaście ludzi prostych i w leciech podeszłych. Otóż jako wszytkiemu światu dziwne to królestwo być miało,
tak też dziwnym sposobem się rozmnożyło nie mocą tego świata, ale mocą Bożą.
[120] Jako jest dziwne to królestwo, tak też dziwnie na nim ten król panuje.
Królestwa tego świata nie znają królów, poczciwości, podatku, posłuszeństwa im
nie wyrządzają – jedno żywym; gdy który z nich umrze, ginie ich władza, ginie
panowanie, śmierć odyjmuje im wszytko rozkazowanie. Nie tak się stało naszemu królowi Panu Chrystusowi: póki był na świecie, był ubogi, służył wszytkim,
świat go nie przyjął, swoi nim wzgardzili; oto go i poimali, związali, ubili, uplwali, uposzyjkowali, Piłatowi jako złoczyńcę wydali, obwinili, osądzonego ukrzyżowali i zabili. A po śmierci dana mu jest moc na niebie i na ziemi, otrzymał cześć,
że na imię jego niebieskie, piekielne i ziemskie kolana padają. Jest Królem nad
królmi, Panem nad pany, podbił sobie świat ku posłuszeństwu nie wojskami, nie
strzelbą, nie zbroją, nie mocą, ale słowem; ma na świecie chwałę, posłuszeństwo
rozkazania swego, podatek sługom swoim, którym zlecił chwałę swą i królestwo
swe zachowywać i rozszerzać na wieki. Rozszerzył majestat swój, cześć, posłuszeństwo i chwałę swą nie tylo w sercach i w duszach ludzkich, ale też i w dzierżawach ziemskich, i w domach, to jest w kościelech chwały swojej.
[121] Od onego czasu, jako ten król Pan Chrystus umarł, do naszych wieków
cesarstwo rzymskie się skaziło, królestw się siła odmieniło, o cesarzach i królach,
co w nich panowali, mała wiadomość jest, a drugich pamięć i sława zginęła. Król
nasz Pan Chrystus zupełną czcią i chwałą na świecie trwa, a choć się wiele ludzi oń roztrąca, wiele się ich z niego wzgarsza, przedsię królestwo jego od słońca
wschodu aż do zachodu trwa i trwać będzie na wieki, tak iż żaden możny cesarz,
żaden waleczny król, żaden mocny pan nie mógł ugruntować królestwa swego
na swe potomstwo, jako Pan Chrystus ugruntował sobie królestwo wszytkiego
świata w swe posłuszeństwo, w swoję wiarę, w swoje poczciwości i w swoję bojaźń. Toć tedy jest królestwo, którego końca niemasz ani będzie do sądnego dnia;
któremu porównania żaden ukazać nie może; którego nieprzyjaciele wygładzić
ani wykorzenić nie mogą. A iż tego królestwa Chrystus pan jest, słusznie przez
Jana świętego nazwan jest Królem nad królmi.
[122] By naród żydowski zakamiały dzisiejszych czasów chciał tę władzą królestwa Pana Chrystusowego u siebie uważyć, tedy by poznał, że to jest on król
Mesyjasz, który się z ich narodu miał urodzić a wszytkiemu światu rozkazować; który nie tylo w mieście Jeruzalem, nie tylo w ziemi żydowskiej w Palestynie rozciągnął moc, posłuszeństwo, uczciwość i podatki swoje, ale je rozciągnął po wszytkim świecie; a zawżdy buduje Jeruzalem nowe z kamieni drogich
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Matt. 28 ver. 18
Philip. 2 ver. 10
Apoc. 17 ver. 14

Apoc. 17 ver. 14

Isaiae 66 versu 19
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Malach. 4 ver. 2

i z kosztownego budowania, to jest buduje widzenie doskonałe pokoju w królestwie swym: tu na świecie w wiernych swoich, a w wiecznym Królestwie Niebieskim osadą ich, gdy je tam ma gdzie sam jest, tam gdzie żadnego frasunku ani
żalu nie znają, jedno wieczną rozkosz; i to tam prawe jest Jeruzalem, wieczne Jeruzalem, bo w nim jest wieczne widzenie pokoju.
[123] Lecz dalszej historyjej przypatrzmy się, kiedy Piłat usłyszał, że Pan Chrystus nie tego świata zwał się królem, tedy się domniemawał, że się przedsię królem czynił, choć nie tego świata, ale jakimsi inszym, przeto chciał się dowiedzieć,
jakim by królem był, i pyta go:
„Owaś ty wżdy król?”

To jest: „Tedyś wżdy jednak królem, choć nie tego świata, tedy inszego królestwa?”. I przeto tak pilnie pytającemu Pan odpowiedział:
„Ty powiedasz”.
[124] Jakoby rzekł: „Nie moja to powieść, abym się zwał i czynić miał królem żydowskim, ale to powieść jest nieprzyjaciół moich i twoja. Lecz abych ci prawdę o sobie powiedział, dla której-em przyszedł, tedy wyznawam się, iżem ja jest królem.
Jedno pomni, com ci pierwej powiedział, żem królem nie tego świata”. I by był Piłat na to pomniał, że Pan Chrystus królem był nie tego świata, gdyż też wiedział, iż
zazdrością żydowską był poimany i jemu wydany – nigdy by był żadnej przyczyny
naleźć nie mógł do osądzenia na śmierć Pana Chrystusa. Ale zapomniawszy i obmowy Chrystusowej, którą dobrze rozumiał, zapomniawszy i sprawiedliwości, na
tym wyznaniu Chrystusowym dekret śmierci nań wydał i jako tego, który się królem czynił, ukrzyżował, co się potym pokaże. Odpowieda mu tedy Pan mówiąc:
Niektórzy wykładacze
tak rozumieją, że to
pytanie Piłatowe: „Co
jest prawda?” nie dlatego
było mówione od niego,
aby się chciał dowiedzieć,
co jest prawda, ale
z lekkiego uważenia
mowy Chrystusowej,
jakoby na wzgardę
Chrystusowej powieści,
lekce sobie ważąc tę
mowę o prawdzie.
3 Esdrae 4 ver. 35 et 41
Aristo[teles]. lib.
1 Metaphysicorum

„Jam się na to narodził i na tom przyszedł na świat, abym świadectwo wydał prawdzie. Każdy, który jest z prawdy, słucha głosu mojego”. Rzekł mu Piłat: „Co jest prawda?”

Prawdziwie Pan wyznawa być się królem, choć wiedział, że to wyznanie
było niebezpieczne. Ale iż wielka rzecz jest prawda i mocniejsza nade wszytko,
przeto Pan nic na to niebezpieczeństwo nie oglądając się, prawdę powiedział, pamiętając na to, że z prawdą nic się nie miesza złośliwego. A ponieważ ludzie pogańscy wyznawali to, że święta rzecz jest mieć w uczciwości prawdę, tedy przystało Panu tę prawdę wyznaniem swym uczcić.
[126] Lecz Piłat jako człowiek pogański podobno wiedział, jako ludzie pogańscy prawdę wypisowali i co za mniemanie o niej mieli, mało o tej prawdzie chciał
się dowiadować; i spytawszy tylo: „Co jest prawda?”, o tej rzeczy, o której niejaką
[125]
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umiejętność miał z filozofów, więcej nie chciał słuchać, ale wyszedł do Żydów
i jął mówić do książąt kapłańskich i tłuszcz:
„Ja nie najduję w tym człowiecze przyczyny żadnej”.
[127] Jakoby rzekł: „Dosyć-em go o to wszystko pytał, w czym go winujecie, i widzę, że nic nie winien”. Rozum ludzki w Piłacie broni niewinności Pana
Chrystusowej, pokazując i z pogańskiego prawa, którego przestrzegał, pokazując też i z urzędu swego jego niewinność. Co jest nam i wiadomości naszej barzo
rzecz potrzebna. Bo się stąd uczymy, że niewinnie Chrystus cierpiał, ponieważ
i sam sędzia o nim świadectwo daje, że był niewinnym. W czym się ziściły one
słowa Izajasza, iż grzechu nie uczynił ani zdrada była naleziona w uściech jego.
[128] Ale u złych ludzi nie pomogło świadectwo Chrystusowej niewinności
nic, bo im więcej Piłat omawiał Chrystusa Pana, tym więcej oni wołali, aby był
zatracony, mówiąc:

Isaiae 53 versu 9

„Wzruszył lud nauczając po wszytkim żydostwie, począwszy od Galilejej aż dotąd”.
[129] Wołaniem i krzykiem zwyciężyć chcą, bo im prawdy niedostawa, a używają
starego fortelu przodków swych, taką potwarz na Chrysta Pana kładąc, jaką przedtym kładli przodkowie ich na wybrane jego. Tak król Achab Helijasza proroka wzruszycielem wszytkiego żydostwa nazwał, mówiąc: „A tyżeś to, który burzysz Izraela?”.
A on mu odpowiedział: „Nie jam zaburzył lud izraelski, ale ty i dom ojca twego” etc.
Także przodkowie ich Żydowie mówili Jeremijaszowi: „Człowiek ten nie szuka pokoju ludowi, ale wszytkiego złego”. Także-ć też tu, też winę na Pana Chrystusa kładą
i powiedają, żeby od Galilejej wzruszał lud, więtszą tym nienawiść Panu Chrystusowi u Piłata czyniąc. Bo niedawnych czasów Judasz Galilejczyk uczynił był zaburzenie wielkie przeciwko władzej i rozkazowaniu cesarskiemu. Otóż Żydowie Galileją
dlatego przypominają, aby wspomniał Piłat, iż stamtąd przeciwko mocy cesarskiej
już zaburzenie było. Lecz Piłat, gdy o Galilejej usłyszał, pytał, jeśliby był Galilejczykiem; i chcąc zniknąć z sądu jego, wywiedziawszy się, że z Herodowej dzierżawy
był, rad temu był i odesłał go do Heroda Antipy, który natenczas w Jeruzalem był
dla dnia wielkonocnego. Ten bratu swemu Filipowi wziął był żonę, rzeczoną Herodyjadę, dla której potym dał Jana świętego Krzciciela ściąć. Był synem Heroda
Aszkalonity, który był dziatki w Betlejem pobił. Abowiem trzech Herodów ukazuje Pismo Nowego Zakonu, a wszyscy byli rozlewacze niewinnej krwie i przenaśladowcy Pana Chrystusowi, które temi wierszami tak wypisuję:

Aszkalonita dziatki niemówiątka pobił,
A Antipa Krzciciela niewinnego zabił,
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3 Reg. 18 ver. 17

Ierem. 38 ver. 4

Acto. 5 ver. 37

Marci 6 ver. 17
Matt. 2 ver. 16
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Jakuba więtszego dał
ściąć Herod. Jakub
brat Jana Ewangelisty
nazwan jest maior
względem drugiego
Jakuba brata Pańskiego,
który nazwan jest iustus,
to jest sprawiedliwy;
bo więtszym dlatego
nazwan jest, że go pierwej
Chrystus Pan wezwać
raczył na apostolstwo
albo zwolenictwo swoje.

Agryppa, syn Archelaj, Jakuba świętego
Ściąć dał, Piotra w więzienie wsadził niewinnego.
[130] Do tego tedy Heroda Antipy odsyła Chrysta Pana Piłat dlatego, aby go już
on tam Żydom gwoli osądził. W czym trojako zgrzeszył przeciwko urzędowi swemu.
Naprzód, poznawszy Chrysta być niewinnego, że go wolno nie wypuścił.
Potym, iż tegoż niewinnego posłał na sąd okrutnikowi związanego.
Po trzecie, dał wielką przyczynę Żydom więcej i uporniej mówić przeciwko
Panu Chrystusowi i fołdrować na śmierć jego.
[131] Z rozkazania tedy Piłatowego wiedzion jest Pan Chrystus do Heroda cudzołożnika i niewinnych zabijacza; którego gdy Herod ujźrzał, zdziwił się, jako
powieda historyja.

Herod ujźrzawszy Jezusa rozradował się barzo, bo go żądał od dawnego czasu widzieć, prze to iż słychał o nim wiele i nadziewał się, że miał ujźrzeć jaki dziw od niego uczyniony.
I pytał go wielą słów. A on mu nic nie odpowiedział.

Lucae 9 versu 9

Eccles. 10 ver. 2

Iob 21 versu 3

[132] Bożym zrządzeniem osobnym wszytko się to działo, aby niewinności Pana
Chrystusowej więcej świadków było. Bo i Herod, by go był winnym baczył, pewnie
żeby mu był nie przepuścił, ale iż nie widział nic w nim śmierci godnego, chciał
czego inszego po nim, to jest aby był jaki cud pokazał przed nim. Bo jako Łukasz święty świadczy, gdy słyszał o wielkich cudach Pańskich, mówił: „Który to
jest, o którym ja to słyszę? I od onych czasów pragnął go widzieć”. A iż za tym
odesłaniem Piłatowym ujźrzał go, rad temu był i dziwował mu się.
[133] Czterech sędziów Pan mieć raczył: dwu duchownych i dwu świeckich.
Duchownych Annasza z Kajfaszem; ci szukali świadectw, którymi by Pana
Chrystusa przeświadczyć i pokonać mogli; a choć wiele ich mieli, którzy świadczyli, przedsię jednak nie nalazło się prawdziwe świadectwo. Niewinność Chrysta Pana usta wszytkim zatłumiła.
[134] Miał też i dwu świetskich sędziów Pan Chrystus: Piłata i Heroda; i ci
nie najdowali w nim żadnej winy, dla której by był śmierć zasłużył, o czym Piłat sam świadectwo wydał. A Herod, iż widział niewinnego, Piłatowi go odesłał,
pierwej pytając go o wiele rzeczy dwornie; a gdy widział, że Pan milczał z pokorą, trzy rzeczy mu uczynił.
Naprzód wzgardził go jako prostaka i głupiego, dla tej przyczyny, iż ani do
niego mówił, ani onym odpowiedał, którzy nań winy kładli.
Wzgardził go nie tylo sam, ale i wszytek dwór jego; bo jaki był sędzia, tacy
byli i słudzy jego.
[135] Na ostatek pośmiewał się z niego i na więtsze pośmiewisko oblókł go w białe odzienie jako błazna. Dawno prostota sprawiedliwego jest w pośmiewisku. A iż
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to słyszał, że kładli nań tę winę, iż się królem czynił, przeto z tego więcej szydził
i w żart to obracając, dał mu odzienie takie, jakie się onemu godziło, który głupie
królem się zwał, a do tego ani siły, ani rozumu nie miał. I tak upośmiewanego odesłał
Piłatowi, tak go ubrawszy, iż każdy, który go widział, z niego się śmiał. Acz to białe
odzienie niewinność Chrystusowę pokazowało. Bo jako w białości czarnej zmazy
niemasz, tak w Pana Chrystusowej niewinności żadnej zmazy winy nie było. Jednak
że to Pana od Heroda potkało z naśmiewiska, tedy i za to, i za rozlaną krew Jana
świętego Krzciciela wziął potym godną zapłatę od Boga. Bo gdy na części królestwa
żydowskiego stesknił się być tetrarchą, a z namowy Herodyjady starał się o królestwo wszytko żydowskie u Kajusza cesarza, wzięto mu potym i to, co miał w żydostwie, a samego i z Herodyjadą wywołano i precz wygnano aż do Wiednia miasta
francuskiego, gdzie w nędzy i w ubóstwie z cudzołożnicą swą zdechł. Tak się Bóg
Ojciec pomścił krzywdy krwie niewinnej Jana świętego i pośmiewiska Syna swego.
[136] Odsyła tedy Herod do Piłata zasię Pana Chrystusa; i którzy byli sobie przedtym nieprzyjacielmi, stali się przyjacielmi przez tę przyczynę, iż Piłat
uczynił tę poczciwość Herodowi, że mu takiego człowieka odesłał, który był
w dzierżawie jego; bo jako się pierwej byli o to pogniewali, że Piłat bez wolej Herodowej pobił był wiele Galilejczyków z Herodowego państwa i pomieszał krew ich z ofiarami – jako o tym Łukasz święty świadczy – tak teraz zasię
tym się pojednali, że bez jego wolej człowieka Chrystusa z jego państwa tracić nie chciał. Już ci to był znak, że Chrystus Pan męką swą miał wszytko pojednać, wszytko pogodzić na świecie między ludem pogańskim i żydowskim,
jako o tym Paweł święty świadczy, że się on stał pokojem naszym, który uczynił z obu jedno, bo dwój lud zbudował w samym sobie za jednego nowego człowieka, uczyniwszy pokój.
[137] Ale przypatrz się pilnie, jako dwa źli zgodzili się na złe jednego dobrego,
aby go zatracili. Dawny fortel, że źli, choć się z sobą wadzą, kiedy dobrego człowieka pognąbić, prawdę Bożą ucisnąć, Kościół Chrystusów zepsować – wnet się
zgodzą. Tak się zgadzał naprzeciwko Kościołowi Chrystusowemu powszechnemu Luter z Zwingliuszem. Zgadzają się luterani z sakramentarzmi, nie iżby sobie przyjacielmi byli, co to być nigdy nie może, ale iżeby Kościołowi Pana Chrystusowemu staradawnemu szkodzili.
Piłat tedy wezwawszy książąt kapłańskich, starszych żydowskich
i urzędniki ludu, mówił do nich: „Przywiedliście mi tego człowieka,
jakoby on odwracał lud. A to ja pytając go przed wami, nie nalazłem
żadnej w nim przyczyny. Ale ani Herod, bom was był odesłał do niego, a oto mu nic godnego śmierci się nie stało”.
[138] Poczyna tu być już Piłat, miasto sędziego, obrońcą Pana Chrystusowym,
ze dwu przyczyn.
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Ioseph. lib. 18
Antiquitatum Iudaicarum
cap. 14 et lib. 2 De bello
Iudaico cap. 8

Lucae 13 versu 1

Ephes. 2 ver. 14

Sleidanus in
commentariis de statu
religionis et Reipublicae
lib. 8
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Pierwsza, że widział człowieka gwałtownie umordowanego, ubitego, upoliczkowanego i siedmiorakim powłóczeniem strapionego. Bo naprzód przywiedli go
z Ogrójca do Annasza, tam go upogębkowali; potym od Annasza do Kajfasza,
tam już jako bluźniercę uplwali, ubili i uposzyjkowali; wiedli potym do ciemnice
na nocleg, tam całą noc go nagrawali i rozmaicie utrapili. Z ciemnice barzo rano
go wiedli do rady znowu, do domu Kajfaszowego; od Kajfasza do Piłata; od Piłata do Heroda; znowu zasię od Heroda do Piłata. W tych wszystkich powłokach Pańskich ciężkie związanie, gęste bicia, obciążliwe targania, za głowę i brodę świętą rwania, popychania na twarz świętą Pan cierpiał. I przeto, iż go widział
Piłat barzo strapionym, chciał go z ich okrutności wybawić.
[139] Drugą przyczynę sam powieda, że ani on, ani Herod żadnej winy w nim nie
naleźli, dla której by śmierć zasłużyć miał. „A iż obwinion jest od was, jakoby on lud
wam odwracał, a nie możecie tego nań dowieść świadectwy i ustaliście w dowodziech,
jednak abych się wam we wszytkim nie sprzeciwił, skarzę go a wypuszczę wolno”.
[140] Ale gdy widział, że i tak nie mógł upokoić onych przełożonych kapłańskich i onej tłuszczy ludu pospolitego, wziął inszą radę przed się. Miał w więzieniu łotra wierutnego imieniem Barabasza, który był w zwadzie uczynił mężobójstwo; uważył tedy u siebie zrównać zwadźcę i mężobójcę z niewinnym, tak
rozumiejąc, że tym snadniej miał wybawić Pana Chrystusa; przeto do nich mówił:
„Jest ten zwyczaj u was, żebym wam jednego wypuścił na Wielkęnoc.
Chcecież tedy, że wam wypuszczę Jezusa, którego zową Chrystusem, czy Barabasza?”; a to mówił wiedząc, iż nawyższy kapłani dla
zazdrości wydali mu go.

1 Reg. 14 ver. 44

[141] Widząc Piłat, że u przełożonych trudno miał otrzymać wybawienie od
śmierci Chrystusa Pana, udał się do ludu onego pospolitego i miał z nim tę rozmowę, pytając, kogo by chcieli ze dwu mieć wolnego, przywodząc im stary zwyczaj na pamięć, że im gwoli zwykł był więźnia zawżdy wypuszczać na Wielkęnoc.
Ale iż była już naprawa kapłańska i starszych, aby Barabasza prosili, a na Jezusa
fołdrowali, tedy lud on i prośbami, i usilnym wołaniem prosili, aby Barabasz był
wypuszczon, a Chrystus na śmierć krzyżową był osądzon.
[142] Wspominają tu ewangelistowie zwyczaj stary, który Żydowie mieli w dzień
wielkonocny, a mieli go nie z Pisma Świętego ani z zakonu Bożego, który kazał złoczyńce tracić, ale z zwyczaju pobożnego na pamiątkę tego, że w ten dzień
wielkonocny byli wybawieni z Egiptu, z ciężkiej niewolej; przeto oni jednego
złoczyńcę godnego śmierci w ten dzień z więzienia i od śmierci wybawiali. Orygenes inszą przyczynę tej sprawy być kładzie i powieda, że ten zwyczaj u Żydów,
wypuszczać winnego na Wielkęnoc, począł się wonczas, kiedy Jonatę, syna Saula króla żydowskiego, już od ojca na śmierć osądzonego przez zgwałcenie postu,
lud pospolity od śmierci wybawił.
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Na pamiątkę tedy tego, że i nieprzyjaciele porazili, i syna królewskiego od
śmierci wybawili, zwykli byli zawżdy puszczać więźnia jednego w dzień wielkonocny. I aczkolwiek w rzymską moc i posłuszeństwo byli przyszli, tedy im przedsię Rzymianie tego uczynku jako pobożnego nie skazili. Więtszą pobożność w tej
ustawie, w tym zwyczaju żydowskim pokazali Rzymianie pogani, aniż pokazują na pobożne i święte zwyczaje i tradycyje Kościoła świętego chrześcijańskiego powszechnego heretykowie; bo oni zachowali w cale Żydom starą tradycyją,
ci zasię żadnych świętych tradycyj, żadnych pobożnych zwyczajów cierpieć nie
chcieli w Kościele starożytnym ani cierpieć chcą. Tak ten jaszczurcy naród, poszedszy z Kościoła, nie tylo że wyszli z niego precz, ale i jego wszystkę pobożność, z dawnych czasów od apostołów i uczniów apostolskich podaną, niszczą
i wniwecz obracają, nie pamiętając na to, co Paweł święty rozkazał: pilnie trzymać tradycyje, to jest podania starszych podane bądź przez mowę, bądź przez
list. Ale mają omowę na to, gdy mówią: „Ludzkie to ustawy”. Prawda, że ludzkie ustawy, ale pobożne, ku czci, ku chwale Pana Boga postanowione, ku ozdobie wiary świętej chrześcijańskiej uczynione, od ludzi świętych Ducha Świętego pełnych, na koncylijach Duchem Świętym zebranych. Więc to ustawy u nich
złe, co zbór świętych ludzi postanowił, apostołowie, uczniowie apostolscy podali. A co oni postanowią w zborzech swoich, to za święte postanowienia być powiedają. Ale patrzmy i porównajmy te ich święte postanowienia z ich tradycyjami i cerymonijami.
[144] Chrystus Pan, apostołowie jego, święci wszyscy i wybrani Nowego Zakonu modlili się padając na twarz swą i klękając na kolana swe, i tak podali ten
obyczaj wiernym chrześcijanom; heretycy siedząc, nogi rozciągnąwszy w zborzech swych, modłę odprawują. Zaprawdę nabożna ustawa.
[145] Chrystus Pan, apostołowie jego i wszyscy ludzie w chrześcijaństwie święci pościli się pewnych czasów i pewnych dni, i tak podali wiernym; heretykowie
powiedają, że postu nie trzeba wiernym, i podali przeciwną ustawę nie pościć,
przeciwko Bogu i Pismu.
[146] Chrystus Pan, apostołowie jego i wybrani w kościelech kazali i uczyli, tam
się modlili, kościoły budować kazali i podali; heretykowie uczynili inszą tradycyją,
to jest kościoły psować i co Boskiego nie dawać; więc wynicowawszy sakramenta albo świątości, ustawy o nich czynić, ku ich zelżywości jedni troje, drudzy tylo
dwoje ich postanawiając. A przedsię takie bezbożności świętymi rzeczami nazywać śmieją i świętemi ustawami. Co jako dobrze czynią, niechaj każdy pobożny
chrześcijanin obaczy, co to są za ustawy ich, a co są za ustawy starożytnego Kościoła. Aleć to zawżdy bywa, kędy to, co dobrego jest, ginie, tam musi nastąpić,
co złego jest. A kiedy dobre sprawy bywają zganione, już tam złe chwałę otrzymać muszą; tak ci się stało u heretyków, a ślepota ludzka to za wdzięczne przyjęła; bo umiłowali ludzie więcej co było złego niż to, co było dobrego.
[147] Ale czas się nam wrócić do historyjej.
[143]
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Piłat starym zwyczajem żydowskim chciał Chrysta Pana wybawić jako niewinnego, ale nie mógł nic przemóc, i owszem, więtsze wzruszenie w ludu uczynił, że wołali wielkim krzykiem: „Ukrzyżuj Chrystusa, wypuść Barabasza”. Po
trzykroć Piłat pilność i staranie czynił, niewinność Pana Chrystusowę opowiedając, ale tym więtsze wołanie było: „Ukrzyżuj go, ukrzyżuj go!”. I chcąc się jakokolwiek ubłagać, ażeby go od śmierci wybawił, dał go im gwoli ubiczować.
Tedy Piłat wziąwszy Jezusa, ubiczował go. A żołnierze uplótszy koronę z ciernia włożyli na głowę jego i odziali go w szatę pawłoczaną, dawszy mu trzcinę w prawą rękę. Potym przystępowali k niemu
i mówili: „Bądź pozdrowion, królu żydowski!”, i wycinali mu policzki.

O królu niebieski, dla kogóż cierpisz tak wielkie policzki i gęste? O niewinny Panie, dla kogo żeś tak zdręczony? Odpowieda tak prorok zań: „Na te
wszytkie dolegliwości wydan-em jest, aby ludzie sinościami moimi byli uzdrowieni”. Te policzki Pańskie były dawno przez proroki opowiedziane. Bo tak mówił Jeremijasz: „Da bijącemu się lice swe, będzie syt urągania”. Także i Micheasz:
„Będą bić lice sędziego izraelskiego”. A Izajasz tak mówi w osobie Ojca niebieskiego: „Dla złości ludu mojego zbiłem go”.
[149] Dał biczować Piłat Pana Chrystusa niewinnie, aby się wypełniły słowa
Dawida proroka, które mówił w osobie Pana Chrystusowej: „Byłem biczowan
cały dzień od nich, bo się zgromadziły na mię trapienia, a jam gotów był ku biczowaniu; boleść moja była przed memi oczyma”.
[150] Ubiczowali tedy Pana niewinnego, ale na tym mało mieli żołnierze; chcąc
się zachować narodowi żydowskiemu i onym przełożonym ich, dziesięcioraką
krzywdą nad rozkazanie Piłatowo Pana ukrzywdzili.
Naprzód zebrali do niego wszytkę ordę gminu pospolitego, częścią aby się
dziwowali, co mu czynić mieli, częścią też aby mu złość wyrządzali.
Drugą krzywdę, że go zwlekli z jego odzienia.
Trzecią: oblekli go w czerwoną szatę na pośmiewisko i na pokazanie, jakoby on hardą myślą przywłaszczał sobie królestwo. Bo naprzód w białej szacie był
pośmiewan, w którą go obleczono u Heroda, a potym w czerwonej w ratuszu jerozolimskim.
Czwartą mu krzywdę uczynili, bo koronę cierniową włożyli na głowę jego,
którą zranili głowę wszytkę jego, a na więtsze pośmiewisko wymyślili.
Piątą krzywdę, iż mu dali miasto sceptrum królewskiego trzcinę w rękę.
Nie dosyć na tym mając, szóstą krzywdę natrząsania z niego jemu uczynili. Bo przyklękawając na jedno kolano i pośmiewając się wołali: „Bądź pozdrowion, królu żydowski! Prawyś teraz król w czerwonej szacie, masz koronę, masz
i sceptrum; czego-ć się chciało, otóż masz. Ale żeby-ć się to dało znać, jakośmy
cię ukoronowali, tak cię będziem mieć we czci”.
[148]

Isaiae 53 versu 5

Threno. 3 ver. 30
Micheae 5 ver. 1
Isaiae 53 versu 8

Psal. 72 ver. 14;
Psal. 34 ver. 15;
Psal. 37 versu 18
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Przeto go siódmą krzywdą ukrzywdzili, kiedy go uplwali i policzkowali, tak
że nie miał ani krasy, ani piękności; nie było nacz pojźrzeć, bo była wzgardzona
twarz jego i nie mieli go sobie nizacz.
Ósmą krzywdę i boleść Panu wielką czynili, kiedy go w głowę jego naświętszą trzciną bili w onę twardą koronę i ostrą, a tak głowę Pańską tarniem cierniowym barzo obrazili.
Dziewiąta: kiedy go pośmiewali znowu bijąc.
Dziesiąta a ostatnia, gdy go zwlekli z onej czerwonej szaty, a oblekli go zasię w ono jego odzienie. Tak go ukrzywdziwszy i upośmiewawszy znowu Piłatowi oddali, który znowu wyznawszy jego niewinność, ukazał go na dwór Żydom
w koronie cierniowej i w pawłocznym odzieniu i rzekł do nich:

Isaiae 53 versu 2

„Oto człowiek.”
[151] Dwie rzeczy razem złączył Piłat. Naprzód wydał świadectwo o nim usty
swemi, że niewinien. A potym już tak znędzonego, strapionego, ubiczowanego, zelżonego, cierniem ukoronowanego ukazał, aby do lutości pobudził one
okrutne żydowskie przełożone i z onym gminem ludzi, który pragnął śmierci Chrystusowej. Właśnie jakoby im rzekł: „Już nasyćcie złość waszę, miejcie
w tym dosyć, żem gwoli wam, acz niewinnego, dał ubiczować i tak poszkaradzić, że wszytek krwią opłynął, a to od głowy aż do stopy wszytek zbity. Przeto jeśli macie ludzkości co w sobie, jeśli jest w was nabożeństwo, z którego się
szczycicie, zmiłujcież się nad tak człowiekiem nędznym i utrapionym, a już mu
o gardło nie fołdrujcie, bo widzicie, żeć już dosyć skaran”. Ale to nic nie pomogło, bo których się spodziewał tym sposobem uśmierzyć i do miłosierdzia
przywieść, więcej je zajuszył. Bo skoro go ujźrzeli biskupowie i służebnicy ich,
krzyczeli wielkim głosem:

„Ukrzyżuj, ukrzyżuj go!”
[152] Dwakroć wołają „Ukrzyżuj”, aby tym więtszy upór swój pokazali i więtszą chuć, aby był zamordowan. Jakoby rzekli: „Zgładź go, abowiem ciężko nam
nań patrzyć”; i tak jako Dawid powiedział: „Rozdarli nań usta swoje jako lew łapający i ryczący”. A nie tylo biskupi krzyczeli, ale i słudzy ich, bo biskupi z nienawiści, a słudzy z pochlebstwa, aby się swym panom upodobali. Jako to więc
i po dziś rado bywa, że słudzy we złych rzeczach panom się przypodobać chcąc,
toż czynią co i panowie, pańskie złe postępki chwalą i tak współ z pany gniew
Boży na sobie odnoszą.
[153] Lecz Piłat, chcąc być próżen niesprawiedliwego sądu, na ich krzykliwe
wołanie tak odpowieda:
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„Weźmicież go wy, ukrzyżujcież,
bo ja w nim nie najduję przyczyny”.

To jest: „Wedle rzymskich praw, nie widzę, dlaczego bych go ukrzyżować
miał, gdym tego niewinnym nie zwykł czynić”. Ale jednak i tu Piłat zbłądził
drogi dobrego sędziego, bo bacząc niewinność Chrystusowę, miał o wypuszczeniu jego wolnym, nie o ukrzyżowaniu mówić. Miał mówić: „Wypuśćcie go jako
niewinnego albo ja go wypuszczę”, a nie miał mówić: „Ukrzyżujcie go”; gdyż żaden tego czynić nie ma, czego mu się czynić nie godzi. A sędziemu niesprawiedliwie sądzić nie godzi się; tedy i Piłatowi toż się nie godziło. Wszakże jednak
więcej litości najduje się w Piłacie, którą czynił przeciw Panu Chrystusowi, aniż
w onych zakamiałych żydowskich biskupach i przełożonych, którzy bez miary
fołdrując, aby był wydan na śmierć, wołali temi słowy:
„My zakon mamy, a według zakonu ma umrzeć,
abowiem Synem Bożym się czynił”.

Levit. 24 ver. 16

[154] Już się uciekają do zakonu, chcąc to pokazać, że dobrym umysłem nań
fołdrowali powiedając: „Jeśli nie zgrzeszył przeciwko cesarskiemu prawu, dla
czego go rozumiesz być niewinnym, tedyć powiadamy, że grzeszył przeciwko zakonowi naszemu; a zakon nasz jest zakon Boży. Otóż zgrzeszył przeciwko Bożemu zakonowi w tym, że bluźnił przeciwko Bogu, a nasz zakon bluźnierce zabijać każe; on się Synem Bożym czynił, równym Bogu, przeto bluźnierca jest,
godzien abyś go ukrzyżował”.
[155] Kto by taki był, który by się czynił onym własnym Boga Ojca Synem,
a nie byłby im, rzecz pewna, że by był godzien śmierci jako bluźnierca. Ale iż
Pan Chrystus nie czynił się, ale był istotnie i prawdziwie własnym Synem Bożym z natury Ojcowskiej, tedy nie przynależało nań bluźnierstwo, kiedy się Synem Bożym być nie tylo powiedał, ale wielkimi cudami pokazował. Otóż fałszywie nań kładli bluźnierski występ, bo od niego był Pan wolen.
[156] Lecz Piłat, gdy usłyszał wzmiankę Syna Bożego, zlękł się; bo iż był poganinem a siła bogów być wierzył, obawał się, by to nie którego boga pogańskiego syn. Bał się tedy, aby nie tylo przeciw człowiekowi niewinnemu co wystąpił,
ale też przeciwko bożemu synowi. Gdyż z pogańskich bajek nauczył się był tego,
że bogowie z białymi głowami pospolitując się płodzili na świat syny sobie podobne, ale nie we wszytkim równe. Otóż Piłat, gdy usłyszał tę rzecz nową, że
się Synem Bożym czynił, widział też jego wielką skromność i cierpliwość w tak
nieznośnych mękach; słyszał poważne jego odpowiedzi na wszytko; widział stateczność i niewinność jego – rozumiał go być nad ludzi, przeto łacno temu uwierzył, że z liczby onych jego bogów pogańskich którego synem był; i przeto wszedł
znowu do ratusza i chciał się dowiedzieć, skąd by był. O co go z pilnością pytał
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dla tego, aby o rodzie jego się dowiedział. Ale Pan nie chciał mu na to nic odpowiedzieć, gdyż to nań było trudno wiedzieć ród Chrystusów, nie tylo wedle bóstwa, ale też i wedle ciała. Otóż nie chciał się Pan wdać z nim w rzecz, wiedząc
to, że by był rozmową z nim mały pożytek uczynił; i przeto wziął to sobie Piłat
za krzywdę od niego, tak rozumiejąc, że mu to na wzgardę czynił, iż z nim mówić nie chciał. I przeto do niego mówił:
„Nie mówisz do mnie? Nie wiesz, że mam moc ciebie ukrzyżować
i mam moc wypuścić cię?”
[157] Już tu Piłat pokazuje hardość swą w tym, iż powiedział, że to w mocy jego
było i potępić, i wybawić go. Ano sędzia nie ma dalszej mocy, wedle sprawiedliwości, jedno winnego karać, a niewinnego wybawić. Otóż zła to moc taka w sędzim czynić wedle swego chcenia, a przeciwko sprawiedliwości władzej swojej
używać. O, co takich czasów dzisiejszych, którzy władzej urzędu swego używają
wedle swego chcenia, nie wedle sprawiedliwości; tacy mają pamiętać na ono napominanie Dawida proroka: „Sprawiedliwie sądźcie, synowie ludzcy”.
[158] Ale przypatrzmy się, jako na tę hardą powieść Piłatowę Pan odpowiedać raczy:

„Nie miałby mocy przeciwko mnie żadnej, by-ć nie była dana z wierzchu. A przetoż ten, który mię tobie wydał, więtszy grzech ma”.

Jakoby Pan rzekł: „Nie wiem dlaczego masz się buczyć z mocy i z władzej,
którą masz nade mną; gdyż twoja moc jest od inszej zwierzchności, to jest od
cesarza, który cię tu starostą postanowił”. Są też niektórzy, którzy rozumieją, iż
Pan Chrystus tę moc, którą Piłat miał, że ją miał z nieba; a iż ją z nieba miał,
miał jej sprawiedliwie używać a nikomu gwoli nie sądzić: „Bo gdzie niesprawiedliwie osądzisz, i cesarzowi, którego miejsce trzymasz, obelżenie uczynisz, i pomstę Bożą na się przywiedziesz. Acz oni więtszą pomstę Bożą poznają, którzy
mię tobie wydali, bo więtszy grzech uczynili aniż ty”.
[159] Byli niektórzy mędrcy świata tego, którzy powiedali być równe grzechy.
Acz się też najdują i najdowali heretykowie, którzy tegoż uczą i uczyli. Ich tę
wszytkę naukę Pan Chrystus tu wniwecz obraca, gdy rozdział między grzechy
czyni, być jeden więtszy, a drugi mniejszy. Ale o tym pisaliśmy na inszych miejscach postylle; przeto co dalej Jan święty pisze w historyjej, obaczmy.
[160] Powieda Jan święty, iż wszelakim sposobem starał się Piłat, aby go wypuścił z zezwoleniem żydowskim, bo bez przyzwolenia ich obawał się tego uczynić: przodkiem, aby na się nienawiści i nieprzyjaźni żydowskiej nie przywiódł
i w mieście jakiego zaburzenia od pospolitego człowieka nie wzruszył. Baczyli to Żydowie, że chuć była Piłatowa do tego, aby go był wypuścił; przystąpiło
było też do tego, że żona jego posłała do niego, aby zatrzymał się od osądzenia
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Chrystusa jako człowieka sprawiedliwego, powiedając, że miała wielkie przenagabanie w nocy dla niego. Otóż był uciśniony Piłat na umyśle swym, rozumiejąc,
że i żona jego nie darmo dla niego cierpiała, i wiedział go być niewinnym; chciał
go tedy wypuścić i szukał do tego rozmaitych przyczyn. Co gdy obaczyli książęta kapłańskie, że w posłuch nie szły ich skargi, które czynili nań o zgwałcenie
zakonu przez bluźnierstwo, o skażenie ich nauki i cerymonij, o wzruszenie ludu
począwszy od Galilejej aż do Jeruzalem, już jednej winy ująwszy się, mocnie go
nią winili, którą już i Piłata zemdlili, i do wszytkiego przedsięwzięcia przywiedli, że to uczynił, co oni chcieli. Jęli tedy mówić do niego:
„Jeśli tego wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarzowi,
bo każdy, który się królem czyni, sprzeciwia się cesarzowi”.

Beda

[161] Temi słowy już zwątlili Piłata, który we wszytkim przestrzegał sławy, czci
i panowania cesarskiego. Bojąc się tedy, aby w czym nie był obrażon majestat cesarski, a on za tym żeby nie był oskarżon, gdy usłyszał taką mowę, wywiódł na
dwór Pana Jezusa, na miejsce wysokie, które było podle domu Piłatowego zbudowane, jakoby jaki ganek, aby łacniej od wszytkich był widzian, i słowa Piłatowe, które miał mówić, aby były od wszytkich słyszane. Tam tedy

Siadł na stolcu sądowym, na onym to miejscu, które zwano Lithostrotos, a po żydowsku Gabbata. A było gotowanie wielkonocne jakoby o szóstej godzinie.

Marek ś[więty] w kap[itulum] 15 v. 25 pisze trzecią godzinę, a Jan ś[więty]
w kap[itulum] 19 v. 14 szóstą. Widzi się tu jakoby jaka różność między ewangelisty,
ale Teofilakt powieda, że omylnością pisarzów nieumiejętnych u Marka świętego
napisano czwartą godzinę miasto szóstej. A Augustyn święty tak tę różność zgadza
mówiąc: „Dwojakie było ukrzyżowanie Pana Chrystusa: jedno było językiem żydowskim, gdy wołali: Ukrzyżuj, ukrzyżuj; a to się poczęło godziny trzeciej na dzień.
Drugie było rękoma pogańskimi przez osądzenie Piłatowo, a to było godziny szóstej”. Niektórzy zasię Doktorowie tak to zgadzają: u Żydów w rozdziale dnia godzina trzecia trwała aż do szóstej, jako szósta aż do dziewiątej; tedy cokolwiek się
działo między godziną trzecią, działo się w dokończeniu godziny trzeciej a w poczęciu godziny szóstej. A iż to była wigilija jedna te trzy godziny, a Chrystusów sąd
przez tę wszytkę wigiliją trzech godzin trwał, przeto Marek święty wypisał tę sprawę być na ześciu godziny trzeciej, a Jan święty zasię skutek jej wypisał na przyszciu
godziny szóstej. Bo Żydowie na cztery wigilije, to jest czujności, rozdzielali dzień.
Pierwszą kładli od świtania do godziny trzeciej.
Wtórą od godziny trzeciej do godziny szóstej. A tej wszytek czas zwano godziną trzecią.
[162]
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Trzecią od godziny szóstej do godziny dziewiątej; a zwano ją godziną szóstą,
iż się od szóstej poczynała.
Czwartą od godziny dziewiątej aż do zaścia słońca; zwano ją także godziną
dziewiątą. Jaśnie taki rozdział dnia żydowskiego Pan Chrystus pokazować raczy
w onej przypowieści o robotnikach wezwanych do winnice, u Mateusza świętego we dwudziestym kapitulum. Tych Doktorów sentencyja zda mi się naprawdziwsza być i nasnadniejsza do pogodzenia ewangelistów świętych; a wszakże
wolny szańc w tej mierze wyrozumienia każdemu zostawuję.
[163] Siedząc tedy na onej kamiennej stolicy a widząc, że swojemi omowami
nic nie pomagał Panu Chrystusowi, i owszem, więcej zamieszania czynił, wziąwszy wody, umył sobie ręce przed ludem mówiąc:
„Niewinien-em ja krwie oto tego sprawiedliwego, wy ujźrzycie”.
[164] Nie tylo słowy, ale i zwierzchnią cerymoniją chce Żydy odwieść od okrucieństwa, a sam niewinnym się uczynić śmierci i przelania krwie Chrystusa sprawiedliwego; ale nie omyciem wody to uczynić miał, bo się w tym winnym być
pokazał więcej, że dawając świadectwo niewinności, dekret przeciwko niewinnemu uczynił, sam w tym winien zostawszy, niewinności Pańskiej stał się świadkiem. Ale oni na to odpowiedzieli:

„Krew jego na nas i na nasze syny”.
[165] Nie przą tego, aby krew Pana Chrystusa nie miała być niewinna i sprawiedliwa, jako Piłat wyznał; ale aby co rychlej sprawili przedsięwzięcie swe a Piłata do tego śpieszniejszym uczynili, zejmują z niego pomstę rozlania niewinnej
krwie Pana Chrystusowej, a biorą ją na się i na potomstwo swe. Którą to pomstę tej niewinnej krwie srodze dosyć odnieśli naonczas, kiedy Rzymianie królestwo ich i Jeruzalem spustoszyli i trzydzieści Żydów za jeden śrebrny przedawali, i wielką liczbę ich zamordowali. Trwa jeszcze i do tego czasu i trwać będzie
w narodzie żydowskim pomsta tej niewinnej krwie, bo niemasz żadnego narodu na świecie, który by się Żydy hydzić nie miał, acz jeden więcej, drugi mniej;
przedsię jednak Żyd jeden u nikogo nie ma doskonałej przyjaźni; a czyni to niewinnie przelana krew Pana Chrystusowa, dla której omierzli wszytkiemu światu.
[166] Gdy tedy już Piłata ubezpieczyli tym, że wzięli na się pomstę krwie niewinnej, tedy wypuścił im Barabasza, zabijacza i zwadźcę, a

Jezusa ubiczowanego dał im, aby był ukrzyżowan.

Wydan tedy Pan Jezus żołnierzom już na śmierć krzyżową, którzy wziąwszy go, zewlekli go z purpury albo z pawłoki i oblekli go w jego odzienie etc.
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Hieronymus

Genes. 22 ver. 6

Może każdy baczny to obaczyć, jeśli Pan Chrystus na śmierć jeszcze nie osądzony, tak wielkie bicia, urągania, policzkowania i poszyjkowania cierpiał – cóż rozumiesz, kiedy już był na śmierć osądzony, jakiej tam rozkoszy użył, jakiego targania i jakiego nagrawania! Zwlekli go tedy z onego odzienia pawłocznego, które
było do ran Pańskich przywrzało, co bez wielkiej męki być nie mogło, a oblekli go w jego szaty, aby go już każdy znał, że nie inszego, ale onego Jezusa, który się czynił Synem Bożym i królem żydowskim, wiedli na śmierć na ono miejsce, gdzie złoczyńce tracono.
[167] Wywiódszy tedy z ratusza Chrystusa Pana, włożyli nań drzewo krzyżowe i tak sobie musiał nieść krzyż aż na ono miejsce, które zwano Golgota, to jest
Trupia Głowa. Lecz iż nie miał z to już mocy Pan Chrystus jako człowiek zbity
i barzo strapiony, nie mógł dalej krzyża nieść, jedno od domu Piłatowego aż do
brony, którą zwano Porta vetus, to jest Stara Brona. A skoro z miasta wyszedł,
żołnierze oni uchwycili Symona Cyreneńskiego idącego ze wsi i przymusili go,
aby niósł krzyż jego, i włożyli nań krzyż, który niósł aż na Golgotę, to jest na
ono miejsce, gdzie go ukrzyżowali. Wielkość krzyża wypisują być na piętnaście
stóp na dłuż, przeto lekki być nie mógł, gdy tak wielki był.
[168] A gdy tak P[ana] Chrystusa wiedli, szła tłuszcza wielka ludu i niewiast
za nim, niektórzy dlatego, aby go widzieli ukrzyżowanego i ucieszyli się z takiej
śmierci jego, jakiej pragnęli. Niewiastki lutościwsze były niżli inszy, przeto szły
płacząc i żałując utrapienia wielkiego i śmierci przyszłej ciężkiej Pańskiej; przeto Pan mówił do nich, aby nie płakały nań, ale żeby płakały na się i syny swoje, gdyż jego śmierć niewinna miała być wielką pomstą nie tylo nad nimi, ale
też i nad synmi ich, jako o tym szerzej jest napisano w historyjej męki Pańskiej.
[169] Niósł tedy Pan krzyż na sobie póki mógł, na swą śmierć, tak jako niekiedy niósł Izaak, który był figurą Chrystusową, drwa na sobie na swą ofiarę. Niósł
Chrystus Pan krzyż, aby nam dał przykład, żeby każdy człowiek krzyż swój cierpliwie za nim niósł, nie przymuszonym obyczajem jako Symon, ale dobrowolnie,
dziękując Panu Bogu za to wszytko, co na kogo dopuścić raczy.
Tak tedy przywiedli Chrystusa Pana na miejsce Łysej Góry; tamże
go ukrzyżowali, napoiwszy go pierwej winem z żółcią zmieszanym.

Theophilactus,
Hieronymus in Epistola
ad Marcellam et In
Epistolam ad Ephesi[os].
Isaiae 53 versu 7

Ioan. 3 versu 14

[170] Góra ta, gdzie niewinny Pan za nas winne ukrzyżowan jest, była okrągła, na kształt wierzchu głowy człowieczej. Orygenes pisze, że tam Chrystus jest
ukrzyżowan, gdzie Jadam nas wszytkich ojciec jest pochowan. Już się tu one słowa wypełniły Izajasza, że jako owca na zabicie był wiedzion, jako baranek cichy,
którego niosą na ofiarę.
[171] Ukrzyżowan jest Pan, bo tak było figurą przeznaczono przez zawieszonego węża na puszczy, jako sam Pan raczył o tym świadczyć do Nikodema, że
ona figura znaczyła to, że Chrystus miał być na krzyżu zawieszon. Ojciec nasz
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pierwszy Jadam przez drzewo upadł w grzech, wtóry Jadam Chrystus Pan przez
drzewo męką i śmiercią swoją zgładził tenże grzech. Lecz we wszytkim proroctwa się miały iścić.
[172] Ukrzyżowan jest Pan, przebito gwodźmi nogi i ręce jego, przybijając go
do krzyża, aby się wypełniło proroctwo Dawidowe: „Skłuli ręce moje i nogi moje,
a wszytki kości we mnie policzyli”.
[173] Między dwiema łotry ukrzyżowan; i w tym się proroctwo wypełniło Izajasza proroka mówiącego: „Ze złoczyńcami policzon jest”. I acz żadnej rzeczy
nie opuścili Żydowie, co przynależało do zelżywości Pańskiej, w tym rozumiejąc, że się do sytości pomścili nad nim, przedsię jednak to czynili przeciw niemu,
o czym dawno prorocy byli prorokowali.
[174] Tak tedy gdy go ukrzyżowali, Piłat na wzgardę więtszą jego napisał, dlaczego był ukrzyżowan; którego napisu te słowa były napisane trojakim pismem,
żydowskim, greckim i łacińskim:

Calvaria appellatur, quod
ibi sit antiqui hominis
Calvaria condita, ut
secundus Adam primi
Adam iacentis peccata
dilueret sanguine de cruce
stillante.
Psal. 21 ver. 17

Isaiae 53 versu 12

„Jezus Nazarański król żydowski”.

Ten tytuł zawiesił dla dwu przyczyn.
Pierwsza: aby mu kto potym o niesprawiedliwe osądzenie Chrystusa czego
nie mówił, przeto w napisie w tym dał znać, że go o to na śmierć osądził, iż się
królem czynił.
Druga przyczyna, dla której to uczynił, była ta wzgarda żydowska, bo to była
wielka sromota Żydom, iż im to napisano, jakoby ich król miał być zawieszon na
krzyżu. I przeto to obraziło Żydów, i pragnęli tego po Piłacie, żeby był ten napis
odmieniony; ale tego otrzymać nie mogli, abowiem nie tylo żydowskim królem, ale
Królem królów na świecie był, przeto słusznie z tytułem królewskim umrzeć miał.
[175] Gdy się tedy już tak stało, że Chrystus Pan nasz przybity na krzyżu był,
podniesion na tymże krzyżu i między dwiema łotry postawion, oni żołnierze, co
ukrzyżowali Pana, powieda historyja,
Wzięli odzienie jego i uczynili czterzy części etc.

Stąd się pokazuje, że Chrystus Pan nago zawieszon był na krzyżu; ale i tam
nie mogło być, aby się proroctwo nie wypełniło, które Dawid prorokował dawno
przedtym temi słowy: „Rozdzielili między się odzienia moje”. A iż o suknią wszytkę utkaną, nie dzieląc jej, miotali los, i to Dawid prorokował mówiąc: „A o odzienie moje rzucali los”. Doktorowie rozumieją przez tę sukienkę Pańską, nie szytą
ale tkaną, Kościół powszechny chrześcijański, na który acz się kusili okrutnicy,
heretycy, aby go rozdzielili, jednak on w powszechności swej w cale trwa.
Powieda Eutymijus, że ta sukienka rękoma błogosławionej Panny czystej Maryjej była robiona.
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Gdy tedy żołnierze tak się odzieniem Pańskim podzielali, inszy Żydowie,
którzy tam byli, chodząc mimo ukrzyżowanego chwiali głowami swymi natrząsając się z niego, bluźniąc go i wołając nań: „Ach, ach, który kazisz kościół Boży,
a trzeciego dnia ji zaś budujesz, zbaw się sam; jeśliś Syn Boży, zstąp z krzyża,
a uwierzymy-ć”. To prosty lud takie pośmiewiska czynił. A książęta zasię kapłańskie z osobna z starszymi żydowskimi mówili: „Insze zbawiał, a siebie samego
zbawić nie może” etc., jako jest napisano już w historyjej.
[177] Pewnie, by-ć był chciał, onąż mocą, którą insze zbawiał, i sam siebie by
był zbawił. Ale że nie chciał, bo tego potrzebowało zbawienie nasze, przeto te
pośmiewiska cierpliwie znosił; a nie tylo natrząsania i łajania od Żydów cierpiał
i od onego gminu ludzkiego, który pod krzyżem był, ale też łajali mu i oni łotrowie, którzy z nim wisieli.
[178] Cóż tedy Chrystus Pan czynił w tak wielkich mękach i w tak wielkim
urąganiu? Naprzód za one wszytki, którzy go krzyżowali, pośmiewali, prosi Boga
Ojca na krzyżu zawieszony, za nimi mówiąc:
[176]

Tu się poczynają słowa Pana Chrystusowe, które mówił na
krzyżu; a to jest pierwsze
„Ojcze, odpuść im, abowiem nie wiedzą, co czynią”.
Matt. 5 ver. 44;
Lucae 6 versu 27

Hebrae. 9 ver. 7

Ibidem versu 12

1 Cor. 2 versu 8
Acto. 3 ver. 17

Wypełnił tu Pan onę naukę swą, którą rozkazał wiernym swym, aby nieprzyjaciołom swym wszytkiego dobrego życzyli i za nie Panu Bogu się modlili. Co
uczył, to sam iści, aby się prawdziwym nauczycielem pokazał i z siebie wszytkim
wobec do tej uczynności przykład podał.
[179] Druga przyczyna, dlaczego się modlił za krzyżowniki i pośmiewce swe:
aby ofiarę ciała swego na krzyżu Bogu Ojcu ofiarując, pokazał się prawdziwym
biskupem. Abowiem urząd biskupi wedle Pawła świętego ten jest: ofiarować za
ludu swego niewiadomości. Otóż ten urząd wypełniając jako prawdziwy biskup,
który przez krew swoję przelaną wszedł raz do świątnice Ojcowskiego miłosierdzia, począł już ofiarować modlitwy za niewiadomość żydowską.
[180] Trzecia przyczyna jego modlenia jest ta, aby pokazał, dlaczego na krzyżu
był zawieszon: abowiem dlatego, aby był przyczyńcą i jednaczem grzesznych ludzi do Boga Ojca. I przeto zaraz na krzyżu za grzeszne począł się modlić.
[181] Wyznawa Pan Chrystus ich niewiadomość, i przeto im o odpuszczenie
prosi. Toć jednak i Paweł święty o nich wyznał, gdy mówił: „By byli poznali, nigdy by byli Pana chwały nie ukrzyżowali”. Także i Piotr święty mówił: „Wiem,
iżeście przez niewiadomość uczynili, jako i przełożeni waszy”. Niewiadomość tu
rozumiej w tym, że oni nie wiedzieli, aby Chrystus był prawdziwym Synem Bożym. A iż ta niewiadomość z niedowiarstwa szła, bo temu wierzyć nie chcieli, aby
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Chrystus Pan był Synem Bożym, widząc cuda wielkie i słysząc naukę, przeto z strony niedowiarstwa winni Panu Bogu zostali i dlatego Syna Bożego ukrzyżowali.
Nie wiedzieli, jednak przedsię barzo zgrzeszyli, abowiem prawdzie nie wierzyli.
[182] Ale by pytał: cóż za pożytek ta modlitwa Chrystusowa Żydom uczyniła?
Pożytek pierwszy ten uczyniła, że Bóg Ojciec nie zarzucił wszytkiego narodu żydowskiego od poznania Syna swego jednourodzonego. Bo Dzieje Apostolskie świadczą, że na kazanie Piotra świętego wiele tysięcy Żydów się nawróciło
i za swój grzech żałowało.
Drugi pożytek, że im przedłużona była pomsta do czterdzieści lat, aby się
upamiętali. Bo aż we czterdzieści lat po Chrystusowym wniebowstąpieniu przyszło od Rzymianów spustoszenie żydowskie. Co jednak sprawiła ta modlitwa
Pana Chrystusowa.
[183] Znać, którzy byli ze szkoły Chrystusowej, bo im było nie ciężko przykładem Pana Chrystusowym nie tylo odpuszczać nieprzyjaciołom winy, ale też
i za nie się Panu Bogu modlić. Taki był Szczepan święty, jako Dzieje Apostolskie świadczą. Taki i Jakub święty Mniejszy, który temiż słowy za mordowniki
swe Pana Boga prosił, jako i mistrz jego Jezus Chrystus. Zawżdy nam one słowa
Pańskie mają brzmieć w uszach, iż jako my winowajcom naszym winy ich odpuszczać będziemy, tak nam Pan Bóg.

Drugie słowa na krzyżu Pana Chrystusowe
były do łotra na prawej stronie jego wiszącego
Abowiem jeden z onych łotrów, który pierwej bluźnił Pana, upamiętał
się i wyznał, drugiego hamując, winność, dla której sprawiedliwie cierpieli. Wyznał zasię i niewinność męki Pańskiej, że nic złego nigdy nie uczynił. I mówił
do Pana: „Panie, pamiętaj na mię, gdy przyjdziesz do królestwa twego”. A Pan
Jezus tak mu odpowiedział:
[184]

„Zaprawdę mówię tobie: dziś ze mną będziesz w raju”.

Dziwna odmiana stała się w tym złoczyńcy a prędka: bo ze złego stał się
wnet dobry i pierwsze swoje bluźnierstwo zatarł wyznaniem prawdziwym, w którym cztery rzeczy uczynił.
Naprzód towarzysza sfukał.
Potym sam siebie obwinił, iż był łotr.
Po trzecie, Chrystusa Pana niewinność wyznał, i to jest ostateczne świadectwo na krzyżu niewinności Pańskiej.
Po czwarte, Chrystusa Pana nie tego świata królem, ale inszego świata być
wyznał, acz o tym królestwie, które się poczyna po śmierci, nigdy przedtym nie
[185]
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słychał. I trudno królestwo tego świata Chrystusowi miał przypisować, bo widział
bliziuchne jego zeszcie z tego świata przez śmierć; trudno też sobie na świecie
co miał obiecować, który krótki żywot swój baczył. Otóż jaśnie się pokazuje, że
wierzył po tym żywocie inszy żywot być w Królestwie Niebieskim, którego żywota i którego królestwa Chrystusa być wyznawał królem. I aby tego królestwa
był uczestnikiem, o to pilnie prosi.
[186] Byłyć podobno przyczyny, które przywiodły tego łotra do takiego wyznania. Bo słyszał przedtym o cudach Pańskich, słyszał i o nauce jego, nie była mu
tajna i sława dobra jego. Widział nadto w wielkich jego boleściach i męce wielką cichość, niewymowną cierpliwość i wielką pokorę. Przeto temu się wszystkiemu przypatrzywszy, ono co słyszał o nim wspamiętawszy, jął w sercu swym
to uważać. Do czego przystąpiło wspomożenie Chrystusa Pana, któremu nietajne było serce jego, za którym wspomożeniem i przez Ducha Świętego posileniem stał się z łotra męczenikiem, z grzesznego sprawiedliwym, z syna szatańskiego synem Chrystusowym. Przeto Pan więcej mu obiecał niż prosił: bo
on go prosi, aby go nie przepomniał w królestwie swym, a Pan mu zaraz obiecuje z sobą bytność w raju.
[187] W czym tu Pan pokazał się być dawcą grzesznym ludziem królestwa swego. A który pierwej ze mdłości człowieczeństwa, jako prawy człowiek, prosi Boga
Ojca, aby odpuścił jego winowajcom, ten zasię jako prawy Bóg łotrowi grzechy
odpuszcza i królestwo rajskie mu daje.
[188] Przypatrzyć się może każdy, jaką wielką moc ma pokuta wiernych Pana
Chrystusowych i od grzechów upamiętanie, gdy te dwie rzeczy, wiara a pokuta, łotrowi i odpuszczenie grzechów, i rajskie królestwo u Pana otrzymały. Przeto niech się przypatrzą oni nauczyciele, którzy pokutę zgładzają, jeśli to dobrze
czynią: gdyż pokuta każdego człowieka wiernego jest tak Panu Bogu wdzięczna,
że i plagi, które nagotuje dla pomsty, od pokutujących oddala, i grzechy, w łaskę
je swoję przyjąwszy, im odpuszcza.
[189] To też miejsce słów Chrystusowych pokazuje, że dusze po śmierci żywą
dobrych chrześcijanów z Panem Chrystusem, jako dusza tego to, który był łotrem, a złych wedle wyroku Pańskiego tam żywą, gdzie się im źle dzieje. O czymeśmy dostatecznie pisali w wykładzie Ewangelijej o bogaczu i Łazarzu, tam
tego miejsca wykład czytaj.

Trzecie słowa Pana Chrystusowe na krzyżu
były do Matki jego
[190] Abowiem gdy ujźrzał wedle krzyża smętną Matkę swoję i siostrę Matki swojej, Maryją Kleofe, i Maryją Magdalenę, ujźrzał też i zwolenika, którego
miłował, to jest Jana świętego Ewangelistę, jął mówić z krzyża do Matki swojej:
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„Niewiasto, oto syn twój”.
Potym rzekł do zwolenika: „Oto matka twoja”.
[191] Nie zapomniał Pan w onych swoich okrutnych boleściach osierociałej
Matki swojej, przeto pocieszył ją, zlecając ją i pracą o niej zwolenikowi, którego
miłował. Tu łacno każdy obaczyć może, że Matka Pańska przy wszystkiej męce
Syna swego była; i gdyby kto uważyć u siebie mógł, co za żal i smutek ona cierpiała patrząc na rozliczne mordowania Syna swego, patrząc kiedy go gwoźdźmi na krzyż przybijano i potym już na krzyżu zawieszonego, obaczyłby, iż tej
Matki jedynego Syna swego nie leda żal, nie leda smutek i nie leda żałość była.
I pewna to rzecz jest, że ona od Chrystusa Pana Syna swego była w tym przedtym i przestrzeżona, i nauczona, że tak miał Chrystus cierpieć i tak przyść do
chwały swej, i takim sposobem wszystek naród ludzki odkupić. Bo gdzieby była
tego nie wiedziała i o tym dostatecznie nie była nauczona, rzecz to niepodobna,
aby całym zdrowiem swoim miała ten smutek była znosić. Matki to wiedzą, co
to za żal, kiedy im dziatki umierają, albo jako więtszy, kiedy jedyny syn umiera,
i jako okrutny żal jest, kiedy matka albo ojciec jedynego syna swego widzi, a on
niewinnie haniebną i gwałtowną śmiercią z tego świata schodzi. Co rozumiesz
o inszych matkach i rodzicach, to rozumiesz o przeczystej Pannie Maryjej. Tać
matką była jedynego Syna swego, ta go piersiami swemi wychowała, ta z nim do
Egiptu uciekała, ta rękoma swojemi zarabiając jego żywiła, ta przepowiadającego słowo Boże słuchała, ta na jego wszytki męki i rany patrzała, na ostatek i pod
krzyżem na nago zawieszonego żałosna patrzała. Prawa matka, bo nigdziej syna
swego nie opuściła, ale tak czasu żywota, jako i czasu śmierci przy nim była i jako
mogła oń się starała.
[192] Uciekli zwolenicy, zaprzał się Piotr; sama Matka ani się wstydzi tak haniebnie zawieszonego Syna, ani się boi nieprzyjaciół Syna swego książąt kapłańskich, starszych żydowskich, gminu żydowskiego, pośmiewców Syna swego. A na
ostatek nie obawia się jego mordowników. Stoi pod krzyżem, słucha co mówią
Żydowie, patrzy co czynią żołnierze,wszyscy jej przydawają żałości, żaden jej nie
cieszy. A tu się wypełniło proroctwo Symeona proroka i kapłana, że nie tylko
serce jej smutek, ale duszę jej miecz boleści miał przeniknąć. Lecz ona przedsię
nic nieskromnego w tym żalu i smutku sobie nie poczęła. Uczciwie i skromnie tę
boleść w sobie miała. Bo nie pisze ewangelista, aby z żalu miała narzekać, krzyczeć głosem i insze nieskromne znaki żalu pokazować, jako to w smutku zwykły
niektóre białegłowy czynić, ale tylo serdeczny żal cierpiąc, wstyd panieński we
wszystkim zachowała, rany Syna swego, zawieszenie srogie na krzyżu jego wstydliwym żalem opłakiwając.
[193] O Jadamie ojcze nasz, nagoś w raju zgrzeszył; nago za ten grzech Syn
Boży Jadam wtóry nasz dosyć uczynił. O Jewo matko nasza, rozkoszne i smaczne tobie jabłko było, gdyś go pożywała ku zatraceniu naszemu; lecz Matka
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Syna Bożego, przeczysta Panna, gorzkim żalem i smutkiem tego przypłaciła,
gdy Syna swego srodze na krzyżu rozciągnionego za przyczyną onego jabłka
widziała. Wdzięczna słodkość Jewina w gorzki żal i boleść Maryjej się Pannie obróciła.
[194] Stoi Panna z inszymi wyższej opisanymi pod krzyżem. Naśladujmy jej,
proszę. A iż nie możem wedle ciała cieleśnie, naśladujmy szczerą pobożnością.
Żałujmy z żałosną Matką Chrystusową niewinnej męki i śmierci Syna jej, Pana
naszego, a z ukrzyżowanym Chrystusem ciała nasze od złości, od rozkoszy tego
świata, od lubieżności wszelakich krzyżujmy, chcemyli odnieść pożytek z tej niewinnej męki Pana Jezu Chrysta.
[195] A iżeśmy powyższej to pisali, że od Syna swego Chrysta Pana wiedziała o takiej męce jego przedtym niż się stała, łacnie to stąd obaczamy: abowiem
jeśli Pan Chrystus przed zwoleniki swemi często śmierć swą krzyżową, także
i pośmiewiska, urągania i biczowanie opowiedał, przestrzegając ich w tym, co
z nim miało być – daleko więcej przd Matką swą powinien był to powiedzieć
i onę o swej śmierci krzyżowej i o inszych jego mękach przyszłych przestrzec.
Jakoż bez pochyby i powiedział, i przestrzegł. Lecz iż apostołowie na onę przestrogę o męce Pańskiej nic nie pamiętali i przeto czasu męki rozbiegli się, dawają ewangelistowie przyczynę, że nie rozumieli słów Pańskich. A iż Matka Panna
przeczysta i przy męce była, i do końca stałą naśladowniczką Syna swego została, przyczyna ta jest, że lepiej u siebie słowa Syna swego uważała. Bo tak ewangelistowie o niej powiedają, iż Maryja zachowywała wszytki słowa Syna swego,
uważając je w sercu swym, i prze to trwale przy Synie swym żal i boleść cierpiała, wiedząc już przedtym o wszytkim.
[196] Ale iż się tu godzi przypomnieć, iż Pan Chrystus czasu ostatniej godziny
żywota Matki swej przez opiekuna opuścić nie raczył, że tej sprawy nie darmo
uczynić raczył, ale dał w tym naukę spólnej opatrzności dzieciom do rodziców,
a rodzicom do dzieci: aby z tego świata schodząc, o sobie mieli taką opatrzność,
żeby dziatki, jeśli im Bóg da, czym by mogli opatrzyć rodzice, aby przed śmiercią
opatrzyli, a także rodzice dziatki swe, żeby z dobrą rozprawą społecznie z tego
świata schodzili.
[197] Ale przypatrz się Pańskiej sprawie: Maryją Pannę, Matkę swą, pannie Janowi świętemu umierając zleca w opiekę, aby miasto Syna swego Pana Chrystusa, który czystą panną był, pannę Jana świętego za syna miała. Znać, że Syn
Boży Chrystus Pan takiego miłował, w takim się kochał, który takim był jakim
on sam. Czystość panieńska miła była Panu Chrystusowi, bo sam panną był, miła
mu była w Janie świętym, bo mu Matkę swą Pannę polecił, aby o niej pracą i staranie miał. Co i uczynił, bo powieda samże o tym, że ją wziął w swoje opiekuństwo i w swoję pracą. Otóż na krótce obaczyć możesz, w jakiej powadze czystość
panieńska była u Pana Chrystusa. Co tu rzekną na to nieprzyjaciele panieńskich
czystości heretycy, którzy panny Bogu poślubione tak w żeńskiej, jako i w męskiej
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płci do gwałcenia czystości przywodzą, powiadając, że czystość chować jest rzecz
niepodobna i u Pana Boga zapłaty niemająca?
[198] A iż tu Pan Matkę swą niewiastą zowie, nie czyni tego, aby ona kiedy
miała stracić dziewictwo, a prze to niewiastą zostać, ale to czyni względem płci
niewieściej, której Panna była. A też czystość i panieństwo Panny przeczystej
Maryjej nie wonczas miało się pokazać, kiedy wszyscy Żydowie względem Syna
z niej porodzonego za niewiastę ją mieli, ale wonczas, kiedy przez Ducha Świętego miało się światu wszytkiemu pokazać, jako się był ten Syn w niej począł, kto
go zwiastował, czyją sprawą był poczęty w żywocie. Wtenczas się dopiero miała pokazać czystość przeczystego dziewictwa Panny Maryjej. Ale dlaczego Syn
Boży Chrystus Pan Pannę a Matkę swą niewiastą nazywał? Pisaliśmy o tym dostatecznie w niedzielę wtórą po Trzech Królach na one słowa Ewangelijej: „Co
mnie z tobą, niewiasto?”. I dokładam tego, zamykając wykład tych słów Chrysta
Pana do Matki swej: nie było tego potrzeba, aby Chrystus Pan Matkę swą panną miał zwać przed narodem żydowskim, abowiem oni nie wiedzieli, jakim sposobem ona matką była, a matką będąc panieństwa nie straciła. Bo gdzieby Chrystus zwał ją panną synem jej będąc, więcej by to jej szło było ku zelżywości niż ku
poczciwości; czas to potym miał pokazać, jako ona, którą niewiastą zwał, Panną
przeczystą była i panieństwa dla porodzenia nie straciła. Co się wszytkiemu światu jaśnie pokazało, tak że o panieństwie czystym Panny Maryjej nie tylo chrześcijanie, ale i Turcy, i wszyscy mahometani wierzą i wiedzą.

Czwarte słowa Pana Chrystusowe na krzyżu były te,
wielkim głosem mówione
„Eloi, Eloi, lamazabatani”, to jest:
„Boże mój, Boże mój, czemu żeś mię opuścił”.
[199] Acz miano by czytać miasto „lamazabatani” słowo chaldejskie „sabactani”, gdyż i żydowskie słowo nie jest „lamazabatani”, ale jest właśnie „azabtani”;
otóż Pan Chrystus nie mówił tego słowa „lamazabatani”, bo go nie było ani w żydowskim, ani w chaldejskim języku, ale mówił albo chaldejskim językiem, którego Żydowie używali naonczas barzo wiele, „sabactani”, albo jeśli żydowskim
mówił, tedy mówił „azabtani”.
[200] Gdy te słowa Pan mówić raczył, zaćmiło się było słońce i ciemności były
po wszytkiej ziemi od godziny szóstej aż do godziny dziewiątej. W czym się wypełniło proroctwo proroka Amos, który tak mówił: „Zajdzie słońce w południe
i ciemną uczynię ziemię w dzień światłości”. Ciemności te, iż z gniewu Bożego były, nie były z przyrodzonego zaćmienia słońca, ale były nad przyrodzenie
przepuszczone od Boga dla obrzydliwego i szkaradnego grzechu żydowskiego,
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Słowa te, które Pan
Chrystus na krzyżu
mówił, są właśnie napisane
w żołtarzu, Psal. 21 ver. 1;
które w żydowskim języku
właśnie tak są, jako je Pan
Chrystus na krzyżu mówić
raczył. Siedmdziesiąt
tłumaczów włożyli między
te słowa trzy słowa:
„Wejźrzy na mię”; ale nie
najdują się w żydowskim
Psałterzu.
Amos 8 vet. 9

Marcin Białobrzeski
Dionysius Areopagita in
Epistola ad Polycarpum
contra Apollophanem
philosophum; tak
powiedają, że ten
Dyjonizyjusz czasu
tych ciemności tak miał
mówić: „Aut mundus
perit, aut naturae Deus
patitur”.

Paulus Orosius
lib. 7 cap. 3

Dlaczego Pan tak barzo
narzekał, pokazuje

na który i słońce patrzyć nie chciało, i niebo z niego żałosne było; które ciemności nie tylo w żydowstwie były, ale były i w Egiptcie, bo je Dyjonizyjusz Areopagita z Apollofanem filozofem i z inszymi mędrcy w Helijopolim widzieli
i barzo się im dziwowali. Wspomina też Orygenes, że Phlegon w swoich kronikach wypisuje te ciemności być za czasów Tyberyjusza cesarza w Rzymie, czego i Euzebijusz poświadcza, jego słowo przywodząc olimpiade 202: „Wielkie zaćmienie słońca było, bo dzień od godziny szóstej tak się w ciemności obrócił, że
gwiazdy świeciły jaśnie”. Paulus Orosius w swej historyjej pisze, że te ciemności
powszechne po świecie były, przeto też i ewangelistowie kładą je być wszędzie
po wszytkiej ziemi. Tak tedy w onych ciemnościach Pan wołał wielkim głosem:
„Boże mój, czemuś mię opuścił”.
[201] Wielki ból, który we wszytkich członkach cierpiał, wycisnął z niego wielki głos narzekania i skargi, tak jakoby był od Boga opuszczon, abowiem tak strapiona była mdłość człowieczeństwa w Panu Chrystusie, że w niwczym poratowania bóstwa nie czuł i prawie on prawdziwy człowiek Chrystus uczuł w sobie takie
karanie, jakie zwykł Pan Bóg czynić onym, na które się gniewa; bo był opuszczon w onym ucisku bólu, który go trapił. Nagrawania i pośmiewiska go dręczyły,
a pociechy i ochłody nie było. Przeto smętek wnętrzny i ból zwierzchny przymusił Pana do wołania takiego; uczuł Pan, co to było cierpieć za grzechy wszytkiego świata i jaka ciężka rzecz mu była zastąpić przed Bogiem Ojcem ofiarą ciała swego człowieka. Ciężko tedy cierpiał, bo za wielkie grzechy; głosem wielkim
wołał, bo mu wielkie boleści przynaglały; od Boga się opuszczonym opowiedał,
bo w niwczym folgowania jako prawdziwy człowiek nie miał; i takie utrapienie
w sobie czuł, jakoby on, który by był od Boga opuszczon. A dziwować się temu
nie trzeba, że w tym czasie odkupienia naszego bez podpomożenia bóstwa wszytkie męki w człowieczeństwie i w ciele swym cierpiał, bo człowiekiem będąc za
ludzi umiera, a umierał w takich boleściach i w takich od nieprzyjaciół pośmiewiskach, że wszyscy to rozumieli o nim, jakoby był właśnie od Boga opuszczony.
I przeto o to Pan narzeka, że go podał Bóg do nieprzyjaciół jego w to mniemanie, jakoby bo był opuścił. Narzeka tedy z człowieczeństwa, prze to iż żadnego posilenia nie miał od bóstwa, żadnej pociechy od ludzi, żadnej folgi od bólu,
żadnego wybawienia od śmierci, a jako prawdziwy człowiek umierał, tak prawdziwy człowiek w niewymownych boleściach narzekał, mówiąc do Boga, iż cierpiał i umierał jako on, którego by Bóg opuścił. I przeto prawdziwie on Doktor
mówił: „Utaiło się Słowo, to jest bóstwo, a cierpiało człowieczeństwo”. I toż dla
wielkiej boleści narzekało.
[202] Byli niektórzy heretycy, których nauczyciel był Berthołd, Beghard Rorbacensis, o którym pisze Joannes Nauklerus proboszcz tubinieński2 w swej kronice,
2

Popr. wyd.; w druku błędnie: jubinieński.

150

Pasyja albo kazanie o męce Pana i Zbawiciela naszego Jezu Chrysta na dzień wielkopiątkowy

który między inszemi błędy swoimi tego też uczył, że Pan Chrystus na krzyżu dla wielkich boleści swych wątpił o zbawieniu dusze swej. Który błąd przez
dwiema sty i sześciąnaście lat ten to Berthołd uczył. Ale i naszego czasu nie
omieszkał Szatan tego błędu przez swoje zwoleniki wzbudzić; bo przez Kalwina tak mówi: „Chrystus srogie i okrutne udręczenia na duszy swej cierpiał, które tak srogie były, jako człowieka zatraconego i potępionego, które mu było zgotowało przeklęctwo i gniew Boży”. Czy to nie równa nauka Berthołdowej? Ale
i Filip Melanchton, jako o nim pisze Albertus Szperlin z Reichnawu, uczy i pisze, że Chrystus rozpaczał wisząc na krzyżu od wielkich boleści a iżby z desperacyjej miał to mówić do Ojca swego: „Boże mój, Boże mój, czemuś mię opuścił”. Co jakie jest bluźnierstwo, każdy dobry chrześcijanin obaczyć może. Lecz
Szatan żadnego błędu nie opuścił, którego by tych naszych nieszczęśliwych czasów surowie wzbudzić nie miał; przeto i Berthołdów błąd barzo surowie wzbudził. Ale pokazaliśmy powyższej, co za przyczyny tej mowy Pańskiej były, przeto już tego drugi raz powtarzać nie będziem.

Calvinus lib.
2 institut[ionum]. cap. 26
sect. 8, 9, 10 etc.
De maiestate et
praesentia corporis
Christi Domini in
Eucharistia

Piąte słowo Pana Chrystusowe na krzyżu było to
„Pragnę”.
[203] Nie dziw, że Pan pragnął i dla wielkich boleści, i dla wytoczenia krwie
z ciała jego, a też od ostatecznej swej wieczerzej we czwartek nic nie jadł ani pił,
a niepomału był strudzony i spracowany; przeto, acz i to pragnienie wytrwać mógł,
jako insze boleści cierpiał, ale aby się wypełniło proroctwo, iż go w jego ciężkich mękach i w pragnieniu mieli napoić octem, przeto pragnienie swoje z krzyża opowiedał. A oni wnet posługę uczynili. Bo jeden wziąwszy gębkę napojoną
octem, obłożywszy ją izopem, przytulił do ust jego, a on skosztował. I wypełniły
się słowa prorockie: „W pragnieniu moim napoili mnie octu”. Pragnął Pan wedle ciała, jako strapiony człowiek; na języku tylo jeszcze nie był zmęczony, a to
niż umarł, i język jego cierpiał. Jadam stary grzesząc, w języku napierwej uznał
rozkosz. Chrystus Pan, wtóry Jadam, za tę rozkosz umierając w języku od żółci i octu był utrapiony. Który to ocet dlatego na trzcinie w gębce Panu był podan, że krzyż był wysoki, a tak nie mogli inaczej jedno na długiej trzcinie tego
uczynić; w naczyniu też nie mogli podać, przeto w gębce podali; a podali dlatego ocet, bo go tam było naczynie gotowe i pełne, który dlatego dawali pić na
krzyżu zawieszonym i zranionym, aby prędzej umarli. Bo ocet tę moc ma, iż zemdlone niemocą serce prędko umarza. Otóż dali mu dlatego octu pić, aby prędzej umarł. Co widząc i wiedząc, drudzy bronili tego mówiąc: „Daj pokój; aza
przyjdzie Helijasz zdejmować go; bo Helijasza wołał”. To oni żołnierze rzymscy mówili, którzy po żydowsku nie umieli. Przeto gdy mówił Chrystus: „Eloi”,
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To słowo Pańskie „pragnę”
wykładają niektórzy takim
sposobem: pragnę zbawienia
ludzkiego; ale ten wykład
temu słowu nie służy, bo
Chrystus Pan tego nie
pragnął co wykonywał,
lecz zbawienie ludzkie już
prawie konał na krzyżu,
przeto trudno o tym mówić
miał, aby go pragnął, bo go
już śmiercią pieczętował
i dokonywał.

Psal. 68 ver. 22

Marcin Białobrzeski

oni mnimali, aby Helijasza na ratunek wołał. A mówili to Żydowie, przed pogany opak nicując słowa Chrystusowe, a z „Eloi” Elijasza wykładając i powiedając,
że go na ratunek wołał; a czynili to dla więtszej zelżywości Pana Chrystusowej,
iż w onych boleściach swych sam się ratować nie mógł, przeto na ratunek wołał
Helijasza. Ale gdy Pan podanego sobie octu skosztował, rzekł:

Szóste słowa
„Dokonało się jest”.
[204] Już tu Pan opowiedzieć raczył, że wszytka praca dla zbawienia naszego przezeń czyniona już się była dokonała. Dokonały się proroctwa i figury, nie
tylo w poczęciu i w narodzeniu jego, nie tylo w kazaniu, w cudach i w sprawach
jego – ale też w poimaniu, w powłaczaniu, w męce wszytkiej i w ukrzyżowaniu jego. Przeto słusznie powiedział, że się wszytko w nim wykonało. Wszytkoć
Pan wykonać raczył z strony posłuszeństwa swego; ale biada nam niewdzięcznym chrześcijanom, biada niewiernym ludziem, którzy tej wykonanej sprawy
przez Pana Chrystusa dostąpić nie mogą. Wszytkoć się wypełniło, co było potrzeba do zbawienia naszego; lecz w niewiernych i w niewdzięcznych chrześcijanach praca doskonale wypełniona Pana Chrystusowa w pożytek się nie obraca. Ale gdyż Pan Chrystus wszytko wypełnił co był powinien, w nim niemasz
żadnej przyczyny zginienia wszelkiego człowieka, przeto zginienie niewdzięcznych ludzi z nich samych jest, Chrystus Pan nic im nie został. I toć był żal niemały Pana Chrystusów, że jego tak sroga męka i śmierć nie miała być wszytkim
ludziem pożyteczna. Tak tedy Pan, gdy już wszytkiego dokonał i nic nie zostawało, co by się w nim nie wypełniło:

Ostateczne słowa swe wielkim głosem mówić raczył:
Psal. 30 versu 6. W greckim
tekście stoi: „Ojcze,
w ręce twoje polecę
albo położę duch mój”,
także i w żydowskim;
tak i siedmdziesiąt
wykładaczów
przetłumaczyli na greckie
z żydowskiego.

„Ojcze, w ręce twoje poruczam ducha mego”;
i nakłoniwszy głowę swą dał ducha, to jest umarł.
[205] Dwakroć Pan wielkim głosem na krzyżu wołał. Raz gdy w boleściach
wielkich od Boga opuszczonym się być skarżył; drugi raz gdy umrzeć miał.
A prawie umierając z Żołtarza Dawidowego słowa mówił, polecając ducha swego Bogu Ojcu. Ojcem Boga zowie, dawając znać, że on był jednourodzonym
Synem jego; dawając i to znać, że i wedle człowieczeństwa swego i czasu męki
swej okrutnej nic w jego Ojcowskiej mocy i opatrzności nie wątpił. Poleca tedy
ducha swego Bogu Ojcu nie dlatego, aby się obawiał o duszę swą albo obawiał
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się strachów jakich i postrachów szatańskich przy śmierci swojej, ale to czynić
raczył dla dwu rzeczy.
[206] Przodkiem aby pokazał, że aczkolwiek był Bogiem i człowiekiem w jednym przyjętym ciele, przedsię był prawdziwym człowiekiem, z dusze i z ciała
stworzonym, mając duszę rozumną i ciało ożywiającą. Przeto surowie błądzili
oni heretycy, którzy powiedali, że bóstwo ożywiało człowieczeństwo Chrystusowe, a nie dusza; bo słowo ciałem się stało, to jest Bóg ciało wziął i prze to je ożywił, żywot mu dawał i wszytko posilenie. Ten błąd tu Pan kazi, kiedy duszę swą
poleca Bogu Ojcu w ręce, której by był nie polecał, gdyby jej był nie miał; ale ją
prze to polecał, że ją miał.
[207] Druga przyczyna, dlaczego Pan ducha swego Bogu Ojcu polecał: aby
wszytkich wiernych swych nauczył, jako mają umierać, żeby mieli to na baczeniu
w ostateczną godzinę śmierci, ducha swego w ręce Bogu Ojcu polecać. A słusznie to mają czynić, gdyż wiedzą, że tegoż ducha od niego mają, który aby nie
uczuł od Szatana żadnego niebezpieczeństwa, ma być Panu Bogu polecony jako
zwierzchniemu opiekunowi jego. Tak tedy Pan umarł za grzechy nasze, którego
śmierci, człowiecze chrześcijański, tak się przypatrz.
[208] Słyszysz Pana rozciągnionego na krzyżu – rozmyślaj, że ciałem swym barzo utrapionym ciało twoje odkupił.
Słyszysz ręce i nogi na krzyż przybite – rozmyślaj, że za rozpustne nogi i ręce
twoje tak Pan cierpiał.
Słyszysz, że niż umarł głowę swoję skłonił – rozmyślaj, żeć ją dlatego ku ziemi nakłonił, aby cię jego wzywającego prędzej wysłuchał.
Słyszysz, że jego ręce były rozciągnione na krzyżu – rozmyślaj, że wszytki do
siebie przychodzące i uciekające się nie tylo z wdzięcznością, ale i z obłapianiem
i do siebie przytuleniem wdzięcznie przyjmuje.
Słyszysz, że ducha swego zlecił Bogu Ojcu – rozmyślaj, że z duszą swoją wszytkie dusze wiernych swoich Bogu Ojcu zlecił. Starajże się, abyś swojej z tego orszaku nie wyłączył, gdyż już wiesz, że i twoja dusza jest przy duszy Pana Chrystusowej Bogu Ojcu zlecona. Tak gdy będziesz rozmyślał mękę Pańską, nic w tym
nie wątp, że wielkie pożytki duszy swej i zbawieniu swemu otrzymasz.
[209] Ale już patrzmy, co się działo po śmierci Pańskiej. Naprzód zasłona kościelna rozpadła się na dwie części, to jest mur, który przedzielał ciało kościelne
od świątnice, ten się rozpadł na znak tego, że już zasłona zakonu Mojżeszowego miała być objaśniona i ona świątnica z onym kościołem miała być zepsowana.
Kościół żydowski ręczny nie ścierpiał niewinnej śmierci Chrystusowej, ale się co
na naświętszym miejscu padał, pokazując nieznośny grzech żydowski. Otóż zaraz i słońce zaćmiwszy się, i kościół skazę w sobie pokazawszy, niezbedny grzech
żydowski pokazały. Lecz nie dosyć na tym: bo i ziemia drżała, i opoki się padały,
groby się otwierały i ciała na ostatek z grobów powstawały. Wzruszyły się nieme
rzeczy – serca żydowskie do upamiętania wzruszyć się nie mogły. Wzruszyło się
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Matt. 27 ver. 53

O tym czytaj Cornelium
Jansenium in commentariis
concordiae evangelicae
cap. 143

niebo i ziemia, pokazując, że śmierć onego człowieka, którego ukrzyżowali, miała odmianę uczynić i na niebie, i na ziemi. Niebo, ziemia, kamienie i opoki przez
niezwyczajne swe sprawy jakoby z jakiego żalu litują śmierci Chrysta Pana – Żydowie zakamieniali tego baczyć nie chcieli.
[210] A iż tu ewangelistowie wspominają, że się groby otwierały i ciała świętych od śmierci powstawały, tak się rozumieć to ma, że ciała te nie wstały z martwych w on dzień, kiedy się groby pootwierały, ale w on, kiedy P[an] Chrystus
zmartwychwstał. O czym Mateusz święty tak pisze: „I wyszedszy z grobów po
jego zmartwychwstaniu, przyszli do miasta świętego, to jest do Jeruzalem, i ukazali się wielom”. Abowiem Żydowie przed miastem umarłe chowali, przeto oni
do miasta przyszli, aby dali świadectwo Chrystusowi Panu i jego zmartwychwstaniu. Jedni Doktorowie powiedają, żeby skoro po wydanym świadectwie Chrystusowym w Jeruzalem zasię weszli do grobów swych i poumierali. Drudzy zasię mocnie twierdzą i uczą, że nieśmiertelnym zmartwychwstaniem od umarłych
powstali i już z Chrystusem Panem żywą na wieki.
[211] Po onym zepsowaniu zasłony kościelnej setnik ujźrzawszy drżenie ziemie
i one rzeczy, które się działy, jął się bać ze wszytkimi, którzy z nim przy krzyżu
byli, słysząc z jakim wołaniem Pan umarł; jęli mówić:
„Zaprawdę ten człowiek sprawiedliwy Synem Bożym był”.
[212] Poganie pod krzyżem jęli wyznawać Syna Bożego; znak to był pewny nawrócenia narodu pogańskiego do Pana Chrystusa. Powieda też Łukasz święty,
że i insza tłuszcza, to jest gmin pospolity żydowski, który się był zszedł patrzyć
na śmierć Chrystusowę, patrząc na to, co się działo, bili się w piersi swoje, i wracali się do domu; już to baczyli, iż którego widzieli czasu żywota jego pokornym
i wzgardzonym, tego w śmierci jego widzieli tak mocnego, że ziemia, niebo dla
śmierci jego odmianę wzięło. Tak Pan Chrystus od śmierci swej moc i władzą nad
wszytkimi nieprzyjacioły swemi wziąć raczył, że po śmierci jego dopiero poczęli
poznawać władzą i moc jego. Powiedają też ewangelistowie, że niewiasty z daleka stały, temu się wszytkiemu przypatrując, a te były przyszły służyć Panu z Galilejej, których imiona w historyjej są opisane.

Żydowie tedy, iż był dzień gotowania, aby nie zostały ciała na krzyżu na sobotę, bo ono był dzień wielki sobotny, prosili Piłata, aby były
kości ich połamane, a potym je zjęto.
[213] Ludzie, którzy chcieli być widziani nabożni, już skończywszy na co się
byli usadzili i zabiwszy niewinnego P[ana] Chrystusa, starają się, aby co rychlej umarł i z drugimi. A dla poczciwości dwojga świąt, i soboty, i Wielkiejnocy, proszą Piłata, aby ukrzyżowanych ciała były pochowane, obawając się,
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aby, gdyby były one ciała zostały, między ludem pospolitym o Chrystusa jaka
zamieszka nie urosła. Abowiem ich było wiele, którzy na dzień wielkonocny
byli przyszli do Jeruzalem, które Chrystus Pan uzdrowił. Otóż gdyby byli jego
ciało umarłe widzieli na krzyżu, zjęci żalem mogliby byli jaki rozruch między ludźmi uczynić, który by mógł szkodzić samymże książętom kapłańskim
i przełożonym żydowskim faryzeuszom. Przeto nie tak wiele ich nabożeństwo
dnia świętego do tego wiodło, aby ciała ukrzyżowanych były pochowane, ale
obawiali się, by im jaka niebezpieczność z tego nie urosła od ludu pospolitego. Mieli też rozkazanie w swoim zakonie, że takie ludzie, które wieszano na
drzewie, tegoż dnia ich zawieszenia mieli być pochowani. Otóż podobno i na
to rozkazanie pamiętając, prośbę czynili do Piłata, aby onegoż dnia ukrzyżowani byli pochowani.
[214] Kazał tedy Piłat kości w nich połamać, aby prędzej pomarli; i uczynili
tak jego żołnierze, że w łotrach obudwu połamali kości. Ale iż był Pan Chrystus
już umarł, nie łamali w nim kości, bo widzieli, że tego już było nie potrzeba. Ale
żeby go prawie domordowali,

Deut. 21 ver. 22

jeden z żołnierzów otworzył włócznią bok jego,
a natychmiast wyszła krew i woda.

Wielki cud stał się w tym otworzeniu boku Pana Chrystusowego, bo
z umarłego ciała dziw to jeden jest, ciec krwi; a żeby kto nie rozumiał, że jeszcze żyw był P[an] Chrystus, tedy wody wyszcie z osobna ode krwie to pokazało, że z ciała umarłego ona krew wyszła. A iż to była rzecz trudna ku wierzeniu, aby z umarłego ciała krew iść miała, przeto Jan święty powieda, że na to
patrzył i prawdziwe świadectwo o tym wydał, co widział. Acz się to nie darmo
stało, bo wyszcie krwie i wody z ciała Chrystusowego dawają świadectwo, że
Chrystusowe ciało było prawdziwe ciało człowiecze, mając w sobie krew i wodę,
jako insze wszytki ciała ludzkie. W czym się kazi błąd onych heretyków, którzy śmieli mówić, że ciało Pana Chrystusowe było z powietrza, kształt tylo ciała człowieczego mając, a nie własne człowiecze ciało. Otóż w którym ciele jest
krew i woda, jest własne ciało; a iż takie było ciało Chrystusowe, tedy prawdziwe i własne ciało było.
[216] Powieda ewangelista, że z boku Pana Chrystusowego przebodzionego wypłynęła krew i woda. Stało się to dla wielkiej tajemnice, którą w sobie zamykała
męka Pańska. Abowiem krew Chrysta Pana, jako Paweł święty tego dowodzi do
Żydów, omyła nas od grzechów naszych, gdyż jest we wszytkim szlachetniejsza
niż krew jałowicza, koźla i cielców. Taką krwią bydlęcą gdy byli pokropieni Żydowie, rozumieli się być poświęconymi. Daleko więcej krew Pana Chrystusowa
oczyścia sumnienia nasze od uczynków umarłych. Wypłynęła tedy krew z ciała i z boku Pana Chrystusowego dla onej przyczyny, którą Jan święty powieda:
[215]
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1 Petri 1 ver. 18

Ephes. 5 ver. 23

Zacha. 13 ver. 1

Exodi 12 ver. 46
Ioan. 1 versu 29

Zacha. 12 ver. 10
Apoc. 1 ver. 7

„Omył nas od grzechów naszych krwią swoją”. Czego i Piotr święty poświadcza, mówiąc: „Nie skażonemi rzeczami, srebrem albo złotem jesteśmy odkupieni,
ale drogą krwią baranka niewinnego Pana Jezu Chrysta”. A iż do zasługi krwie
Chrystusowej wstępujemy przez krzest, przeto słusznie razem z boku Pańskiego krew i woda wyciekła, dawając w tym naukę, iż kto chce pożytek odnieść ze
krwie Pana swego, niechaj się omyje wodą krztu świętego. Bo tym dwoim wypłynienim krwie i wody razem i odkupienie przez krew, i odrodzenie przez wodę
wszytkim wiernym się otworzyło.
[217] Tu one dwie świątości zbawieniu naszemu potrzebne z boku Pańskiego
wypłynęły, które są przyjmowanie ciała i krwie Pana naszego i przyjmowanie
krztu świętego. Acz i insze wszystkie świątości Kościoła chrześcijańskiego stąd
ozdobę swoję mają, że je Chrystus poświęcić raczył krwią i wodą z boku swego,
tak że przez nie wierni stawają się prawemi członkami Kościoła Pana Chrystusowego, który jest ciało jego. A jako z boku pierwszego Jadama śpiącego uczyniona jest jemu małżonka Jewa, tak z boku wtórego Jadama, na krzyżu uśpionego
Chrystusa, uczyniona jest jemu oblubienica, powszechny Kościół jego wiernych,
które jego krew duchownie tuczy do pożytków zbawienia i żywota wiecznego.
A woda je ze wszystkich sprośności grzechów omywa. Toć jest ona studnia otworzysta domu Dawidowego ku omyciu grzechów, o której Zacharyjasz prorokował. Wielkie tedy tajemnice zbawienia naszego nam się otworzyły w tym boku
Pańskiego zranieniu.
[218] Ale by pytał: kto to był, który to uczynił? Odpowieda Izydorus: był to mąż
imieniem Longin, zeszły na wzroku, który przez dotknienie krwie Pana Chrystusowej był uzdrowiony, a potym przez apostoły Chrysta Pana okrzczony i na
wiarę Chrystusowę nawrócony; i był potym biskupem i kaznodzieją wiary Pana
Chrystusowej, dla której potym umęczony żywie wiecznie w Królestwie Niebieskim z tym Panem, któremu był bok przebił; bo dla jego wiary i imienia umarł.
[219] Jan święty Ewangelista, gdy rzecz trzecią wypisuje, którą czynili żołnierze Piłatowi, tedy powieda, że w Chrystusie Panu kości nie połamali, i przywodzi pismo z Wtórych Ksiąg Mojżeszowych, które było o baranku wielkonocnym
napisane: „Kości w nim nie połamiecie”. W czym dawa naukę, że on wielkonocny
żydowski baranek był własną figurą tego niewinnego baranka, który nosił grzechy ludzkie, Pana Jezusa Chrystusa, który tego też czasu na krzyżu ofiarowan
był, kiedy i ów wielkonocny był pożywan. Prawdziwie tedy Jan święty Krzciciel
o Panu Chrystusie mówił: „Oto Baranek Boży” etc.
[220] Przywodzi też i wtóre pismo z Zacharyjasza o przebodzieniu boku Pańskiego, mówiąc: „Ujrzą, w kogo bodli”. Kiedy to ujźrzenie będzie, tenże Jan święty w Objawieniu swym powieda: „Otoć idzie z obłoki, to jest na sąd, a ujźrzy go
wszelkie oko, i ci którzy go ukłuli, i będą płakać sami na się dla niego”. Czasu
tedy dnia sądnego niewierni Żydowie oglądają tego Pana, którego tak haniebnie ukłuli i zamordowali.
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A gdy był wieczór, przyszedł niektóry człowiek dobry i sprawiedliwy,
bogaty, zacny dziesiątnik, któremu imię było Józef z Arymatyjej miasta
żydowskiego, który był zwolenikiem Chrystusowym potajemnym etc.
Ten przyszedł do Piłata i prosił, aby wziął ciało Chrystusowe etc.
[221] Między inszemi cnotami, które w tym Józefie ewangelistowie wypisują, to o nim powiedają, że nie zezwalał z inszymi Żydy na śmierć Pana Chrystusowę. A iż tak był cnotliwy, sprawiedliwy i bogobojny, ato otrzymał u Pana
Boga, że mu było dano ciało Pana Chrystusowe ku schowaniu. Ludzie zacni,
Józef z Nikodymem, mieli pracą o umarłym Chrystusie, o onym którego leda
łotrowie męczyli i krzyżowali, aby go poczciwie pochowali. Jeden był zacnym
rycerzem, jako Józef, a drugi był książęciem kapłańskim, jako Nikodym; obadwa
zwolenicy Chrystusowi potajemni dla bojaźni żydowskiej; gdyż Żydowie każdego z bóżnice wymiatali, który by był przychylny Panu Chrystusowi. Tego się
też oni obawając, nie śmieli być jawnymi zwolenikami Chrystusowemi. Lecz
jednak po śmierci jego wielką mu przyjaźń pokazali, gdy go bogacie i uczciwie
pochowali. Abowiem Chrystus Pan i ubogim był, i ubogo umarł, i na ostatek
nie swym, ale cudzym kosztem był pochowan; nie w swe, ale w Józefowe prześcieradło był obwinion; nie w swój, ale w Józefów grób był włożon, który był
sobie wykował w skale. A jako męka Pańska w ogrodzie się poczęła przez poimanie, tak się w ogrodzie dokonała przez Chrystusowo pochowanie.
[222] Ubóstwu Pańskiemu dziwować się nie trzeba, bo święty Paweł ukazał przyczynę, dlaczego był ubogim, mówiąc: „Stał się ubogim, abyśmy my jego ubóstwem
ubogaceni byli”; ale to jest rzecz ku podziwieniu godna, że on od wszytkich prawie wzgardzony, posromocony i haniebnie zamordowany, miał tak zacne ludzi do
pochowania swego i pogrzeb nie jako człowiek wzgardzony, ale jako Pan zacny;
w czym się wypełniło ono pismo Izajasza proroka: „Grób jego będzie chwalebny”.
[223] Powieda ewangelista, że wziąwszy ci zacni ludzie Józef z Nikodymem ciało
z krzyża, sto funtów mirry i aloes z inszemi zioły wonnemi na ciało Chrystusowe
włożyli i tak go w prześcieradła uwinęli, i włożyli w nowy grób od Józefa wykowany
w skale, w którym jeszcze nikt nigdy nie leżał. Tak to Pan Bóg sprawić raczył, aby
ciało Chrystusa Pana w nowym grobie było pochowane, które miało trzeciego dnia
zmartwychwstać; bo gdzieby był tam w onym grobie kto drugi pochowan, rzekliby byli Żydowie, że nie Chrystus, ale kto inszy zmartwychwstał. Także dlatego Bożym zrządzeniem w skale ten grób był wykowan, aby potwarzy na zwoleniki Chrystusowe było nie włożono, że się podkopali i ciało ukradli. Powiedają Doktorowie
miarę grobu Pańskiego, że był wzdłuż na siedm stóp, wzwyż na łatr, drzwi mając ze
wschodu słońca, w którym ciało Pańskie było położono na północy.
[224] Dziwował się Piłat, że tak rychło był Chrystus umarł, bo tego nie wiedział, jakie męki Chrystus Pan w nocy cierpiał; i by był wiedział, pewnie że by
się był nie dziwował.
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Józef człowiek
sprawiedliwy, iż się nie
kochał w biesiadach
ani w tańcach, przeto
w ogrodzie swym nie
budował altan albo sal
dla tańców, ale sobie
zbudował grób, aby
zawżdy miał śmierć
przed oczyma i na nię
pamiętał, a onej się
filozofijej uczył:
Omnia vanitas.

2 Cor. 8 versu 9

Isaiae 11 versu 10
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Gdy też ewangelistowie powiedają o grobie Pańskim, że go był sobie Józef
przed miastem jerozolimskim w swym ogrodzie wykował albo wykować dał, dają
w tym znać, że acz ten Józef rodem nie był z Jeruzalem, jedno z Arymatyjej albo
z Ramaty, gdzie się urodził Samuel prorok, przedsię jednak jerozolimskim mieszczaninem był, człowiekiem zacnym i bogatym, o którym właśnie może być rozumian i jemu przyczytan psalm pierwszy Dawidów, który się tak poczyna: „Błogosławiony mąż, który nie wszedł do rady niepobożnych i na drodze niepobożnych
nie stanął ani na stolcu zaraźliwych usiadł” etc. etc.
[226] Powieda ewangelista, że ciało Pana Chrystusowe obwinął Józef w prześcieradło czyste, przeto też w Kościele chrześcijańskim powszechnym sakrament
Ciała Pańskiego pod osobą chleba wiernym Pana Chrystusowym zostawiony od
samegoż Pana Chrystusa nie w żadne jedwabne rzeczy do chowania obwijają, ale
w płótno chędogie i białe, na pamiątkę tego, że Pana Jezu Chrysta ciało z krzyża złożone w prześcieradło białe było obwinione.
[227] Acz ewangelistowie tego jaśnie nie piszą, aby Matka Pańska była przy pogrzebie jego, ale o tym wątpić żadnemu nie potrzeba, że była; bo jeśli była pod
krzyżem, z żalem patrząc na zawieszonego Syna, była też i przy śmierci – pewnie żeć nie omieszkała i pogrzebu. Powieda Mateusz święty, że już po schowaniu Chrysta Pana Maryja Magdalena i z drugą Maryją, to jest Matką Pańską,
siedziały przeciwko grobowi. W czym daje znać, że nie tylo Józef z Nikodymem
chowali do grobu ciało Pańskie, ale też były i panie święte z nimi, które im pomagały; między któremi była i Panna Naświętsza, pewnie i w smutku i w żałości, ponieważ bez pochyby oni wszyscy, którzy Pana chowali, w żalu i w smutku
do grobu go kładli, rozpamiętywając, jakiego z niego nauczyciela, jakiego chorych uzdrowiciela byli utracili. A jeśli oni smutni byli, daleko więcej Panna, patrząc na tak zbite, zranione i umarłe ciało Syna swego miłego. Tak tedy gdy włożyli w grób Pana,
[225]

1 Reg. 1 versu 19

Psal. 1 versu 1

Mandato Sylvestri
primi Papae

Tę drugą Maryją
Marek święty wypisuje
być Maryją Józefową,
to jest Matką Pana
Chrystusową, którą
dlatego Maryją Józefową
zwano, że Józefa
małżonkiem miała.

Józef przywalił kamień wielki ku grobowym drzwiom i odszedł.

Genes. 2 versu 2

[228] I to się stało z zrządzenia Bożego, że tak wielkim kamieniem zawalone
drzwi grobowe były, a to dlatego, aby w pokoju ciało Pańskie leżało, żeby się źli
ludzie byli nad nim nie pastwili, jako się pastwili nad żywym.
[229] Baczymy z historyjej, że na ześciu z dnia piątkowego Pan pochowan,
przez wszytkę sobotę odpoczywał w grobie, w niedzielę zmartwychwstał. Odpocznął Pan od pracej wszytkiej zbawienia naszego przez dzień sobotni, tak jako
niekiedy z Ojcem swym odpoczynął od stworzenia wszytkich rzeczy dnia siódmego, który sobotą mieć chciał, to jest dniem pokoju i odpoczynienia. Nam też
także potrzeba, żebyśmy mieli pożyteczną do zbawienia naszego mękę Pańską;
naszladujmy duchownym obyczajem tych, którzy Pana do grobu chowali. Starajmy się, jako byśmy go schowali w serca nasze, obumierając grzechom, a stawając
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się nowymi ludźmi w Panie Chrystusie; bo gdy żeśmy z nim współ obumarli na
krzcie, mamy być umarli grzechowi, a żyć sprawiedliwości. Tak gdy przyjmujem Chrystusa Pana w serca nasze, przykryjmyż go tam kamieniem, to jest tak
się w nim ukochajmy, iż niechaj nam nie będzie nic milszego nadeń, on niechaj
będzie nasze kochanie, nasza rozkosz i nasza ochłoda. Obłóżmyż go woniającemi zioły, to jest dobrym, cnotliwym i pobożnym życiem, abyśmy byli wdzięczną wonią Pana Chrystusową na każdym miejscu. Kochajmy się w nim; ato Józef na umarłego nie żałował tak wielkiego nakładu na zioła, na mirrę i na aloes.
Dotknimy się, jeśliśmy kiedy co dali dla Chrystusa, jeśliśmy co kiedy dla jego
imienia uczynili, jeśliśmy jego własności, jego majętności, kościołów jego nadania nie darli i nie szarpali. Co jeśliśmy czynili, nagródźmy to jemu żalem i powróceniem. Bo póki tego nie uczynim, nie możem go schować w serca nasze,
nie możem go obwinąć w białe prześcieradła, to jest w czyste nasze sumnienie,
przez którego czystego sumnienia żaden Boga widzieć nie będzie. Prośmyż tedy
Boga Ojca, aby przez Ducha swego Świętego sprawić to w nas raczył, żebyśmy
Syna jego miłego mękę godnie rozpamiętywali, dzięki za nię czynili, Pana Jezu
Chrysta w serca nasze przyjęli, w nim się nade wszytko kochali, a po śmierci naszej z nim współ wiecznie królowali. Amen.

F

Rom. 6 ver. 4, 8 et 11

2 Cor. 2 ver. 15
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w Mogile, sześć lat później mianowany sufraganem bp. krakowskiego Filipa Padniewskiego;
w 1576 r. biskupem kamienieckim uczynił go Stefan Batory (papieska prowizja w 1577 r.).
Duszpasterstwo w odległej diecezji prowadził przez zastępców, zachował bowiem godność
opata mogilskiego. Uprawiał działalność publiczną jako zaufany króla Stefana, występował
w dziełach polemicznych przeciw arianom. Utrzymywał kontakty z krakowskim kręgiem humanistów, zgromadził pokaźną bibliotekę. Znany jest jako autor katechizmu (1567), kazania
w języku polskim na pogrzebie Zygmunta Augusta (1574) oraz obszernego zbioru, z którego pochodzi wydawany tu tekst.
Wybrana bibliografia: W. Budka, Białobrzeski Marcin, PSB t. 2, Kraków 1936, s. 14–15;
M. Rechowicz, Teologia pozytywno-kontrowersyjna. Szkoła polska w XVI wieku, DTKP, t. 2,
cz. 1, s. 35–82; H. Wyczawski, Białobrzeski Marcin, SPTK 1, s. 131–133; PAZERA, s. 187–
188; PANUŚ 1, s. 248–251.

Objaśnienia
[1]

we cztery tysiące i we cztery lata – nie udało się stwierdzić, skąd kaznodzieja wziął tak
precyzyjne wyliczenie. Narodziny Chrystusa na rok 753 r. od założenia Rzymu ustalił w VI w. mnich Dionizy Mniejszy (myląc się o 4–6 lat). Żmudne analizy chronologii biblijnej prowadziły do rozbieżnych wyników: datacja żydowska, przyjęta w IV w.
przez Sanhedryn, umieszcza stworzenie świata w 3761 r. przed Chr., na pocz. VIII w.
Beda Venerabilis w dziele De ratione temporum podawał 3952 r. przed Chr.; z żadną
z tych propozycji nie da się uzgodnić liczba podana przez Białobrzeskiego. Co interesujące, w połowie XVII w. anglikański biskup James Ussher stwierdził, że świat został
stworzony w 4004 r. przed narodzeniem Chrystusa, co – rzecz jasna – również nie jest
tożsame z omawianą datacją.

[2]

się […] dotknie – tu: bliżej się zaznajomi.

[4]

była nagrawana – była wyśmiewana, dręczona.

[6]

miasto – zamiast.

[7]

dolegało – sprawiało ból, dręczyło.

[8]

szkaradą śmiercią zowie – Mdr 2, 20: „Skażmy go na śmierć co nasromotniejszą”.
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doległej – tu: przykrej.
poszyjkowano – uderzano w kark lub szyję.
w ukuszeniu – w zmyśle smaku.
[10]

co ewangelistowie hymną zową – zob. Mt 26, 30: „hymn odprawiwszy, wyszli na Górę
Oliwną”; był to tzw. hallel, psalmy śpiewane na zakończenie uczty paschalnej.
zwoleniki – uczniowie; tu: apostołowie.
Getsemani wykłada się „Dół tłustości” – dokładniej: „tłocznia oliwek”.
Cedron – hebr. Kidron, „miejsce cieniste”; ta etymologia bardziej prawdopodobna niż wywodzenie nazwy od drzewa cedrowego.
wielkim padołem – głęboką doliną.

[12]

sprawę Jozyjasza króla – Jozjasz król Judy, dokonując reformy religijnej po rządach dwóch
bezbożnych poprzedników, kazał wyrzucić ze świątyni przedmioty używane w kulcie Baala i spalić je uroczyście (2 Krl 23, 4).
także też i Aza król uczynił – król Judy Asa kazał spalić bożka ku czci Aszery, którego
sporządziła jego matka Maaka (1 Krl 15, 13).

[14]

ochędożne – czyste, tu: dobrze utrzymane.
[marg.] Brocardus – Burchardus de Monte Sion (XIII w.), niemiecki dominikanin, autor
dzieła Descriptio Terrae Sanctae (wydania drukowane od 1519 r.).

[18]

w świetlicy – w izbie (mieszkalnej).
sam Pan Chrystus […] nazwał – w scenie wypędzenia przekupniów ze świątyni: „Dom
mój dom modlitwy nazwan będzie” (Mt 21, 13).

[21]

jako może kamieniem zacisnąć – na odległość rzutu kamieniem.

[22]

z dobrym rozmysłem – świadomie, po rozważeniu sprawy.

[25]

[marg.] Valerius Max[imus] – pisarz rzymski z I w. po Chr., autor zbioru anegdot: Factorum et dictorum memorabilium libri IX. Opowieść o Gajuszu Mariuszu, wodzu z II/I w.
przed Chr., w księdze II, 10, 6.

[28]

pokrytym sposobem – skrycie, „za plecami”.

[30]

pytałby podobno – mógłby (ktoś) spytać.
jeśli – tu: czy.
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jako uczynił Elizeusz – prorok Elizeusz nie tyle zataił swe imię przed wysłannikami króla Aramu, którzy mieli go schwytać, ile zwiódł ich dzięki pomocy Boga, tak że zostali dotknięci ślepotą i dali się Elizeuszowi zaprowadzić do Samarii (2 Krl 6, 18–20).
[31]

daje w poruczeństwo – powierza, daje władzę nad czymś.
pracą swoję ma – troszczy się.

[33]

nie było jedno dwa miecza – zob. koniec Ostatniej Wieczerzy w Łk 22, 38.

[34]

na kazanie potym Piotrowe – pierwsze nawrócenie ok. 3 tys. Żydów nastąpiło po kazaniu
św. Piotra w dzień Zesłania Ducha Świętego (Dz 2, 41).

[36]

godni zabitej śmierci – godni, by ich zabito.
ciem – ćma: nieprzeliczony tłum, wielki oddział.
po woli – dobrowolnie.

[37]

w niwczym – w niczym.

[38]

[marg.] w tej rocie […] było pięć set ludzi – w armii rzymskiej kohorta, pododdział legionu, liczył ok. 500 żołnierzy. Tu jednak mowa nie o regularnym oddziale wojska, ale
o grupie sług arcykapłana. Tylko J 18, 3 wspomina o kohorcie i strażnikach kapłanów
i faryzeuszów.

[39]

Betsaida – Betesda, sadzawka, przy której Jezus uzdrowił chromego oczekującego przez
38 lat na poruszenie się wody ( J 5, 1–9).
do Annasza – Annasz syn Setiego, arcykapłan żydowski w latach 6–15, był teściem (świekrem) Kajfasza.
poczciwość – objaw szacunku.
jako Cyrillus świadczy – Cyryl patriarcha Aleksandrii w I połowie V w. po Chr., autor komentarzy do Ewangelii w 12 księgach; o Annaszu jako „arcymistrzu intryg” który miał
obiecać zdrajcy Judaszowi nagrodę – w ks. XI, rozdz. 37.
zła niewiasta Herodyjas – Herodiada, którą Herod zabrał swemu bratu Filipowi; Jan
Chrzciciel potępiał publicznie ten związek, co spowodowało jego śmierć: Herodiada wykorzystała obietnicę, którą Herod dał jej córce Salome tańczącej na uczcie, i doprowadziła do ucięcia prorokowi głowy.

[40]

Jozefus – Józef Flawiusz (I w. po Chr.), piszący po grecku żydowski historyk, autor Wojny
żydowskiej i Dawnych dziejów Izraela (znanych także jako Starożytności żydowskie). Informacji o kupowaniu urzędu za pieniądze i sprawowaniu go na przemian przez Annasza i jego zięcia Kajfasza nie ma w miejscu wskazanym na marginesie.
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jeden drugiego podkupował – zob. 2 Mch 4, 7–10 ( Jazon kupuje stanowisko arcykapłana
u Antiocha Epifanesa), 2 Mch 4, 23–24 (Menelaos oferuje większą sumę i zostaje arcykapłanem).
[43]

było skrępowano i związano – skrępowano (go) i związano.

[45]

onże Małkusz – pogląd, że policzek u Annasza wymierzył Chrystusowi Malchos, ma podstawę w tradycji apokryficznej; autor Ewangelii Gruzińskiej idzie jeszcze dalej, stwierdzając, że Malchos to ów paralityk, którego Jezus uzdrowił przy sadzawce Betesda ( J 5, 5–9)
[marg.] Antonius Broyckwius – Anton Broickwy a Königstein (ok. 1475–1541), franciszkanin, biblista; napisał Eruditissimae in quattuor Evangelia enarrationes, Kolonia 1539.
na obrazie twarzy Pańskiej, który Weroniką zową – autor mówi tu o chuście z bisioru, którą w jego czasach przechowywano w Bazylice św. Piotra w Rzymie jako najcenniejszą relikwię; według legend miała tam trafić przez Konstantynopol z Azji Mniejszej („mandylion
z Edessy”). Od 1638 r. znajduje się w kapucyńskiej Bazylice Świętego Oblicza w Manopello i czczona jest jako chusta z Manopello. Weronika, której Chrystus zostawił swe odbicie na chuście z wdzięczności za otarcie twarzy podczas Drogi Krzyżowej, jest postacią
legendarną: apokryfy łączą to imię z kobietą uleczoną przez Jezusa z krwotoku (Mt 9, 20–
22 i paral.), późniejsze przekazy mówią o niej jako o jednej z kobiet towarzyszących Jezusowi podczas Drogi Krzyżowej. Imię Weronika (gr. Berenike – „niosąca zwycięstwo”) objaśniano jako łacińsko-grecką zbitkę vera i eikon oznaczającą „prawdziwy obraz”.
podczas – niekiedy.

[48]

kładą niektórzy – wstępne przesłuchanie u Annasza odnotowuje tylko Ewangelia św. Jana, tamże opisany został policzek zadany przez sługę ( J 18, 22–23); ponieważ scena ta
nie występuje w ewangeliach synoptycznych, trudno byłoby udowodnić tezę, o której
mówi kaznodzieja.
o pierwszym Piotrowym zaprzeniu jest niemały spór – miejsce, w którym Piotr po raz pierwszy zaparł się Chrystusa, sprawia trudność przy uzgadnianiu wersji zdarzeń w czterech
ewangeliach: św. Jan opisuje ten fakt przed sceną przesłuchania przez Annasza, natomiast
pozostali ewangeliści o pobycie Jezusa u byłego arcykapłana w ogóle nie wspominają.

[49]

szkrybowie – pisarze; nauczeni w Zakonie – uczeni w Piśmie (wśród nich faryzeusze);
kapłani i starsi żydowscy – skład Sanhedrynu, 70-osobowej rady pełniącej funkcję parlamentu i sądu. W czasach Jezusa dominujące znaczenie mieli w tym organie arcykapłani
i starsi (arystokracja świecka, saduceusze).
skaźcą Zakonu – występującym przeciw Prawu.

[50]

Augustyn – św. Augustyn z Hippony (354–430 po Chr.), [w:] In Evangelium Ioannis tractatus 124, tract. 113, 2.
Hieronim – św. Hieronim (zm. 419 lub 420 po Chr.), [w:] Epitaphium Marcellae viduae
(Epistula 127 ad Principiam, 5).
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Chryzostom – św. Jan Chryzostom (ok. 349–407 po Chr.), [w:] Expositio perpetua in Evangelium secundum Ioannem, homilia 83.
Cyrillus – Cyryl Aleksandryjski, In Evangelium Ioannis, ks. XI, rozdz. 38.
[51]

zabaczył – zapomniał.

[56]

„Nie wiem co mówisz” – Mt 26, 70 i Mk 14, 68. W Ewangelii św. Łukasza (22, 60) takiej
odpowiedzi udziela Piotr przy trzecim zaparciu się.
prząc się – wypierając się.

[58]

omawiali – bronili.
Hilarius– św. Hilary z Poitiers (zm. 367 lub 368 po Chr.) w Komentarzu do Ewangelii św. Mateusza 32, 4 : „[…] trzeciemu [pytającemu] zaś oświadcza [Piotr], że nie zna
tego człowieka. Właściwie jeszcze niewinnie zaparł się człowieczeństwa Tego, którego
pierwszy uznał za Syna Bożego” (tłum. E. Stanula, [w:] Hilary z Poitiers, Komentarz
do Ewangelii św. Mateusza. Traktat o tajemnicach, Warszawa 2002, s. 193 (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, t. 63).
Ambrosius – św. Ambroży (339–397), biskup Mediolanu, duszpasterz, kaznodzieja i teolog. Autor wielu dzieł egzegetycznych dotyczących Starego i Nowego Testamentu. O zaparciu się św. Piotra mówi w Wykładzie Ewangelii św. Łukasza, ks. X, rozdz. 6, twierdząc,
że apostoł wyparł się Jezusa jako człowieka jedynie.
bez wszelakiej okoliczności – niewątpliwie.
z roty – tu: ze zbiorowości.

[59]

wspamiętał - wspomniał.

[60]

rozprószny – rozrzutny, marnotrawny.

[64]

jako Ambroży święty świadczy – zob. Św. Ambroży, Wykład Ewangelii św. Łukasza, tłum.
W. Szołdrski, oprac. A. Bogucki, Warszawa 1977 (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy,
t. 16), s. 437: „Łzy obmywają winę, do której wstyd jest głosem się przyznać. Płacz zaradza winie i wstydowi. Łzy bez strachu mówią o winie, łzy wyznają występek bez naruszenia skromności, łzy nie proszą o przebaczenie, a je otrzymują”.

[65]

w onym koncylijum – na onej naradzie Sanhedrynu.

[67]

przodkiem – najpierw.

[69]

sprawą swoją – postępowaniem swoim.
przekonać – zwyciężyć.
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wedle zakonu ich – Pwt 17, 6: „A żadnego niech nie zabijają, gdy jeden przeciw jemu daje świadectwo”.
[70]

ręczny – wykonany ręką ludzką.

[72]

wielki grzech u Żydów – kaznodzieja przytacza przemowę Chrystusa przeciw faryzeuszom
z Mt 23, 16–22. Zawarte w niej przepisy dotyczące przysiąg nie pochodzą z Prawa Mojżeszowego, lecz z ustnych lub pisanych interpretacji rabinów. Te zebrane zostały znacznie później w Talmudzie między IV a VI w. po Chr.; o przysięgach mówi traktat Szwu’ot.

[73]

się […] nie szańcowały – nie poszło z nimi dobrze, nie udały się.
się oborzył – zaatakował, uderzył.

[75]

on zły król Achab poprzysięgał proroka Micheasza – król Izraela prosił proroka o radę, czy
ma wyruszyć na wojnę z władcą Syrii; mimo że inni prorocy bardzo go wcześniej do tego zachęcali, Achab chciał usłyszeć zdanie Micheasza, chociaż był do niego uprzedzony (1 Krl 22).

[77]

czyni im pogróżkę – Mt 26, 64; „Jednak powiadam wam: odtąd ujźrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego w obłokach niebieskich”.

[80]

ortel – wyrok.
w psalmie wtórym – „Tyś jest synem moim, jam ciebie dziś zrodził” (Ps 2, 7).
w setnym dziesiątym – „Rzekł Pan do pana mego: Siedź po prawicy mojej” (Ps 110 (109), 1).
świadczy o tym Danijel prorok – „oto z obłokami niebieskimi jako syn człowieczy przychodził” (Dn 7, 13).
sprośna – haniebna, nieprzystojna.
nie miał na sobie odzienia targać – zob. Kpł 21, 10: „Arcykapłan […] głowy swej nie odkryje, szat nie rozedrze”.

[81]

pokryci – obłudni, fałszywi.
[marg.] słysząc bluźnierstwo Rabsacesa – Rabsak, wysłannik króla asyryjskiego, przemawiając ludu po poddaniu się Ezechiasza króla Judy, obraził Boga Jahwe, na co Ezechiasz
rozdarł szaty (2 Krl 19, 1).
w historyjach o Dawidzie, o Helizeusie, o Jobie – Dawid rozdarł szaty na wieść o śmierci Saula,
Elizeusz po wzniesieniu się Eliasza do nieba, Hiob na wiadomość o śmierci swych dzieci.

[86]

poranu – rankiem.
orda – horda, zgraja.
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[87]

[marg.] Iosephus – Józef Flawiusz, Starożytności żydowskie (Antiquitates Iudaicae), ks. 18,
rozdz. 4 do końca.
Tyberyjusza cesarza rzymskiego – Tyberiusz Klaudiusz, wódz rzymski, cesarz w latach 14–
37 po narodzeniu Chrystusa. Wyznaczony na następcę przez Oktawiana Augusta, sprawował władzę po tyrańsku, ale dla państwa jego panowanie było okresem pomyślności.
na miejscu cesarskim – w imieniu cesarza; Piłat pełnił funkcję prefekta Judei od 26 r., w tym
czasie przeprowadził proces Jezusa z Nazaretu. W 36 r. kazał zabić Samarytan na górze Garizim, na co legat Syrii Lucjusz Witellius nakazał mu wyjazd do Rzymu, by bronił się przed zarzutem zabójstwa.
w jego miejsce nastąpił Gajus – Kajusz Juliusz Kaligula, cesarz w latach 37–41 po Chr.
[marg.] Eusebius – Euzebiusz z Cezarei (zm. ok. 340 r. po Chr.), biskup Cezarei Palestyńskiej, autor dzieł historycznych: żywota cesarza Konstantyna oraz Historii kościelnej
w 10 księgach, pierwszej próby przedstawienia dziejów Kościoła. W ks. 2, rozdz. 7 odnotował samobójczą śmierć Poncjusza Piłata.

[88]

wymiatali im na oczy – zarzucali im.

[89]

szkaradą – brzydką; tu: uwłaczającą.
przeklęty każdy był […] – Pwt 21, 23: „przeklęty od Boga jest, który wisi na drzewie”.
za raz – za jednym razem, równocześnie.
wolno im go było ukamionować – o kamienowaniu bluźnierców zob. Kpł 24, 16: „a kto by
bluźnił imię Pańskie, śmiercią niech umrze, kamieńmi go zabije wszystek lud”.

[90]

dla swej Wielkiejnocy – z powodu Paschy.

[92]

obiesił się powrozem – powiesił się na sznurze.

[93]

cześny – doczesny.

[94]

się uznać – przyznać się, uznać się za grzesznika.

[96]

[marg.] De civitate Dei – dzieło św. Augustyna Państwo Boże (napisane w l. 413–427) jest
historią świata ukazaną w 22 księgach jako walka porządku doczesnego (civitas hominis)
i Boskiego (civitas Dei). Zawiera też liczne uwagi na temat kultury starożytnej i filozofii.

[97]

niecierpliwość chorób – tu: niewytrzymałość na choroby.
Cato Uticensis – Katon Młodszy, filozof stoicki znany z wielkiej prawości. Zabił się w 46 r.
przed Chr. po bitwie pod Tapsus, nie mogąc znieść myśli o upadku republiki. Pisze o nim
św. Augustyn w Państwie Bożym I 23.
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Cornelius Rufus – właściwie: Corellius Rufus, który zagłodził się w 97 lub 98 r. po Chr.
w wieku 67 lat, nie mogąc znieść bólu spowodowanego podagrą.
[marg.] Plinius in Epistolis – Pliniusz Młodszy, polityk i pisarz rzymski I/II w. po Chr.,
autor 247 Listów, w tym do cesarza Trajana i historyka Tacyta. O śmierci samobójczej
Rufusa pisze do Kalestriusza Tyrona w liście I 12.
zelote, o których pisze Jozefus – podczas powstania żydowskiego przeciw Rzymianom (66–
73 po Chr.) jednym z ostatnich punktów oporu w 73 r. była twierdza górska Masada na
Pustyni Judzkiej, broniona przez zelotów pod dowództwem Eleazara ben Jaira. Przed
decydującym szturmem Rzymian zeloci popełnili zbiorowe samobójstwo, by nie musieć
się poddać; miało zginąć 960 osób, ocalały dwie kobiety i pięcioro dzieci. Opisał te wydarzenia Józef Flawiusz w dziele Wojna żydowska.
[98]

Lukrecyja – półlegendarna patrycjuszka rzymska, którą pod nieobecność jej męża zgwałcił w 510 r. przed Chr. Sekstus, syn króla Tarkwiniusza Pysznego. Nie mogąc znieść hańby, Lukrecja zabiła się. Jej krzywda spowodowała powstanie przeciw monarchii i ustanowienie w Rzymie republiki. Postawę i motywację Lukrecji rozważa św. Augustyn,
Państwo Boże, I 19.
powiesiło się dobrowolnie wiele niewiast – mowa o żonach germańskich Cymbrów, których w 101 r. przed Chr. pod Vercellae pokonał Gajusz Mariusz; kobiety te miały w obozie pozabijać własne dzieci, a potem same się powiesić.
jako świadczy tenże Augustyn – św. Augustyn rozważa w Państwie Bożym I 28 sprawę gwałtów zwycięskich żołnierzy na kobietach wrogów, ale nie przytacza przykładu żon Cymbrów.
[marg.] post conditam Urbem etc. – tłum. pol.: „w roku 652 po założeniu Miasta. Wojna trwała już trzeci rok, dopóki nie starto ostatecznie Cymbrów, którzy wcześniej zabili 80 Rzymian”.

[99]

Kleombrotus – Kleombrotos z Ambracji, filozof grecki, rzucił się w morze z murów miasta
po przeczytaniu dialogu Platona Fedon. Św. Augustyn mówi o nim w Państwie Bożym I 22.

[101]

Razijas – Razis, członek starszyzny żydowskiej, którego chciał wziąć do niewoli Nikanor, wódz wojsk Demetriusza Sotera, podczas powstania Machabeuszów (2 Mach
14, 37–46). Razis popełnił samobójstwo w trzech odsłonach: mieczem, skacząc
z wysokiego muru, wreszcie wyrywając sobie wnętrzności i rzucając nimi we wrogów. Nie uczynił tego dla próżnej chwały, jak pisze Białobrzeski, lecz chcąc uniknąć hańby niewoli.

[103]

w karbonę – do skarbony.

[104]

cedzili się z komorem, a wielbłąda połykali – powiedzenie, zapewne przysłowiowe, pochodzi z mowy Jezusa przeciwko faryzeuszom, Mt 23, 24.

[105]

jako u onego ojca… – zob. Syr 34, 24: „Kto ofiaruje ofiarę z majętności ubogich, jako który rzeże syna ku ofierze”.
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[106]

licemiernicy – faryzeusze.

[107]

Hakeldama – wskazanie na chaldejskie pochodzenie nazwy Hakeldama wzięte z komentarza Eutymiusza (zob. niżej, obj. do 109), w którym przytoczono odpowiednie rzeczowniki za tekstem – jak pisze autor – syryjskim.

[109]

Kaznodzieja próbuje tu wyjaśnić trudność w tekście Mt 27, 9–10, w którym odsyła
się do Jeremiasza jako źródła cytatu; wskazuje, że wzmianki o garncarzu znajdują się
rzeczywiście u tego proroka, ale nie odnoszą się do „pola garncarza” ani nie ma u niego mowy o 30 srebrnikach wkładanych do skarbony świątynnej, natomiast ten ostatni
motyw znajduje się u Zachariasza (11, 12–13). Białobrzeski przypisuje pomyłkę nieuważnym kopistom.
Orygenes – filozof i teolog I połowy III w. po Chr., działał w Aleksandrii i Cezarei. Wybitny komentator tekstów biblijnych, które interpretował często alegorycznie. Wśród
jego dzieł egzegetycznych jest też Komentarz do Ewangelii według Mateusza, w którym objaśniając Mt 27, 9–10, podaje dwa możliwe powody: albo nastąpił błąd kopistów,
którzy zamiast Zachariasza wpisali Jeremiasza, albo tekst przytaczany przez ewangelistę pochodzi z jakiegoś apokryfu proroctwa Jeremiasza (zob. uwagę na marginesie kazania Białobrzeskiego: in secretis Ieremiae haec continentur – „te słowa zawarte są w nieznanym piśmie Jeremiasza”).
Eutymijus – Euthymios Zigabenos (zm. po 1118 r.), bizantyjski teolog i egzegeta, mnich
w Konstantynopolu związany z dworem cesarza Aleksego I Komnena. Jego komentarze do czterech ewangelii w przekładzie łacińskim dominikanina Jana Henteniusa drukowano od 1543 r.
Rupertus – Rupert z Deutz (zm. ok. 1129), benedyktyński teolog i egzegeta; zob. jego
dzieło De gloria et honore Filii Hominis super Matthaeum.
Evangelium Syriacum – chodzi zapewne o najbardziej znany przekład syryjski Nowego Testamentu powstały w V w., włączony do syryjskiej wersji całego Pisma Świętego,
zwanej Peszitta.
[marg.] Hieronymus: Legi nuper […] – fragment z komentarza św. Hieronima do Ewangelii Mateusza, 227D: „czytałem niedawno w pewnej księdze hebrajskiej, którą przyniósł mi Żyd z sekty nazareńczyków, apokryf Jeremiasza, w którym znalazłem dosłownie taki fragment”.
glosa ordinaria – komentarz do łacińskiej Biblii przypisywany Walafridowi Strabonowi
(IX w.) lub Anzelmowi z Laon (XII w.), przepisywany i drukowany z tekstem Wulgaty;
stanowi kompilację patrystycznych i wczesnośredniowiecznych objaśnień (glos) do Biblii.
zabawę miał – zajmował się.
kazi – niszczy.
ozdobną – okazałą, obfitą.
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jako święty Jeronim powieda – dzieło św. Hieronima De locis Hebraicis jest łacińskim przekładem greckiego słownika miejsc biblijnych Euzebiusza z Cezarei.
[110]

aby się sprawował – aby się tłumaczył.

[112]

to jest sprawiedliwego sędziego – to powinien czynić sprawiedliwy sędzia.

[115]

dawać płatu – płacić podatek.
skaźca – ten, kto przekracza przepisy prawa.
spiknienie – spisek.

[119]

rybitwy – rybacy.

[121]

zupełną – nieuszczuploną.

[122]

prawe – prawdziwe.

[125]

[marg.] 3 Esdrae – apokryficzna 3 Księga Ezdrasza wydawana była w łacińskiej wersji
Wulgaty, a należy do licznych ksiąg związanych z postacią Ezdrasza, reprezentujących
zarówno tradycję żydowską, jak i chrześcijańską.
święta rzecz jest mieć w uczciwości prawdę – myśl Arystotelesa z I księgi Metafizyki nie jest
dosłownym przytoczeniem, ale raczej streszczeniem mniemań filozofa.

[126]

tłuszcz – tłumów.

[129]

Judasz Galilejczyk – przywódca powstania w Galilei za Kwiryniusza, w 6 r. po nar. Chr.,
jeden z wielu buntowników przeciw władzy rzymskiej. Wspomina go Gamaliel przed
Sanhedrynem, by udowodnić, że podobnie jak wystąpienie Judasza, które zakończyło
się szybką jego porażką, również działalność apostołów, o których osądzeniu rozprawiał
Sanhedryn, nie stanowi wielkiego zagrożenia (Dz 5, 37–39).
z Herodowej dzierżawy – z krainy rządzonej przez Heroda.
Heroda Antipy – Herod Antypas (ok. 22 przed Chr.–39 po Chr.), syn Heroda Wielkiego,
tetrarcha Galilei; zabił Jana Chrzciciela na prośbę Salome, córki Herodiady.
Heroda Aszkalonity – Herod Wielki (ok. 73 przed Chr.–4 po Chr.), król Judei, zasłużony jako budowniczy (m.in. rozbudował świątynię jerozolimską). Według Ewangelii św. Mateusza nakazał rzeź niewiniątek, gdy dowiedział się o narodzinach Mesjasza w Betlejem.
Agryppa, syn Archelaj – Herod Agryppa I (10 przed Chr.–44 po Chr.), wnuk Heroda
Wielkiego, król Judei od 41 r. po Chr. Białobrzeski czyni go synem Archelaosa, jednak
ojcem Agryppy był Arystobul, przyrodni brat Archelaosa.
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[marg.] Św. Jakub Większy – syn Zebedeusza i brat św. Jana Ewangelisty, jeden z dwunastu apostołów, poniósł śmierć męczeńską przez ścięcie mieczem z rozkazu Heroda
Agryppy w 43 lub 44 r. po Chr.
[130]

fołdrować na śmierć – oskarżać, żądając śmierci.

[135]

białe odzienie […] błazna – biel nie kojarzy się z błazeństwem w sposób oczywisty.
Herod odział Jezusa w lśniącą szatę (BT), zapewne chcąc ironicznie wyrazić swą pogardę dla niego przez okazały strój, który oznaczał równocześnie ambicje królewskie i niewinność.
stesknił się być tetrarchą – Herod Antypas, przejąwszy władzę po swym przyrodnim bracie Filipie, starał się o tytuł królewski u cesarza Kaliguli.
do Wiednia miast fracuskiego – Vienne w Galii, dokąd Kaligula powiadomiony o tym, że
Herod spiskuje przeciw niemu, zesłał go i jego żonę Herodiadę. Józef Flawiusz w Starożytnościach żydowskich twierdzi, że miejscem wyganania był Lyon.

[137]

Luter z Zwingliuszem – mowa o spotkaniu w Marburgu w 1529 r.: z inicjatywy landgrafa
heskiego Filipa Luter i Zwingli mieli porozumieć się w sprawie sakramentów, by zbudować jedność zwolenników reformacji. Spotkanie skończyło się fiaskiem.
z sakramentarzmi – z kalwinistami.
[marg.] Sleidanus – Johannes Sleidanus (1506–1556), historyk niemiecki, autor dzieła
De statu religionis et reipublicae Carolo V caesare commentarii, 1555.

[138]

siedmiorakim powłóczeniem – siedem wyliczonych niżej „dróg” Jezusa podczas procesu wykorzystywano w kalwariach – powstających w Europie ośrodkach kultu, w których naśladowano Jerozolimę i budowano kaplice dla upamiętnienia epizodów męki Pańskiej.

[141]

naprawa – namowa.

[142]

Orygenes inną przyczynę […] kładzie – w Komentarzu do Ewangelii św. Mateusza, traktat 35.

[143]

na koncylijach – na soborach i synodach.

[146]

jedni troje, drudzy tylo dwoje – reformatorzy nie uznają większości sakramentów katolickich.
Na ogół akceptują dwa: chrzest i Eucharystię, niektóre odłamy dodają do nich pokutę.
umiłowali ludzie więcej to co było złego – zob. J 3, 19: „ludzie raczej miłowali ciemności niż
światłość, bo były złe ich uczynki”.

[147]

pawłoczaną – zrobioną z pawłoki, cienkiego czerwonego jedwabiu.

[150]

się zachować – przysłużyć się, przymilić się.
sceptrum (łac.) – berło.
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nacz – na co.
nizacz – za nic.
[155]

występ – występek, przewinienie.

[157]

[marg.] przepuszczenia – przyzwolenia.

[158]

się buczyć – pysznić się.

[159]

stoici philosophi […] – sentencję Zenona z Kition, założyciela szkoły stoickiej, przytacza,
wśród innych paradoksów stoickich, Cyceron w mowie Pro Murena 61.
heretycy, którzy tegoż uczą – protestanci odrzucali katolickie rozróżnienie grzechów powszednich i śmiertelnych, uznając każdy grzech za śmiertelny.

[160]

przenagabanie – niepokój.
zemdlili – osłabili, uczynili bezsilnym.

[161]

[marg.] Beda – św. Beda Czcigodny (Venerabilis, 672–735), benedyktyn anglosaski, doktor
Kościoła, znany z dzieł teologicznych, historycznych i egzegetycznych. Napisał komentarze do wszystkich ewangelii oraz do wielu ksiąg Starego i Nowego Testamentu. O Lithostrotos mówi w Expositio in Marci Evangelium (Komentarzu do Ewangelii św. Marka).

[162]

Białobrzeski relacjonuje tu trudność, jaką do dziś sprawia egzegetom ustalenie chronologii wydarzeń w Wielki Piątek: ewangelista Marek pisze o godzinie trzeciej, kiedy ukrzyżowano Chrystusa (Mk 15, 23), a Jan około godziny szóstej opisuje sąd Piłata ( J 19, 14).
Teofilakt – Theophilactus abp Ochrydy w Bułgarii, zm. w 1107 r., święty Kościoła wschodniego. Znany z komentarzy do większości ksiąg Nowego Testamentu. O możliwym błędzie
kopisty przepisującego tekst Mk 19, 14, który mógł pomylić litery oznaczające liczebniki, Teofilakt pisze w Enarratio in Evangelium Ioannis (Patrologia Graeca 124, 267–270).
napisano czwartą godzinę miasto szóstej – powinno być: trzecią godzinę; Teofilakt wyraźnie mówi o literze gamma oznaczającej liczbę 3.
Augustyn święty tak tę różność zgadza – zob. In Evangelium Ioannis tractatus 124, trakt.
117. W dziele De consensu Evangelistarum libri quattuor, ks. 3, rozdz. 13.47, św. Augustyn raczej z dystansem relacjonuje sposób pogodzenia chronologii męki Pańskiej, o którym tu mowa.
Niektórzy zasię Doktorowie – nie udało się ustalić, którzy z pisarzy chrześcijańskich stosowali ten argument do wyjaśnienia omawianej tu trudności.
wigilija – straż, okres trzygodzinny między zmianami warty.
wolny szańc – tu: otwarte pole, wolność wyboru.
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[165]

Rzymianie królestwo ich i Jeruzalem spustoszyli – podczas żydowskiego powstania przeciw Rzymianom za cesarza Wespazjana (66–73 po Chr.) ważnym wydarzeniem było zdobycie Jerozolimy w 70 r. przez legionistów pod dowództwem Tytusa Flawiusza. Miasto zburzono, świątynię spalono, według Tacyta miało zginąć 600 tys. Żydów.
Jak świadczy Józef Flawiusz (Wojna żydowska), tych, którzy przeżyli, masowo sprzedawano w niewolę.

[166]

przywrzało – przywarło, przykleiło się.

[167]

Porta vetus – brama na północnym zachodzie Starego Miasta w Jerozolimie, zwana też
Bramą Jeszańską (zob. Neh 3, 6 i 12, 39), w sąsiedztwie Bramy Efraima.
piętnaście stóp na wzdłuż – wymiary krzyża Chrystusowego szacowano różnie. Niemiecki
jezuita Jakob Gretser, znany erudyta z przełomu XVI/XVII w., w dziele De cruce Christi
pisze, że belka pionowa mierzyła ok. 4 m, poprzeczna ok. 2,4 m. Jak się dziś sądzi, Jezus
nie niósł całego krzyża, tylko belkę poprzeczną (patibulum).

[170]

Orygenes pisze – w Komentarzu do Ewangelii św. Mateusza, rozdz. 126.
[marg.] Theophilactus – w Enarratio in Evangelium Matthaei 27, 33; Hieronymus – odwołanie do dwóch miejsc, w których św. Hieronim wspomina, że Kalwaria wzięła nazwę
od czaszki Adama: w liście Pauli i Eustochium do Marcelli (Epistulae 46, 3) oraz w komentarzu do Listu do Efezjan (ks. III, 5, 14).

[171]

figurą przeznaczono – zapowiedziane przez typ starotestamentowy.
[marg.] Cytat z: św. Hieronim, Epistula 46, 3: „Kalwaria została tak nazwana dlatego, że
pochowano na niej czaszkę pierwszego człowieka, aby drugi Adam zmył grzechy spoczywającego tam pierwszego Adama krwią płynącą z krzyża”.

[175]

rozumieją przez tę sukienkę […] Kościół – taką interpretację można znaleźć w komentarzach do Ewangelii św. Jana autorstwa św. Augustyna (traktat 118), św. Jana Chryzostoma (homilia 84) i św. Cyryla Aleksandryjskiego (ks. 12 rozdz. 31).
Eutymijus – w komentarzu do Ewangelii św. Mateusza 27, 35.

[182]

we czterdzieści lat po Chrystusowym wniebowstąpieniu – mowa o wojnie żydowskiej (66–
73 po Chr.) i represjach wobec Żydów.

[183]

Szczepan święty – zob. Dz 7, 59: „A klęknąwszy na kolana, zawołał głosem wielkim, mówiąc: «Panie, nie przyczytaj im tego grzechu»”.
Jakub święty Mniejszy – jeden z dwunastu apostołów, biskup Jerozolimy. Poniósł śmierć
męczeńską ok. 62 r. po Chr.; Euzebiusz z Cezarei pisze w II księdze Historii kościelnej,
że po strąceniu ze szczytu świątyni, a przed ukamienowaniem Jakub powtarzał słowa
Chrystusa: „Panie, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią”.

[186]

wspamiętawszy – przypomniawszy sobie.
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[188]

nauczyciele, którzy pokutę zgładzają – mowa o reformatorach, którzy na ogół odrzucali sakrament pokuty, a zwłaszcza spowiedź sakramentalną, oczyszczenie z grzechu czyniąc
sprawą indywidualną między wiernym a Bogiem.

[191]

pracą o niej – troskę o nią.
gdzieby – tu: gdyby.

[197]

pannie Janowi świętemu – w ten sposób autor podkreśla niewinność św. Jana.
na krótce – w niewielu słowach, w skrócie.
nieprzyjaciele panieńskich czystości – krytyka protestantów, którzy nie uznawali życia zakonnego.

[198]

i Turcy, i wszyscy mahometanie – Maryja jest w islamie czczona jako kobieta posłuszna
Bogu; występuje w Koranie, muzułmanie uznają Niepokalane Poczęcie. Maryja jest obecna w różnych formach pobożności muzułmańskiej.

[199]

słowo chaldejskie – język aramejski; istotnie, w ewangeliach św. Mateusza i św. Marka transkrypcja grecka słów Chrystusa, stanowiących początek Psalmu 22 (21), w pierwszej części odtwarza tekst hebrajski (Eloi, Eloi), w drugiej zaś – aramejski (lamazabatani, w BT
lema sabachthani). Eutymiusz w komentarzu do tego miejsca podaje obie wersje przytoczone przez Białobrzeskiego i stwierdza, że Jezus odszedł od tekstu hebrajskiego i wypowiedział początek psalmu w aramejskim jako języku powszechnie używanym przez lud.
[marg.] siedmdziesiąt tłumaczów – tłumacze Septuaginty, przekładu Starego Testamentu na język grecki. Istotnie, w tekście greckim Ps. 22 (21), 1 dodano dwa (nie trzy) słowa przetłumaczone tu przez autora.

[200]

Dyjonizyjusz – pierwszy biskup Aten, nawrócony przez św. Pawła. Tu jednak mowa
o Pseudo-Dionizym, autorze pism teologicznych tworzącym prawdopodobnie na przełomie V/VI w. po Chr., autorze m.in. dzieł Hierarchia niebiańska i Imiona boskie. W Liście 7, adresowanym do Polikarpa, opowiada, jak wspólnie z adresatem listu i filozofem
Apollofanem byli w egipskim Hierapolis świadkami zaćmienia słońca, do którego doszło w czasie śmierci Jezusa.
„Aut mundus perit…” – „Albo świat ginie, albo Bóg natury cierpi”, powiedzenie przypisane Dionizemu Areopagicie w Breviarium Romanum (nie ma tych słów w jego pismach).
Orygenes – w Komentarzu do Ewangelii św. Mateusza, rozdz. 134.
Orozjusz – Paulus Orosius (zm. przed 423 po Chr.), teolog i historyk chrześcijański, autor Historiarum libri VII adversus paganos; w VII księdze tego dzieła pisze o ciemnościach
zalegających ziemię w chwili śmierci Chrystusa.

[201]

on Doktor mówił – fragment hymnu eucharystycznego przypisywanego św. Tomaszowi z Akwinu Adoro te devote (w. 9–10): In cruce latebat sola deitas, / Sed hic latet
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simul et humanitas”. Hymn ten, według tradycji, Doktor Anielski odmawiał na łożu śmierci.
[202]

Berthołd – Berthold von Rohrbach (zm. 1356), członek grupy Braci Wolnego Ducha, wywodzącej się z ruchu begardów. Bracia głosili idee podobne do waldensów, m.in. że doskonali nie mogą grzeszyć, czyli nie są zobowiązani do przestrzegania przykazań. Berthold został spalony na stosie po procesie przed sądem inkwizycji.
Nauklerus – Joannes Nauclerus (Naukler, ok. 1425–1510), prepozyt i rektor uniwersytetu
w Tybindze, napisał historię powszechną od Adama do 1500 r. pt. Memorabilium omnis
aetatis et omnium gentium chronici commentarii. O spaleniu Bertholda von Rohrbach na
stosie w księdze 46; tam Naukler jako pierwszy z jego heretyckich „artykułów” wymienia ten podany przez Białobrzeskiego.
przez Kalwina tak mówi – Jan Kalwin (1509–1564), teolog, twórca ewangelicyzmu reformowanego, założył w Genewie gminę realizującą jego idee religijne. Najważniejsze
dzieło Kalwina to Institutio religionis Christianae (1536).
Melanchton – Filip Melanchton (1497–1560), najbliższy współpracownik Marcina Lutra,
profesor uniwersytetu w Wittenberdze.
Albertus Szperlin – Albert Sperling, autor dzieła De maiestate et praesentia Corporis Christi…, Ingolstadt 1565.

[203]

gębkę – gąbkę.
dawali pić […] aby prędzej umarli – płyn, który podano Jezusowi przed śmiercią, to posca, napój orzeźwiający powszechnie używany przez rzymskich żołnierzy. Twierdzenie
Białobrzeskiego, że picie octu przyspiesza śmierć, nie znajduje uznania dzisiejszych badaczy rozważających medyczne aspekty męki Pańskiej, było jednak rozpowszechnione.
W Księdze Przysłów 31, 6 czytamy: „Dawajcie sycery smętnym [BT: skazańcom]”. Teofilakt i inni autorzy piszą o tym jako o rzeczy pewnej.

[205]

[marg.] W greckim tekście stoi – istotnie, w greckim tekście Ps 31 (30), 5 tłumacze Septuaginty użyli formy czasu przyszłego czasownika: parathesomai.
Żołtarza – psałterza.

[206]

surowie błądzili oni heretycy – sąd, że Chrystus nie miał duszy, wiąże się z poglądami doketystów (od III w. po Chr.), którzy uznawali połączenie natury Boga z naturą ludzką za niemożliwe, dlatego uznawali ciało Chrystusa za pozorne, a więc pozbawione duszy.

[209]

zasłona kościelna – zasłona w świątyni jerozolimskiej oddzielająca Miejsce Najświętsze
(świątnicę) od Świętego (ciała kościelnego); powszechnie interpretowano ten znak jako zakończenie epoki ofiar starotestamentowych (jako pierwszy czyni to autor Listu do Hebrajczyków w rozdz. 9–10).
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to jest mur, który przedzielał ciało kościelne od świątnice – nawiązanie do apokryficznej
Ewangelii Hebrajczyków, powstałej zapewne pod koniec I w. po Chr., pisanej literami
hebrajskimi. Nie dochowała się do czasów nowożytnych. Znał ją św. Hieronim i właśnie
we fragmencie przezeń odnotowanym znajduje się informacja: „to nie zasłona świątyni się rozdarła, ale wyjątkowej piękności architraw świątyni runął, rozdzielił się i rozłamał” (EwHbr 22, [w:] Apokryfy Nowego Testamentu, red. M. Starowieyski, t. 1, Ewangelie apokryficzne, Lublin 1986, s. 72).
niezbedny – budzący odrazę, szpetny.
się padały – pękały.
[210]

Jedni Doktorowie powiedają […] – zagadnienie, co stało się ze zmarłymi, którzy wstali z grobów w dzień Zmartwychwstania: czy jak Łazarz umarli ponownie, czy poszli do
nieba po daniu świadectwa – rozważa Cornelius Jansenius, Commentarii in suam Concordiam ac totam historiam Evangelicam; dzieło to wydane zostało po raz pierwszy w 1571 r.,
autor był biskupem Gandawy i profesorem uniwersytetu w Lovanium. Według niego
Augustyn, Eutymiusz i Teofilakt byli zwolennikami pierwszego stanowiska, Hieronim,
Orygenes, Beda Czcigodny i Ambroży – drugiego.

[213]

dwojga świąt – szabatu i Paschy.
mieli też rozkazanie w swoim zakonie – zob. Pwt 21, 22–23: „Gdy popełni człowiek, co
śmiercią karano być ma, a skazany na śmierć, zawieszony będzie na szubienicy, nie zostanie na drzewie trup jego, ale tegoż dnia będzie pogrzebiony”.

[215]

Jan święty powieda, że na to patrzył […] – zob. J 19, 35: „A który widział, wydał świadectwo i prawdziwe jest świadectwo jego. A on wie, iż prawdę powieda, abyście i wy wierzyli”.
heretyków, którzy śmieli mówić, że ciało Pana Chrystusowe było z powietrza – w sporach na
tematy chrystologiczne w pierwszych wiekach chrześcijaństwa zwolennicy doketyzmu
wyznawali pogląd, że ciało Chrystusa nie było rzeczywiste, ale pozorne lub niebiańskie
(eteryczne). Poglądy takie pojawiały się w średniowieczu w różnych formach.

[217]

otworzysta – dostępna.
o której Zacharyjasz prorokował – zob. Za 13, 1: „Onego dnia będzie źrzódło otworzone
domowi Dawidowemu i mieszkającym w Jeruzalem na omycie grzesznego i miesiącznice”.

[218]

Izydorus – św. Izydor z Sewilli (ok. 560–636 po Chr.), arcybiskup Sewilli; głównym jego dziełem jest encyklopedia w 20 księgach pt. Ethymologiae.
Longin zeszły na wzroku – imię to w apokryfie Ewangelia Nikodema (Acta Pilati) nadano żołnierzowi, który włócznią przebił bok Chrystusa; utożsamiano go też z setnikiem,
który wyznał wiarę po śmierci Jezusa. Legenda o tym, że kropla krwi uleczyła oko żołnierza, pochodzi ze średniowiecza; przytacza się często jej wersję przekazaną przez św.
Izydora. Longin miał zostać ochrzczony, prowadzić działalność apostolską jako mnich
w Kapadocji i umrzeć śmiercią męczeńską.
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[219]

własną – właściwą.

[220]

[marg.] Omnia vanitas – wszystko marność (wyrażenie powtarzające się w Księdze Koheleta).

[221]

ato – a oto.
Józef z Nikodymem – Józef z Arymatei, członek Sanhedrynu, według św. Jana był uczniem
Chrystusa; Nikodem, faryzeusz i członek Sanhedrynu, który przyszedł do Jezusa potajemnie ( J 3, 1–21), a potem był ukrytym uczniem.
był zacnym rycerzem – tu: był z dobrego rodu, był dostojnikiem.
wymiatali – wyrzucali.

[223]

sto funtów mirry i aloes z inszemi zioły – do pochówków żydowskich służyły wonne zioła, którymi namaszczano ciało dla zabicia złych zapachów oraz uniknięcia zarazy; mirra – pachnąca żywica, aloes – olejek wyciśnięty z liści sukulentu o tej samej nazwie.
miarę grobu Pańskiego – siedem stóp jako długość komory grobowej podaje Beda Czcigodny w komentarzu do 15 rozdz. Ewangelii św. Marka; wysokość określa obrazowo:
mężczyzna może dotknąć sufitu wyciągniętą ręką, co odpowiada jednemu łatrowi. Inni
autorzy podają inne rozmiary, np. Brocardus – 8 stóp długości.
łatr – miara długości równa 4 łokciom (ok. 2 m).

[225]

zaraźliwych – tu: niezbożnych.

[226]

w płótno chędogie i białe – korporał, biała chusta używana podczas mszy św. jako obrus,
na którym kładzie się patenę z hostią.
[marg.] Mandato Sylvestri primi Papae – z nakazu papieża Sylwestra I (I poł. IV w. po
Chr.). Informację o tym wziął Białobrzeski z dzieła Janseniusa (zob. wyżej, obj. do 210),
rozdz. 144.

Piotr Skarga

Kazanie na Wielki Piątek.
O siedmi słowiech Pańskich na krzyżu
Wynidźmy do niego przed bramę, zelżywość jego nosząc Hebr. 13

Pan Jezus, mówi apostoł, „aby przez krew swoję poświęcił lud, przed bramą ucierpiał”, i upomina nas, mówiąc: „Przetoż wychodźmy do niego przed obóz,
nosząc wzgardę jego”. Nieprzyjaciele oni, Żydowie, Zbawiciela świata nie prosto zgubić i zabić, ale jaką nawiętszą mogli zelżywość i ohydę u ludzi uczynić mu
w śmierci, chcieli. Nie na zdrowiu tylo jego, ale na czci i na sławie pomsty szukając – aby nie tylo zginął, ale śmiercią sromotną zelżony ohydę u ludzi i po śmierci miał. Mogli go zabić i ukamionować, mając go w ręku jako ine proroki, jako
im i Piłat mówił: „Weźmicie go a wedle prawa swego osądźcie”; ale zdała się im
to jeszcze mała pomsta – aby od swoich braciej i narodu zginął; wydali go poganom, nieobrzezańcom, jako psom i wilkom, aby od ich ręku umarł. Mała się im
pomsta zdała, aby w mieście świętym, w murach, przy onym tak sławnym kościele, ale aby w polu na drzewie, na sromotnej górze onej zamordowany został.
I szukając jednego więtszej zelżywości, wypełnili swoich ofiar prorockie figury,
mówi apostoł; takie mieli w zakonie rozkazanie: aby ciała tych bydląt, których
krew biskup do świątyni wnosił, przed obozem abo bramą palone były. Dlategoż, powiada, nasz Pan Jezus, „aby krwią swoją lud poświęcił, przed bramą ucierpiał”. W mieście wiele krwie wylał na biczowaniu i koronowaniu, i poszyjkowaniu, a w twarz świętą kołataniu – ale przed miastem ucierpiał jeszcze więcej i tam
umarł, i jako ofiara wdzięczna Bogu Ojcu za nas na drzewie w ogniu miłości zgorzał. Lecz niecześć i sromota krzyża i pola onego obróciła się w wielką sławę: iż
do krzyża zbiegają się wiele miast, wiele królestw i narodów – na koniec i wszytek świat. Małe im w Jeruzalem, ciasne miasteczko na miłośniki i sługi ukrzyżowanego; wielki lud przestrzeństwa potrzebuje. Woła Izajasz: „Rozprzestrzeniaj miejsce obozu twego, Syjonie, rozciągaj skóry namiotu twego, długie czyń
[1]
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Hebr. 13, [12–13]

Nie lada jako zgubić
Żydowie Pana chcieli.

Ciasne mury na sługi
ukrzyżowanego.
Isa. 54,[2]

Piotr Skarga

Pod krzyżem lepsze
miasto i raj z łotrem
najdziem.

powrózki twoje, umacniaj goździe twoje”. Bo i z lewej, i z prawej strony ludzi do
krzyża przybywa. W polu-ś stanął, Panie Jezu, w polu-ś tę wysoką chorągiew postawił, pod którą się wiele narodów ze wszytkiego świata skupiło, aby na cię lepiej patrzyli, a nic im nie zasłaniało. I my dziś wychodźmy z miasta i zabaw domowych, i myśli świeckich, w to pole pod krzyż, nosząc na sobie zelżywość Pana
naszego, a królestwa i miasta onego szukając, które łotrowi obiecał. Co-ć tu za
mieszkanie w tym błocie? Niepewne to mury i zamki na ziemi, do lepszych pod
krzyż wychodźmy. Najdziem raj z dobrym łotrem i miasto ono, do którego Jezus
z krzyża i z grobu wstąpił, aby nas do niego za sobą wprowadził. Ale pierwej zelżywość i krzyż jego nośmy, z nim cierpiąc i mękę świętą jego rozmyślając. Skupmy się pod krzyż, a słuchajmy, co z krzyża mówi, nim umiera. Te słowa naważniejsze i pamiętniejsze są, które konający mówią. Stójmy pod krzyżem nie jako
farużowie i żołnierze, i lud on głupi, którzy się z Pana śmiali i Panu więtszą zelżywość czynili – ale jako Naświętsza Matka i Jan, i Magdalena, i niektóre niewiasty, którzy z ukrzyżowanym boleli i smutkiem się, i ciężkością jego napełniali,
krzywdę i mękę jego za swoje biorąc i sromotę jego na sobie nosząc. Stójmy jako
uczniowie pod stolicą mistrza naszego. Bo taką też sobie do nauki naszej kazalnicę obrał, z której nas naucza, nie tak mówienim jako cierpienim. A jednak i to,
co mówi, niech na ziemię nie padnie. Porywajmy a paść na ziemię nie dopuśćmy,
ale raczej na serca nasze bierzmy słowa ze krwią i łzami mieszane, abyśmy się tą
krwią Syna Bożego poświęcili i grzechy nasze obmyli.

Pierwsze słowo

(nie w porządku Ewangelijej,
ale w naszym uważaniu i nabożeństwie)
Boże, Boże mój, czemuś mię opuścił?

Psal. 21, [2]

Nie myślmy o tym, aby tu Pan nasz jaką niecierpliwość abo, jako dzisiejszy ministrowie bluźnią, zwątpienie jakie temi słowy dał po sobie znać. Uchowaj
Boże, to mówić i pomyślać o Panie bezgrzesznym, w którym się żadna przygana
nigdy naleźć nie mogła, który jest wzorem doskonalstwa wszytkiej pobożności.
O którym mówi Izajasz, iż: „Żadnego grzechu nie miał i zdrada żadna nie nalazła się w uściech jego”. Temi tedy słowy i wołanim: „Boże, Boże mój, czemuś
mię opuścił?” pokazuje Pan prawdę, wielkość i ciężkość męki swojej: iż cierpi nie
obłudnie, jako niektóre sekty heretyckie mówiły, ale prawdziwie jako człowiek
w ciele prawy; iż wielkie a ciężkie boleści czuje i i pod nimi tak żałośnie stęka. Bowiem nad ine wszytki ludzie i święte więcej i ciężej cierpi, jako niżej w tym tam
psalmie dokłada: „Do ciebie – prawi – wołali ojcowie naszy i wybawieni są. A ja
zostaję jako robak a nie człowiek, naśmiewisko ludzkie i pomiotło pospólstwa”.
[2]

Ministrowskie,
kalwińskie
bluźnienia.
Isa. 53, [9]

Manichei.

Psal. 21, [6–7]
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Bo pewnie żaden na świecie święty nie był, który by i tak wiele, i z więtszą ciężkością cierpiał. A to z tej miary.
[3] Bo naprzód nosił na sobie wszytkiego świata grzechy, to jest karanie za
nie, jako prorok mówi: „Włożył nań Pan Bóg złości wszytkich nas”. Które karanie miało być barzo i nazbyt wielkie, wedle wielkości i ciężkości grzechów ludzi na świecie, co byli, są i będą. A iż w personie był tak zacny i wielki (bo Syn
Boży i Bóg prawy) – namniejsza krzywda była mu cięższa niżli na świecie któremu cesarzowi i królowi nawiętsza. Bo im kto jest zacniejszy i mędrszy, tym go
każda zelżywość barziej boli i lepiej ją i głębiej u siebie uważa i rozbiera, i ciężej
na nię stęka; nie tak boli kmiecia zelżywe słowo jako króla. A cóż Syna Bożego,
u którego królowie świeccy jako kmiecie napodlejszy?
[4] A k temu Syn Boży i Bóg prawy cierpi nie tylo na ciele rany, ale to co barziej boli, na sławie potwarzy i przyczytanie wielkich grzechów, więtszych niżli
je Barabasz, on łotr tak wielki, miał. A co jeszcze naciężej boli wielkie pany, na
czci cierpiał zelżywość, uplwania, biczowania, zdeptania, koronowania, policzki,
poszyjki i taką wzgardę u wszytkich, iż się do robaka, którego każdy ród zdepce,
a nie tak żałuje jako inego bydlęcia, przyrównał. Jeszcze się ciężkość męki Pańskiej i stąd pokazuje, iż Pan był wielce subtelnego ciała, z onej przeczystej krwie
panieńskiej, z Ducha Świętego sprawy spojonego, na którym każda namniejsza
boleść więtsza być musiała niżli u drugich ludzi nawiętsza.
[5] A nade wszytko tym męki Pańskie różne i cięższe były od inych ludzi, iż inni
święci cierpiąc dla Boga i prawdy, i sprawiedliwości, mieli na duszy wnętrzne pociechy – które tak drugdy były hojne, iż dla ich wdzięczności abo nie czuli cielesnej boleści, abo mało co czuli. Jako czytamy o męczennikach. Wawrzyniec święty pieczony na kracie żelaznej z okrutnika się śmiał i ucinać, co się upiekło, a na
drugą stronę obracać kazał – mając przy sobie anioła który go ścierał, mało co boleści czuł. Także i Markus, i Marcellinus, i inni. Lecz Pan Jezus od wszytkich pociech wnętrznych na duszy odsadzony był i prawie osierocenie i opuszczenie, jako
tu woła, znosił, gdy mówi: „Boże, Boże czemuś mię opuścił?”. Inycheś świętych nie
opuszczał – a ja jako robak wzgardzony a nie człowiek. Przebieżmy powieść męki
Pańskiej a obaczmy, na wielu miejsc opuszczony był, aż do krzyża przyjdziem. I będziem w dziesiąci gospodach, w których dziś Syn Boży przemieszkiwał, patrząc,
jaką tam ucztę miał; a w dziesiątej z nim odpoczniem, gdy mówił: „Skończyło się”,
czas na pokój. „W ręce twoje, Ojcze, odlecam ducha mego”.
[6] Naprzód zajrzemy do pierwszej gospody, patrząc na wielkie osierocenie jego
w Ogrójcu, gdy mówi, przed uczniami się opowiedając: „Smutna jest dusza moja
aż do śmierci”. To jest równa się smutek śmierci. Co za smutek Pan miał i jakie na
duszy strapienie bez pociechy żadnej – nietrudno się domyślić. Nie o to się smucił, iż cierpieć miał i tak okrutnie, jako się namieniło – ale o to, iż ludzie, za które cierpiał, Boga gniewali i łaskę jego utracili. Bo jako się grzech na duszy, tak też
pokuta zań od żałości i smutku poczyna. Dosyć czyniąc i pokutując za grzechy
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Żaden święty z więtszą
ciężkością nie cierpiał
jako Pan Jezus.
Isa. 53, [6]

Zacni i mądrzy
ciężej cierpią.

Na czci i sławie wielkie
pany krzywda barzo boli.
Psal. 21, [7]
Pańskiego ciała
subtelność bólu
przyczyniała.
Pan na duszy pociech nie
miał jako ini święci.

Pierwsze opuszczenie
w Ogrójcu.

Piotr Skarga

Pan na sercu pierwszy
dosyć za grzechy nasze
czynił.

Mógł się Pan
śmierci bać.

Ioan. 18, [4–5]
Luc. 22, [53]

Bojaźni Pańskiej
przyczyna.

Z bojaźni tej
męczennicy i święci
mężni zostają.

Pot krwawy.

Słowo Pańskie
do Piotra.

nasze, pierwej niezmierną żałość na duszy uczuł, która by naszę skruchę nagradzała i nam ją zaś, gdy zgrzeszym, jednała. A jako wiele i wielkich grzechów świat
popełnił, tak też ona żałość w Panie i smutek wielki był i przechodził wszystkie
smutki na świecie. Przetoż za nim zjęła Pana Jezusa teskność i ból serdeczny, który on pot krwawy z jego ciała wytoczył, który aż na ziemię z niego płynął.
[7] Mógł się też Pan bać śmierci i onego, na które patrzył, i przyszłego cierpienia i zelżywości, aby pokazał prawą mękę i prawe człowieczeństwo, i naturę naszę, która się na tak ciężkie rzeczy wzdryga. Gdy święci dla prawdy i Boga swego cierpieli, a śmierci się nie bali, i drugdy bólu i ran nie czuli – Boską moc na
dowód swej prawdy na sobie pokazowali, iż coś w sobie nad ludzie i naturę ludzką mieli. Lecz gdy Bóg prawy cierpieć i umrzeć w ciele miał (czego Boska natura nie niesie – bo jest niecierpiętliwy i nieśmiertelny), nikt by temu nie wierzył,
aby prawe człowieczeństwo miał – gdyby się był śmierci i męki nie bał, i bólów
wielkich nie uczuł. Wszakże nic męskiego jego statkowi ona bojaźń nie ujęła.
Bo nie uciekał ani się wymawiał z męki, ale ochotnie do niej sam chcąc przystąpił, pytając: „Kogo szukacie, otom ja jest”, wiążcie i bijcie, bo to godzina wasza,
której wam tego dopuszczono. I dobry, i mężny żołnierz przelęknie się w przygodzie – ale nie uciecze i mężno się potka. Wszakże bojaźni onej pierwsza była
przyczyna nagroda naszej nieprawości, w której się Pana Boga i sądów jego nie
boim; on ją na się wziął za grzechy nasze, patrząc na surowość i sprawiedliwość
Boską, której nad grzeszniki używa, aby się na nim zatrzymała a żeby nam przez
tę wysługę swoję bojaźń Boską w serce wlewał, abyśmy się, gdy grzeszym, i sądów Boskich bali, a śmierci się i czartów, i innych złych przygód nie bali – ale
przez jego bojaźń, męstwo na nasze nieprzyjacioły i na śmierć wszelaką dla imienia jego, gdyby tego potrzeba, serce wielkie jako oni męczennicy mieć-eśmy mogli; z tej bojaźni Pańskiej wszyscy męczennicy i święci siły i męstwa nabierali i na
śmierć i męki, jako na gody, dla imienia Bożego nacierali.
[8] Wielkie tu opuszczenie Pan cierpiał, gdy się do modlitwy ucieka, gdy przyklęka i na ziemię pada, a jako barzo strapiony woła: „Ojcze, jeśli raczysz, oddal
kielich ten ode mnie”. Które to słowo wielkość niezmierną ciężkości na duszy
pokazuje; ale męstwa i raz postanowionej wolej nie przełamuje, gdy przydaje:
„Wszakże nie to co ja chcę, ale co ty, Ojcze, chcesz, to się niech stanie, nie moja
wola, ale twoja niech się dzieje”. A tę tak okrutną ciężkość nabarziej pot krwawy
pokazał, iż smutek i teskność, i bojaźń ona z dusze na ciało wypłynęła i tak zemdliła i ścisnęła ono niewinne i subtelne serce, iż się krew ze wszystkich członków ruszyć musiała.
[9] O smutny Jezu, kto cię ucieszy? Anioł z nieba przyszedł, posila cię jako osłabionego, a tyś jest aniołów wszytkich umocnieniem; u swoich uczniów nie nalazłeś pociechy. Do Piotra mówisz: „«Pietrze, nie mogłeś jednej godzinki wytrwać
ze mną, a nie spać i smutku mi tego pomagać?». Obiecowałeś się za mię umrzeć,
a ty dla mnie tej niewielkiej ciężkości trochę niespania nie wytrwasz? Widzę
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duszę ochotną, ale ciało słabe”. I wymawiasz nas, namilszy Jezu, a sam nasze ciężkości wszytkie i słabości na się bierzesz, sam cierpisz bez żadnej pomocy, prawie
opuszczony i od wszytkich wnętrznych pociech odsadzony. Jakuba patryjarchę
Bóg z smutku o syny i o Józefa, i Dawida, gdy go syn prześladował, i inne wybawił – a ciebie opuścił. Dajże nam prawdziwą żałość i skruchę serdeczną za grzechy nasze, abyśmy się w gorzkości ducha zasmucili, i na sądy się Boże, i męki piekielne, i gniew Boży, w który grzesząc wpadamy, przestraszyli.
[10] Był jeszcze opuszczony Pan Jezus w ręku Judaszowych i tych, którzy z nim
na poimanie jego przyszli. Zdrajca się nie upamiętał ani ślepotą, która nań i na rotę
jego padła, gdy wykonywać miał zdradę swoję – i oni wszyscy Pana, nań patrząc, nie
poznali, i sam ich pyta: „«Kogo szukacie?» Otoście ślepi, nie znacie mię, tak dawno
i dobrze mię znając, ręka was moja oślepiła i prowadziłbych was jako on Helizeusz, gdzie bych chciał, i uchronić bych się mógł łacno, ale nie chcę”. Dobył trochę
i mocy swej Pan Jezus na nie – gdy zbrojne żołnierze ony jednym słowem poraził
i o ziemię rzucił, mówiąc: „Jam jest”; a jednak się i tym nie upomnieli, ani się Judasz
ukarał i łaskawość Mistrza jego nie ruszyła go, gdy mówił: „«Wiem, na coś przyszedł, zdradzić mię całowanim chcesz», będąc moim przyjacielem i uczniem, i domownikiem – jednak ci tego pocałowania nie bronię. Znaj przedsię łaskawą twarz
moję ku sobie i gotowość do odpuszczenia grzechu twego. Nie twoja mię zdrada
wydaje – ale wola Ojca mego i moja; a ty tak giniesz, iż było lepiej, abyś się był na
świat nie rodził. Widzisz, iż się obronić mogę, gdybych chciał”.
[11] Co i do roty onej mówi: „Dawnoście poimać mię chcieli i patrzyliście na
mię w kościele i na jawnych miejscach, nie mogliście mię poimać i odchodziliście
z mego kazania zlepszeni i zbudowani, gdyście mię imać chcieli. Lecz teraz wam
dozwalam. To godzina wasza i noc ciemności szatańskiej, której Bóg na sprawy
swe i odkupienie ludzkie używa”. Toż i do Piotra mówi: „Jako ty mnie tak słaby i sam jeden bronić chcesz? Izalibych ja do obrony nie miał wielkiego wojska
aniołów? Nie chcesz, abych pił kielich, który mi Ociec posłał? a jakoż się Pisma
i obietnice Boskie w nich wypełnią? a jako ludzie zbawienia bez mego ucierpienia dostąpią? Chcę być opuszczony i od aniołów, i od ciebie, Pietrze, i od wszytkich pomocy i pociech; i to ucho, któreś uciął, zleczę – aby się nic na moję obronę nie działo”.
[12] O dobry Jezu, któryś dał im na się tę moc, jako cię porwali i wiązali, i bili
za upomnienim zdrajce onego, który je nauczył, aby cię ostrożnie trzymali i prowadzili, żebyś cudownie nie uszedł. O, jakie tam twoje osierocenie i opuszczenie! Bóg Samsona związanego wybawił, iż powrozy jako nici potargał, a ciebie nie wybawił, Syna swego! Uciekli uczniowie, i Piotr z daleka patrzył, a tym
onym psom, jako psalm tenże mówi, podanyś był do szarpania i targania. Zmiłuj się nad nami, abyśmy sideł i zdrad nieprzyjaciół naszych dusznych i powrozów a związek grzechow, jako psalm mówi, uchodzić mogli. Nie dopuszczaj
tego w pokusach naszych, abyśmy swoję godzinę mieli i czas, i pogodę, i siłę do
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wykonania grzechów i złości, na które się zapuścimy. Zatrzymaj moc ciemności i upornych skłonności naszych, i czartów, którzy nas do grzechu pędzą; twoja godzina niech zawżdy nad nami trwa i pomoc twoja niech nas do pełnienia
świętej wolej twojej prowadzi.
[13] Niemałe było opuszczenie Pana naszego i u Annasza. Pyta ten biskup o naukę – Pan mówi, iż: „Ja sam nie chcę być nauki mej świadkiem, niech ci o mnie
dadzą sprawę, którzy mię słuchali, wszak-em nie w kącie, ale jawnie nauczał”.
Co gdy mówi, jeden z sług jego srogi i sromotny policzek Panu wyciął, za którym ona subtelna i panieńska urodziwa i śliczności pełna twarz krwią się zalała
i oczy podsiniały, i twarz oszpetniała. A iż o naukę szło, aby jej kto nie przyganił – powiedział onemu słudze Pan Jezus: „Jeślim źle rzekł, miałeś tego dowieść;
a jeśli dobrze, czemu mię bijesz?”. Te słowa nie pochodziły z jakiej namniejszej
niecierpliwości, której Pan we wszytkich mękach nie pokazał – ale w obronie nauki i prawdy Bożej milczeć się nie godziło, gdy dla niej on zły sługa Pana tak nie
uczcił; aby się nie zdało, iż to słusznie uczynił na pohańbienie nauki jego, której
nigdy przyganić nikt nie mógł. O swoję krzywdę milczeć możem, ale o Boską
nie możem; kto nauce Chrystusowej przyganiał – Bogu krzywdę czynił, który ją
z nieba na zbawienie ludzkie posłał. Jako Pan mówił: „Moja nauka nie jest moja,
ale tego, co mię posłał”. I tu-ś opuszczony, Panie: kto o cię mówi? kto onego łotra karze? Biskup milczy, rad na on despekt twój patrzy, wszyscy się śmieją, na
cię krwawego i zesromoconego patrząc. O Jezu policzkowany, odpuść grzechy
ust moich; my źle mówiem, nasze usta pełne próżności, kłamstwa, zdrady i nieprawości – a ty karanie za nas odnosisz?
[14] W czwartej gospodzie wielce i ciężko Pan Jezus opuszczony był u Kajfasza.
Zeszła się rada, obtoczyli Pana, jako tenże psalm mówi, cielcy i tłuści bykowie, oni
zazdrościwi i nieżyczliwi, i nieukarani w swoich grzechach farużowie i duchowni nieduchowni. Sądzić Pana chcą, świadków na potwarzy swe nie mają, prawdy nie mają; szukają fałszu, nie najdują. To tylo naleźli, iż dwa wystąpili, mówiąc:
„Słyszeliśmy, a on się na kościół przegrażał, iż: «go obalę i za trzy dni postawię»”.
Ale kościół cały stał, a rzeczy chcianej a nieuczynionej sąd ludzki nie sądzi. Mała
się im tedy zdała do potępienia przyczyna, aż z pytania Pana ułowić chcieli. Spytał go nawyższy kapłan, „jeśliby był Synem Bożym?”. A Pan jawnie rzekł: „Jestem;
i opowiadam wam, iż mię oglądacie w mocy i władzej wielkiej siedzącego na prawicy u Boga, przychodzącego w obłokach niebieskich”. Nie zaprzał się Pan, wyznał
tym, czym był, iż był Synem Bożym, równym Bogu, nie sposobionym. Boby w tym,
wedla onych przeciwników, nie była żadna wina i bluźnienie – gdyż ludzie święci
i urzędnicy, na miejscu Bożym siedzący, synmi się Bożemi w Piśmie zowią. Lecz
oni tak rozumieli słowa Pańskie, i Pan ich inaczej im nie wykłada – i o tę prawdę umiera – iż jest synem rodzonym własnym od wieku, równym Bogu w naturze.
Bóg prawy z Boga prawego rodzony; i przeto bluźnienie mu zadali; i on się kapłan
rozgniewał, i szaty na sobie targał; i potępiony od nich jest na śmierć.
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O, jakie tu opuszczenie twoje, Panie, między srogim onym bydłem! Na
śmierć skazanego podali Pana sługom onym, którzy żarty z niego czyniąc, oczy
zawięzowali a za szyję bili, a prorokować kazali; na twarz świętą plwali i policzkowali, i targając a szarpając, jad swój od panów swoich wlany pokazowali; noc
onę aż do dnia na przykrości wszelakiej i złości czynieniu, zelżywościach Pańskich strawili. Tu-ś prawie opuszczony, Panie mój, w ręku tych ludzi i psów sprośnych jadowitych. Kto ciężkości twoje od tych wszetecznych i młodych, i niewstydliwych przeliczy? Kto się nad tobą zmiłował? Kto o cię mówił? Kto cię
tam cieszył? Zmiłuj się nad nami, abyśmy od nagrawania dyjabelskiego przez ty
męki twoje wolni byli.
[16] I piąta gospoda nie była lepsza u Piłata. Za wielką ciężkość męki swej Pan
na wielu miejsc wspomniał, iż miał być pogaństwu wydany, jako niegodny ręki
braterskiej, jako nie-Izraelczyk, jako ten, którego się swoi wstydzili i im się brzydzili i któremu pogańskiej onej szubienice krzyżowej życzyli. Tam go u sędziego
rzymskiego złoczyńcą nazwali, tam chcieli, aby bez sądu i świadków, i dowodów
jako jawny łotr, o którego złości nikt nie wątpił, na śmierć zdany był. Oparł się
trochę Piłat, pytając się o prawej przyczynie śmierci. A gdy matactwa i potwarzy nakładli: jakoby zakazował poborów cesarzowi rzymskiemu dawać, jakoby
się królem świeckim czynił i cesarzowi w królestwie przeszkadzać chciał, jakoby
lud zwodził i poburzał, począwszy od Galilejej. I tam Pan opuszczony sam jeden
sromotnie związany stoi, milczy, na potwarzy fałszywe nie odpowiada, obrońce
żadnego nie ma; w sercu woła: „Boże, Boże mój, czemuś mię opuścił”. O Sędzio
świata wszytkiego, jako sromotnie przed tym Piłatem stoisz i takie ciężkości na
sławie twej cierpisz! Jako się zawstydzała prześliczna twarz twoja i spuszczone
oczy twoje! Niechże pohańbieni na twoim sądzie nie zostajem, gdyż to dla nas
cierpisz, abyśmy na sądzie twoim zawstydzenia onego wiecznego uszli.
[17] Piłat usłyszawszy Galileą, chcąc onego sądu zbyć, odesłał Pana do Heroda. I tam nie mniej Pan opuszczony został. Król nadęty świecką pychą dwór
i żołnierstwo swoje zebrał, gościa abo więźnia z radością przyjął – spodziewając się na cuda jakie jego patrzyć, dworskiej i kuglarskiej z niego pociechy swej czekając, a rozumiejąc, iż się go Pan Jezus i jego wyroków na się bać
miał. Ale nie trafił na pochlebcę i bojaźliwego, i czego od niego i z państwa
jego pragnącego. Na żadne ono długie pytanie słowa mu jednego nie odpowiedział. Bo i słów tam szkoda było, gdzie pożytku uczynić nie miały; na tak
złej i cielesnej roli co się urodzić mogło? I odniósł Pan wielką wzgardę od niego i od dworu jego, iż wszyscy jako błazna obleczonego w białą szatę z dworu wypchnęli, wszyscy wołali: „Co ten błazen tu czynić miał? Nie był godzien
oka królewskiego i domu jego. Niech w pogańskich rękach do Piłata odesłany zginie”. Wielka wzgarda twoja, Królu nad królami, Jezu Chryste; i takeś
zataił majestat królestwa twego przed temi robaki a nie królmi, których sława
i moc w gnoju się i ziemi zostoi? Ty się prawym królem ukażesz naonczas, gdy
[15]
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wszyscy panowie na tytuł twój na boku pisany patrzyć będą: „Król nad królmi, Pan nad pany”. Niech się od ciebie milczeć, gdzie potrzeba, i o wzgardę
świata tego nie dbać nauczymy.
[18] Piłat Pana znowu, jeśli królem jest, pyta; usłyszał iż królestwo jego nie
z tego świata jest; na świecie jest, ale nie świeckie: nie przeszkadza królom świeckim i urzędom, nie ma wojska, zamków, dworu. Królestwo jego jest opowiedanie i pokazanie prawdy około zbawienia ludzkiego. Której Piłat, aby ją poznał,
niegodnym się czyniąc, o jego dalej królestwo nie dbał; i niewinnym go sądząc,
a żydowskie uporne serca przełomić chcąc – święto ich im przypomniał, na które więźnia im jednego gwoli ich Bogu, od którego dobrodziejstwo mieli, puszczał, aby Pana niewinnego onym świętem wyprosił; i chcąc tym mocniej prośby
swej poprzeć – zrównał z nim wielkiego łotra i złoczyńcę Barabasza, aby obierali jednego z nich, który by wolności i żywota godniejszym był. Lecz oni srodze
zelżyli Pana Jezusa na sławie jego: dobrodzieja wszystkich ludzi i żywota dawcę zabić, a mężobójcę i buntownika wypuścić kazali. I spełniło się proroctwo: iż
niewinny zabit, abyśmy wszyscy winni od śmierci wiecznej wolni zostali. O, jaką
sromotą natenczas u ludzi wszytkich pohańbiony był Pan za nas, abyśmy na sądzie Bożym pohańbieni nie byli!
[19] Gdy się Piłatowi ten sposób do wybawienia Pana naszego nie powiódł – do
inego się udał. Biczować i ukarać Pana kazał. Niesprawiedliwy sędzia, o który go grzech na taką mękę i sromotę dajesz? co w nim ukarać chcesz? Winy-ś żadnej nie nalazł, a karanie nań kładziesz; i dał go w rękę katom onym,
którzy Pana wstydliwego obnażyli i odarli, i sromotnie nago do słupa wiążąc,
ubiczowali, od nogi do głowy srogie i niezliczone rany krwawe i sine zadając. O Jezu, kto rozmyśli boleści na ciele i sromotę twoję na twarzy, i ciężkość
twoję na duszy i na sławie! Tak żeś opuszczony w ręku tych żołnierzów został, którzy twój grzbiet i ciało wszytko jako księgi i z obu stron karty spisali,
i więcej ran niżli liter, i nic nie czytać na tych księgach jedno biady i lamenty!
Karanie to złoczyńcom służy i łotrom. Na mękę patrzym, a grzechu nie widzim, chyba na sobie, którzyśmy takie piekielne biczowanie zasłużyli, a na twoim grzbiecie mękę zostawili; na tobie ukaranie pokoju naszego, na tobie złości
nasze pomstę wzięły i rozkoszy grzechów i ciała naszego zapłacone są. Zmiłuj się nad nami, abyśmy się grzechów cielesnych przez te rany twoje i biczowanie ustrzegli i z nich mocą takiej męki twojej wychodzili, a złe pożądliwości nasze na ciele umartwiali.
[20] Żołnierze oni nie bez przyzwolenia złego Piłata, mało się jeszcze onym
okrucieństwem ugasiwszy, zwołali wszytkę rotę, której było z kilka set, i uczynili sobie igrzysko, im żartowne, a Panu wielce sromotne i ciężkie. Na ukaranie
jego hardości, iż królem być chciał, z czego go już był sam Piłat usprawiedliwił,
żadnej w nim do królestwa świeckiego, która by panom przeszkadzała, chciwości
nie najdując; i szatańskim dowcipem cierniową koronę upletli, i na głowę która
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świat i niebo rządzi, wcisnęli i wbili głęboko aż do kości ostre one przenikające
bodźca. Szatę też barwy królewskiej, szkarłatnej na niego włożyli i laskę w ręku
ze trzciny dali, i żartowny pokłon, królem go witając i na kolana upadając, czynili, a pogębki dawali i w oczy plwali, i trzciną w głowę bili; i pojedynkiem każdy się onym igrzyskiem cieszył.
[21] Umierać by od żalu takiego, Panie mój. Na takie-li pośmiechy i wzgardy twoje wielkie i wieczne królestwo wychodzi? O nieogarnione poniżenie!
O głupia pycho nasza, którą głowy ty nasze nieczyste i nierozumne podnosim! Czemu ich na tym cierniu Pańskim nie ukrócim? Tak się świat i śmierć
z państwa i królestwa ludzkiego śmieje; więcej tam ciernia, kłopotów, bojaźni, zdrad, odmian niżli złota i pociech; więcej tych, co się w sercu z panów
śmieją i w tył im łają, choć się im kłaniają. Tak mocne państwa świeckie i dostatki, i rozkoszy niezbożne jako trzcina; przygody i śmierć tak je zdruzgoce i wiatr rozwieje, iż pamiątki ich nie zostanie. O, jakoś i tu opuszczony, Panie Jezu Chryste, w ręku tych wilków i psów nieuczciwych: nie opuszczajże
nas w pokusach hardości i pysze świata tego, abyśmy się jej przez to naśmiewisko twoje odjąć mogli.
[22] Nie mniejszą ciężkość i dziewiąte opuszczenie Panu przyniosło – gdy Piłat
tak przybranego Pana, tak zbiczowanego w onej koronie, tak skrwawioną i uplwaną twarz jego ludziom onym ukazał, mówiąc: „Owoż człowiek”. Dobrze go
już ukarał i poniżył. „Patrzcie, co za król z niego, nie znać ci aby człowiek, już się
nad nim zmiłować możecie, wżdy co ludzkości w sobie zostawcie”. Lecz wszyscy krzyknęli: „Ukrzyżuj go!”. Wszyscy cię, Panie, odstąpili, i oni którym-eś na
duszy i zdrowiu ich dobrze czynił, i oni którzy cię za króla przed piącią dni witali. O Panie, prorok cię Izajasz tak widział w duchu i rzekł: „Widzieliśmy go,
a nie było na co patrzyć, uroda i okrasa jego zginęła, wzgardzony i napodlejszy
między ludźmi, zbolały mąż i świadomy niemocy, zakryta twarz jego i nie poznaliśmy go. Prawdziwie niemocy nasze na sobie nosi. Mniemaliśmy, iż trędowaty i od Boga zabity, i poniżony – a on zraniony jest dla złości naszych i starty
dla grzechów naszych”. O Jezu Chryste, niechże taka twarz twoja wielką w sercu
moim uczyni żałość, abych się wstydził sromotnych grzechów swoich, dla których ta twarz twoja Boska oszpecona jest.
[23] Pogroził im jeszcze Piłat sromotą ich pospolitą, iż: „To wasza zelżywość,
gdy waszego króla z rodzaju i krwie waszej ukrzyżuję”. Ale o to nie dbali. Zaprzeli się Króla nieba i ziemie; i Piłatowi cesarzem pogrozili, jeśliby przeciwników jego, którzy się królem czynią, nie karał. A słaby, niesprawiedliwy sędzia
Pana niewinnego umyślił na śmierć skazać i umył ręce, mówiąc: „Jam tej krwie
nie winien”, a Żydowie ją na się wzięli i na dzieci swoje. Którą i dziś noszą na sobie dosyć znacznie. O Piłacie, ręce umywasz, a serce niesprawiedliwością mażesz,
usta na potępienie niewinnego obracasz! I tak skazany Pan na śmierć i w szaty
własne obleczony przy dwu łotrach prowadzony był przez miasto. Na one łotry
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krzyżów nie kładli – a Pana Jezusa ciężkim drzewem obciążyli i na ramię jego
krzyż i łoże, na którym umrzeć miał, włożyli. Prawdziwy nasz Izaak niósł drzewo ono z wielką ciężkością i odnowieniem ran swoich. Pod którym gdy upadał
i prawie umierał, dali mu pomocnika onego Symona – i tak na Górę onę Kalwaryjską z wielką ciężkością wstąpił.
[24] Szedł z nim lud wielki z onego ludnego miasta, znając go i świadomy będąc, i sromoty mu a wstydu przyczyniając. Płakały go niektóre niewiasty, rozumiem, iż Magdalena z inemi, między któremi była Naświętsza Matka
jego. Do których rzekł ono barzo znaczne słowo: „O srogości sprawiedliwości Boskiej! Jeśli mnie o cudze grzechy nie przepuszczono – a cóż z temi będzie, co swe własne mają? Jeśli siekiera srogości Bożej zielonego drzewa nie
minęła – a z suchym co będzie?”. I opowiedział im proroctwo o zgubie królestwa ich i wielkich uciskach, w których mieli mówić: „Góry, padnicie na nas,
pagórki, pokryjcie nas”.
[25] Posłuchajmy tych płaczliwych niewiast. Mieliśmy ich sami z Hieremijaszem prorokiem przyzwać i mówić: „Narzekalnice mądre, pódźcie nad nami
płakać żałobną muzyką waszą; wzbudźcie nas do smutku; uczyńcie nam lament
mądremi słowy; wywodźcie nam łzy z oczu, niech płyną jako źrzódło, niech się
zalewają wodą powieki nasze”. Mówcie płaczliwie i rzewliwie: „Okraso wszytkiego świata, na takieś oszpecenie przyszła? Nawdzięczniejszy między syny
ludzkimi, kto cię tak zesromocił? Mocarzu, któryś szatany straszył i z piekła
dusze przyzywał, gdzie teraz moc i siła twoja? Idziesz tak zemdlony i umierający. Mądrość twoja izali się w takie u ludzi głupstwo i pośmiech obracać miała?
Proroku, któryś i myśli serdeczne ludzkie wiedział – izaliś tej swojej przygody
nie wiedział? Dobrodzieju ludzki, któryś wszytkich leczył, tak ci się twoja dobroć płaci? Miłosierny nad każdego nędzą, jakoś teraz nie nalazł nad sobą miłosierdzia? Niewinny, któryś i trzciny nałomionej nie dołamał ani nikomu się
nie uprzykrzył, czemuś w to okrucieństwo wpadł? Baranku, któryś obrazić nikogo nie umiał, czemuś w tej paszczęce lwa tego i w ostrych zębach jego uwiązł?
Kto cię wybawi i wyzwoli? Na co przyszła ona mądrość twoja, której się świat
dziwował? Co-ć pomogły one cuda i dobrodziejstwa, któremiś ludzi nadawał
i ożywiał? Źrzódło żywota, izali umrzeć masz? Sławo wszytkiego świata, jakoś zelżona? Niewinności szczera, co czynisz między temi łotry? Drzewo, pod
którym upadasz, włóż na mię. Jam zgrzeszył. O sprawiedliwości Boska, gdzieś
się teraz zagościła, iż tak niewinnego nie obronisz? Czemu milczysz, gdy niezbożni po świętym depcą? O serce moje, jako się nie spadasz? jako wątroba
moja nie wypadnie ze mnie? Płacz a wylewaj hojną wodę, oko moje. O słońce,
jako na to patrzyć możesz? Zasłoń oczy swoje. O ziemio, jako się nie trzęsiesz
a piekła na taką niezbożność nie otworzysz?”.
[26] A my słysząc takie niewiast narzekanie, głębiej myśli obróćmy, mówiąc: „Jam
zgrzeszył, jam winien, ja na swoje złości i grzechy, które ten niewinny z krzyżem
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na sobie niesie, płakać mam”. O Jezu, wspomóż mię a daj mi prawdziwą skruchę i płakanie za nie.
[27] Ostatnie opuszczenie Pana naszego było na krzyżu, na którym przybity
był do drzewa i srodze poraniony, i do policzenia kości rozciągniony, i podniesiony wzgórę, i upadaniem krzyża w dziurę w skale zgotowaną strząśnione ciało jego wisiało, i na samych goździach i ranach wsporę mając. Tam boleściom
i ciężkościom, i sromocie, i nieczci końca nie było. Próżno się z wymową o tym
kusić. Tu psalm zaczyna Pan, w którym wiele tych ciężkości Dawid, z daleka na
nie patrząc, wyliczył. Tu woła Pan: „Boże, Boże, czemuś mię opuścił?”; tego co
tam w tym psalmie jest, usty nie domawiając, ale wszystko i jeszcze więcej, niżli tam jest, cierpiąc. Mówi tam: „Obtoczyli mię cielcy i bykowie tłuści obsiedli
mię. Otworzyli na mię usta swoje jako lew ryczący i szarpający”. Cielcami i bykami zowie faruże one i książęta kapłańskie bogate i rozpustne, i żołnierze, które
w psalmie tym psami zowie, i lud pospolity, którzy obtoczywszy krzyż, naśmiewając się z Pana, wołali: „«Jeśliś król, wybaw się z tej męki». Dobrze-ć tak królować na tej szubienicy, wysokoś się podnosić chciał – oto żeś podniesion. Inszym-eś pomagał do zdrowia, a sam się uzdrowić nie możesz. Zleź z krzyża, możeszli. Czyniłeś się Synem Bożym, a tyś takim nędznikiem; czyniłeś się mocnym
i kościół nasz obalić i za trzy dni go zaś postawić groziłeś się, obal ten krzyż, jeśli możesz. O nędzna mocy twoja, gdzież ona twoja mądrość, na co-ć wyszła, na
głupstwo takie i sromotę. Znać, iżeś rozumu nie miał, tak źle o sobie radząc. Helijasza wołasz, niech ci na pomoc przyjdzie. Chlubiłeś się Bogiem, iż twoim Ojcem jest, w nim-eś miał nadzieję, niechże cię teraz wybawi, jeśli chce. Ale znać,
iżeś łotrem i grzesznikiem, którego Bóg tak porzucił i odbieżał w ręku naszych;
nie uczyniłby tego Synowi swemu i słudze, na którego łaskaw. Nie jesteś tak dobry ani święty jako Dawid, którego Pan Bóg wyrwał z ręku Saula; ani jako Jeremijasz, którego od śmierci i z wieże Pan Bóg wybawił; ani tak niewinny jako
Danijel od lwów wolny zostając; ani jako Zuzanna, ani jako Józef, którego Pan
Bóg z wieże wyjął i z potwarzy wybawił”.
[28] Te słowa przerażały serce Jezusowe barziej niżli one goździe i rany; któremi brali mu sławę i cześć odejmowali, i takim urąganiem i naśmiewiskiem serce
jego przebijali. I woła Pan w tym psalmie: „«Tak jest, Boże mój, w tobie nadzieję mieli ojcowie naszy, a wybawiłeś je i nie byli pohańbieni. A jam opuszczony i wzgardzony jako robak a nie człowiek zostaję. Jako woda na ziemię rozlana, której nikt zebrać nie może, tak ja ginę. Serce moje jako wosk od ognia tak
się od żałości rozpływa. Siła i moc wszytka moja uschła jako skorupa; język mój
przyschnął do podniebienia mego. Przekopali ręce moje i nogi moje i policzyli wszytki kości moje. Szaty moje podzielili sobie i losy puścili o suknią moję».
Czemu żeś mię opuścił, Boże mój?”. O Jezu Chryste, sam wnet nas nauczysz,
dlaczegoś jest opuszczon; wymów jedno drugie słowo, a dowiemy się przyczyny
takiego osierocenia twego.
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Dziesiąte opuszczenie
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Psal. 21, [2]

Naśmiewiska z Pana
i nędze jego.
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Luc. 23, [34]

Opuszczony Pan, abyśmy
nie byli opuszczeni.

Obyczaj naszego
odkupienia.

Isai.

Iob [42, 2];
Luc. 1, [37]
Oboje musiało
być, i miłosierdzie,
i sprawiedliwość.
Człowiek godzien
był miłosierdzia.

Sap. 2, [24]

Nędza ludzka.

Zakon przyrodzony
i pisany nie ratował
człowieka.

Wtóre słowo

Ojcze, odpuść im – bo nie wiedzą co czynią
[29] Już rozumiemy, dlaczegoś jest od Boga opuszczony, Synu Boży, gdy się tak
za nas modlisz. Pewnie dlatego, abyśmy grzeszni krzyżownicy twoi opuszczeni
nie byli, a w łasce Ojca twego i w szczęściu dóbr i chwały niebieskiej zostali. Tyś
jest Odkupicielem naszym i Kapłanem a Pośrzednikiem naszym na tym stole, na
którym pieniądze za nas, niewolniki szatańskie, liczysz. Na tym ołtarzu, na którym wdzięczną ofiarę i Bogu Ojcu barzo miłą za nas na ubłaganie gniewu jego
i zjednanie łaski jego oddajesz.
[30] Takiego było rodzajowi ludzkiemu Odkupiciela potrzeba. Mógł ci Pan
Bóg z nawyższej mocy swojej Boskiej człowieka upadłego z potępienia wybawić i wrócić mu wszytko to, co słusznie i sprawiedliwie utracił, bez żadnej nagrody i kupna, z samej wolej i dobroci, i miłosierdzia swego. Bo żadnego nie ma
sędziego nad sobą wyższego i nikt mu mówić nie może: „Czemuś to uczynił?”.
Nikomu się nie sprawuje, sam sobie panem bez pana, czyni co chce, a nic mu
nie jest niepodobnego, jako Pismo mówi. Ale iż porządny jest i w sobie zawżdy
jednaki, nie tylo miłosierdziem, ale i sprawiedliwością miarkuje sprawy swoje.
Obiema około zbawienia naszego dosyć się stać musiało: i miłosierdziu, i sprawiedliwości. Słusznie mógł człowiek upadły użalenia i miłosierdzia u Pana Boga
dostać – aby nie miał po grzechu zamknionych wrót do łask, tak jako złym aniołom zamknione są i żadnego miejsca do pokuty im nie dano. Bo człowiek nie
był sam wynalazcą grzechu, jako szatan z swemi towarzyszmi – z poduszczenia i zdrady, i namowy szatańskiej zgrzeszył, zazdrość nieprzyjacielska poraziła go, jako Mędrzec mówi, i śmierć nań przywiodła. Ciało mając – nie mógł
tak ostro i prędko, jako duchowie bez ciała, w rzeczy same patrzyć i one uważyć, co to jest Pana Boga obrazić i łaskę jego utracić. Do cielesnych i widomych
piękności i smaków, w ciele będąc i zmysły cielesne mając, uwiódł się fałszywemi obietnicami zdradzony. Przetoż słusznie mógł mieć u Pana Boga nad sobą
użalenie. A zwłaszcza gdy się tak wiele ludzi z pary onej na tym wygnaniu rozmnożyło i ono pierworodnej sprawiedliwości utracenie przywiodło syny Jadamowe do wielkiej ślepoty na rozumie i do wielkich błędów i grzechów, z których
sami o swej sile wywodzić nie mogli; i tak w moc dyjabelską wszyscy wpadali,
i oni którzy inego grzechu nie mieli, jedno ojcowski, przyrodzony pierworodny – jako dziatki niewinne, które swoim uczynkiem grzeszyć nie mogły, a przedsię ginęły. Zakon przyrodzony na sercach ludzkich pisany do rozeznania złego
i dobrego, co dalej więcej się w ludziach zatłumiał i grzech na grzech przyczyniał, co dalej tym więcej siłę i wolą do sprzeciwienia się jemu osłabywał. A on
od Mojżesza pisany nie tylo pomocy do powstania z grzechu i łaski nie dawał,
ale też grzechy jako wrzody jątrzył – i żądzą do nich niejako samym zakazanim
ostrzył; i oznajmiając co grzech – grzechów, które niewiadomością grzechem
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nie były, jako mówi apostoł, przyczyniał i ożywiał je; i tak wszyscy ludzie ginęli, wszyscy zgrzeszyli.
[31] Nie było i jednego, który by sam z siebie i z natury swej Panu Bogu się podobał i do onego końca, na który był stworzony, przychodził. Nie było, kto by dobrze czynił. Nie było, jako psalm mówi i apostoł przywodzi, i do jednego. Przetoż
tak wielka nędza ludzka słuszne użalenie u Pana Boga wyciągała. A zwłaszcza iż
też w tej mierze Pan Bóg sławie i czci swojej dogadzać miał, aby do swoich myśli i przedsięwzięcia przyszedł, a człowiek, którego na podobieństwo i obraz swój
uczynił i dla którego rzeczy widome wszytkie niebo i ziemię stworzył, do wiecznej chwały, którą mu od początku świata zgotował, przywiedziony był. Aby się
czart nie chlubił, iż to co był Bóg umyślił z człowiekiem uczynić, na złość Bogu
przerwał i Boskie sprawy chytrością swoją popsował. Aby nie były złości i chytrości jego potężniejsze niżli Boska rada i przedsięwzięcie tak dawne około dobrego ludzkiego.
[32] Lecz sprawiedliwość odmawiała i broniła, aby ten darmo przywrócon do
swego nie był, który to dobrowolnie utracił; aby się krzywda Bogu i zelżywość
nagrodziła, a karanie wieczne i docześne z czartem ten cierpiał, który na czartowskiej wolej i grzechach przestawał. Nie godziło się Panu Bogu odstępować
sprawiedliwości, która do odkupienia i naprawy, i przywrócenia ludzkiego narodu do pierwszej łaski pięć obwiązków wyciągała, aby się Bogu dosyć stało. Naprzód, aby człowiek wypłacał za człowieka. Bo człowiek wystąpił i zgrzeszył,
nie anioł ani ine stworzenie. Druga, aby on człowiek, który by za ludzie Bogu
dosyć czynił, był bez grzechu. Bo od grzesznego Panu Bogu nic miłego być nie
może. Trzecia, aby z swego własnego wypłacał i z tego, czego z której inej strony Bogu nie winien. Czwarta, aby taki, który by krzywdy Bogu za człowieka nagradzać chciał, tejże był dostojności co i Bóg, aby sprawiedliwa nagroda wedle
stanu była. A na koniec, aby ta nagroda cenę i wagę miała bez miary; bo niezmierzone są obrazy ludzkie przeciw Bogu, który w dostojności i zacności swojej miary i końca nie ma.
[33] Takie dosyćczynienie i nagradzanie człowieku były niepodobne i wołać
mógł jako prorok żałuje: „Kto się nad tobą zmiłuje, Jeruzalem, kto się o cię zasmuci abo kto pójdzie prosić o pokój twój?”. Ani człowiek, ani anioł tym obwiązkom i takiej sprawiedliwości dosyć czynić nie mógł. O pierwszą wżdy
łacniej, aby się człowiek obrał, który by za człowieka umarł; i dlatego podobno między pogany tacy się najdowali, którzy krwią ludzką Boga sobie ubłagać
chcieli, jako prorok napisał: „Izali się ubłagać Pan Bóg może tysiącmi baranów
abo kozłów tłustych? izali dać mam pierworodnego syna mego za złość moję
i owoc żywota mego za grzech dusze mojej?”. Radzi by byli ludzie sumnienie
swoje czyścili i grzechów swoich ciężkość odkupowali krwią własnych dzieci swoich. Bo wielki jest i nieznośny człowieku ciężar złe i zmazane sumnienie. Wielką ma człowiek chęć do ubłagania Boga, od którego się wszytkiego
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Ludzką krwią, ale nie
prostego człowieka
ubłagać się Pan Bóg miał.
Gene. 22

Dawid krew ludzką rozlał
na ubłaganie Boga. 2.
Reg. 21

Jonaszową krwią
ludzie wybawieni.
Ion. [1, 15–16]

Poganie krew czartom
dzieci swoich ofiarowali.

4. Reg. 3, [27]
Żydowie zabijali dzieci
dyjabłom gwoli.
Num. 25, [1–3]
Psal. 105, [28]

W Meksyku jakie
morderstwo.

Krew prostych ludzi
zakazana na ofiarę i nie
pomaga tylo sama krew
Syna Bożego.

Isa. 53, [6]

szczęścia swego spodziewa. Ale tego Bóg zakazał, iż żadna prostego człowieka krew, a daleko mniej bydlęca, ubłagać Boga nie mogła; gdyż każdy człowiek
z natury grzeszny jest i zmazany, i Bogu niewdzięczny i nie ma onych drugich
obwiązków czterech do nagrody.
[34] Jednak to ludzie pamiętali obietnicę tę od Boga sobie na obmycie grzechów daną: iż ludzką krwią do tego przyść mieli, ale nie prostego człowieka,
jako się niżej powie. Co się i na figurze Izaakowej pokazowało, gdy Abraham
chciał się krwią syna swego Bogu przysłużyć. Lecz Pan Bóg serce jego przyjął,
a onego mu mężobójstwa nie dopuścił. Barziej się Dawidowi dziwujemy, iż na
ubłaganie Pana Boga i oddalenie głodu dopuścił Gabaonitom ofiarować i zabić
Bogu siedm synów z domu Saulowego; „i ubłagał się – mówi Pismo – Pan Bóg,
i stał się miłościw ziemi”, to jest ludziom na ziemi, aby się im żywność rodziła.
Lecz to z objawienia i rozkazania Boskiego osobnego uczynił, na wyniszczenie i pomstę domu Saulowego, jako mu był Pan Bóg pogroził. Wiemy, iż krwią
i zgubą Jonasza ludzie oni z Tarsu z utonienia morskiego wybawieni są – ale to
była figura naszego Odkupiciela, w której jednak Jonas nie zginął, a od wieloryba zachowany był.
[35] Z tej takiej o ludzkiej krwie nadziejej nieprzyjaciel rodzaju ludzkiego nauczył pogaństwa, aby dzieci swoje namilsze ofiarowali fałszywym onym bogom,
dyjabłom, krwią je oną ludzką ubłagali do pomocy swojej; i piszą o królu moabskim, iż w oblężeniu, gdy już miał wpaść w ręce nieprzyjciela swego, Achaba króla izraelskiego – chcąc się wybawić a bogi ubłagać, w oczach nieprzyja
ciół na murze ofiarował i zabił ręką swoją syna swego pierworodnego, który na
jego królestwo wstąpić miał. Czego się byli i Żydowie od pogaństwa nauczyli
i niektórzy niezbożni królowie ich, gdy opuścili prawego Pana Boga a do bałwanów przystawali, własne dziateczki swoje kwoli onym dyjabłom zabijali, Beelfegorowi, jako psalm mówi. Za czasów naszych w Meksyku w Indyjach Zachodnych kapłani naszy zastali ten obyczaj, iż w jednym mieście na ofiarę dyjabłom
o 20 tysięcy ludzi na rok ginęło. Gdy rozumieli oni ślepi i od czartów, morderców ludzkich, nauczeni, iż więtsza być przysługa Bogu nie może jako krew ludzka. Co wielce Panu Bogu naszemu prawemu brzydko było i nigdy takiego okrucieństwa po ludziach nie chciał.
[36] Prawda, iż ludziom obiecał dać takiego Mesyjasza człowieka, który by je
krwią swoją odkupił – ale tego samego ludzie czekać mieli, a dzieci swoich zabijać i Panu Bogu się ludzką krwią przysługować nie mieli; dosyć było bydło na
tę pamiątkę zabijać, a ludzkiej krwie nie rozlewać. Bo nie mogła im krew ona
żadnej pomocy dać ani Boga ubłagać, jedno tego samego Mesyjasza, który one
wszytki obowiązki sam tylo jeden mieć mógł w sobie, Pan nasz Jezus Chrystus. Bo był prawy człowiek, syn Jadamów, nowy Adam, który się wypłacać za
rodzaj swój i braciej swojej długów Panu Bogu podjął. A włożył nań Pan Bóg,
mówi prorok, złości i grzechy wszystkiego świata, i przeszłe, i przyszłe. On sam
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bez grzechu będąc i, jako tenże prorok mówi, nie mając złości żadnej ani zdrady
w uściech swoich, Bogu się podobać sam z siebie mógł i co począł, wszytko Panu
Bogu wdzięczno i miło było. On sam z swego własnego wypłacić mógł, bo ine
stworzenie, to co jest i co ma, wszytko od Boga ma i wszytko w nim Boże jest;
i z tego co Boże jest, Bogu płacić nie może. Jako kupiony niewolnik, wszytko co
ma, pańskie jest, i on sam pański jest, tego kto go sobie kupił i nic panu darować
nie może. Lecz Syn Boży Syn jest, wolne ma dziedzictwo swoje, nie jest stworzeniem żadnym, z swego płacić mógł.
[37] A będąc Syn z Boga rodzony i Bóg prawy, równy jest Ojcu w dostojności
i przeto nagrodzić mu wszystkie krzywdy mógł. Bo gdy kmieć króla rani, ręku
ucięciem i gardłem nigdy królowi sprawiedliwie krzywdy i zelżywości jego nie
nagrodzi, dla nierówności stanu. Ale gdy król się królowi ukarza i nagradza, prawie sprawiedliwa jest nagroda. Nie iżby Pan Jezus z strony natury Boskiej cierpiał i nagradzał, ale iż w ludzkiej naturze, wedle której nagradzał, persona była
Boska, persona Syna Bożego, prawdziwego Boga, Ojcu w bóstwie równego. I dlategoż wysługi jego były niezmierzonej ceny i wagi – iż ten co za nas czynił i nagradzał, był w personie Bóg prawy. Przetoż męka i wysługa jego, i za niezmierzone winy i grzechy ludzkie, i niezmierzonemu Bogu za obrazę, dosyć uczynić
sprawiedliwie mogła.
[38] Tak się tedy oboje zgodziło i porównało: i miłosierdziu się Boskiemu,
i dobroci jego, i użaleniu nad upadkiem ludzkim dosyć stało; i sprawiedliwość
ma swoję pociechę; z miłosierdzia dał Pan Bóg Syna swego na tę naprawę i zbawienie nasze, darmo, okrom żadnej zasługi naszej – a z sprawiedliwości wyciągnął długi wszytkie nasze na nim, iż je ten Syn jego dostatecznie zapłacił.
I przetoż jako prawy Odkupiciel tu na krzyżu liczy pieniądze okupu naszego,
Bogu się za nas wypłacając. Włożył nań Pan Bóg złości i grzechy nasze, mówi
prorok, i za nie dosyć czyni; i mówi do Ojca: „Odpuść im, wybaw ich, wróć im
wszytko, co utracili. Bo ja za nie cierpię, ja wypłacam, ja nagradzam; na mię
wylałeś gniew twój i na mnie-ś ostrą sprawiedliwość twoję przytępił, i zapalczywość gniewu twego ugasiłeś. Ja, człowiek, za braty moje ludzkie wszytkie
dosyć czynię; ja, syn Jadamów, za syny Jadamowe; jam niewinny, ty wiesz, Sędzia mój, iżem od grzechu wolny, ciebie-m Pana i Boga mego nigdy nie rozgniewał. Jam Syn twój tobie w bóstwie równy, a tak-em się poniżył i wyniszczył: sprawiedliwą-ć za braty moje nagrodę daję. Odpuść im, Ojcze – ja je do
wysług moich przypuszczam, ja niewinność moję na nie kładę, ja za nie cierpię
i przeklęctwo z nich znaszam, a sam teraz przeklętym i wzgardzonym zostaję.
Niech ja umrę, aby oni żyli; niech ja tu zawieszony cierpię, aby bracia moi piekielnej szubienice nie cierpieli”.
[39] Tu się nam ten Odkupiciel kapłanem staje na tym ołtarzu, ofiarę za nas
wdzięczną oddając, a za nami się modląc i za nas się wkłada jako pośrzednik
nasz. O, jaki to ołtarz, jaki kapłan, jaki jego ubiór, jaka ofiara i jaka droga i Ojcu
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wdzięczna! Ołtarz u Mojżesza drzewiany, ale złotem obtoczony. Tu-ć drzewiany,
ale droższą niżli złoto krwią Syna Bożego ozdobiony. U Mojżesza żaden kapłan
do ołtarza przykowany nie był – a tu przybity do niego kapłan, i nieznośne boleści cierpi, aby wiecznym był nam kapłanem, a od tego ołtarza nigdy nie odchodził.
Bo acz raz na nim umarł i raz się ofiarował – ale iny obyczaj na wieczerzy wynalazł niekrwawy i bez śmierci i cierpienia, z którego nigdy nie schodzi i tęż ofiarę
bez krwie Bogu za nas oddaje, jako się o tym indziej nauczyło.
[40] Dwojakie jest kapłaństwo w Piśmie Świętym, wedle Aaronowego i wedle
Melchizedechowego porządku. Pan nigdy nie był kapłanem wedle Aarona. Bo
nie był z tego rodzaju i synów – ale z pokolenia, jako apostoł mówi, Judy; i onych
słabych, nieważnych, bydlęcych ofiar nigdy nie ofiarował i nie przystało jemu,
aby to czynił. Ale był kapłanem wedle Melchizedecha na Wieczerzy Ostatniej.
Tu ten Melchizedech nasz, w personie takim będąc, ofiarę krwawą ciała swego
i krwie wedle Aarona raz ofiaruje – ale niekrwawą zawżdy, aż do końca świata przez sługi swe na ziemi ofiarować nie przestaje. Takim się tedy nam stał kapłanem. O, jaki ubiór tego kapłana! Nic niemasz ozdobnego na nim. Ciało zbite
i obnażone, głowa cierniem ukłuta, twarz oszpecona i krwią ściekła, i policzkami odrapana, i sinością i ślinami, i krwią pomazana. Nie znać, aby człowiek: „Nie
poznaliśmy go – mówi Izajasz – mnimaliśmy, by kto trędowaty i od Boga uderzony”. Ręce podniesione w niebo na modlitwę za nas, ale z wielkiemi rany; nogi
przykowane do służby tej Bożej. Wejrzy, Ojcze niebieski, na tego kapłana, izali
to nie wdzięczniejszy tobie i nam potrzebniejszy ubiór?
[41] Cóż za ofiarę ma ten kapłan? Gdy Izaaka, syna swego jedynego i umiłowanego, Panu Bogu ofiarować miał Abraham – sam niósł ogień i miecz na zabicie, a na syna drwa włożył i nieść mu je z wielką ciężkością na górę kazał. Co
z radością i ochotą czyniło dziecię ono; i bojąc się, aby z jego pracej nic nie było,
pyta ojca: „Namilszy ojcze, drwa mamy, ogień mamy, miecz mamy, ale ofiary
i baranka nie mamy”. A ociec się łzami zalewając, na sercu mówił: „O namilsze
dziecię, nie wiesz, iż ty sam barankiem być masz i z mojej ręki umrzeć”. I ledwie
mogąc przemówić od żałości, rzekł: „Pan Bóg sobie opatrzy ofiarę, synu miły;
nieś jedno ty drwa, a nie ustaj”. I gdy na górę przyszli a ołtarz z drew onych zbudował, powiedział synowi: „Namilszy synu, kazał mi cię Pan Bóg ofiarować i zabić”. A on z wielką ochotą szyję ściągnął, mówiąc: „Gdy-ż Pan Bóg kazał, czyń,
ojcze namilszy, wolą jego”. Lecz Izaakowi Pan Bóg przepuścił – ale temu Synowi swemu nie przepuścił. Gdybyśmy pytali: „Drwa widzę, ołtarz widzę krzyża tego, kapłana widzę, a ofiara gdzie?”, ty ,namilszy Jezu, sam ofiarą być masz.
Ociec cię niebieski zabić za nasze grzechy rozkazał, aby ty sam był i kapłanem,
i barankiem. I umierając na tym ołtarzu i na tej górze, sam siebie miasto baranka ofiarował. Pierwej wnętrzne a duchowne ofiary swoje ofiaruje, posłuszeństwo
ku namilszemu Ojcu, mówiąc: „Tyś kazał, tyś mi taki mandat dał, abych za ludzie, braty moje, cierpiał i umarł; ochotniej i z więtszą powolnością to czynię
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niżli Izaak. Przyjmujże, Ojcze niebieski, taką moję ku tobie powolność”. Ofiarował i pokorę: „Wiesz, Ojcze namilszy, jakiej-em jest u ciebie chwały i zacności przed początkiem świata, patrz na takie moje poniżenie i wyniszczenie. Ukaż
mi, jako ciebie, Ojca mego, i bracią więcej moję miłować mam? Oto zdrowie
i sławę, i cześć a poczciwość dla nich tracę. Oto krew moję im rad daruję; nie
mogą być bez krwie mojej zbawieni – niech się leje i hojnie leje, i kropia jej we
mnie niech nie zostaje”. Ofiarował onę łaskawość, którą nieprzyjaciele, którzy
go zabijali, wymawia i nie tylo im odpuszcza, ale łaskę jedna. Ofiarował i cierpliwość, i wszytkie udręczenia swoje na duszy: „Widzisz, Ojcze, jakom znędzony i strapiony na duszy i na ciele”. Na koniec ofiarował wszystkie cielesne męki
swoje, pot w Ogrójcu, poimanie, wzgardy, uplwanie, biczowanie, koronowanie,
zesromocenie, nagrawanie, potępienie, goździe, rany, boleści wszytkie, którym
liczby i ceny niemasz.
[42] O miłościwy Ojcze, przyjmiż tę ofiarę, a wejrzy na twarz Mesyjasza
twego; izali to nie lepsza niżli Ablowa, na któregoś serce i ofiarę wejrzał? izali ta krew nie lepiej na ciebie z ziemie woła, która nie przeklina ziemie, ale ją
poświąca, to jest serca nasze, cośmy z ziemie i na ziemi. Izali nie lepsza niżli Noego, której zawoniawszy, rzekłeś: „Już nigdy ziemie przeklinać nie będę
dla człowieka – bo widzę, iż skłonny do złości od młodości swojej”? Jakoż
po tej i przy tej ofierze przeklęctwa się bać mamy? Izali nie lepsza niżli Melchizedechowa, po której Abraham wziął błogosławieństwo? Izali nie więtsze
taką ofiarą na nas wlane będzie? Izali nie lepsza niżli Mojżeszowa, po której
lud wybawiony jest z niewolej z Egiptu? Azaż nie więtsza nasza niewola? Izali nie lepsza niżli Aaronowa między żywemi i umarłemi, po której plaga Boska i gniew Boski ucichnął? Izali nie lepsza niżli Gedeonowa, po której trzy
sta ludzi niezliczone wojsko porazili? Izali nie lepsza niżli Samuelowa u Masfy i Dawidowa u Orny, po której miecz zabijającego anioła schowany jest? Izali nie lepsza niżli Helijaszowa na Karmelu, na którą z nieba ogień zstąpił, po
której serca się ludzkie do Boga obróciły i niedowiarstwa wygubiły, i deszcz
ziemi głodnej dany był? Wejźrzyż na nię, Panie Boże nasz, a gniew swój od
nas oddalaj i serca nasze do siebie obracaj, i niebieski deszcz łaski twej na nas
puszczaj, i przeklęctwo od nas oddal. Boć to wielce przeważna i tobie barzo
miła jednego i namilszego Syna twego ofiara.

Trzecie słowo

Zaprawdę-ć powiedam, dziś ze mną będziesz w raju
[43] Mamy Kapłana tak świętego, i owszem, który wszytkich poświęcić
może; tak niewinnego, tak przezacnego. Mamy Pośrzednika tak bogatego i tak
Bogu miłego. Mamy tak drogą i przeważną ofiarę jego, którą Pan Bóg zaraz
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się ubłagać może. Ale nam pokuty świętej i prawej za grzechy nasze i żywej
wiary potrzeba, bez której to wszytko, co dla nas Odkupiciel nasz czyni i cierpi, nic nam nie pomoże. Uczmy się pokuty prawej od tego świętego łotra, który wielkie i pocieszne słowo Pana swego z krzyża do siebie usłyszał: „Zaprawdę-ć powiadam, dziś ze mną w raju będziesz”. Acz ci sromota niejaka od tego
się uczyć, który się gdzieś w lesie na rozbojach wychował, nam którzy od młodości w szkole-śmy Chrystusowej wzrośli; ale iż takie są dary Boże i sposoby
ludzkie, iż pierwszy bywają ostatniemi, a ostatni pierwszemi – możem się nie
sromać tego, który do raju wiele świętych uprzedził i dziwną skruchą do łaski
Chrystusowej przyszedł. Apostołowie Pana odbieżeli: z miasta dwanaście ich
z Panem wyszło, w Ogrójcu tylo trzej zostało, w mieście przy męce tylo dwa,
Piotr i Jan, i to z daleka, a pod krzyżem tylo się jeden Jan nalazł. Łotr ten na
ich miejsca nastąpił i sam w on zły, straszliwy czas do Pana się przyznał. O,
jako wiele grzechów i grzesznych przy tej męce Pańskiej! Patrzym na Judaszowę zdradę i łakomstwo, na Piotrowe zaprzenie, na apostolską nieporządną
bojaźń i uciekanie, na przełożonych i kapłanów zazdrość, nienawiść i krzywdy,
i kłamstwa, i potłumienie niewinnego, na fałszywe świadki, na Herodowę pychę i wzgardę dobrych i świętych ludzi, na okrucieństwo i wszeteczność żołnierzów, na ludu wszytkiego niestatek i morderskie serce, i nieludzkość, do której się złym swoim starszym namówić dali, niewinnego Dobrodzieja swego na
krzyż wprawując i nad Barabasza gorszym go czyniąc; na Piłatowę niesprawiedliwość i wyrok na Pana; i na ine grzechy i złości. O, jako wiele grzeszników,
o, jako mało pokutujących! Dwa tylo znaczniejsze prawdziwie pokutują i żałują za grzechy swoje, Piotr święty a ten łotr. Judasz do fałszywej a rozpacznej
pokuty się puścił, a do prawdziwej nie trafił. Setnik trzęsienia się ziemie i zaćmienia słońca z inemi, co się w piersi bili, przeląkł. Ale w tym dobrym łotrze
wzór prawej pokuty mamy.
[44] Patrząc na niewinnego Pana, zbrzydził się grzechami swojemi, mówiąc: „Ja
słusznie cierpię, bom to a to czynił i wszytek żywot na rozbojach ludzkich i inych
złościach strawiłem. A ten nigdy nic złego nie uczynił. O, bych ja był jego kazania
słuchał a o takim proroku wiedział!”. I z serca za złości swe żałując, dostał wysokiej wiary o tym niewinnym – iż był prawdziwym królem niebieskim. Słyszał,
jako drudzy z jego królestwa żartują i śmieją się z króla na drzewie i goździach
na powietrzu królującego – a on jako w prawdziwego króla uwierzył. „Ale skąd
ci ta wiara, miły łotrze? izaliś słyszał o którym królu, aby po śmierci królował?
Oto umiera; a ty czego się po tak nędznym spodziewasz? Oto wszytek świat im
wzgardził, żadnego niemasz, który by go bronił i wymawiał, wszyscy go potępiają – tyś tylo sam głupi, iż od takiego nędznika nie wiem czego prosić chcesz?”.
A on mówi: „Głupstwo moje obraca mi się w wielki rozum. Widzę króla na tym
krzyżu, widzę niewinnego, oto słońce się ćmi i ziemia się trzęsie, potępiając ty
potwarce i bluźnierce, i morderce”.
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I gdy słyszał, iż i towarzysz jego na drugiej stronie z Pana się śmieje, mówiąc: „Jeśliś królem, wybaw nas i sam siebie od tej śmierci”, puścił się nań słowy
ostremi, karząc go i bojaźni Bożej nauczając: „Nie boisz się Boga, potępiony będąc na śmierć jako i ja? Jeszcze przyczyniasz grzechów przy śmierci i nagrawając się z niewinnego; wżdy teraz, gdy umierasz, mogłeś wspomnieć na sądy Boże,
jako cię i po śmierci karać Bóg będzie. Znaj ze mną swoje grzechy, za które jako
i ja to karanie słusznie cierpisz, a nie przyczyniaj ich i niewinnemu Panu więcej
żałości nagrawanim tym nie czyń. To sam niewinny. To Prorok wielki; to Król
wielki; ten po śmierci weźmie na niebie królestwo”; i wołał do Pana: „«Wspomni na mię, Panie, gdy przyjdziesz do królestwa twego». Nie śmiem o inną rzecz
prosić, tak wielkim łotrem będąc, który-m i na cię patrzyć niegodzien; wstydzę
się złości moich, niewinności się twojej i królestwu twemu polecam. Znam cię
za sędziego umarłych i żywych, wierzę, iż mi możesz po śmierci dobrze czynić”.
O wielka wiaro i pokuto, i nabożeństwo łotra tego, które Pan przyjął i grzechy
mu odpuścił, i raj obiecał nieodwłocznie: „Dziś ze mną będziesz w raju”! Na dobry czas trafił, gdy Pan grzechy wszytkiego świata wypłacał, gdy od wszytkich
opuszczony i potępiony wisiał – sam ten jeden był, który niewinności Pańskiej
bronił, na nikogo się nie oglądając.
[46] Naśladujmy tego w pokucie, ale tak późnej przy śmierci nie czekajmy – bo
czasu godziny naszej nie wiemy i przywileju na to, iż przy śmierci do pokuty
przyjdziem, nie mamy. Taką, ale zaraz, nie odwłocząc, pokutę za nasze grzechy
czyńmy. Ten nie miał czasu inego, między złemi się wychował. My z młodości
w wierześmy świętej ćwiczeni, wiemy wolą Bożą, dawnośmy do tego Ukrzyżowanego za nas przystali; i uwierzyliśmy, iż dlatego za grzechy nasze umarł,
abyśmy wziąwszy przez niewinną śmierć jego odpuszczenie, już, jako apostoł
mówi, grzechom umarli, żadnej władzy do czynienia ich nie mając; jako umarły żadnej nie ma do czego czynienia siły – tak i my żadnej do grzeszenia mieć
nie mamy, śmiercią Chrystusową umartwieni. Bo kto chce w grzechach zostawać, jako w Chrystusa wierzy? Gdyż on za grzechy nasze cierpi i umiera, aby
grzechów nie było – ażeby każdy weń wierzący, od nich wybawiony, miał siłę
do ich wykorzenienia i zamordowania. Kto więźnia drogo wykupuje, a więzień woli w niewoli zostać – dobrodzieja onego nie potrzebuje. Tak i my, jeśli
zostawać w grzechu chcemy, Zbawiciela Jezusa nam i męki jego nie potrzeba
i próżno weń wierzym. Pan z grzechami walczy i na tej wojnie umiera – a my
do nieprzyjaciół jego przystawać mamy? Nie daj Boże. Pan tak drogo krwią,
żywotem, czcią swoją od grzechów nas odkupuje – a my w grzechach leżąc,
tak drogi okup tracić wniwecz mamy? Grzechy nasze zgładzić się nie mogły,
aż tak drogą krwią Baranka, Syna Bożego – a my je tak lekce ważym? Grzechy nas do piekła prowadzą i raj nam niebieski zamykają, a taka szkoda i utrata męką się nam Chrystusową wraca – jakoż możem grzeszyć, a męką Chrystusową gardzić?
[45]
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Pycha i hardość nasza tak Chrystusa, Syna Bożego, zelżyła i poniżyła,
a ja bych jej miał przyjacielem być? Łakomstwo nasze tak Pana tego obnażyło i zubożyło i na samym go powietrzu, którym się tylo ludzie nie dzielą, zawiesiło – a ja bych w nim mieszkać miał? Nieczystości nasze tak Jezusa mego
zbiczowały, poraniły ręce i nogi, i głowę, i ciało wszytko jako skorupę wysuszyły – a ja bych w nim leżeć miał? Krople by jednej miłości ku temu Dobrodziejowi memu takiemu we mnie nie było. Mężobójstwa i nienawiści nasze zabiły Chrystusa – a ja bych się ich dopuszczać miał i z nimi bych Pana mego
zabijał? Nie daj Boże. Zazdrości nasze i nieżyczliwości ku bliźnim płaci Pan na
krzyżu taką ku nam, nieprzyjaciołom swoim, miłością – a ja bych się w nich kochać miał? Obżerstwo nasze tak ciężko Pan okupuje, takim znędzeniem i piciem żółci i octu – a ja bych się jako jemu na despekt obżerać miał? Lenistwo
moje i oziębłość do rzeczy zbawiennych Pana tak ochotnym do męki i śmierci za nas i wypełnienia wolej Ojcowskiej uczyniło. Pan Jezus tak ochotnym jest
za mię do cierpienia i gotowania mi łaski Bożej i skarbów niebieskich – a ja do
brania i używania ich lenić się mam? O, jakie potępienie nasze, jeśli się w grzechach kochamy, a do śmierci się Chrystusowej za grzechy nasze znamy! Jeśli
on za grzechy umarł a one dla nas poraził i pogubić je chce, aby nas nie gubiły – a cóż my już za sprawę z nimi i za przyjaźń mieć mamy? Jednak z tym łotrem nie rozpaczajmy i Judasza się strzeżmy, gdy w grzechy upadniem. Nie upadanie nas potępi, bośmy ludzie – ale leżenie i kochanie, i nierychłe z grzechu
powstanie. O Jezu zbolały na tym drzewie, tegoś łotra wysłuchał i oświecił, izali mnie zapomnisz? Gdyż ja o bojaźni Boskiej myślę, sprawiedliwości się twojej boję, sam się sądzę, grzechami się brzydzę, twojej niewinności i męce za mię
dufam, ciebie za Króla i Pana mego wyznawam, do twojego się niewidomego
królestwa wpraszam, wspomni na mię w królestwie twoim, abych przy skonaniu moim ty słowa usłyszał: „Dziś ze mną będziesz w raju”.
[47]

Czwarte słowo

„Niewiasto, oto syn twój”; i do ucznia: „Oto Matka twoja”

Stała Matka Pana Jezusowa pod krzyżem, pełna wiary i wiadomości wolej
Bożej, iż za grzechy i zbawienie świata Syn i Bóg jej cierpi; iż jego męka i śmierć
światu potrzebna; iż go na to urodziła, aby świat takim sposobem odkupił i figury i proroctwa pisane wypełnił. Pewna była jego zmartwychwstania i pociechy swojej po trzech dniach. Jednak matką jest, matką się być znać musi, spólnie
z Synem na krzyżu wisi i cierpi, nie jeden miecz, jako starzec on jej prorokował – ale wiele włóczeń serce jej przeraża i wiele jej śmierci zadaje, ty-ż goździe
co i Syn jej czuje. Pomóc chce, ale więcej smutku przyczynia patrzącemu na nię
z krzyża. Który jako syn jej własny myślić mógł: „Nierad-em, co-ś tu stanęła,
[48]

Wiara
Naświętszej Matki.

Matka z Synem cierpi.
Luc. 2, [34–35]
Mowa Syna wiszącego
do matki.
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sobie i mnie na więtsze utrapienie. Cóż za pociechę ze mnie masz? a co za żal
mam na cię patrząc? Mogłaś z oną Agarą mówić: «Nie będę patrzyła na umierające dziecię moje»”.
[49] Nie miej jej za złe, o Synu Boży, wszyscy cię odbieżeli, ona sama z Janem
została pod krzyżem twoim; za więtszą sobie śmierć ma z tobą nie cierpieć, a na
cię nie patrzyć; Matka-ć jest, i Matka takiego Syna; nie mniej miłuje Syna swego niżli ona Resfa, żona Saulowa, która pod krzyżem synów swoich leżała; daj
jej trochę pociechy, przemów co do niej. Do łotraś przemówił, a ta też Matka
utrapiona czeka jakiego słowa twego. Obróć na nię zapuchłe i krwią ściekłe oczy
twoje. Użyj zeschłego języka na pocicechę Matki twej.
[50] I rzekł Pan Jezus: „Białogłowo, oto syn twój, już nie ten który ręce i nogi
do drzewa przybite ma i do twej posługi użyć ich nie może; nie ten który umiera a opatrować na ten czas sieroctwa twego nie będzie mógł. Oto syn twój, ten
Jan, namilszy mój uczeń, niech ci za mię synem do twego opatrzenia zostaje”.
O Zbawicielu, czemu jej matką nie zowiesz? izali synem jej być w tej nędzy przestajesz? „Znam się do Matki – mówi Pan – ale ją teraz nie jako matkę poważam.
Bych miłości, którą mam ku mojej namilszej Matce, służył – na tym bych krzyżu nie wisiał abo bych teraz zaraz z niego dla pociechy jej zstąpił i nieprzyjacioły moje pogromiłbych, i śmierci bych się tej odjął, aby ona nie płakała. Ale Ojca
na tym krzyżu czczę i słucham, a Matki do pociechy jej w tej mierze zapominam. Niech tu nie stoi pod krzyżem jako matka – ale jako zbawienia ludzkiego
i wolej Bożej miłośnica”.
[51] A Jana czemu jej dajesz, Panie, za syna? izali to równa odmiana? „Nierówna, ale potrzebna: aby znała, że jej sieroctwa żałuję i przy śmierci namilszej mojej
Matki nie zapominam, i do opieki ją tego i posługi, któremu dufam, wedle zwyczaju ludzkiego oddaję”. O przechwalebna Matko, jużeż na tym przestań, lepiej
ty sama słowa Syna twego i miłość jego ku tobie rozumiesz, niżli pomyślić możem. Przyjmi nas do opieki twojej, jakoś Jana za syna wzięła, nas którzyśmy się
stali, acz niegodni, bratami namilszego Syna twego. On nas tak zowie, on ciebie,
jednę Matkę ma, tedy-ć i naszą matką jesteś. Uproś nam, abyśmy pożytecznie
pod tym krzyżem Syna twego z tobą stali, a głosu jego i pociech słuchali i pożytek męki jego brali.
[52] Stójmy zranieni mieczem śmierci Pana niewinnego barzo zasmuceni i strapieni – iżeśmy grzeszyli, a Pana takiej męki nabawili. Stójmy jako pod ciepłą
a z góry spadającą wodą – abyśmy wżdy te grzechy nasze jego krwią przenadroższą obmywali, a użyli łaźniej obmycia naszego. Stójmy pod prasą jagód, z których nam mocne i słodkie wino wycieka – abyśmy się taką miłością, którą nam
na tym drzewie pokazał, ku jego zamiłowaniu rozgorywali. Stójmy jako pod obłokiem chłodzącym wszytkie upalenia i nędze nasze – abyśmy od słońca w złościach nie czernieli. Stójmy jako szczenięta pod stołem – z tak bogatego obiadu odrobiny darów niebieskich zbierając. Stójmy jako pod chorągwią hetmana
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Gene. 21, [16]

2. Reg. 21, [10]

Mowa do matki.

Czemu ją białągłową,
a nie matką zowie.

Nierówna odmiana.

Jako z Matką Naświętszą
stać pod krzyżem.
Krzyż. 1. Cieplice.
2. Prasa do jagód i wina.

3. Obłok chłodzący.

4. Obiad bogaty.
5. Chorągiew.

Piotr Skarga

6. Drzewo rodzajne.

Cant. Can. [2, 3]
Naśladowanie pokory.

Posłuszeństwa.

Cierpliwości.

Łaskawości.

Milczenia.
Szczodrobliwości.
Męstwa.

Dotrwania.

naszego – wszytki nieprzyjaciele i pokusy nasze imieniem mocnym i męką jego
płosząc i porażając. Stójmy pod rodzajnym drzewem owoców zbawiennych, to
jest cnót naśladowania męki jego, pożywając a mówiąc: „Pod drzewem odpoczywam, a owoc jego słodki ustom moim”.
[53] O Jezu mój, niech na serce moje padnie odrobina twojej pokory, na którą
patrzę, żeś się tak poniżył będąc równym Bogu, stałeś się tak podłym i wzgardzonym; ustępuj a precz wypadaj, pycho i hardości moja, i pragnienie sławy
i podniesienia świeckiego; skusiłem owocu pokory tego, który jest Królem nieba
i ziemie. Spuść mi, Panie, z tego drzewa owoc posłuszeństwa, który się na tym
krzyżu barzo bujny urodził; posłuchałeś Ojca twego, gdy-ć tak wisieć i cierpieć
kazał – abych ja też starszym moim i wolej twojej, gdy mi ciężkie rzeczy rozkazują, rad słuchał. Daj, Panie, skosztować tej cierpliwości twojej, w której tak
wiele znosisz a nie szemrzesz – abych ja mógł przez mękę twoję nędze i przygody na tym świecie z weselem znosić, mocą krzyża twego. Daj owoc łaskawości
twej i cichości, którą ty, co cię zabijają, miłujesz, ani się na nie przegrażasz, ale
im łaski Ojca twego życzysz i za nie się u niego wstawiasz, i grzechy ich obmawiasz. Spuść mi, Panie, z krzyża twego takie milczenie, w którym jako baranek
do zabicia stoisz, a ust twoich na wszytkie krzywdy nie otwierasz. Daj owoc takiej szczodrobliwości ku bliźniemu, którą ty i krew swoję nam dajesz. Napełni
nas odrobinami takiego męstwa i mocności, w którym wszytkie krzywdy wytrwasz, abyśmy się i umrzeć za cię nie bali. Daj, Panie, owoc dotrwania aż do
końca, jako ty trwasz, a nie tesknisz, a z krzyża zejść nie chcesz, ażby Ociec twój
rozkazał, aż do śmierci – abyśmy się niestatku ustrzegli, a mocą męki twojej aż
do końca w dobrych uczynkach dociągnęli.

Piąte słowo
Pragnę

Psal. 21, [16]
Pragnienie cielesne.

Pragnienie duchowne.
Psal. 68, [22]

[54] Już trzy godziny wisząc na onych goździach, nasz Jezus, krew wszytkę za
nas z ciała wylawszy, usechł był jako gorąca skorupa, wedle psalmu; i okrutne
nań pragnienie padło, w którym zawołał: „Pragnę”; stała Naświętsza Matka, ale
nic nie mając, i podać jako nie miała; i oni okrutnicy nie dopuściliby, aby Panu
wody abo czego ku ochłodzie kto podał a onej zaschłości ust i ciała jego ulżył.
O, jako tym słowem zasmucona Matka żałosna zostawała, nie mogąc nic podać
ani pociechy żadnej przynieść! Jan święty na drugie się pragnienie jego oglądając, napisał: „Aby – prawi – Pismo spełnione przezeń było, rzekł: «Pragnę»”. To
Pismo w psalmie jest takie: „Dali mi za pokarm żółci i w pragnieniu moim napoili mię octem”. Już był Pan żółcią karmion przed ukrzyżowaniem, gdy gotowali ono Pańskie łoże – ale octu nie pił; i wspomniał Zbawiciel, iż jeszcze tego nie
wypełnił, i zawołał: „Pragnę”, wiedząc, iż jego nieprzyjaciele nie mieli mu podać
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wody ani wina, ani napoju jakiego pociesznego; i podali Panu na trzcinie w gębce octu. Pan się napił i wielką ciężkość uczuł; i pokazał po sobie, iż jeszcze więcej pragnął za nas cierpieć, a iż nic opuścić nie chciał z tych ciężkości, które mu
Ociec nosić kazał i u proroków naznaczył. O, jako była gorąca chuć jego za nas
wszytko cierpieć i wypełnić! Boże, daj nam pragnienie do pełnienia wolej twojej
i wszelkiego doskonalstwa w zakonie świętym twoim, abyśmy byli błogosławieni, pragnąc i łaknąc sprawiedliwości.

Pragnął wszytkę wolą
od Ojca u proroków
naznaczoną wypełnić
i więcej cierpieć.
Matth. 5, [6]

Szóste słowo
Wykonało się

Gdy już nic nie zostawało, co by Zbawiciel nasz cierpieć i czynić, i mówić miał na krzyżu, na katowniej onej tak ciężkiej; gdy się proroctwa wszystkie
i to co dawno pisano i co Bóg postanowił od wieków, około męki Chrystusa
swego wypełniło; gdy figury w ofiarach i inych zakonnych cieniach do prawdy przywiedzione już były; gdy wszelakie dosyćczynienie i nagroda sprawiedliwości Bożej za ludzkie grzechy świata wszytkiego stała się – odpocząć też
już na pokój iść miał Syn Boży od roboty swej, tak jako figura była na stworzeniu świata, tak ciężkiej; już śmiercią wszytek swój testament zapieczętować chcąc – rzekł to słowo szóste, w którym swoj testament uczynił i napisał: „Wykonało się”.
[56] Jakub patryjarcha, gdy miał umierać, zezwał wszytkie syny swoje, mówiąc:
„Zbierzcie się a słuchajcie, co wam przed śmiercią moją powiem”. Toż uczynił
Mojżesz, błogosławiąc synom izraelskim, nim umarł; i Tobijasz także. Zbawiciel nasz wiedząc, iż się uczniowie śmierci jego przelęknąć i odbieżeć go, i przy
umieraniu być nie mieli – szeroki testament uczynił na Ostatniej Wieczerzy
dzieciom swoim miłym, który się tu już przy samym skonaniu sumuje w tym
słowie: „Wykonało się”; przy jednym pisarzu wiary godnym, przy Janie zamiłowanym, i przy namilszej Matce swojej; które słowo tak słusznie rozszerzyć i wykładać prawdziwie możem.
[57] Skupcie się pod krzyż, synowie i uczniowie Chrystusowi, przystąpcie
do łóżka tak straszliwego i u świata niepoczciwego, słuchajcie Ojca i Mistrza
swego umierającego: „Posłał mię z nieba Ociec mój, abym ludziom braciej mojej służył i zdrowie moje za nie położył; oto je kładę i umieram taką i tak sromotną, i ciężką śmiercią. Nie za który grzech mój, bo nic we mnie nieprzyjaciel nie nalazł – ale aby świat poznał, iż Ojca miłuję, a tak czynię, jako mi
rozkazał. Niemasz żadnego już proroctwa, które by się w żywocie i męce mojej nie pełniło i figury w zakonie dane nie uiściły. Oto macie Baranka zarzezanego, aby lud wszytek krwią jego podwoje serca swego namazał, a z śmierci i niewolej Egiptu szatańskiego wychodził. Tu się krwawe Aaronowe ofiary
[55]
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Wypełniwszy wszytko,
odpocząć miał.

Gene. 2, [2]

Chrystusów testament.

Gene. 49, [1]
Deut. 33

Jeden pisarz przy
testamencie i Matka
Naświętsza.
Wykład testamentu.

Ioan. 14, [31]

Exo. 12, [21]

Piotr Skarga
Levit. [1. 3–5]

Levit. [16, 20–22]

Exod. 24, [4–8]
Num. 21, [8];
Ioan. 3, [14–15]

Num. 35, [28].

Ioan. 17, [2];
Ioan. 10, [10]

Hebr. 9, [16–17]

i krew bydląt onych, która grzechów gładzić nie mogła, wykonały – gdy się
krew moja, która grzechy świata wszystkiego obmywa, tak hojnie wylewa. Oto
bydlę ono, na które grzechy ludzkie kładziono. Oto krew testamentu i przymierza z Bogiem, która gniew Boski ubłagała i przyjaźń jego ludziom zjednała. Oto wąż zawieszony, aby każdy, kto weń wierzy, nie ginął, ale na jad węża
piekielnego z niego brał lekarstwo i żywot. Oto nawyższy Kapłan umiera, aby
się wygnańcy do ojczyzny wrócili. Ta męka moja niebo, ojczyznę waszę, którą
wam Jadam utracił, wraca. Ja nowym Jadamem waszym, do ojczyzny straconej
was wprowadzę; wszystko, com wysłużył, wasze jest, wam to oddaję i zapisuję, was za dziedzice wszytkiej wysługi mojej piszę. Na was-em robił, wasze-m
piekło i potępienie zastąpił, okupuję was krwią moją, daruję wam dobra moje,
które mam u Ojca; używajcie ich a proście w imię moję, o co chcecie, a miejcie wieczny żywot i hojnie go miejcie. Moja śmierć, a wasza wolność; moja
sromota, a wasza chwała; moje udręczenie, a wasza ochłoda wieczna. Cóżem
wam miał dalej uczynić, a nie uczyniłem? Wszystkom wykonał wam, namilszym dzieciom i braciej mojej. Jako żem was lepiej i więcej miłować mógł?
A iż testament nie waży, ażby ten umarł, który go czyni – poczekajcie, nie odchodźcie, oto już skonam”.

Siódme słowo
Ojcze, w ręce twoje polecam ducha mego

Chąc umarł,
kiedy chciał.
Ioan. 10, [18]

Nieśmiertelność
dusze ludzkiej.

Cud niemały pierwej
głowę spuścić niżli
umrzeć.

[58] Z wielkim głosem, mówi Ewangelija, umierał Pan Jezus, wołając a ty słowa mówiąc: „Ojcze, w ręce twoje polecam ducha mego”. Dał znać tym wołaniem, iż chcąc umierał, nie kiedy nieprzyjaciele chcieli, ale kiedy on sam chciał,
jako im mówił: „Mam moc położyć duszę moję i mam moc zaś ją wziąć. Nikt
mi jej brać nie może, ale ja sam z wolej mojej położę ją”. I baczył ten cud setnik
on, że nie tak umiera jako ini ludzie. Bo żaden wołając nie umiera, gdy wszytki
siły ustają, a nie tylo do głosu, ale i do szeptania naciższego mocy żaden umierający nie ma; i widząc, iż wołając umiera, rzekł: „Zaprawdę ten człowiek był
Synem Bożym”. Zostawując Pan jako prawy człowiek ciało na krzyżu, duszę
od ciała odłączoną w ręce Ojcu swemu oddaje. Na potępienie tych niezbożników, którzy sprośnie i po epikursku o duszy trzymają, sprośniej niż baczni poganie, którzy samym rozumem przyrodzonym nieśmiertelności dusz naszych
dochodzili. Dał nam wielki przykład Pan nasz o dobrym dokonaniu, żebyśmy
tak przez drogą śmierć jego żywot też nasz do śmierci prowadzili, jako byśmy
bezpiecznie polecić duszę Panu Bogu mogli – aby jego opieki i pomocy godną się stawała, a nieprzyjacielskiej ręki duchów złych uchodziła. Zawoławszy tak, Pan skłonił głowę, mówi Jan święty, i wypuścił ducha; i to cud niemały. Bo pierwej ludzie umrą, toż głowę spuszczą – a Pan pierwej głowę spuścił.
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„Przyzywał – mówi jeden uczony – śmierci do siebie, bo przystąpić nie śmiała, aż jej kinieniem głowy swej rozkazał”. A nie darmo się bała – bo na Panu
tym śmierć swoję śmierć w śmierci jego nalazła i umorzona została. Jako i na
nas czasu swego toż się jej stanie.

Śmierć przystąpić
nie śmiała.

Plankt i zamknienie
Umarł Pan nasz, pódźmy go płakać; umarł za nas Odkupiciel nasz, pódźmy łzy wylewać i narzekać. Gdy Jakub paryjarcha umarł – mówi Pismo – „Józef
upadł na twarz ojca swego umarłego i płakał, i całować go nie przestał; i rozkazał sługom swoim lekarzom, aby drogiemi olejki namazali ojca”. A my co
czynić będziem? „Wołajcie – mówi prorok – narzekalniczek, płaczliwych niewiast, niech przyjdą, poślicie do mędrszych, niech przychodzą a nie mieszkają, niech nam smutną pieśń zaczną – aby się serca nasze kruszyły, a oczy nasze
łzami się zalewały i powieki nasze opływały wodą”. Stoją dawno dwie parze
mądrych niewiast, wołać innych teraz nie potrzeba, bo się drugie boją. Stoi tu
Matka Przenaświętsza, która mówić nic nie będzie, żałość jej niezmierna serce
opanowała i usta zamknęła. Magdalena już dawno płacze i od płakania ledwie
nie umiera. Ale mówmy jej, będzie-li co mogła mówić na wzbudzenie łez naszych. Choć z łykaniem i z ciężkością, niech wżdy co trochę mówi, a nam żałość tę rozszerza. „Siedźmy na ziemi a milczmy, posypujmy popiołem głowy
nasze, obłóczmy włosiane wory, spuszczajmy głowy na ziemię”. „Ustały oczy
nasze i patrzyć nie mogą dla wylania łez wielkich, zatrwożyły się wnętrzności nasze, jakoby wątroba nasza na ziemię wylała, na taką żałość patrząc”. Pan
umarł, Zbawiciel zabity jest, niewinność potępiona, sprawiedliwość zamordowana, mądrość w głupstwo obrócona, sława nieba i ziemie w śmiech i urąganie
upadła. Korona głowy naszej, nawyższa moc ustała, zdrowie nasze śmierć pożarła, bestyje dzikie rozszarpały Józefa, zabit ten, co ożywiał i żywot ludziom
dawał. A ja gdzie się obrócę? O słońce, czemu świecisz? Zapuść twarz twoję, Twórca twój umarł. O ziemio, czemu milczysz a ryków twoich nie puszczasz? O skały, czemu się nie padacie i ludziom piekła nie ukazujecie za taki
grzech wielki? O groby, jako się nie ruszycie i nie przestraszycie, gdy ten do
was wchodzi, który z siebie jest nieśmiertelny? O zasłono kościelna, odsłoń
ciemności na takie dziwy, niech patrzą na to wszyscy, co twoi uczniowie, synagogo, pobroili. Co mijacie, patrzcie na żałość moję, jeśliście kiedy o więtszej słychali. Niestetyż nam, żeśmy grzeszyli. Grzechy, grzechy nasze, coście
poczyniły, takeście jadowite i wielkie, iżeście się wymazać i wymyć aż takiego
niewinnego krwią nie mogły? O, niestetyż nam, cośmy zgrzeszyli a do takiej
śmierci Pana-śmy przywiedli. Prawie nas zamiłował, niebo i ojczyznę nam zapisał. Ale jako nam to smakować ma, gdy sam Pan i Dobrodziej tak sromotnie
[59]
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Pódźmy umarłego płakać.
Gene. 50, [1–2]

Iere. 9, [16–17]

Para niewiast mądrych.

Iob [2, 12; 16, 15]

Thren. [2, 11]

Piotr Skarga

Syn dobry woli
zdrowie ojca swego
niżli dziedzictwo.

Pogrzeb.

Czym się Chrystusowa
śmierć cieszyć ma.

Zasłonę serdeczną złożyć.

Słońce się ćmi.

Trzęsie się ziemia.

umarł? Dobry syn woli zdrowie ojca swego niżli wszytko dziedzictwo, co mu
po śmierci zostawuje. Dawid śmierci syna żałując, o królestwo nie dbał i płakać wolał niżli królować. Któż mię ucieszy? I od samych aniołów pociechy nie
przyjmę. Płakać i tak umrzeć chcę. O przeklęte moje grzechy, coście to zrobiły? Na się więcej narzekać mam: jam zabił, jam umorzył Pana; jam zgrzeszył, a on za mię płaci, a śmiercią płaci, taką śmiercią i tak zacny i wielki Bogu
równy Syn Boży. O, jako się gniewać mam na ty grzechy! O, jako im wielkim
nieprzyjacielem być mam!
[60] Ale płacząc, jako pocałujem i pogrzebiem tego Pana? Wysoko wisi, drabin nie mamy, Żydowie nie pożyczą, wieczór zachodzi, w nocy go kto nam wydrze, a więtszą jaką wzgardę nieprzyjaciele mu uczynią. I tak nam płaczu i żałości przybywa, a o końcu nie wiemy, co mamy czynić. A w tym się ukazał Józef
i Nikodem, oba tajemni uczniowie; po śmierci śmieli, nikogoż się nie boją, u Piłata śmiele sobie poczynają o ciało prosząc (bo i ciało Pańskie w mocy nieprzyjaciół zostawało). Dali znać i zjąć Pana i pogrześć umyślili. Tam Matka jako Józef rzuciła się do całowania, i Magdalena, i ini ze czcią wielką złożone ciało do
grobu nieśli. Drogich olejków nie żałowali i zacny a kosztowny uczynili pogrzeb
i onę ostatnią posługę Mistrzowi i Panu swojemu.
[61] My też tę jemu dziś posługę czyńmy, tym śmierć gorzką jego cieszmy,
aby jej pożytki na nas zostawały, a nie ginęły. Aby tak ciężka praca Pańska nie
była daremna. Z piąci cudów na elementach bierzemy do pokuty i nawrócenia
naszego słuszne pobudki. Boże nasz, Kapłanie nasz, Pośrzedniku nasz, Odkupicielu nasz, przez te męki i okrutną śmierć, i poniżenie twoje, przez te boleści i wzgardy, któreś dla nas podjął, niech rozdarta i złożona będzie zasłona
z serca Kościoła i ołtarza wnętrznego naszego – abyśmy jasno patrzyli na tak
wielkie i wysokie dobrodziejstwo twoje, i na taką drogość i powagę męki naświętszej twojej, z której byśmy ciężkość i srogi jad grzechów naszych uważyć i przelęknąć się sprawiedliwości Bożej umieli. Zabawy świeckie, rozkoszy
cielesne, kochanie się w dobrach docześnych i ustawiczne przyczynianie grzechów oczy nam zasłaniają i wiarę naszę tępią. O zasłono ciemna, padaj się,
Chrystus umarł, aby ją złożył i podrapał. Daj, Panie, aby nam słońce i szczęście świata tego nie świeciło, kiedy ty dla mnie na krzyżu wisisz, żadnego na
świecie szczęścia i wesela nie używając. Niech w ustawicznym płaczu i żałości za grzechy moje zostaję, aby mi po trzech godzinach krótkiego tego żywota jasność twoja, którą-ś nam męką twoją zjednał, zaświeciła i mnie uweseliła. Tyś krzyżem twoim świat wszystek oświecił i ciemność pogańskich błędów
i grzechów świata wszytkiego odegnał. Niech się zatrzęsie ziemia serca mego,
na mękę twoję patrząc, a pobudzi się do naśladowania cnót tych, któreś nam
na krzyżu twoim napisał – abych umartwienie ciała mego, pokorę i poniżenie,
i wzgardę świecką dla ciebie miłował, abych był cierpliwy i łaskawy, i ubogiego
serca, i szczodrobliwej ręki, gdyś ty, mój Pan, krwie twojej dla mnie nie żałował.
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Boże, oddal twardość serca mego, aby się ta opoka padała a skruszyła do miłości twojej, abych ci miłość oddawał za miłość. Uderz w to twarde serce młotem
sądów i dobrodziejstw twoich, a zmiękczy je ku miłości gorącej twojej. Niech
się otworzy mocą męki i śmierci twojej grób skrytych myśli moich, aby zła wonia z nich spowiedzią wychodziła, a żywot łaski twojej przystępował i umarłą duszę moję ożywiał. Przez tę niewinną i gorzką mękę twoję, który z Ojcem
i z Duchem Świętym królujesz Bóg jeden na wieki. Amen.

F

Opoki się padają.

Groby się otwierają.

Podstawa wydania
P. Skarga, Kazania na niedziele i święta całego roku […] teraz znowu czwarty raz w druk podane…, Kraków, Andrzej Piotrkowczyk 1609, s. 155–174.
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Hagiografia, parenetyka, duchowość, Szczecin 2008; M. Komorowska, Prolegomena do edycji dzieł
Piotra Skargi, Kraków 2012; Nad spuścizną Piotra Skargi, red. J. Gruchała, Kraków 2012; D. Jara, Warsztat pisarski Piotra Skargi – retoryczne ukształtowanie wybranych pism polemicznych królewskiego kaznodziei, Lublin 2013.

Objaśnienia
[1]

„Weźmicie go a wedle prawa swego osądźcie” – J 18, 31.
przy onym tak sławnym kościele - przy świątyni jerozolimskiej.
takie mieli w zakonie rozkazanie – zob. Wj 29, 14: „Mięso zaś cielca i skórę, i gnój spalisz
precz za obozem: przeto iż za grzech jest”.
„aby krwią swoją lud poświęcił, przed bramą ucierpiał” – Hbr 13, 12.
poszyjkowaniu – biciu w kark lub szyję.
farużowie – faryzeusze.
stolicą – tu: tronem.

[2]

aby tu Pan […] zwątpienie jakie […] dał po sobie znać – Jan Kalwin w drugiej księdze Institutio religionis Christianae.
jako niektóre sekty heretyckie mówiły – manichejczycy i liczni ich następcy twierdzili, że
Chrystus miał ciało pozorne, toteż nie cierpiał naprawdę.
prawy – prawdziwy, rzeczywisty.
z tej miary – dlatego, z tego powodu.

[3]

w personie – jako osoba, osobiście.

[4]

przyczytanie – przypisanie.
drugdy – niekiedy.
Wawrzyniec święty – diakon kościoła w Rzymie za papieża Sykstusa II, męczeństwo poniósł w 258 r. po Chr. pieczony na kracie rozgrzanej do czerwoności.
Markus i Marcellinus – męczennicy z czasów Dioklecjana (koniec III–pocz. IV w. po
Chr.), mieli być braćmi, a zabici zostali strzałami z łuku.
odlecam – powierzam.

[6]

„Smutna jest dusza moja aż do śmierci” – Mt 26, 38 i Mk 14, 34.
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[7]

w przygodzie – w niepomyślnym wydarzeniu, w nieszczęściu.
nacierali – tu: nalegali, domagali się.

[9]

Jakuba patryjarchę Bóg z smutku […] wybawił – Jakub (Izrael) rozpaczał po utracie swego syna Józefa, którego bracia sprzedali obcym; pod koniec życia jednak cieszył się nim
na powrót i zamieszkał w Egipcie, którego zarządcą był Józef (Rdz 47–49).
Dawida, gdy go syn prześladował – syn Dawida Absalom zbuntował się przeciw ojcu, ale
przegrał i zginął z rąk zwycięzców (2 Sm 15–19).

[10]

jako on Helizeusz – prorok Elizeusz uratował Izraelczyków podczas wojny z królem Aramu w ten sposób, że na jego prośbę Bóg uczynił ślepymi żołnierzy aramejskich, a prorok wyprowadził ich do Samarii, gdzie popadli w niewolę Izraelitów (2 Krl 6, 8–23).
się tym nie upomnieli – to nie spowodowało ich opamiętania.

[11]

izali – czy.

[12]

Samsona związanego wybawił – Samson, związany przez mieszkańców Judy i oddany
Filistynom, cudowną mocą wyzwolił się z więzów i oślą szczęką zabił tysiąc wrogów
(Sdz 15, 9–20).
związek grzechów – więzy grzechów.
pogodę – sposobność, okazję.

[13]

„Ja sam nie chcę być nauki mej świadkiem…” – J 18, 20–21.

[14]

jako tenże psalm mówi – Ps 21, 13: „Obtoczyli mię cielcy mnodzy, bycy tłuści oblegli mię”.
ułowić – podejść, podchwytliwie zapytać.
sposobionym – przybranym.

[17]

z państwa jego – z jego władzy.
się […] zostoi – utrzyma się, przetrwa.

[20]

bodźca – kolce.
pogębki – policzkowania, uderzenia w twarz.
pojedynkiem – po kolei.

[24]

„Jeśli siekiera srogości Bożej zielonego drzewa nie minęła – a z suchym co będzie?” – zob.
Łk 3, 9 i 23, 31; kaznodzieja dokonał zręcznej kontaminacji dwóch wypowiedzi Jezusa.
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„Góry, padnicie na nas, pagórki, pokryjcie nas” – Łk 23, 30.
[25]

narzekalnice – płaczki.
nadawał – obdarowywał.
się […] spadasz – pękasz.

[27]

Dawid […] Jeremijasz […] Danijel […] Zuzanna […] Józef – przykłady bohaterów
biblijnych wybawionych przez Boga: Dawid uniknął śmierci od dzidy rzuconej przez
Saula, potem wielokrotnie wychodził z zasadzek króla (2 Sm 18–30); proroka Jeremiasza osadzono w cysternie z rozkazu króla Sedecjasza, skąd uwolnił go król babiloński Nabuchodonozor ( Jr 38–39); Daniel wrzucony przez króla Dariusza do jaskini
lwów nie poniósł żadnej szkody (Dn 5, 17–25); Zuzanna, żona Joakima, skazana niewinnie na śmierć z oskarżenia starców, których zaloty odrzuciła, została uniewinniona dzięki interwencji Daniela (Dn 13); Józef, syn Jakuba, oskarżony przez żonę swego
pana Putyfara, wyszedł z więzienia dzięki faraonowi, któremu prawidłowo wytłumaczył jego sen (Rdz 39–41).

[28]

przerażały – przebijały, raniły.

[30]

się nie sprawuje – nie tłumaczy się.
niepodobnego – niemożliwego.
porządny – strzegący porządku.

[32]

obwiązków – powinności.
wyciągała – wymagała.

[33]

nieznośny człowieku ciężar – ciężar nieznośny dla człowieka.
zmazany – nieczysty.

[34]

dopuścił Gabaonitom ofiarować i zabić Bogu siedm synów z domu Saulowego – epizod opisany w 2 Sm 21, 1–9: Dawid zgodził się, by Gibeonici w akcie zemsty wobec Saula powiesili jego potomków, których Dawid im wydał. Uczynił to po modlitwie do Boga Jahwe, by przywrócić stan równowagi.
stał się miłościw ziemi – 2 Sm 21, 14.
ludzie oni z Tarsu – marynarze z Tarszisz, którzy przewozili Jonasza, płynąc do swego
portu z Jafy. Uniknęli śmierci w burzy morskiej, gdy wyrzucili za burtę swego pasażera.

[35]

piszą o królu moabskim – król Mesza prowadzący wojnę z Izraelitami w obliczu klęski spalił w ofierze bogom swego pierworodnego syna, następcę tronu (2 Krl 3, 27).
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Beelfegorowi – Baal-Peorowi, bóstwu moabickiemu.
kapłani nasi – pierwsi jezuici pojawili się w Meksyku w 1572 r.; główny wysiłek misyjny
zakonu był wówczas skierowany na Daleki Wschód: Indie, Japonię i Chiny.
na ofiarę dyjabłom o 20 tysięcy ludzi na rok ginęło – wiadomości o religijnych obrzędach
Azteków dochodziły do Europy wraz z innymi relacjami o Indiach Zachodnich. Ofiary
z ludzi składano Coatlicue, bogini ziemi, życia i śmierci. Bardziej systematyczne badania
kultury azteckiej prowadzili dominikanin Bartolomé de las Casas, bp Chiapas (zm. 1566)
i franciszkanin Bernardino Sahagún (zm. 1590).
[37]

się […] ukarza – korzy się, uniża się.

[38]

okrom – oprócz.

[39]

jako się o tym indziej nauczyło – kazanie na Wielki Czwartek zawiera obszerne rozważania na temat bezkrwawej ofiary Chrystusa.

[40]

wedle Aaronowego i wedle Melchizedechowego porządku – istotne odróżnienie kapłaństwa
Aaronowego, nadanego dziedzicznie potomkom Aarona, czyli poniekąd oficjalnego, od
porządku Melchizedeka, króla Szalemu ( Jerozolimy), który pobłogosławił Abrahama
(Rdz 14), kapłana składającego ofiary bezkrwawe.
policzkami – policzkowaniem.

[41]

na sercu – skrycie, sam do siebie.
z wielką ochotą szyję ściągnął – motyw dobrowolnej ofiary Izaaka, który sam podał ojcu szyję do ciosu („akeda”), pochodzący z midraszy żydowskich, chętnie przejmowali
egzegeci katoliccy, by podkreślić typiczny sens ofiary Abrahama jako zapowiedź męki Chrystusa.
kropia – kropla.

[42]

Izali nie lepsza niżli Aaronowa – mowa o obrzędzie przebłagania (Lb 17, 11–13), jaki odbył Aaron po zakończeniu buntu Koracha, Datana i Abirama i ukaraniu buntowników.
lepsza niżli Gedeonowa – Gedeon zburzył ołtarz Baala i złożył ofiarę dla Jahwe, czego następstwem było wsparcie, jakiego udzielił mu Bóg w wojnie z Madianitami.
lepsza niżli Samuelowa u Masfy – Samuel złożył w Mispa ofiarę, dzięki której zwyciężył
Filistynów (1 Sm 7, 7–13).
Dawidowa u Orny – na klepisku kupionym od Arauny Jebusyty Dawid złożył ofiarę, którą przebłagał Jahwe za przeprowadzenie spisu ludności.
lepsza niż Helijaszowa na Karmelu – prorok Eliasz zwyciężył proroków Baala w swoistym pojedynku na górze Karmel: Bóg przyjął jego ofiarę, a prorocy Baala zostali zabici.
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[43]

nieporządną – tu: przesadną.

[44]

wymawiał – usprawiedliwiał.

[48]

jako starzec prorokował – Symeon podczas ofiarowania w świątyni (Łk 2, 35): „duszę twą
własną przeniknie miecz”.
z oną Agarą – egipska niewolnica Hagar, z którą Abraham miał syna Izmaela, została
wraz z dzieckiem wygnana na pustynię, gdy żona Sara urodziła Abrahamowi prawowitego syna Izaaka (Rdz 21, 9–21).

[49]

Resfa, żona Saulowa – Rispa, matka dwóch powieszonych przez Gibeonitów (zob. wyżej, ust. 34), czuwała przez długi czas przy ciałach, broniąc ich przed ptakami i dzikimi
zwierzętami (2 Sm 21, 10–14).

[50]

opatrować – opiekować się.
znam się – przyznaję się.

[52]

jako szczenięta pod stołem – nawiązanie do epizodu z kobietą kananejską (Syrofenicjanką), która prosiła o uzdrowienie córki. Gdy Jezus powiedział jej: „Niedobrze jest zabrać
chleb dzieciom, a rzucić psom”, odpowiedziała: „Tak, Panie, lecz i szczenięta pod stołem
jadają z okruszyn dzieci” (Mk 7, 27–28; podobnie Mt 15, 26–27).

[53]

skusiłem – skosztowałem.

[54]

pociesznego – przynoszącego ukojenie.
gębce – gąbce.

[56]

Tobijasz także – stary Tobiasz przed śmiercią odzyskał wzrok, zobaczył swego syna i synową, wygłosił też hymn dziękczynny (Tb 13).

[57]

bydlę ono, na które grzechy ludzkie kładziono – kozioł ofiarny.
Cóżem wam miał dalej uczynić, a nie uczyniłem? – zob. Iz 5, 4: „Co jest, com więcej miał
czynić winnicy mojej, a nie uczyniłem jej?”

[58]

mówi jeden uczony – św. Atanazy w Quaestiones super Evangelia; Skarga przytacza jego
sąd niemal dosłownie. Pytanie o to, dlaczego Jezus najpierw skłonił głowę, a potem oddał ducha (odwrotnie niż w wypadku zwykłych ludzi), było źródłem wielu interesujących interpretacji już w piśmiennictwie patrystycznym.

[59]

nie mieszkają – nie zwlekają.
Co mijacie, patrzcie na żałość moję – zob. Lm 1, 12: „O wy wszytcy, którzy idziecie przez
drogę, obaczcie a przypatrzcie się, jeśli jest boleść jako boleść moja”.
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niestetyż nam – biada nam.
Dawid śmierci syna żałując – otrzymawszy wiadomość o śmierci Absaloma, który wzniecił bunt przeciw niemu, Dawid popadł w rozpacz, której dawał głośny wyraz; wypominał mu to Joab (2 Sm 19, 6–7).
[61]

na elementach – dotyczących żywiołów.
podrapał – poszarpał.

Gabriel Leopolita (Zawieszko)

Wąż miedziany na Wielki Piątek
Część wtóra (fragment)
Kto wejrzy na węża, żyw będzie

Domyślam się tego, chrześcijanie mili, z wielkich pożytków onego węża
miedzianego, które czynił synom izraelskim, iż już pragniecie go widzieć i jemu
się przypatrzyć; i byłoby zaprawdę co widzieć, abowiem ona starożytna robota
Mojżeszowa nie była z mądrości i umiejętności ludzkiej, ale była z rozkazania
mądrości Bożej i ćwiczenia Ducha Świętego, którym Pan napełniał Mojżesza
i pomocnika jego, którzy robili około potrzeb przybytku Pańskiego, które były
figurą przyszłego przybytku, nie ręką sprawionego, w którym miał nawyższy kapłan według porządku Melchizedekowego odprawiać nadoskonalszą i naświętszą
ofiarę odkupienia ludzkiego. A iż między inszemi figurami Odkupiciela świata
był też wąż miedziany, jakoście z własnych słów jego słyszeli, tedy idzie za tym,
że miał być barzo piękny i grzecznie urobiony, i nie bez przyczyny go Żydowie
z wielką pilnością chowali i strzegli, tak iż go nie zgubili ani w prześladowaniu,
ani w wojnach, ani w utrapieniu, ale w cale dochowali przez lat siedm set czterdzieści i pięć aż do króla Ezechijasza, który gdy począł królować, zaraz się do
tego rzucił, że wszystkie wysokości rozrzucał i wszystkie bałwany połamał. Ale
iż i temu wężowi miedzianemu nie folgował, ale go zepsował i skruszył, nie jest
to bez wielkiego podziwienia albo też bez wielkiej przyczyny. Wiemy, iż ten król
był królem pobożnym i drogami Dawidowymi przed Bogiem chodzącym. A czemuż się wżdy śmiał rzucić na tego węża miedzianego, od samego Boga rozkazanego i od samego Mojżesza urobionego i pożytkami ludzkiemi uprzywilejowanego? Nie mniejmajcie tego, chrześcijanie mili, aby to uczynił niepotrzebnie
albo nieostrożnie. Abowiem dosyć był mądry i dosyć w rzeczach Boskich pilny, a do tego miał barzo dobrego mistrza, onego zacnego i między wszystkiemi
[1]
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Czwarta przyczyna, którą
zowią skuteczna
Robota węża
miedzianego była
z rozkazania Bożego
i z mądrości jego

Żydowie pilno chowali
węża miedzianego
4 Regum 18, [3–4]

Czemu król Ezechijasz
stłukł węża miedzianego

Gabriel Leopolita (Zawieszko)

1. przyczyna stłuczenia
węża miedzianego

4 Regum 181

Lucae 1, [8–17]

Która jest natura znaku?

Złe używanie ludzkie
psuje rzeczy, by były
nalepsze

Trzeba szałwiją
płukać

prorokami naprzedniejszego Izajasza, i dlategoż nie uczynił tego z uporu ludzkiego, ale z własnego natchnienia Bożego.
[2] A naprzód uczynił to dlatego, iż on znak zbawienny już byli Żydowie spaskudzili i spysklili bałwochwalstwem swoim, o czym tak napisano na miejscu
wyższej mianowanym:1„Złamał i skruszył Ezechijasz węża miedzianego, którego był uczynił Mojżesz, bo synowie izraelscy aż do tego czasu palili mu zapały
wonne”. A zapały wonne iż samemu Panu Bogu służyły, jawne jest świadectwo
ze wszytkich ofiar Aaronowych i synów jego aż do Zacharyjasza kapłana, ojca
Jana świętego Chrzciciela, który wchodząc do świątnice Pańskiej, aby wonny zapał ofiarował Panu, ujźrzał anioła Pańskiego stojącego po prawej stronie ołtarza
zapalnego, który mu oznajmil, że modlitwy jego są wysłuchane od Pana. Więc
iż Żydowie te wonne zapały Bogu samemu służące ofiarowali wężowi miedzianemu, czynili wielkie i Bogu obrzydliwe bałwochwalstwo.
[3] Abowiem on wąż dany im tylko był za znak, którego natura ta jest własna, aby tylko znaczył co inszego. Co jeśli znak już przestanie znaczyć, jużeż
zgubił naturę swoję i już się nie przyda ninacz, jadno na zepsowanie i wniwecz obrócenie. Ponieważ tedy już wężów ognistych nie było i już było ustało
ono gwałtowne niebezpieczeństwo cielesne, i już w onego węża miedzianego
wkradł się był okrutny jad bałwochwalstwa, którym zabijał dusze nieśmiertelne, już był utracił naturę znaku i już nie był natenczas znakiem Bożym jako
był pierwej, ale za złym używaniem ludzkim już się był stał znakiem dyjabelskim, który przezeń kąsał i śmiertelnie zabijał syny izraelskie. Zaczym już niegodzien był czego inszego, jedno zepsowania i wniwecz obrócenia. Tak ci tak
złe używanie złych ludzi by nalepsze rzeczy w złe obraca i przywodzi do tego,
że te które były lekarstwem, stają się trucizną, i te które były ratunkiem, stają się upadkiem, i te które były żywotem, stają się śmiercią, i te które były zbawieniem, stają się potępieniem.
[4] Czego się możesz domyślić z rzeczy widomych. A cóż piękniejszego między kwieciem nad kwiat różany? Na którym gdyby kto zastał pająka jad swój
wypuszczającego, izali by mu nie przyszedł w ostatnie obrzydzenie i porzucenie, i podeptanie? A cóż zdrowszego między ziołmi nad szałwiją, a przedsię
gdyby kto zastał żabę jadowitą na niej siedzącą i jej sok wysysającą, izalić by mu
nie przyszła w ostatnie obrzydzenie i porzucenie, i podeptanie? I stądże mówią
mędrcy: „Salvia non lota non est a morte remota. – to jest: szałwija niepłukana
nie jest od śmiertelnej trucizny wolna”. A czemuż? Bo żaby, czując przyrodzoną dobroć szałwijej, cisną się do niej i wysysają sok jej, rady się trą między nią.
I dlategoż trzeba ją dobrze płukać, kto jej chce do zdrowia pożytecznie używać. A cóż może być słodszego nad mleko? Ale gdybyś przy garcu mleka zastał
1

Popr. wyd.; w druku mylnie: 13.
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węża pijącego, izali byś już nie miał go za spysklone i zarażone? Nic już i po nakosztowniejszym balsamie, gdyby w nim natonęło i nazdychało much; abowiem
i muchy tracą wdzięczność by nadroższych maści. A któreż muchy są szkodliwsze nad złego człowieka? A gdzież znajdziesz gorsze węże nad złego człowieka? A któreż żaby plugawsze nad złego człowieka? A którzyż pająkowie są jadowitsze nad złego człowieka?
[5] Nie tylko te, ale i samego dyjabła zły człowiek złością swoją przechodzi.
I dlategoż Zbawiciel nasz słusznie nazwał dyjabła „nieprzyjacielem człowiekiem”;
abowiem wiedział badacz serc ludzkich, iż niektórzy mieli być w złościach swoich tak drugim dokuczliwymi, że by woleli mieć sprawę z dyjabłem aniżeli ze
złym człowiekiem, bo wżdy na dyjabła jest kadzidło, jest święcona woda, jest zaklinanie, jest krzyż święty. Ale zły człowiek ani się on krzyża boi, ani święconej
wody, ani zaklinania, ani prawa pospolitego, ale bez wstydu ludzkiego i bez bojaźni Bożej czyni co mu się podoba. A przetoż gdy ten co spyskli, izali to nie będzie rzeczą spyskloną? gdy co zarazi, izali nie będzie rzeczą zarażoną? I owszem,
tak barzo, że Paweł święty powiada, iż stworzenie Boże wzdycha i jęczy pod złym
używaniem ludzkim, pragnąc tego, aby było wyzwolone od niewoli zepsowania.
Jęczą i wzdychają wasze zboża, któreście w gumnach i śpiklerzach waszych pozamykali przed ubogimi, jęczą zagrzewając się na kupach w śpiklerzach i w śpiżarniach waszych, jęczą na wasze łakomstwo, jęczą na wasze skępstwo, jęczą na
waszę nieużytość przeciwko ludziom ubogim. Ale i własne szaty wasze jęczą na
was, żeście je dali molom pogryźć i wniwecz obrócić. Więc gdybyście przytulili
uszy wasze do skrzyń i szkatuł waszych, usłyszelibyście to, że w nich jęczy wasze
śrebro i złoto, że pordzewiało, jęczą pieniądze wasze, żeście im dali popleśnieć.
Wiedzcież tedy, iż złym używaniem i on wąż miedziany był okrutnie spysklony
i chociaj był świętymi rękami urobiony, przedsię gdy się dostał we złe ręce, stracił świątobliwość swoję, i aczkolwiek był na zdrowie ludzkie postawiony, przedsię
skoro wpadł we złe używanie, stał się ludziom na potępienie, zaczym też słusznie przyszło na niego to ostatnie zepsowanie.
[6] Ale jeszcze i z tej przyczyny jest zepsowany i skruszony, aby się to Żydom
pokazało, iż wszystkie figury i proroctwa, i co było ich ochędóstwa i pociechy,
wszystko miało im być odjęto i wniwecz obrócono, jako te, które tylko były znakami inszych rzeczy istotnych i już następujących.2Abowiem wszystkie rzeczy
trafiły się im w figurach, gdyż i samo królestwo ich było tylko wizerunkiem królestwa Chrystusowego. I ołtarze ich były tylko figurą ołtarzów Chrystusowych,
i ofiary ich były tylko figurą ofiary Chrystusowej, i wszystkie naczynia kościelne, i obrzędy, i znaki, które chowali, wszystko to było figurą Chrystusa Pana naszego. A iż już królestwo i kapłaństwo, i ofiary Chrystusowe następowały, jużeż
2
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Eccles. 10, [1]

Zły człowiek gorszy
niż dyjabeł

Romani 8, [19–21]
Wzdycha stworzenie pod
niewolą złego używania
ludzkiego

2. przyczyna, dla której
jest stłuczony wąż
miedziany
1 Cor.2 10, [11]

Królestwo i kapłaństwo
żydowskie były figurą
królestwa i kapłaństwa
Chrystusowego

Gabriel Leopolita (Zawieszko)

Drobniejsze rzeczy
bywają obaleniem
większych pokruszone

Esaiae 5, [5]

Num 21, [4–9]

Hebr. 12, [2]
Oczyma wiary trzeba
patrzyć na Chrystusa

Ioannis 3, [14–15]

znaki i figury precz ustępować musiały, jużeż i królestwo żydowskie słabieć i upadać poczęło, już i kapłaństwo żydowskie niszczało, już i kościół ich i z ofiarami
i ze wszystkimi klejnotami i obrzędami poczęli się wniwecz obracać ze wszystkiemi inszemi drobiazgami swoimi, bo trudno się mają zostać prywatne chałupki, gdy się królestwo wali, trudno się w kościele mają zostać ołtarze i formy, gdy
sam kościół leci. A jakoż tedy mógł się zostać i on wąż miedziany, ponieważ nie
mógł się zostać i on lichtarz złoty, i ona nieoszacowana Skrzynia Testamentu,
i naświętsza świątnica wszystka złotem okowana, ponieważ się już walił wszystek kościół i wszystko kapłaństwo, i wszystko Hieruzalem, i wszystko królestwo? Jeślić upadł dąb i jeśli się w proch rosypał wszystek pień jego i wszystkie
gałęzie jego – a cóż mniemasz, jako się miała zostać żołądź i liście jego? Odebrano płot od winnice i rozrzucono parkan jego; a jakoż się już będą mogły zostać owoce i drzewa, i macice?
[7] Niemasz tedy czego żałować, że stłukł i skruszył tam tego węża król Ezechijasz, ponieważ nie był tylko znakiem, a znak na co się już przyda, kiedy sama
rzecz istotna nastąpiła? Mogli-ć się kochać w nim Żydowie, tak jako się kochają
dziatki w obrazie ojca swego, którego doma niemasz, albo jako się kochają dworzanie w znaku króla i pana swego, który od nich daleko odjechał. Ale gdy się
wróci ociec do swych dziatek i król przyjedzie do dworzan swoich, jużeż w kąt
z panem ojcem malowanym i z malowanym królem jego mością, a zaraz pędem
do tego wszyscy bieżą, czego niekiedy w onych znakach wyglądali. Jużeż też nie
służą nam one słowa Mojżeszowe, które mówił do Żydów zarażonych: „Patrzcie na tego węża miedzianego, który-m wam wystawił za znak”. Ale raczej nam
służą one słowa Pawła świętego, który będąc Żydem nawróconym tak pisze do
Żydów i po dziś dzień woła na nie mówiąc: „Patrzajcie na sprawodawcę i dokonawcę wiary waszej Jezusa, który wziąwszy przedsię radość podjął krzyż wzgardziwszy zesromocenie”.
[8] Ale rzeczesz: „A jakoż mam na niego patrzyć, ponieważ jest niewidomy?”.
Patrzaj oczyma wiary według upominania Chrystusowego, który mówi: „Jako
Mojżesz podniósł węża na puszczy, tak potrzeba, aby był podniesiony Syn Człowieczy”. A na cóż? Na to, aby kożdy który weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot
wieczny. Oto widzicie, iż sam Syn Boży nazywa wiarę oczyma dusznemi, abowiem co mówił pierwej do Mojżesza: „Uczyń węża miedzianego a postaw go za
znak, a kożdy który nań będzie patrzył oczyma cielesnymi, żyw zostanie” – tak
teraz mówi: „Trzeba aby był podwyższony Syn Człowieczy, aby kożdy, który weń
wierzy, miał żywot wieczny”. Przetoż jako on, który nie patrzył na węża miedzianego, umierał od onego nieuleczonego jadu wężów ognistych, tak ten, który nie
wierzy w Jezusa Chrystusa na krzyżu podniesionego, nie może być wyzwolony
od śmierci wiecznej; a jako tamci, którzy patrzyli na węża miedzianego wzgórę postanowionego, wszyscy do zdrowia cudownie przychodzili, tak kto wejźrzy
na Chrystusa ukrzyżowanego, otrzyma żywot wieczny. Za czym idzie, a idzie
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z potrzeby, iż ani Żydowie, ani poganie nie mogą być zbawieni; abowiem to co
jest wystawiono na zbawienie, to sobie obrócili Żydowie na zgorszenie, a co jest
wystawiono poganom na dostąpienie niebieskiej mądrości, to oni sobie obrócili w głupstwo świeckiej roztropności.3A zaprawdę niesłusznie: abowiem jakoby to niesłusznie czynił poganin, gdyby ujźrzawszy kupę Żydów zarażonych do
węża miedzianego zgromadzonych i skutecznie uleczonych, nazywał to głupstwem; i jako niesłusznie by to czynił Żyd zdrowy, gdyby się był gorszył z tego,
że Bóg obrał sobie węża miedzianego na uleczenie ran od wężów ognistych zadanych – tak zaprawdę niesłusznie czynią Żydowie i poganie, że ten krzyż, na
którym wisi Chrystus dla uleczenia wszystkiego narodu ludzkiego, mają za zgorszenie i głupstwo.
[9] Ale iż tenże duchowny wąż miedziany stał się nam na zbawienie, podnieśmyż oczy nasze na onę wysoką górę Kalwaryją i pojrzyjmy na Jezusa Chrystusa,
na drzewie krzyża świętego nam wywyższonego, nam wystawionego, a poglądając oczyma cielesnemi na figurę męki jego, zaraz też wytrzeszczajmy oczy duszne, abyśmy patrzyli na zasługę męki jego i pożytki zbawienia naszego. Dlategoć
wyszedł na górę obelżywą i trupami złoczyńców napełnioną, aby to pokazał, iż
nie tylko z rannych może uczynić całe i z zarażonych zdrowe, ale też i z umarłych może uczynić żywe. Domyślał się tego on zacny prorok i wielki miłośnik
Boży Helijasz, i dlategoż zmordowany ucieczką przed złośliwą Jozabelą, porzucił
Kalwaryją swoję sfrasowaną pod drzewem jałowcowym, które było figurą krzyża
Chrystusowego, chociaj barzo kolącego, ale przedsię zawsze zielonego, i nie tylko gęste, ale też barzo pachniące pożytki przynoszącego; pod którym jeśliby i my
chcieli położyć tę Kalwaryją naszę, trzeba by nam zawsze trwać przy tym zbawiennym drzewie, aby nas pod niem śmierć zastała i Kalwaryją naszę pod nogami dawce żywota wiecznego położyła. Abowiem dlatego sobie Odkupiciel nasz
obrał tę Łysą Górę złoczyńców, aby łysość jej pokropiona krwią jego nadroższą
i oblana wodą zbawienia mogła rodzić pożytki cnót świętych i zasług zbawiennych, i aby wszystkie Kalwaryje głów wszystkich złoczyńców, by nawiększych,
pewnie o tym wiedziały, że Chrystus nie przyszedł dla sprawiedliwych, ale dla
grzesznych; których głowy, by były od wszelkich zasług naliższe, mogą być przez
krew Chrystusowę zbawiennemi zasługami napełnione, jeśli jej używać będą w sakramenciech świętych, które z boku jego wypłynęły.
[10] Patrzmyż tedy pilno, c[hrześcijanie] m[ili], na to podniesienie jego, bo nie
dla czego inszego podwyższony jest od ziemie, jedno aby mógł być od wszystkich widziany i aby mógł wszystkie naśladowce swoje od ziemie oderwać i ku
górze przyciągnąć, aby im nie smakowały te rzeczy, które są na ziemi, ale tamte, które są wzgórę. Dlategoć jest podwyższony na drzewie, aby nam to pokazał,
3
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Krzyż Chrystusów jest
Żydom zgorszeniem,
a poganom głupstwem.
1 Corin.3 1, [23]

Tamże

Pan Chrystus na górze
Kalwaryjej ukrzyżowan

Nasz wąż miedziany
może uczynić nie tylko
z chorych zdrowe, ale
i z martwych żywe
3 Regum 19, [3–5]

Drzewo jałowcowe
było figurą krzyża
Chrystusowego
Na Kalwaryjej pod
krzyżem Chrystusowym
trzeba nam przy śmierci
porzucić Kalwaryją naszę

Chrystus przyszedł
dla grzesznych

1. przyczyna dlaczego
Chrystus na drzewie
podwyższony
2. przyczyna
Coloss. 3, [1–2]

Gabriel Leopolita (Zawieszko)
3. przyczyna

Ioannis 12, [31]

Genesis 28, [12–15]
Exodi 7, [20n]

1 Regum 16, [23]
3 Regum 34

Num 21, [4–9]

Matthei 27, [40]
Szatan przez Żydy
wołał na Chrystusa,
aby zstąpił z krzyża

Ioannis 19, [19]

Czemu Chrystus nie
chciał zstąpić z krzyża

Krzyż Chrystusów jest
podwyższeniem jego.
Ad Philip. 2, [8–11]

że to płaci, w czym się naród ludzki Bogu zadłużył. Dlatego jest podniesiony na
drzewie, aby wziął pomstę z nachytrszego węża, który nas oszukał na drzewie,
i aby wypełnił nad nim sąd sprawiedliwy, o którym idąc na śmierć mówi: „Teraz sąd jest świata, teraz książę świata będzie precz wyrzucone”. I dlategoż, jako
kożdy zdrajca i złoczyńca barzo się lęka terminu zawitego i oczywistego stanowienia przed sędziego, tak ten zdrajca zbawienia naszego i złoczyńca wszelkich
grzechów i nieprawości, wielką trwogą był napełniony, gdy już był Chrystus na
drzewie podniesiony, już abowiem poczuł, że Bóg wsparł się na wierzchu drabiny, aby dał pomoc tym, którzy leżą na ziemi. Już poczuł przeklęty farao, że Mojżesz wziął onę dziwną laskę swoję w ręce, którą miał czynić niesłychane cuda; już
poczuł zły duch, który był opętał niepobożnego Saula, że Dawid wziął cudowną
lutnią w ręce swoje, którą miał być barzo ciężkim wielkiemu okrucieństwu jego.
Już poczuł stary mężobójca,4że Salomon usiadł na majestacie sądowym, aby nie
dał zabić jednej dzieciny ubożuchnej matki. Już poczuł przeklęty wąż ognisty
z piekielnymi wężęty swojemi, że podniósł Mojżesz węża miedzianego na puszczy i dlategoż już się poczęli kręcić, już się poczęli wić w kupę, już poczęli łbami
potrząsać, już poczęli przeciwko niemu kszykać: „Jeśli jesteś Synem Bożym, zstąp
z krzyża”. A widzisz jako podwyższenie Chrystusowe ciśnie w przepaści piekielne
węża ognistego? A widzisz, jako go biczuje moc ubiczowanego? A widzisz, jako
go ostrym cierniem przeraża moc cierniem ukoronowanego? A widzisz, do jakiego upadku przywodzi go moc pod ciężarem krzyżowem upadającego? A widzisz, jako go krzyżuje moc ukrzyżowanego? Nie darmo woła: „Zstąp z krzyża”.
Bo już ujrzał tytuł tryumfalny od Piłata napisany: „Jezus Nazarański król żydowski”. Ujrzał wszystkie języki naprzedniejsze krzyżowi Chrystusowemu przypisane i nieodmiennym przedsięwzięciem Piłatowym przybite; i dlategoż bojąc się
ich utracić, z mocy swojej woła: „Jeśliś jest Synem Bożym, zstąp z krzyża”. Ale
on nie chciał zstąpić z krzyża, chociaj obiecowali, że mieli uwierzyć. Abowiem
zna Pan zdrady szatańskie, zna Pan chytrości dyjabelskie, zna Pan myśli i mowy
ludzkie, iż są próżne, zna Pan, iż serce ich kłamliwe, zna Pan, że niemasz prawdy,
niemasz szczerości w ustach ich, ale pełno fałszu i pełno obłudy. Nie chciał tedy
zstąpić z krzyża ten, który zstąpił z nawyższego nieba. Nie chciał zstąpić z krzyża ten, który po śmierci swojej zstąpił aż do nagłębszych otchłani piekielnych. Bo
nie przystoi Synowi Bożemu zstępować z krzyża. Abowiem krzyż Chrystusów
jest podwyższenie jego, o którym Paweł święty mówi: „Uniżył samego siebie Pan
nasz Jezus Chrystus aż do śmierci, a śmierci krzyżowej. Dlategoż też wywyższył
go Bóg Ociec i darował mu imię, które jest nad wszelkie imię, aby na imię jego
padało wszelkie kolano niebieskie, ziemskie i piekielne i aby kożdy język wyznawał, iż Pan nasz Jezus Chrystus jest w chwale Boga Ojca”.
4

Popr. wyd.; w druku mylnie: 3 Regum 10.
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Nie chciał tedy zstąpić z krzyża. Bo krzyż jego jest kluczem niebo otwierającym i drabiną do weścia niebieskiego wszystkiem wiernym jego. Nie chciał
zstąpić z krzyża, abowiem krzyż jest rózgą jego mocy i pohańbieniem szatańskiem, i potłumieniem wszystkich z Szatanem zmowę i zgodę mających. Nie
chciał zstąpić z krzyża, aby nie dał odpoczynku nieprzyjaciołom swoim, ale chciał
je przekonać, według onej dawnej odpowiedzi, którą ogłosił przez króla i proroka
w personie Chrystusowej mówiącego: „Będę prześladował i gonił nieprzyjacioły moje, i poimam je, i nie wrócę się aż ustaną, pokruszę je, a nie będą się mogli zostać przede mną, upadną pod nogi moje”. Nie chciał zstąpić z krzyża, bo
krzyż jego jest wszystkich prac jego dokończeniem, już wszystkich zasług jego
objaśnieniem, już wszystkich dobrodziejstw jego nadoskonalszym zapieczętowaniem, jako to sam wyznawa, gdy przed wypuszczeniem naświętszego ducha
swego rzekł: „Już się wypełniło”. Ale jeszcze i dlatego nie chciał zstąpić z krzyża, aby wszystkiem naśladowcom swoim dał przestrogę i naukę, aby oni dla żadnych pokus szatańskich nie odbiegali zaczętych spraw dobrych, ale aby to co im
od Boga zlecono, statecznie poczynali, statecznie sprawowali, statecznie do skutku przywodzili, aż by też kożdy przy skonaniu swoim mógł rzec: „Jużem, Panie,
dokończył tego, coś mi zlecił; jużem sprawił, coś mi rozkazał”. Jako mówił niekiedy Paweł święty: „Odprawiłem dobrą wojnę i skończyłem bieg mój, dochowałem wiary. A na ostatek nagotowana mi jest korona sprawiedliwości, którą mi
odda w on dzień Sędzia sprawiedliwy”. Nie chciał tedy zstąpić z krzyża Zbawiciel, aby pokazał, iż zbawienie bywa dawane nie poczynającym, ale dokonywającym i do kresu jako napotężniej przybiegającym.
[12] A tu niechaj się teraz obaczą, którzy z krzyżem Chrystusowym tesknią, którzy pod utrapieniem i nawiedzeniem Pańskim utyszkują, którzy wolne ucho dają
Szatanowi radzącemu i mówiącemu: „Zstąp z krzyża, nie krzyżuj się tak barzo,
nie pość tak długo, nie módl się tak często, nie dawaj tak wiele jałmużny, nie pilnuj tak barzo kościoła, jużeś się też nacierpiał i namęczył samego siebie, czas by
też już odpoczynąć i folgę sobie uczynić”. Łże, chrześcijanie mili, łże ten zdrajca
zbawienia waszego, łże i nie mówi prawdy ten wynaleźca fałszu i ociec wszelakiego kłamstwa. Nie słuchajmy go, abyśmy mieli zstępować z krzyża Chrystusowego, do którego przy krzcie jesteśmy przybitemi i przez czynienie pokuty i używanie Naświętszego Sakramentu do niegoż jesteśmy przytwierdzonymi. Trzeba
tedy przybliżać się do krzyża Chrystusowego i trzeba się przypatrować jako napilniej Odkupicielowi świata na nim powieszonemu, którego nie dosyć widzieć
oczyma cielesnemi, gdyż to widzenie nic nie pomogło złośliwym krzyżownikom
jego, czego mamy oczywisty przykład i w onych dwu łotrach wedla Chrystusa
Pana naszego po prawicy i po lewicy wiszących, z których obadwa byli tak okrutnie od wężów ognistych zarażeni, że na śmierć, która była nasromotniejsza, naokrutniejsza za złości swoje byli skazani i już na krzyżach jako na śmiertelnych
pościelach położeni. Patrzże teraz, co się z nimi dzieje i jako wielka jest różność
[11]
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między niemi: oto widzisz obudwu zarażonych, bo obadwa łotrowie, bo obadwa
rozbójnicy, bo to właśnie łotrowie z wykładu greckiego, którzy na drogach rozbijają i potajemnie ludziom zastępują, i gwałtownym najazdem z majętności ich
łupią, i zdrowie im odejmują. A nad tę zarazę któraż może być większa? Cóż
może być zaraźliwszego między ludźmi, jako ci ludzie, którzy bez wstydu i bez
bojaźni Bożej ludzie spokojne odzierają i zabijają? Wielka to zaraza, śmiertelna
to zaraza i godna tego, aby jako nagwałtowniejszą śmiercią jako narychlej zgładzona była. I toć się stało jednemu na lewicy wiszącemu: abowiem jadem szatańskim napełniony nie chciał patrzyć na węża miedzianego, i owszem, odwracając oczy swoje od niego gorszył się z niego i nie przyznawał mu tego, aby w nim
była moc uzdrowienia, pośmiewając się mówił: „Inszych zbawił, a samego siebie
nie może zbawić”. I dlategoż on srogi jad szatański zabił go nie tylko na ciele,
ale i na duszy śmiercią potępienia wiecznego. Czego jest oczywisty znak aż po
dziś dzień w górze Kalwaryjej, na miejscu gdzie stał krzyż jego. Abowiem przy
onym ostatnim trzęsieniu ziemie uczyniła się tak wielka rozpadlina pod krzyżem
jego, że żadnymi by nadłuższymi powrozami z ołowem spuszczonemi nigdy dna
dosiągnąć nie mogą, tak głęboki jest dół wykopany temu łotrowi Chrystusa pośmiewającemu, w który jest wiecznie wrzucony z potłuczonemi w rękach i w nogach kościami, bez nadzieje ratunku i wyzwolenia. A tegoć się mogą spodziewać
wszyscy, którzy z tego świata schodzą w grzechach śmiertelnych, którzy umierają z jadem szatańskim i zarazą wężów ognistych. Tak ci będzie wszytkim, którzy
nie dbają o spowiedź, nie dbają o pokutę, nie dbają o dosyć uczynienie, nie dbają
o używanie Naświętszego Sakramentu. Bo tacy wszyscy pośmiewają się z Chrystusa, nie przyznawając mu tego, aby mógł uleczyć i zbawić. Przepaść piekielna
takich czeka, otchłań wiecznego potępienia na takowych niezmierną paszczekę
swoję bez wszelakich granic rozdziewia, aby je porwała, aby je pochłonęła i połamawszy w nich kości i prawie je zeżwawszy przeklętemi zębami swojemi aby
je wrzuciła do ognia wiekuistego, między najadowitsze węże ogniste, od których
już tam ani wyzwolenia, ani uleczenia nigdy się nie doczekają.
[13] Lepiej sobie poradził łotr prawy, który, będąc takimże jadem zarażony, wytrzeszczał pilno oczy przypatrując się temu wężowi miedzianemu w farbie krwawej,
od stopy nożnej aż do wierzchu głowy czerwonemu, i przypatrując się twardszej
niż miedzianej cierpliwości jego, począł gromić onego towarzysza swego, mówiąc: „Ani się ty Boga boisz, który w tymże potępieniu jesteś. Boć my zaprawdę godne karanie złych spraw naszych odnosimy, ale ten nic złego nie uczynił”.
A wykierowawszy mowę swoję do Pana Chrystusa, rzekł pokornie: „Panie, pamiętaj na mię, gdy przyjdziesz do królestwa twego”. O szczęśliwy łotrze, o błogosławiony łotrze, któryś się rzucił do lekarstwa od Boga nagotowanego, któryś
pojrzał na węża miedzianego, któryś gorącym westchnieniem i nabożną modlitwą zakołatał w niego. Abowiem oto dźwięk pociechy, oto głos zbawienia zabrzmiał i tobie, i tym wszystkim, którzy by twojej wiary, twojej nadzieje, twojej
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miłości naśladować chcieli. Otoć się ozwał Chrystus z dźwiękiem łaski i miłosierdzia. Ozwał się z obietnicą chwały i wiecznego błogosławieństwa, mówiąc pod
przysięgą: „Zaprawdę powiadam tobie, iż dziś będziesz ze mną w raju”. A któreż może być większe uleczenie nad rajskich pociech osięgnienie? A któreż może
być doskonalsze uzdrowienie nad społeczne z Chrystusem obcowanie? A któreż może być większe dziedzictwa niebieskiego upewnienie nad Chrystusa Pana
naszego, który będąc istotną prawdą, potwierdza słów swoich przysięgą, mówiąc:
„Zaprawdę, powiadam tobie, iż dziś będziesz ze mną w raju”; którymi słowy to
nam wszytkim daje znać miłośnik zbawienia naszego: zaprawdę powiadam tobie
i kożdemu tobie podobnemu, że dziś, że na ostatnim punkcie, że i przy ostatnim
skonaniu możesz dostać zbawienia i łaski miłosierdzia mojego. Bo ja nie chcę
śmierci grzesznego, ale raczej żeby się nawrócił i żywot otrzymał. Tego ja chcę,
tego ja żądam, tego ja na krzyżu wisząc pragnę i głosem się tego napieram, aby
kożdy grzesznik, aby kożdy bluźnierca, aby kożdy łotr wyznał grzechy, wyznał
łotrostwa i wszystkie nieprawości swoje, a przyznał mi to, że we mnie jest pomoc, że we mnie jest ratunek, że we mnie jest zbawienie, że we mnie jest żywot.
A ja tobie i kożdemu tobie podobnemu zaprawdę powiadam, iż dziś ze mną będziesz w raju, z którego was wygnał i wygryzł wąż ognisty na tę puszczą, między
swoje wężęta piekielne, którzy was srogimi żądłami swojemi tak okrutnie pokąsali i niezuleczonem jedem okrutnie zarazili. Ale ja kożdego z was upewniam, iż
dziś będziesz ze mną w raju. Bom już męką swoją odegnał stróża rajskiego, który przed wami z pałającym mieczem strzegł przystępu drzewa żywota; jużem ja
uprzątnął wszystkie przeszkody, jużem odwalił wszystkie zawady, jużem przejednał co było rozgniewano, jużem wypłacił co było zadłużono, jużem wrócił co było
urwano, już wam zaprawdę powiadam, że już się wszystko wypełniło i wszystko skończyło, tylko tego trzeba, abyście wy tak wielkiej łaski mojej byli wdzięcznymi, abyście wy tak wielkich dobrodziejstw moich chcieli się stać uczestnikami przez pokutę i dosyć uczynienie, i zasług moich używanie. Abowiem jeśli to
przykładem tego prawego łotra czynić będziecie, zaprawdę powiadam wam, iż
dziś będziecie ze mną w raju.
[14] Nuż tedy wszyscy ranni, wszyscy od ognistych wężów zarażeni, ruszcie
się z tej nieprześpiecznej puszczy, kwapiąc się pod tego węża miedzianego na
uzdrowienie wasze wystawionego, póki jad nie przyjdzie do serca. Ruszcie się,
póki grzechy i złości nie odejmą żywota. Ruszcie się, póki cień śmierci doczesnej i mgła śmierci wiecznej nie nastąpi. Ruszcie się z miejsca tego, abowiem
to miejsce, na którym stoicie, na którym leżycie, miejsce jest nieprześpieczne, miejsce jest na wszystkich złościach położone, miejsce jest ognistych wężów pełne, którzy ognistemi żądłami na was strzelają i już oczy wasze napełnili pożądliwością ciała, pożądliwością oczu i pychą żywota. Oto już zarazili
uszy wasze obmowiskami, pochlebstwy i bajkami tego obłudnego i próżnościami napełnionego świata. Oto już zarazili wargi, usta i języki wasze kłamstwem,
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wielomównością, bluźnierstwem, przeklinaniem i inszemi jadowitemi złościami. Oto już zarazili ręce wasze i zarażają próżnowaniem, kartami, kostkami,
złodziejstwem, łupiestwem, mężobójstwem, zwadami, nierządnym dotykaniem
i inszemi rozmaitemi nieprawościami. Ale i duszy nie folgując, żądłami swojemi zarazili rozum, zarazili wolą, zarazili pamięć, zarazili sumnienie, zarazili
serce, zarazili chęci i afekty wasze, starając się o to, aby w was nic zdrowego nie
zostawili, ale wszystko jadem piekielnym napełnili, aby was o śmierć i docześną, i wieczną przyprawili. Więc się nie ruszycie z miejsca? więc nie będziecie
uciekać od tak złych i jadowitych, i zaraźliwych wężów? Cóż, abo was nie gryzie sumnienie za grzechy wasze? Cóż, abo was nie trwoży śmierć blisko następująca? Cóż, abo was nie straszy śmierć wieczna za niepokutującymi chodząca?
To jużeście umarłemi, jeśli tego nie uczujecie. To już nie czego inszego czekacie, jedno abyście byli precz wyniesieni i aby trupy wasze były za obóz zgromadzenia chrześcijańskiego wyrzucone i od społeczności świętych oddalone, aby
czekały nastraszniejszego pogrzebu piekielnego. Ale jeśli się czujecie być żywymi i uzdrowienia pragnącymi, wiedzcież, iż nie macie inszego lekarstwa jedno
Jezusa Chrystusa na drzewie podniesionego. Abowiem niemasz inszego imienia pod wszystkim niebem, przez które by ludzie mogli dostać zbawienia, nad
imię Jezus, na które padają wszelkie kolana niebieskie, ziemskie i piekielne. Padają kolana niebieskie, dając ustawiczną cześć i wiekuistą chwałę, jako widział
Jan święty, tysiąc tysięcy aniołów jednostajnym głosem wołających: „Godzien
jest Baranek, którego zabito, aby wziął moc i bóstwo, i mądrość, i siłę, i cześć,
i chwałę, i błogosławieństwo”. Padają też i kolana piekielne, kurcząc się i nie
mogąc się otrzymać na nogach swoich pod nieznośnym ciężarem sprawiedliwości jego, którego łaski szanować i miłosierdzia zażywać nie chcieli. Jeślić się
mu kłaniać i chwałę oddawać musieli opętani, jakoście słyszeli o onym mizeraku ćmą szatanów opętanym, jeślić się mu kłaniać i modlić musieli wołając:
„Synu Boży, czemuś przyszedł trapić nas przed czasem?” – a cóż mniemasz,
jeśli nie muszą przed nim padać bojaźnią niewolnicą, pod strachem tego, którego znieść nie mogą? Jeślić im był straszny na krzyżu, jeślić im był nieznośny
w otchłaniach – a cóż mniemasz, jeśli im nie jest straszny na tak wysokim majestacie, tak chwalebnie podniesiony? Padają tedy i padać muszą kolana piekielne; padają i potępieni ludzie od strachu i bojaźni, bo tu nie chcieli padać z miłości synowskiej i z uczciwości chrześcijańskiej, gardzili tu lekarstwem sobie
od Pana Boga przeciwko ognistym wężom zgotowanym, nie chcieli tu padać
przed Jezusem Chrystusem na krzyżu podwyższonym, nie chcieli na ten znak
zbawienia patrzyć, nie chcieli nosić umartwienia jego na ciele swoim. Przetoż
już muszą z ognistymi wężami przestawać i pełnymi jadu wiecznej oczętałości
i zatwardziałości, muszą z nimi pospołu w jezierze ognistym wiecznie się wywracać, a nad nimi będzie grzmiał nieznośny strach gniewu Bożego, którego
się na wieki nieskończone lękać muszą.
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Co aby i na nas nie przyszło, wznośmy i serca, i oczy, i ręce nasze do Odkupiciela świata dziś na krzyżu przybitego, prosząc go przez nadroższą mękę
i śmierć jego, aby nas raczył od wszelkiego jadu wężów ognistych tu uleczyć i od
przyszłych niebezpieczności grzechowych krzyżem swym zaszczycić, do którego się dziś wszyscy nabożnie ciśnimy, tak stawiając przed oczy wiary swojej Jezusa ukrzyżowanego, jakobyśmy go widzieli na krzyżu przybitego i nas do siebie rozciągnionymi rękami wabiącego, i pocałowanie głowy swojej nachylonej
podającego, i przez forty ran swoich nadroższych do wnętrzności miłosierdzia
swojego przypuszczającego, w które abyśmy wniść mogli, trzeba niskiego ukłonu, trzeba pokornego upadania, aby się w nas na ziemi mieszkających wypełniło
uklękanie kolan ziemskich, na które już zaraz przypadnimy, dziękując mu za tak
wielki odkup, za tak wielkie wyzwolenie, za tak obfite miłosierdzie i wiecznego
błogosławieństwa nagotowanie. Za co wszystko niechaj jemu z Bogiem Ojcem
i z Duchem Świętym będzie wieczna chwała, wieczne błogosławieństwo, wieczne zwycięstwo, wieczne panowanie na wieki wiekom. Amen.
[15]
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początkowo we Lwowie, prowadził wykłady w tamtejszym kolegium. Był przeorem w klasztorze włodzimierskim. Znany z surowości życia. Oprócz Węża miedzianego wydał m.in. Historyję o Jonaszu (1618, kazania pasyjne), Zwierciadło pokutujących (1618), Oratorium płaczu duchownego (1619), Przysmaki duchowe gorczyca i kwas (1619).
Wybrana bibliografia: MECHERZYŃSKI, s. 389–400; S. Barącz, Rys dziejów zakonu kaznodziejskiego w Polsce, t. 2, Lwów 1861, s. 160–163; A. Jougan, Homilie polskie od czasów najdawniejszych po dobę obecną, Lwów 1902, s. 195–198; SPTK 4, s. 533–534.

Objaśnienia
[1]

[marg.] Czwarta przyczyna – odwołanie do filozofii Arystotelesa i jego teorii czterech przyczyn wszystkich rzeczy; ostatnia z nich, tu nazwana skuteczną, to causa finalis (celowa), którą Leopolita na s. 70 scharakteryzował następująco: „koniec każdej
rzeczy upatrująca”. W pierwszej, niepublikowanej tu części niniejszego kazania omówił, niezbyt systematycznie, pierwsze trzy przyczyny węża miedzianego wykonanego przez Mojżesza.
nawyższy kapłan według obrządku Melchizedekowego – Chrystus, którego kapłaństwo nie
wywodzi się od Aarona, lecz od Melchizedeka, króla Szalemu ( Jerozolimy), witającego
Abrahama ofiarą z chleba i wina (Rdz 14, 17–20).
grzecznie – foremnie, pięknie.
w cale – nienaruszony, w całości.
króla Ezechijasza – króla Judy w latach 728–699 przed Chr. (zob. 2 Krl 18–20).
wysokości – wyżyny, miejsca kultu pogańskiego na wzgórzach.

[2]

spysklili – skalali, splugawili.
zapały wonne – ofiary z kadzidła.

[3]

ninacz – na nic.

[4]

izali – czy.
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żaby, czując przyrodzoną dobroć szałwijej, cisną się do niej – pisał o tym w XIII w. św. Albert Wielki w De vegetabilibus.
się trą – odbywają gody, składają skrzek.
tracą wdzięczność – powodują utratę wartości.
[5]

Zbawiciel nasz słusznie nazwał dyjabła „nieprzyjacielem człowiekiem” – zob. Mt 13, 15
(przypowieść o chwaście).

[6]

ochędóstwa – ozdobności, wspaniałości.
macice – winorośl.

[7]

nie był tylko – nie był niczym innym, tylko.

[8]

idzie z potrzeby – wynika w sposób oczywisty.

[9]

obelżywą – tu: obrzydliwą, haniebną.
Helijasz – prorok Eliasz, który uciekał przed królową Izebel pragnącą pomścić proroków
Baala. Wyczerpany usnął pod jałowcem, a anioł przyniósł mu pożywienie, tak że Eliasz
mógł iść dalej przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy (1 Krl 19, 1–8).
barzo pachniące pożytki przynoszącego – z jagód jałowca wytwarzano pachnący olejek, wykorzystywano je też do wytwarzania kadzidła.
by były […] naliższe – choćby były najlichsze.

[10]

terminu zawitego – obligatoryjnego terminu wyznaczonego na sprawę sądową.
Dawid wziął cudowną lutnią – gra Dawida łagodziła ataki choroby Saula, dręczonego
przez złego ducha.
Salomon […] nie dał zabić jednej dzieciny – mowa o słynnym Salomonowym wyroku
w sporze o dziecko między dwiema kobietami; rozstrzygnięcie to stanowiło jeden z dowodów mądrości Salomona.
kszykać – syczeć.
wszystkie języki naprzedniejsze – napis na krzyżu Jezusowym był w trzech językach: hebrajskim, łacińskim i greckim ( J 19, 19).

[11]

przez króla i proroka w personie Chrystusowej – przez Dawida.
„Będę prześladował i gonił…” – Ps 18, 38–39.
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[12]

łotrowie z wykładu greckiego – łac. latro, onis, od którego pochodzi polski rzeczownik, ma
być może źródłosłów grecki.
[marg.] Christianus Adrichomius – holenderski biblista (1533–1585), znawca geografii Palestyny; wśród jego dzieł są: Urbis Hierosolymae […] descriptio i Theatrum Terrae Sanctae.
prawie – prawdziwie, tu: dokładnie.

[13]

od stopy nożnej aż do wierzchu głowy – określenie powtarzające się w Biblii, zob. np. Job
2, 7; Iz 1, 6.
nie chcę śmierci grzesznika… - Ez 33, 11.

[14]

ćmą – wielką liczbą.
oczętałości – zawziętości, uporu.

Fabian Birkowski

Widok wielki
Bóg wiecznej chwały
w Jeruzalem ukrzyżowany
Na Wielki Piątek kazanie pierwsze
Pójdę i oglądam widzenie to wielkie. Exod. 3

O Żydach dawne przysłowie było, iż pragnęli cudów, o Grekach, iż pragnęli mądrości; słowa to są apostolskie: „Iudaei signa petunt et Graeci sapientiam
quaerunt”. Obu tych narodów, a zgoła wszytkiego świata, zapraszam dzisia i na
widoki cudowne, i na mądrości pełne dzieła Pańskie. Jakie cuda? jakie mądrości? „Christum crucifixum, Iudaeis quidem scandalum, gentibus autem stultitiam, ipsis autem vocatis Iudaeis atque Graecis Christum Dei virtutem et Dei sapientiam;
quia quod stultum est Dei, sapientius est hominibus et quod infirmum est Dei, fortius est hominibus”.
[2] Wielki był widok u Mojżesza, gdy Pana Boga widział w krzaku ciernistym
gorającym, który jednak płomieniem onym nie był zniesiony; więtszy widok jest
teraz przed oczyma naszymi: widziemy abowiem Boga w ciele, w koronie cierniowej, ubiczowanego, naśmianego. Pódźmy, dla Boga, a oglądajmy Chrystusa
Pana, moc i cudo Boże, mądrość Boga Ojca; ciśnimy się pod tę koronę cierniową, aby nas święte te ciernia zbodły i wytoczyły łzy pokuty świętej godne. Mieliśmy mieć takowego Pana, który nam miał panować z drzewa tego wysokiego:
„Dicite in nationibus, quia Dominus regnavit a ligno”. Panowanie takie głupstwem było u świata, ale mądrością wielką jest i było u Boga. Mieliśmy króla naszego cierniem okrytego widzieć i słyszeć od niego słowa one: „Venite et sub umbra mea requiescite”. Biada nam, jeśli pod cień tego ciernia nie pójdziem, wynidzie
z niego ogień wielki i popali wszystkie cedry libańskie: „Ignis ante ipsum praecedet et inflammabit in circuitu omnes inimicos eius”. Mojżeszowi rozkazano obuwie
[1]
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O widokach i cudach,
które się przy męce
Chrystusowej stały
1 Cor. 1, [22–25]
Ibidem

Exod. 3

Psal. 95, [10]

Iudic. 9, [15]

Psal. 96, [3]

Fabian Birkowski

Isa. 63, [1–2]

Ioan. 12, [24]
Psal. 22, [7]

1. widok i cud, iż
Chrystus cierpi i umiera
dla poratowania
człowieka, nie anioła

August[inus]
in Enchirid[io]
1. przyczyna tego, iż
wszytka natura ludzka
stracona była,
nie wszystka anielska.

Psal. 109, [6]
2. Iż anioł ze złości, człowiek
z ułomności zgrzeszył.
Lib. 4 Moral[ium] cap. 9

Genes. 3, [5]

zrzucić, gdy się gotował na widok on wielki; a ja wam radzę, abyście bydlęce afekty i zamysły płone świeckie na tę parę godzin zrzucili z serca waszego, a dziwowali się ze mną tajemnicom tym wielkim, których niebo i ziemia ogarnąć nie
może, wielkiemu temu widokowi, nad który theatra, amphiteatra rzymskie, greckie więtszych nie miały. Niebieskie nawet one pałace nigdy tego nie baczyły, co
dziś obaczą; dlategoż niechaj z podziwieniem wielkim mówią one słowa Izajasza proroka: „Quis est iste qui venit de Edom, tinctis vestibus de Bosra? iste formosus
in stola sua, gradiens in multitudine fortitudinis suae etc. Quare ergo rubrum est indumentum tuum et vestimenta tua sicut calcantium in torculari?”. Szatę szkarłatną
widzę krwią, nie purpurą jakiej ryby morskiej, nie ziarnek jakich sokiem, jakim
więc bywają napuszczane półgranacia, nie robaczkami jakimi, ale oną rybą niebieską, której imię ἰχθῦς, Iesus Christus Dei Filius Salvator, jako nas tego Sybilla nauczyła; onego ziarna, o którym napisano: „Nisi granum frumenti cadens in
terram mortuum fuerit, ipsum solum manet”; onego robaczka, o którym czytamy:
„Ego autem vermis sum et non homo, opprobrium hominum et abiectio plebis”. Szatę szkarłatną widząc krwią Chrystuową zamoczoną i zarumienioną, pytam się
zaraz, czemu to? które w tym widoku tajemnice są? w imię twoje, Chryste Jezu,
dziś dla nas ukrzyżowany i zabity.
[3] Widok wielki baczę: umęczonego Syna Bożego, Chrystusa Jezusa Pana
naszego. Dlaczego? Aby człowieka poratowano, który był ciężko upadł; Bóg stał
się człowiekiem, aby męką swoją dźwignął upadek jego. Upadł też był i anioł, ale
go nie ratowano. Dziw wielki: szlachetne one natury, Cherubiny, Serafiny grzechem zmazane bez ochrony i lekarstwa wszelakiego wiecznym ogniom piekielnym oddał, a ludzie, którzy daleko podlejsze natury mają od aniołów, krew swoję
wylawszy odkupił. Tej różnice między aniołem i człowiekiem najdują przyczyny
Doktorowie święci, jako tę pierwszą Augustyn ś[więty]: iż nie wszyscy aniołowie
zginęli, zostało ich wiele, dlategoż ich nie ratowano; ale człowiek wszytek był
upadł przez pierworodny grzech, dlategoż przyszło go Panu ratować, aby ruiny
one anielskie zastąpił. Chciał był od wieków człowiekiem pałace one niebieskie
ozdobić i między duchy one nieśmiertelne śmiertelnego człowieka posadzić, niebo z ziemią złączyć, okrąg tego pierścienia spoić, aby pierwsza kreatura z ostateczną złączona była, człowiek z aniołem, światłość z ciemnością, duch z ciałem,
rozum pełny z rozumem miałkim. Wysadził tę kreaturę stamtąd czart, aby tak
dzieło Pańskie było niedokończone; ruszył się tedy z majestatu swego Pan i męką
swoją człowieka tam wsadził, kędy miał być: „implevit ruinas”.
[4] Daje drugą przyczynę różnice tej Grzegorz ś[więty], to jest słabość ludzką,
która z ciała poszła. Upadł anioł, więcej zgrzeszył niż człowiek, bo nie miał ciała, które prędko zawiedzie do złego; jako Dalila jaka Samsonowi, tak ono duszy
blanditur et decipit. Upadł człowiek, miano wzgląd na ciało, które naprzód zwiedzione, gdy oczy widziały piękne ono jabłko, a uszy słyszały pochlebstwo ono:
„Eritis sicut Deus, scientes bonum et malum”. Tak więc sędzia, gdy synowie eksces
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jaki sprośny uczynią, mianowicie gdy na ojca własnego rękę swą podniosą, dorosłe na gardle karze nieodwłocznie, niedorosłym synom abo impuberibus, jako jurysta zowie, przepuszcza, mając wzgląd na lata młode dziecinne.
[5] Daje i trzecią przyczynę tenże Ociec święty: abowiem anioł z wierutnej złości swej zgrzeszył, człowiek był oszukany i zwiedziony od dyjabła. Nie zamilczano tej zdrady przy dekrecie onym Pańskim, gdy przeklęctwo rzucono na zdrajcę:
„Quia fecisti hoc, maledictus es inter omnia animantia et bestias terrae; super pectus
tuum gradieris et terram comedes cunctis diebus vitae tuae etc.” Dlategoż przepuszczono człowiekowi jako zdradzonemu, nie przepuszczono aniołowi.
[6] Do tego natura była zacniejsza, nie miała się tak prędko do grzechu rzucać. Im kto abowiem zacniejszy, tym ma być cnotliwszy; a on co dalej to gorszy.
Jedno zoczył człowieka a wyrozumiał, iż na to od Boga stworzony, aby miejsce
jego zastąpił, wielkim się gniewem na ono stworzenie ziemskie rozumne zapalił
i na tym był, aby zamysły Pańskie zamieszał: „Invidia diaboli mors intravit in orbem terrarum”. Nie chciał mu dać pociechy Bóg i dlatego człowieka umierającego ożywił przez śmierć Syna swego namilejszego.
[7] Patrzże tedy, człowiecze, na widok nowy. Wychodzi Bóg z majestatu swego, a patrz kędy zstąpi: mija wszytkie chóry anielskie, Serafiny, Cherubiny etc.,
a zstępuje do ostatecznje komórki stworzenia swego, na której ex officio napisano taki tytuł: „Universa vanitas omnis homo vivens. Vanitas vanitatum et omnia vanitas”. O łaska, o miłosierdzie! Szukasz, Panie, niewolnika nikczemnego, a opuszczasz sługę zacnego, który z natury swej, lub w nędzy i wiecznych
ogniach, przecie się zowie książęciem tego świata, królem nad synami hardości,
przecie herby swoje maluje inter principatus et potestates in caelestibus. „Non est
nobis colluctatio adversus carnem et sanguinem, sed adversus principes et potestates,
adversus mundi rectores tenebrarum harum, contra spiritualia nequitiae in caelestibus”. Zazdrość jeśli jaka między wami, czarci przeklęci, niechaj z tej miary
będzie nawiętsza, iż Chrystus Jezus nie anioły odkupił, ale ludzie: „Nusquam
angelos apprehendit (redemit), sed semen Abrahae apprehendit (redemit)”. Wierzę i mam za to, iż wam sowito popłacona ona zazdrość, którąm-eście się byli
zapalili na początku świata, gdyście po zmartwychwstaniu Pańskim, ba jeszcze przy męce jego świętej, Boga w ciele, sprawiedliwości Bożej kwoli cierpiącego, umierającego obaczyli.
[8] Vadam et videbo visionem magnam, widok wielki, rozmaitymi widokami
z dawna pokazany, proroctwy opowiedziany. Powiedziano naprzód o tym czartowi przeklętemu w raju, do którego słowa one były: „Inimicitias ponam inter te
et mulierem, et semen tuum et semen illius; ipsa conteret caput tuum”. Nie rozumiał
tych słów czart, ale my rozumiemy, gdy widzimy Naświętszą Pannę, a ona głowę wężowę kruszy krzyżem Syna swego namilszego; ale rozumieli Adam i Ewa:
aby w rozpacz nie przyszli w onym wygnaniu swoim, cieszyli się nadzieją zwycięstwa z nieprzyjaciela swego.
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3. Iż anioł z swojej
własnej woli zgrzeszył,
człowiek zwiedziony.
Genes. 3, [14]

4. Iż anioł, jako
zacniejszy, powinniejszy
był strzec się grzechu.

Sap. 2, [24]

Psalm. 38, [6];
Eccl. 1, [2]

Ephes. 6, [12]

Hebr. 2, [16]

Widok ten śmierci Syna
Bożego przedtym przez
insze widoki był pokazany
i opowiedziany.
Naprzód po zgrzeszeniu
pierwszych rodziców.
Genes. 3, [15]

Fabian Birkowski
W zabitym Ablu.

Przez Arkę Noego.
Genes. 7

Genes. 8, [21]

Ephes. 5, [2]

Przez łuk niebieski.
Genes. 9, [13]

Psal. 44, [6]

W ofiarowaniu Izaaka
Genes. 22

Przez drabinę
widzianą od Jakuba
Genes. 28, [16–17]
Krzyż święty jest
drabina do nieba.

Przez zaprzedanie
Józefa do Egiptu
Genes. 37

Marc. 15, [10]

Pokazana śmierć Chrystusowa w zabitym onym Ablu, synu wtórym Adamowym: jako Abel młodszy od starszego brata był zabity, tak Chrystus Jezus,
głowa ludu podlejszego, mniejszego, to jest pogańskiego, od ludu żydowskiego,
który był jako starszy brat, był zamordowany. Zabity Abel na roli, zabity Chrystus Jezus na Kalwaryjej przed miastem.
[10] Pokazana potym śmierć ta w Arce Noego. Z drzewa była zrobiona skrzynia ona abo korab, zachowała Noego z synmi od potopu; drzewo to, na którym
umarł Syn Boży, strzeże ludzi od wiecznej śmierci. Obnażony Noe obnażonego
Chrystusa na krzyżu znaczył; ofiara, którą czynił po potopie, ofiarę, którą oddawał Bogu Ojcu na krzyżowym tym ołtarzu; „Odoratus est Dominus odorem suavitatis et ait ad eum: Nequaquam ultra maledicam terrae propter homines”. Zawoniał
Bóg Ociec wonnej tej ofiary i błogosławił ludziom dla niej, jako Paweł ś[więty]
świadczy: „Christus dilexit nos et tradidit semetipsum pro nobis, oblationem et hostiam Deo in odorem suavitatis”.
[11] Pokazany ten widok w widoku onym łuku niebieskiego: „Arcum meum ponam in nubibus et erit signum foederis inter me et inter terram”. Ty żeś to miał być
święty, z którego jako z łuku tysiąc strzał wypadało na ludzie, a strzał zbawiennych, o których w psalmie czytamy: „Sagittae tuae acutae, populi sub te cadent in
corda inimicorum regis”. Tenże łuk abo krzyż znakiem jest przymierza między Panem Bogiem a ziemią.
[12] Zatym Izaak nadchodzi drwy obłożony, na górę wprowadzony, aby był na
ofiarę zabity; figura własna widoku męki Pańskiej, w której widzimy Chrystusa
Pana drzewem tym obłożonego, na górze zamordowanego. Nie ofiarowano Izaaka, bo nie był odkupicielem świata, ale cieniem tylo odkupiciela; ofiarowano baranka, który był naleziony między cierniem, którą ofiarą znaczono ofiarę Pańską,
jako cierniem koronę cierniową na głowie Pańskiej.
[13] Widział Jakub drabinę, która się nieba tykała, po której aniołowie wstępowali i schodzili, na wierzchu jej Pana wspierającego się. Porwany dziwem wielkim, słowa one mówił: „Vere Dominus est in loco isto et ego nesciebam. Non est hic
aliud nisi domus Dei et porta caeli”. Krzyż święty aza to nie drabina, która się nieba tyka? która ludzie prowadzi do nieba i z anioły towarzyszy? Prawdziwie Bóg
był na miejscu krzyża, ale Jakub i synowie Jakubowi, to jest Żydowie, o tym nie
wiedzieli. Na miejscu krzyża tego nie było nic innego, jedno dom Boży i brana do nieba. Schadzają po tej drabinie aniołowie do nieba, zstępują z nieba, aby
nam wysługę [z] strony zbawienia czynili; bo gdyby krzyża ś[więtego] nie było,
aniołowie nie dbaliby o zbawienie nasze.
[14] Męki Pańskiej figurą był Józef ś[więty]. Przedany był Józef za radą Judy
brata swego, przedany Chrystus za radą Judaszową. Związany Józef, związany
Chrystus; w cysternę spuszczony Józef, w grobie zamkniony Chrystus; źwierz
okrutny, to jest braterska zazdrość pożarła Józefa, tenże źwierz okrutny zabił Chrystusa: „Sciebat quod per invidiam tradidissent eum”. Którą drogą chcieli zatłumić
[9]
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sławę Józefową bracia, tą go wywyższyli; którą drogą chcieli Żydowie imię święte Chrystusowe zatłumić, tą go na wielkie państwo wynieśli: „Dedit illi nomen
quod est super omne nomen, ut in nomine Iesu omne genu flectatur coelestium, terrestrium et infernorum”.
[15] Wiele lat mieszkali Żydowie w Egiptcie, których gdy Pan Bóg chciał wybawić z niewoli, jasne obrazy postawił Syna swego namilszego. Kazał baranka
ofiarować onej nocy i onego czasu miesiąca Nisan, którego potym Chrystus Pan
cierpiał; krwią rozkazał barankową podwoje namazać,aby wolnymi byli od anioła
gromiącego Egiptcyjany: „Erit autem sanguis vobis in signum in aedibus in quibus
eritis, et videbo sanguinem et transibo vos, nec erit in vobis plaga disperdens, quando
percussero terram Aegypti”. Baranek ten Chrystusa Pana znaczył, który dlatego
ofiarowany jest, aby nas od ciężkiej niewolej dyjabelskiej wybawił; potrzeba wielka, aby krwią jego dusze nasze pokropione były, a to przez święte sakramenta, jeśli chcemy ujść plag Pańskich, które wszytko wniwecz obrócić mogą.
[16] Potęgę tej świętej krwie znaczy to Morze Czerwone, które Egiptcyjany
tak zatopiło, iż ani jeden uszedł. Morze Czerwone krew jest Chrystusowa; ocean
to on wielki, który ustać nigdy nie może. W tym szerokim morzu, które wszytkę
ziemię oblało, mamy gotowe lekarstwo na wszytkie grzechy, które przy prawdziwej pokucie faraony one piekielne i wojska jego, to jest grzechy wszystkie niszczy.
[17] Taż krew przeznaczona była w onej krwi, którą Mojżesz kropił lud Pański: „Hic est sanguis foederis quod pepigit Dominus vobiscum super cunctis sermonibus his”; w onej oliwie, którą namiot Pański był namazany: „Unges tabernaculum
cum vasis suis”. Oliwą namiot Pański był namazany, a ciało Chrystusowe krwią
nadroższą skropione jest, krwią, która wszytkie balsamy przechodzi; tąże krwią
drugi namiot, w którym wszyscy święci mieszkają, jest namazany, to jest Kościół
święty. Z Morza Czerwonego przyszli Żydowie do Mara, to jest do gorzkości,
bo tak nazwano miejsce ono dla gorzkich wód, których lud pić nie mógł. Ukazał Bóg Mojżeszowi drzewo, które gdy rzucił w wodę, obróciły się wody w słodkość. Figura to była krzyża ś[więtego], który wszytkie kłopoty i frasunki, i gorzki prace słodkimi czyni. Bo jeśli, jako czytamy w Objawieniu Jana ś[więtego],
„Aquae multae populi sunt et gentes, et linguae”, wody te wszytkie ludzie są gorzkości pełni dla trucizny grzechowej, którą byli zarażeni. Kto, proszę, te wody, te
ludzie, te narody, te języki w słodkość obrócił? Krzyż święty i męka Chrystusowa.
Gorzkie są wody, to jest ludzie niewierni, do których nie włożono drzewa krzyża
ś[więtego], abowiem bez drzewa krzyża ś[więtego] i męki Chrystusowej wszytkie
wody gorzkie. Uderzył Mojżesz w opokę laską i dobył dostatku wód wielkich; toż
uczynił drugi raz. Opoka była figurą Chrystusową; jako opoka ona dostatkiem
wód dodała, tak Chrystus ranami zbity dostatecznie krew wylał przy męce swojej: „Bibebant omnes de spirituali consequente eos petra. Petra autem erat Christus”.
[18] Podnosił ręce Mojżesz, co gdy czynił, zwyciężał Izrael; równie gdy podniósł ręce swoje i rozciągnął na krzyżu Chrystus Jezus, zwyciężył lud Chrystusów
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Philip. 2, [9–10]

Przez ofiarowanie
baranka w Egiptcie.

Exod. 12, [13]

Potęgę krwie Chrystusowej
znaczy zatopienie
Egipcyjanów w Morzu
Czerwonym
Exod. 14

Exod. 24, [8]
Znaczy się przez
namiot oliwą namazany
od Mojżesza
Exod. 40, [9]

Przez drzewo, które
słodziło wody morza
gorzkiego.
Apocal. 17, [15]

Exod. 17. Num. 20
Przez opokę, z której
wody wypłynęły.
1 Cor. 10, [4]

Przez podnoszenie rąk
Mojżeszowych.
Exod. 17
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Exod. 17, [15]
Przez ołtarz
zbudowany
od niego.

Przez onego węża
miedzianego.
Num. 21, [8]

Przez on sznurek
czerwony wywieszony
z okna Rachab.
Iosue 2

Jonasz był figurą
śmierci Chrystusowej.
Matth. 12, [40]

One ofiary rozmaite
w kościele Salomonowym
były figurą męki i śmierci
Chrystusowej.

Hebr. 9, [21]

Hebr. 10, [4]
Psal. 39, [7–8]

dyjabła przeklętego. Po zwycięstwie z Amaleka zbudował Mojżesz ołtarz Panu
i nazwał imię jego „Dominus exaltatio mea”, przykładając: „Quia manus solii Domini et bellum Domini erit contra Amalec a generatione in generationem”. Ołtarz
ten figurą był krzyża ś[więtego], abowiem na krzyżu podwyższył nas Syn Boży,
gdy dla nas na nim jest podniesiony; po wszytkie wieki i rodzaje wojna ta wygrana z Amalecha chrześcijanom, bo na każdy czas zasługa z męki Pańskiej grzechy nasze gładzi.
[19] Rozkazano węża miedzianego miasto chorągwie zawiesić Mojżeszowi:
„Fac serpentem aeneum et pone eum pro signo, qui percussus aspexerit eum, vivet” etc.
Nie tylko na krzyżu tym baranek był, był też i wąż. Barankiem był dla wielkiej
cichości, wężem był dla wielkiej potęgi, którą piekielne one węże rozpędził, gdy
cierpiał i wygładził śmierć, grzechy, czarty.
[20] Rachab zawiesiła sznur czerwony z okna, aby z drugimi obywatelmi Jerycha nie ginęła; takie hasło było między szpiegami a domem jej. Znak wolności
sznur czerwony barwy krwawej, abowiem gdy Jerycho ginie, to jest świat ten, zbawia nas krew Chrystusowa. Zginęłaby była Rachab, by ją był nie wybawił sznur
czerwony; giną wszyscy, których męka Pańska i krew szkarłatna nie wyzwala.
[21] Jonasz prorok, i ten był figurą męki Pańskiej, jako sam Pan a Zbawiciel
świadczy: „Sicut fuit Ionas in ventre ceti tribus diebus et tribus noctibus” etc. Pożarł
wieloryb Jonasza – śmierć Chrystusa; w żołądku wieloryba Jonasz był na trzy
dni – w grobie ciało Chrystusowe, a dusza w więzieniu Ojców tyleż dni. Wyrzucił wieloryb żywcem Jonasza na ziemię – a śmierć na dzień zmartwychwstania Chrystusa Pana.
[22] Na koniec sam kościół izraelski pełen był tajemnic męki Pańskiej; abowiem ofiary one, które ofiarowane bywały, i krew zabitych bydląt, znaczyły śmierć
i krew Chrystusową. Był tam ołtarz holocaustorum, to jest całozapałów; był ołtarz thymiamatis, to jest wonności; krwią ściekał ołtarz ofiarny. Wszytko to mękę
znaczyło Chrystusowę. Ofiarowany był Chrystus Jezus jako baranek, owieczka,
ciołek; wylał krew swoję, aby ubłagał gniew Ojca swego; stąd wonność wielka
uderzyła w niebo i ziemię napełniła. „Mojżesz – mówi Paweł ś[więty] – namiot
i wielkie naczynia do służby Bożej pokropił krwią, nie było żadnego odpustu
oprócz krwie”, aby się znaczyło, iż ludzie mieli być oczyścieni przez krew, a iż
bez krwie żadne nie miało być grzechów odpuszczenie. Krew onych wołów i kozłów, i popiół jałowice oczyściał tylo po wierzchu, ciała się ceremonije dotykały,
ale nie znosiły z człowieka jedno irregularitates niejakie, dusze nie tknęły. Dlategoż śmiało mówił Żydom: „Impossibile est sanguine taurorum et hircorum auferri peccata” etc. Pogardzał ofiarami takimi Bóg: „Sacrificium et oblationem noluisti,
aures autem perfecisti mihi; holocaustum et pro peccato non postulasti, tunc dixi: ecce
venio”. Nie chciał tych ofiar, abowiem grzechów znaszać nie mogły; uszy nagotowane dane Chrystusowi, aby słuchał onego wyroku w konsystorzu Trójce Przenaświętszej o śmierci jednego za wszystkie.
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Vadam et videbo visionem hanc magnam etc. Niewielka rzecz widzieć człowieka, a on śmierć podejmuje; na to się urodził, aby umarł. Ale Boga widzieć umierającego – wielki zaiste i niewidomy przedtym widok. Niepodobna była umrzeć
Bogu – nalazł Bóg sposób śmierci; nie mógł wedle bóstwa umrzeć – umarł wedle człowieczeństwa, żeby przecie rzeczono, a prawdziwie: Bóg umarł; naturę Boską do natury ludzkiej jedną personą jako węzłem jakim przywiązał. Figurowało
się to w ofierze onej Izaakowej. Nie zabity Izaak, zabity baranek; tak w Chrystusie natura Boska nic nie cierpiała, ucierpiała człowiecza. Oczyściony od trądu
w Starym Zakonie ofiarował dwu wróbli, z których jeden był zabijany, drugi wolno puszczany na puszczą. Toż się działo z dwiema kozły, z których jeden zabity
na ofiarę bywał kładziony, drugi żywcem na puszczą wypuszczany. Cierpiał tedy
i nie cierpiał Chrystus; umierał i nie umierał. Jakoż to? Cierpiał wedle człowieczeństwa, wedle bóstwa bynamniej. Dlategoż Piotr ś[więty] przykładał: „Christo passo in carne”. Nie rzekł z prosta: „Chrystus cierpiał”, ale przyłożył: „w ciele”,
abyśmy wiedzieli o dwu naturach w nim, z których jedna impassibilis cierpieć nie
może, druga podległa była nędzy i śmierci, abowiem była passibilis. Kiedy kto siekierą uderzy w drzewo słońcem oświecone, rąbać będzie drzewo, promienia słonecznego przeciąć nie będzie mógł, a słońca bynamniej nie tknie. Wrzucisz złoto obwinione woskiem do ognia: rozpłynąć się woskowi, złoto zostanie w cale;
toż się stało z temi dwiema naturami: tknęła męka jako żelazo, jako ogień natury ludzkiej, natury Boskiej tknąć żadną miarą nie mogła.
[24] Należało na tym wiele, aby te dwie naturze wespół z sobą chodziły; bo iż
cierpieć było potrzeba za naród ludzki, a bóstwo nie mogło nic cierpieć, przyjęło
naturę ludzką do jedności persony, aby w niej Bóg mógł ucierpieć. Żadne człowieczeństwo abowiem nie było tak godne, aby sprawiedliwości Pańskiej dosyć uczynić miało, której dosyć się stało przez Boga człowieka. Tysiąca złotych nie zapłaci
pierścień złoty, bo w nim mniej złota, a dług więtszy; niechajże będzie on pierścień
osadzony drogim barzo kamieniem, który szacują na dwadzieścia tysięcy złotych
czerwonych – taki pierścień aza nie wypłaci onego tysiąca złotych? Równie tak
natura ludzka ciężki dług nie mogła grzechów ludzkich wypłacić; przydano do
niej tedy naturę Boską i stało się dosyć, i nader dosyć długowi onemu, który winien był człowiek: „Apud Dominum misericordia et copiosa redemptio, et ipse redimet
Israel ex omnibus iniquitatibus eius”. Nadobnie Anzelmus ś[więty]: „Satisfactionem
nec potest facere nisi Deus, nec debet nisi homo; necesse est ut eam faciat Deus homo”.
Wprawdzie zawsze bywała droga przed oczyma Pańskimi śmierć świętych jego,
ale aby miała która tak być droga, aby ceną swą świat odkupić miała, nie było takiej żadnej; gdy umierali, dawali z siebie przykład cnót wszelakich, ceny nie przenosili na okup on wielki; brali za swoje dzieła wielkie korony dla siebie, innym ich
nie dawali; aż przyszedł ten, który na okup położył krew swoję nadroższą, która wagą swoją przenosiła niebo i ziemię; i wziął na swoję głowę koron wiele, aby
ich użyczył i drugim. „Et in capite eius diademata multa”. Nigdy takiego widoku
[23]
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2 widok, iż Bóg
umarł, acz wedle
człowieczeństwa.

Genes. 22

Levit. 14, [4–6]

1 Petr. 4, [1]

Dla dosyćuczynienia za
grzech potrzeba było
Boga człowieka

Psal. 129, [7–8]
lib. 2 cur Deus homo
cap. 6
Psal. 115, [15]

Żaden człowiek, by
nawiętszy, nie mógł dosyć
uczynić za grzech ludzki.

Apoc. 19, [12]
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2 Cor. 5, [19]
Isa. 35, [4–5]
Isa. 52, [6]
Isa. 63 LXX

Dlaczego anioł, gdy się
człowiekowi ukazuje,
bierze ciało z wiatru, nie
ludzkie prawdziwe.

3. Iż Chrystus, szczera
radość, smęci i frasuje się.

Frasunek i insze afekty
inaczej w Chrystusie,
a inaczej w nas.
Ioan. 11, [33]

In cap. 26 Matth.

świat nie widział, aby ten, który umierał, miał być Bogiem i człowiekiem: „Deus
erat in Christo, mundum reconcilians sibi”. Obiecowali go prorocy: „Deus ipse veniet et salvabit nos, tunc aperientur oculi caecorum”. I na inszym miejscu: „Ego ipse
qui loquebar ecce adsum”. I potym niżej: „Non legatus neque angelus, sed ipse Dominus salvabit eos”. Nie posłał anioła, nie posła jakiego z ludzi wybranego; sam przyszedł na okup nasz, krew swoję przynosząc. Tę przyczynę kładzie Tertulijan lib. de
carne Christi, dla której aniołowie, gdy się chcieli ludziom ukazać, żaden z nich nie
wziął ciała takiego, w jakim my chodzimy; z wiatru brali tylo, bo żaden nie przychodzi na to, aby odkupował świat: „Nullus unquam angelus descendit ut crucifigeretur; habes causam, cur non nascendo acceperint angeli carnem. Non venerant mori,
ideo nec nasci. At Christus mori missus, nasci quoque necessario habuit, ut possit mori”
etc. I na to żeś przyszedł, namilszy Zbawicielu mój, na świat, abyś za mię umarł?
Z wysokości onej niebieskiej na której-eś był przedtym, mogłeś upatrzyć wżdy co
lepszego aniż to, coś przyjął. Czy nie było bogactw, honorów, królestw, rozkoszy,
czemuś ich nie przyjął? Przyjąłeś nędzę, ubóstwo, pokorę, męki, śmierć na koniec.
A czemuż to? Dlatego, abym te cnoty i te obyczaje ludziom zalecił, a onych marnych starodawnych ich zabaw ohydę pokazał. „Saginari Dominus voluptate patientiae discessurus volebat” – mówi Tertulijanus. Ukochałeś się w nędzy naszej, abyś ją
w rozkoszy one wieczne przemienił.
[25] Vadam et videbo visionem hanc magnam. Widzę w Ogrójcu Pana i Zbawiciela mego frasowitego. Widzenie nowe wielkie: kto się tego spodział, aby wesele szczyre miało się zafrasować? aby się miała radość ona wieczna do tych słów
przyznać: „Tristis est anima mea usque ad mortem”? Skądże ten frasunek na duszę
Pańską? Stąd, iż się pokutą zabawić chciał za grzechy świata wszytkiego; która
pokuta taki żal na duszy jego uczyniła, iż wszytkie skruszone serca, które mogły
być kiedy, przechodziła. Wiedziała abowiem jego mądrość wieczna, jako ciężki
jest grzech przed majestatem Pańskim; gorzał do tego miłością wielką do Boga
Ojca, który był barzo obrażony grzechami ludzkimi, z których miar rośnie więc
żal za grzechy. Miał afekty Chrystus Jezus jako i my, ale inaczej niż my. Nasze
afekty wyjeżdżają przed rozumem, afekty Pańskie szły za rozumem i wolą; znaczą to one słowa u Jana ś[więtego]: „Turbavit semetipsum”. Nasze afekty rzucają
się tam, kędy się nie godzi; Chrystus spuszczał tam gniew, kędy było trzeba, frasował się tam, kędy frasunku użyć nawięcej potrzeba było. Nasze afekty prędko
nam rozum odejmą, wydrą mu regiment z garści; afekty Chrystusowe posłuszne były rozumowi, którego ani ćmiły, ani mieszały. Dlategoż u Chrystusa Pana
afekty tamte zwane były propassiones, o których słów różnicy słowa tu położę Jeronyma ś[więtego]: „Passio reputatur in vitium; propassio licet vitii culpam habeat,
tamen non tenetur in crimine. Ergo qui viderit mulierem et anima illius fuerit titillata, hic propassione percussus est; si verbo consenserit et de cogitatione affectum fecerit, iuxta illud Psal. 72: «Transierunt in affectum cordis», de propassione transivit
ad passionem. Et huic non voluntas peccandi deest, sed occasio”.
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Ale kto spyta: dusza Chrystusowa Boską istność widziała, skąd miała wielkie wesele; jakoż się tedy frasować abo smucić miała? Osiedzieć się przy słońcu
ciemność nie może, przy weselu tak wielkim żaden smutek. Na to odpowiedz:
wesele, które miał Chrystus Jezus, na górnej części dusze swej zatrzymał, aby na
dolną nie spadało. Jako światłość ona, która jest na niebie ognistym (empyraeum
zowiemy) nigdy świata tego naszego nie oświeca, tak światłość ona wielkiego
wesela trzymana była na górze, aby na dół nie schodziła. Na tym świecie dwa są
hemisphaeria; tak na duszy Chrystusowej dwie części. Z tych dwu części świata
jedna ustawicznie promieńmi słonecznymi jest oświecona, druga w ciemnościach
zawsze; tak z onych dwu części dusze Chrystusowej połowica miała światło wesela, a druga mgłą frasunku była zakryta. Czemu? Aby serce żalem zjęte i skruchą Bogu Ojcu ofiarował za grzechy wszytkiego świata, według onego pisma:
„Sacrificium Deo spiritus contribulatus, cor contritum et humiliatum Deus non despicies”. Potym frasował się, gdy baczył okrutną śmierć i mękę prędką przed sobą.
Widział do tego złość ludu ukochanego sobie żydowskiego, dla której miał być
wniwecz obrócony; dlategoż obaczywszy miasto, rzewnie płakał. Widział do tego
pogorszenie apostołów, zwłaszcza Judaszowe potępienie. Widział Bogarodzice
Panny i przyjaciół swoich wielkie frasunki, widział niewdzięczność ludzką przeciwko temu tak wielkiemu dobrodziejstwu. Jeśli Jonasz dla bluszcza swego tak
się barzo frasował, iż o nim napisano: „Doluit Ionas et contristatus est, quod hedera exaruerat” – jako się nie miał frasować Chrystus Jezus, gdy widział a ono usycha lud jego wybrany jako zielsko jakie; traci zieloność swoję jako trawa na dachówce: „Foenum rectorum quod priusquam evellatur, exaruit”.
[27] Lub taki smutek opanował serce Pańskie, jednak słyszę dziwną modlitwę
jego, w której nie prosi, aby frasunek odstępował, ale aby się wola Boża nad nim
działa: „Non sicut ego volo, sed sicut tu”. Pójdę i obaczę widzenie nowe, w Ogrójcu
nowego Adama, w dziwne posłuszeństwo przybranego: „Non mea, sed tua voluntas fiat”. Wszczepił był drzewo nieposłuszeństwa w ogrodzie onym na wschodzie
słońca piekielny on ogrodnik Szatan; drzewo na to miejsce posłuszeństwa wsadził niebieski on ogrodnik, uszczepił i potem swym krwawym pokropił. Słuchaj
mej rady, bracie, niechaj tego drzewa, które czart wszczepił, ale miej się do tego,
które Chrystus. Zachował posłuszeństwo Chrystus Jezus, gdy był posłuszny aż
do śmierci; nie chował posłuszeństwa Adam w równej rzeczy, aby Ewy swojej nie
zasmucił. Usłuchał Adam żony swojej i aby jej nie zasmucił, zgrzeszył; Chrystus
Jezus ciała swego naświętszego nie słuchał, które z przyrodzenia lękało się śmierci.
[28] Z tego ogrodu nie wychodźmy bez gałązki jakiej, a zwłaszcza urwanej
z drzewa posłuszeństwa, krwią Chrystusową pokropionego; uczmy się w każdej
rzeczy być posłusznymi P[anu] Chrystusowi. Planety ukradkiem bieg swój odprawują, ale jednak pierwszemu posłuszne są, które nimi kieruje i obraca. Tak i my
te namiętności nasze, które ukradkiem rady by od wolej Bożej w stronę chodziły, muńsztukiem nawodźmy pod regiment woli Bożej. Urwimy i drugą gałązkę
[26]

233

Wesele było na duszy
Chrystusowej wedle
portionem superiorem,
smutek i frasunek wedle
inferiorem.

Psal. 50, [19]

Dlaczego się P[an]
Chrystus smęcił.
Luc. 19

Ion. 3

Psal. 128, [6]
4 widok, iż w Ogrójcu
szczepił drzewo
posłuszeństwa, potem
krwawym pokropił

Urwimy w tym ogrodzie
naprzód gałązkę
posłuszeństwa.

Gałązkę czujności i pracej
z Panem Chrystusem
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Psal. 22, [4]

Psal. 90, [15]

Gałązkę ostrożności
w pokusach.

W pokusach trzeba przez
modlitwę podnosić oczy
do Boga.
Prov. 1, [17]
Psal. 118, [170]
Psal. 24, [15]

Psal. 118, [110]
Iudic. 4, [19]

z tego ogrodu, to jest one słowa Pańskie sobie rozbierajmy: „Non potuistis una
hora vigilare mecum?”. Słodkież to słowa: czujcie ze mną. Nie lada towarzysza dostał, który dla Chrystusa czuje, dla Chrystusa co cierpi, by też i umrzeć dla ciebie i z tobą, Panie. Powiedział poganin: „Comes facundus in via pro vehiculo est”.
Nasz towarzysz Chrystus Jezus na drodze tej naszej miasto wózka, miasto pociechy jest; obroną naszą jedyną, siłą on sam jest. Słusznie Dawid śpiewa: „Nam
etsi ambulavero in medio umbrae mortis, non timebo mala, quoniam tu mecum es”.
O szczęśliwy ten człowiek, o którym napisano: „Cum ipso sum in tribulatione, eripiam eum et glorificabo eum”. Słusznie się tedy na was gniewa Pan: „I nie mogliście jednej godziny nie spać ze mną?”. Z kosterstwem, z złodziejstwem, z światem, z ciałem, z czartem przez wiele godzin człowiek nie śpi, a z Chrystusem
Panem na modlitwie, na spowiedzi, na kazaniu, na czytaniu ksiąg świętych i na
dobrych innych uczynkach teskno nas jednę godzinę strawić? W północy mogli
książęta kapłańskie i on urząd kościelny, i starszy wszyscy z Judaszem czuć, nie
spać, a uczniowie z Chrystusem nie będą mogli?
[29] Urwimy i trzecią. Czujmy, abyśmy nie weszli w pokusy. Na tym był Szatan, aby ucznie Pańskie przesiał był jako pszenicę; miał to był uczynić onej nocy,
daje lekarstwo i broń Pan nasz: „Vigilate et orate, ne intretis in tentationem”. Pokusa
wnidzie przezdzięki do nas, ale my nie wchodźmy do niej. Trudno wszytkie wrota i forty zamknąć dusze naszej, aby pokusy do nas nie wchodziły; możem my jednak nie wchodzić do pokusy, to jest za pomocą Bożą nie dać się uwiklić pokusom
bezecnym. Nie może ptak zabronić myśliwcowi, aby na niego sideł nie stawiał, ale
może do sideł onych nie zlatywać. Takim obyczajem nie możemy tego dokazać,
aby dyjabeł, ciało, świat sideł na nogi nasze nie zastawiali; możemy jednak chronić się i uchronić tych sieci: czujcie i módlcie się. Czujcie, niechaj oczy dusze waszej otworzy modlitwa, niechaj pióra szychtuje, którymi moglibyście się podnieść
ku górze i sieci tych uchronić. „Frustra iacitur rete ante oculos pennatorum”. Niechaj
wchodzi modlitwa nasza do Boga, a my zatym nie wnidziemy do pokusy. „Intret
postulatio mea in conspectu tuo”. „Oculi mei semper ad Dominum, quoniam ipse evellet
de laqueo pedes meos”. W tych słowach masz osobliwe lekarstwo na zwyciężenie pokus wszelakich: oczy twoje niechaj na Pana Boga patrzą, a Bóg wyrwie z sieci nogi
twoje, abyś mówił z prorokiem: „Posuerunt peccatores laqueum mihi et de mandatis
tuis non erravi”. Strzeż się mleka z wiadra onego Jahel niewiasty. Prosił jej o wodę
wielki hetman Sisara, ona miasto wody mlekiem go częstowała z wiadra skórzanego, a potym uśpiła i zabiła. Ciało nasze podobne tej Jaheli, słodkimi nas zabawami
łudzi, hetmana naszego, to jest rozum do snu prowadzi rozkoszami tymi, a potym
zabija. Kto czuje, ten oczy ma otworzone. Oko dusze naszej rozum jest; gdy ten nie
śpi, widzi wielkość wiecznych rzeczy, małość i podłość tych doczesnych i marność
wielką. Śpi ten, który oko rozumne na rozmyślanie wiekuistych rzeczy nie obraca, którego oczy obciążone są ziemią tą rozkoszy marnych: „Erant oculi discipulorum gravati”. Wiele takich oczu między chrześcijany, zmorzeni ciężkim snem ani
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to pomyślają o rzeczach niebieskich. Strażnikowa powinność jest nie spać, dlategoż oni starzy powiadali, iż ogrodu kosztownego jednego, który Hesperydów był,
smok strzegł barzo czujny, a córki Inachowej – Argus, który miał oczy sto. Każdy z nas strażnikiem jest nie córki Inachowej, ale dusze swej; każdy z nas złotych
onych jabłek strzeże, łaski Bożej. Czuć nam potrzeba jako smokom, Argom jakim:
„Non dormitabit neque dormitet, qui custodit Israel”.
[30] Vadam et videbo visionem hanc magnam. Widok widzę nowy niewidany
przedtym, Chrystusa Pana poimanego, związanego: „Cohors ergo et tribunus et ministri Iudaeorum comprehenderunt Iesum et ligaverunt”. Kędy Pana prowadzicie, źli
ludzie? Do biskupa nawyższego Kajfasza. Na co? Aby usłyszał nieprzekonany żadnym świadectwem onę okrutną sentencyją: „Reus est mortis”; aby obaczył Piotra
przącego się Pana swego. Spytany był od Kajfasza pod przysięgą Syn Boży, jeśli
tak jako o nim powiedają, iż się zowie Chrystusem Synem Boga żywego; usłyszał sobie odpowiedź taką: „Od tego czasu obaczycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego w obłokach niebieskich”. Skoro
to usłyszał, podrapał na sobie szaty, jakoby słyszał szkaradne jakie bluźnierstwo;
wszytkich jedyna i zgodna sentencyja była, iż godzien śmierci Chrystus ten.
[31] Dwojakie było przyszcie Pańskie, pierwsze i wtóre; pierwsze w pokorze,
wtóre w majestacie. Nie znali pierwszego Żydowie, dlategoż pogardzili ubóstwem
Pańskim; nie znali wtórego, bo rozumieli, iż miał być w majestacie królów tych
ziemskich. Otwiera przy tym trybunale prawdę Chrystus Jezus: „Jam jest wasz
król, Mesyjasz do was zesłany, dwojakie moje przyszcie, jedno które teraz widzicie, w pokorze; baczycie moję pokorę, moje pogardzenie, jestem związany, waszemu sądowi poddany. Ale wiedzcie o drugim przyszciu moim w majestacie; natenczas nie będę sądom waszym poddany, ale wy i wszyscy ludzie oddani będą
sądowi mojemu. Macie pismo o tym dwojakim przyszciu moim, nie pogardzajcie
pokorą. Pokora jest przepowiedziana: jeśli szukacie majestatu, obaczycie od tego
czasu przychodzącego Syna Człowieczego w wielkim majestacie. A któryż więtszy majestat być może, jaki natenczas, kiedy miasto tych sług, żołnierzów niebieskie ufce około mnie staną, gdy majestat mój położę na obłokach, gdy aniołom
i ludziom rozkazować będę?”. „Ecce venit cum nubibus et videbit eum omnis oculus
et qui eum pupugerunt”. Widzę cudowne rzeczy u tego Kajfasza. Na górze Tabor
przy zacnym onym przemienieniu rozmowę słyszę o śmierci krzyżowej: „Dicebant (Moyses et Elias) excessum eius, quem completurus erat in Hierusalem”. Przy
męce jego słyszę mowę o chwale jego i o wielkim majestacie wtórego przyszcia.
Nam to na naukę się stało, abyśmy gdy nam szczęście służy, wszytko się wiedzie
wedle myśli, pamiętali na nędze i kłopoty, które nas z kąta kędyś czekają; a gdy
nas nędza trapi, abyśmy pamiętali na przemienienie i dobra, one zwłaszcza wieczne, a taką pamięcią zbijali rozpacz z serca.
[32] Słońce odziane obłokami podczas wystrzeli promieniem jasnym i postraszy
oczy ludzkie. Bóg w ubogie człowieczeństwo odziany w ciemnościach tego sądu
235

Psal. 120, [4]
5. widok, iż P[an]
Chrystus poimany
i sądzony, a on sam jest
sędzią.
Ioan. 18, [12]

Matth. 26, [64]

Dwojakie przyszcie
na świat Chrystusowe,
w pokorze i w majestacie.

Apoc. 1, [7]

Luc. 9, [31]

Chrystus swoje
te sędzie
będzie sądził.

Fabian Birkowski

6. widok, iż Piotr Pana
Chrystusa się zaprzał,
a przedtym się przysięgał
nie odstąpić go. Upadł
Piotr, bo ufał siłom swoim,
a nie modlił się prosząc
o ratunek od Boga.

Psal. 77, [9]

Matth. 14, [28–31]

promień ukazał najaśniejszy, prawdy swoje, którym dostojeństwo swoje i wielką
godność Mesyjasza i sędziego pokazał: „Wy teraz mię niesprawiedliwie sądzicie,
jawnie się wam Mesyjaszem ozywam, czego cudami, żywotem świętym i pismem
dowodzę. Wiedzcież o tym, iż nie tylo Mesyjaszem, ale i sędzią waszym będę.
Na tym sądzie waszym jeszcze mię obaczycie; który gdy się skończy, gdy od rąk
waszych umrę, obaczycie mię na onym świecie, na wtórym sądzie, ale natenczas
w innym pierzu się najdziecie. Ja przydę w obłokach niebieskich, a wy gorzeć będziecie w ogniu piekielnym; ja usiędę na prawicy Ojca mego, a wy w mękach dyjabelskich; ja wielkiej chwały zażywać będę, a wy wielkiego karania; ja tam sędzią
będę, wy staniecie przede mną jako winowajcy; ja was sądzić będę, a wy za wasze
zbrodnie zapłatę brać będziecie; przeminie krzyż ten, który mi gotujecie – ogień
on wieczny, w który ja was wtrącę, nie przeminie, ale na wieki trwać będzie”.
[33] Któż kiedy takiego winnego widział, który swoje sędzie sądzi? Wszytek
świat widział, grzechy to nasze sprawiły; obżałowanym Pana nie jego, ale nasze
grzechy uczyniły.
[34] Vadam et videbo visionem etc. Nie odchodźcie z dworu Kajfasza tego, aż
obaczycie widok jeden wielki onego ucznia, który tak gorące obietnice, przysięgi czynił, iż Pana nie miał odstąpić, a on się tak odmienił, iż nie raz, ale kilakroć
Pana się zaprzał. Uczmy się od Piotra, iż wola ludzka do dobrego nie wystarczy,
jeśli jej z góry łaska Boża ratować nie będzie. Co człowiek może bez łaski Bożej? Bojaźń ta Piotra ś[więtego] uczy: tak każdy będzie bez łaski Bożej jako Piotr.
Rącze obietnice były jego; znać ich z onych słów: „Etsi omnes scandalizati fuerint
in te, ego nunquam scandalizabor. Etiamsi oportuerit me mori tecum, non te negabo”;
ale ciało jego słabe było. Czuć miał Piotr, Pana Boga o ratunek prosić, aby był do
takiej pokusy nie wszedł. Ale usnął, ani modlitwy czynił, dlategoż nie wsparto
go w tej potrzebie ani posiłkowano. „Filii Ephrem intendentes et mittentes arcum
conversi sunt in die belli”; właśnie tak stało się z Piotrem: nałożył woli swoje jako
łuk żartki, puścił z niego strzały, słowa one prędkie: „Animam meam ponam pro
te, tecum paratus sum et in carcerem, et in mortem ire”. Ale obrócił się wspak w ten
dzień abo noc wojenną i zaprzał się Pana. Chodził Piotr po wodzie, aby do[j]ść
mógł Pana, a obaczywszy wiatr przeciwny, zląkł się i tonąć począł, ale Pan Jezus
wyciągnąwszy rękę ratował go. Równie teraz w tę burzliwą noc puścił się Piotr
za Panem jako po morzu jakim, z wielką bojaźnią, ale obaczywszy wielki wiatr,
to jest one pytania służebnic i drugich, zląkł się barzo, nie tak dalece służebnic
onych, ale języków ich szczebietliwych, aby go mężom swym nie oznajmiły. Począł tedy tonąć Piotr i pewnie by był zginął, by był Pan ręki swojej nie ściągnął
i nie wyzwolił go z grzechu; ale wejźrzał Pan na Piotra i Piotr na Pana.
[35] Pełno kwiecia bywa na drzewie póki pogoda, ale skoro mróz i śrzon padnie,
wszytkie one piękne kwiatki lecą na ziemię i nie zawiążą się w żadne owoce. Piotr
także pełen był kwiecia słów rozmaitych obietnic, ale skoro spadł śrzon zimny od
onych pytań częstych i pokus, kwiaty one o ziemię uderzyły ani pożytku żadnego
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uczyniły. Łacno stroić obietnice póki niebezpieczności niemasz, ale skoro ta przyjdzie, stanąć przy słowie swoim to robota, to praca. O Pietrze, siedzisz u ognia
z sługami Kajfaszowymi w domu jego, przedtym-eś siadał w domu Chrystusowym z apostoły świętymi. Przy ogniu Kajfaszowym ogień stracisz Chrystusów,
nie zagrzeje cię ten ogień, raczej spali. Jakoś mi poczynasz od strachu ziębnąć?
Do słońca Chrystusa Pana pobież, ratunku od niego szukaj, a sług tych węgla
strzeż się. Równie i my przy rozkoszach tego świata jakoby przy węglach niejakich siedziemy i dlategoż ziębniemy, bo Chrystusa i wiecznych jego dóbr nie miłujemy. Trzeba wiedzieć, iż usty tylo Piotr zaprzał się Pana, sercem bynamniej,
jako Rupert uczy i równa go z Chusai, który zaprzał się Dawida usty tylo i zdał
się od niego odstąpić.
[36] Dziwujemy się Piotrowi, dobrze czynimy; ja się Panu Chrystusowi dziwuję: dlaczego dopuścił upaść pierwszemu swojemu apostołowi? Podobno dlatego, aby w tej głowie naród wszytek ludzki obaczył, co też może człowiek bez
łaski Bożej, i dlatego aby się lutości nauczył nad grzesznymi: „ut Ecclesiae rectori futuro ignoscendi peccantibus quaedam regula poneretur, ut in clavibus esset fidelis
ianitor, in sententiis clementissimus dispensator” – mówi Augustyn ś[więty]; i dlatego, abyśmy rozumieli stan apostolski, jaki był przed przyszciem Ducha Ś[więtego]: jako bojaźliwymi byli, lękali się cieniów swoich; i dlatego, abyśmy wielkiej cnoty i wielkiego sakramentu mieli wizerunk w pasterzu Kościoła naszego,
to jest pokuty ś[więtej].
[37] Niedługo Piotr w tym grzechu był, prędko się nawrócił do Pana i do siebie; czym uczy nas, abyśmy pokuty na inny czas nie odkładali, ale ją zaraz po
grzechu czynili. Skoro się nawrócił, uciekł z domu onego Kajfaszowego, uciekł
od ognia, towarzystwo złe opuścił, odźwierną onę niewiastę; czym uczy, abyśmy
się strzegli wszelakich okazyj do grzechu nas zawodzących, jako domu kompanijej złej etc. Nie dosyć było na onym kogucie, aby pokutę czynił Piotr, nie czynił jej aż natenczas, gdy Chrystus Pan na niego wejźrzał. Kogut ten kaznodzieje znaczy: nie dosyć grzesznikowi na głosie kaznodziejskim, Chrystus Pan ma
wejźrzeć, głosu trzeba do serca, nie tylo do uszu: „Lingua mea calamus scribae velociter scribentis”. Język kaznodziejski jest pióro Ducha Ś[więtego], który sam na
sercu naszym pisze, pisarz barzo mądry, dlategoż „neque qui plantat est aliquid,
neque qui rigat, sed qui incrementum dat, Deus”. Szczepią, kropią kaznodzieje, ale
nic nie są, nic nie sprawią, jeśli mistrz on wnętrzny pomnożenia nie da.
[38] Vadam et videbo visionem magnam etc. Widzę Chrystusa Pana w domu Piłatowym na to zaprowadzonego, aby zelżywie od ręki pogańskiej zginął. Przyszło
do tego, lecz pierwej okrutnie od niego skatowany, koroną cierniową na głowie
swej świętej skłuty, toż na śmierć taką, jaką chcieli nieprzyjaciele jego, osądzony. Co czynisz, starosto rzymski, myjesz ręce twoje i powiedasz, iż nie chcesz być
winien krwie tej; czemuż oddajesz na śmierć niewinnego? Abowiem Żydowie
wzięli krew tę na się, gdy krzyknęli: „Sanguis eius super nos et super filios nostros”.
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Matth. 26
2 Reg. 16

Dlaczego P[an] Chrystus
dopuścił upaść Piotrowi
ś[więtemu].

Ratowany zaraz Piotr
ś[więty] dla prędkiej
pokuty.

Bez ratunku Bożego nie
możemy nic dobrego
czynić.
Psal. 44, [2]

1 Cor. 3, [7]

7. widok, iż Chrystus
niewinny na śmierć
zelżywą krzyżową
osądzony.

Fabian Birkowski

Krew Chrystusowa Żydy
zatopiła, a chrześcijanom
zbawienie przyniosła.
Psal. 50, [9]

Exod. 12, [13]

Sędzia ma być uzbrojony
w sprawiedliwość
i męstwo.

Psal. 25, [9]

Psal. 44, [7]

Eccl. 7, [6]

Iob 29, 17]

Nikogo się bać nie ma
oprócz samego Boga.
Prov. 29, [25]

To cię zwiodło, starosto, patrzajże, do czego przyszli Żydowie: przeklęctwo to,
które włożyli na głowy swoje, trwa po dziś dzień na Żydach. Przedtym Morze
Czerwone Egiptcyjany zatopiło, a Żydom przeszcie uczyniło do ziemie obiecanej; a teraz krew Chrystusowa Żydy zatopiła i rzeczpospolitą ich, a chrześcijanom
wrota do nieba ukazała. Niechajże będzie krew twoja święta, Chryste Jezu, na
nas i na syny nasze, bo wiemy pewnie, iż na kogo padnie, ten będzie oczyściony;
którego minie, do piekła wtrącony będzie. „Pokrop nas, Panie, hyzopem (świętej
krwie twojej), a czyści będziemy, omyj nas, a nad śnieg zbielejemy”. U Mojżesza
czytamy o krwi baranka wielkonocnego: „Videbo sanguinem et transibo vos neque
erit in vobis plaga disperdens”. O Panie, niechaj krew twoja będzie nad nami, iż
natenczas gdy niezbożnych posyłać będziesz do piekła na męki wieczne dlatego,
iż na nich krwie twojej nie będzie, ominiesz nas ani nam plagi gubiącej zadasz.
Rachab niewiasta zawiesiła powrózek szkarłatny z okna, aby się śmierci uchroniła: a my krwie twojej królewskiej szkarłat z serca naszego wyniesiemy, abyśmy
od wiecznej śmierci wolni byli.
[39] Nie lada starosta Piłat, a jeszcze od Rzymian zesłany, który tak prędko
ulękł się przegróżek żydowskich i tak się odmienił, iż temiż usty Chrystusa na
śmierć skazał, którymi go wyznał był niewinnym. Laska jego ze trzciny była; na
trzaski poszła, skoro wrzaskami żydowskimi uderzona była. Dobrego i mężnego
sędziego rózga żadnemi wiatry nachylić się nie da, abowiem jest żelazna:1„Reges eos in virga ferrea, virga directionis, virga regni tui” – o sprawiedliwości Bożej
rzeczono. Krzywe są laski sędziów złych, jako rybitwów jakich, którzy na dary
ważą i jako zawadzą za rybę jaką, naginają się, odchodzą daleko od sprawiedliwości. Sędziowie z niesprawiedliwością ciężką wojnę wiodą, mają piersi swe
przybrać w karacenę potężną, rękę męstwa włócznią uzbroić, aby mogli dać odpór nieprawości. Nieuzbrojony w cnoty te niechaj nie zamyśla o sądach: „Noli
quaerere fieri iudex, nisi valeas virtute irrumpere iniquitates, ne forte extimescas faciem potentis”. Przeląkł się Piłat potęgi cesarskiej, zląkł się onych słów: „Si hunc
dimittis, non es amicus Caesaris”. Ale nie dziw, zbroje nie miał. Między znakami
niebieskiemi Panna, która sprawiedliwość znaczy, między Lwem i Wagą siedzi;
bo ten ich jest porządek: Leo, Virgo, Libra; To miejsce sprawiedliwości najlepsze,
ta kompanija barzo przystojna; niechaj będzie po jednej stronie Lew, to jest męstwo, a po drugiej Waga prawna, która by słuszność poważała: „Conterebam molas iniqui et de dentibus illius auferebam praedam”. Dobry był sędzia Job ś[więty],
bogaczów tych i potentatów złość krócił, a jakoby z paszczeki wilczej, zęby im
połomawszy, obłów niesprawiedliwy wydzierał. Nie umiał tego Piłat, nie wydarł
Chrystusa Pana z paszczeki onych wilków okrutnych; nie łamał onych zębów,
aby baranka obronił, bo się zląkł cesarza. Napisano jest: „Qui timet hominem, cito
1

Popr. wyd.; w druku mylnie: Psal. 1.
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corruet; qui sperat in Domino, sublevabitur”. Zląkł się cesarza człowieka Piłat, od
wrzasków onych upadł i Chrystusa wydał. „Kto ma ufność w Panu, podniesiony będzie”, jako onych trzech młodzieńców, których Nabuchodonozor do pieca ognistego wrzucić kazał: „Mocen jest Bóg nasz – mówili – którego chwalimy,
wyrwać nas z pieca tego ognia pałającego i z rąk twoich wyzwolić”. Przybył Bóg
i wyzwolił. Do tego, gdy strach od człowieka serce trwoży, bojaźń Boża niechaj
ci posiłkuje: tak strach zły musi odstępować od dobrej bojaźni. Uczy tego Pan
sam u Łukasza ś[więtego]: „Ne terreamini ab iis qui occidunt corpus et posthaec non
habent amplius quid faciant. Ostendam autem vobis quem timeatis: timere eum, qui
postquam occiderit, potestatem habet mittere in gehennam; ita dico vobis, hunc timete”.
Jest to jedna larwa i maszkara, bojaźń od ludzi; jako śmiało przeciwisz się złości,
rozwinąć się jej prędko. Pisze Alanus in Decalogo 3 cap. 13, iż w Sycylijej weszli
niektórzy do jaskinie jednej wielkiej i gdy weszli trochę dalej, obaczyli olbrzyma dziwnie wielkiego, który miał oręże w ręku tak wielkie jako drzewo wielkie;
przelękli się barzo i umierając prawie od bojaźni, do wsi, która niedaleko była,
pouciekali. Zbito potym kila wsi, weszli zbrojno do onej jaskini, tkną się onego
olbrzyma, a olbrzym mój w proch się rozsypał; tak on strach w śmiech poszedł.
Takie więc bywają przyczyny bojaźni i strachów naszych głupie nabranych; gdy
je rozumem tkniesz, idą w rozsypkę. Zdał się Piłatowi olbrzymem cesarz; ale by
był dobrze tknął cesarza, w proch by był poszedł i śmiech, nie było się bać kogo.
Nadobnie Matatyjasz mówił: „A verbis viri peccatoris ne timueritis, quia gloria eius
stercus et vermis est. Hodie excollitur et cras non invenietur, quia conversus est in terram suam et cogitatio eius periit”.
[40] Vadam et videbo visionem hanc magnam etc. Pójdę a obaczę Pana zawieszonego między rozbójnikami; W dzieciństwie twoim byłeś między doktorami; co
nalepszego czynisz, Panie, idziesz między łotry teraz, między-ś nimi stanął? Darmo, Żydowie, o sromotnej śmierci zamyślacie, darmo te łotry około Pana stawiacie; cienie to wszytko, muszą koniecznie przed słońcem Pańskim uciekać. Bracia
Józefowi nie mogli splendoru Józefowego zaćmić; majestatowi Chrystusowemu
ciemności wasze nie wadzą ani wadzić mogą. Józef w Egiptcie panował, Chrystus po wszytkim świecie. Na górze Kalwaryjej krzyż królowi temu postawiony,
który go z grzbieta łotrów przeniesie na czoła i piersi królów; ołtarz położony, na
którym niebieska ofiara wszytkiemu światu oczyścienie przyniosła. Chorągiew to
wielkiego hetmana, która piekielne ufce gromi. Przystąpcie tak wielkiego króla
żołnierze, obaczcie sromoty hetmana waszego i męki; obaczcie przy tym zakryty majestat i wszechmocność jego, która takim rzeczom mogła użyczyć mocy na
świata odkupienie; sromoty, zelżywości i męki za hetmana waszego cierpcie z chęcią; nie sromoty to wasze, ale honory wielkie. Sokrates – mówi Seneka – wszedł
do więzienia, aby zniósł sromotę miejsca tamtego: „Neque enim poterat carcer videri, in quo Socrates erat” etc. A my co rzeczem o Królu nad królmi? Zaprawdę
nie mogą być sromoty nazwane i zelżywości te, które cierpiał Chrystus Jezus, bo
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Daniel 3, [17]

Lucae 12, [4–5]

1 Mach. 2, [62–63]

8. widok, iż Syn Boży
między rozbójnikami
ukrzyżowany.
Luc. 2, [46–47]

Genes. 45

Sromota krzyża obróciła
się w poczciwość przez
Pana Chrystusa nad
spodziewanie żydowskie.

In consolatione
ad Helvi[am]

Fabian Birkowski

Umarł między łotry.
1. aby pokazał wizerunk
przyszłego sądu.

2. Iż za grzeszne umierał.

3. Aby była objaśniona
jego niewinność.

Psal. 18, [6]

Cantic. 1, [4]
9. widok i cud, iż łotr
uwierzył w Chrystusa
spółukrzyżowanego.

Psal. 112, [7–8]

Ozdobił niebo łotr
ten pokutujący.

je dlatego cierpiał, aby je ozdobił męką swoją. Nadobnie Sedulius lib. 5: „Poenam vestivit honore ipsaque sanctificans in se tormenta beavit”.
[41] Był ten zamysł Żydów, aby sromotnie Chrystus Pan umarł, dlatego mu
przydano te łotry; ale inszy był zamysł Boga, który tego dopuścił. Figurę chciał
mieć sądu swego ostatecznego, na którym niezbożni na lewej ręce, sprawiedliwi
na prawej staną; dał znać, jaki miał mieć trybunał potym, gdy i teraz jednego do
nieba, a drugiego do piekła posłał. Był i drugi ten, aby pokazał, za kogo umierał;
dlatego umierał między grzesznikami, aby wszyscy wiedzieli, iż przyczyną tak
okrutnej śmierci nie byli, jedno grzechy nasze, których inaczej znieść nie możono,
jedno śmiercią niewinnego Chrystusa. Umierał P[an] Chrystus między łotrami,
ale śmierć jego nie taka była jako u łotrów; łotrowie umierali, bo złymi byli i niezbożnymi – Chrystus dlatego, iż dobrym był i niewinnym. Tytuł na krzyżu Pańskim: Jezus, to jest Zbawiciel Król Żydowski; takiego tytułu nie mieli łotrowie.
„Passio Domini aemulos habet, pares non habet”. Może kto ucierpieć tak jako Chrystus, ale równym być w męce i śmierci Chrystusowi nie może. Mówi Ambroży
ś[więty]: „Który by z takiej miłości i takim męstwem cierpiał i dla tej przyczyny,
dla której Chrystus, to jest dla zbawienia świata wszytkiego, Exultavit ut gigas ad
currendum viam – jako olbrzym poskoczył; któż z olbrzymem w biegu zrówna?”.
Poskoczył i obciążonego grzechami łotra za sobą pociągnął, i tam posadził, kędy
sam był: „Amen dico tibi, hodie mecum eris in paradiso”. I my grzesznicy, Panie,
porwi nas do siebie: „Trahe nos, post te curremus in odorem unguentorum tuorum”.
[42] I to widok był niemały, łotra widzieć w niebie; ale to więtszy słyszeć słowa od łotra takie: „Panie, pamiętaj na mię, gdy przydziesz do królestwa twego”.
Widzi Chrystusa wiszącego na krzyżu, zranionego, nagiego, zelżonego, sromotami nakarmionego, królem go jednak zowie; widzi ostatecznego między mężami, a wyznawa być pierwszego; nie widzi Pana aby umarłe wskrzeszał, ale widzi
umierającego za grzeszniki. O dziwne widzenie tego łotra, który gwałtem się drze
do nieba, wiarą pała, wyznawa tego, którego się uczeń miły zaprzał, tego czci cierpiącego, którego Judasz zdradził całującego. Dał mu Bóg oczy ostrowidzowe, którymi oświecony widział to, co było nabarziej skrytego. Widzi Syna Bożego wiarą
świętą u piersi macierzyńskich, na drzewie umierającego, nic się tym nie gorszy,
abowiem łotr na krzyżu, królowie w stajni, rotmistrz żywot poznał przy śmierci.
Widział łotr w południe wielkiego króla ubogo przybranego, a on ciasną ścieżką
drogę czyni do królestwa swego; poznał pod onym ubóstwem skarby królewskie
zakryte, porwał się na króla rozbójnik i królewskie i Boskie obłowy sobie zjednał,
którymi tak się spanoszył, iż teraz między książęty niebieskimi siedzi: „Suscitans
a terra inopem et de stercore erigens pauperem, ut collocet eum cum principibus, cum
principibus populi sui”. Otóż masz takiego łotra ubogiego na ziemi, w gnoju leżącego; oto masz Boga, który go wynosi z tak podłego miejsca i na książęcej ławie sadza: „Dzisia ze mną będziesz w raju”. Rzeczesz: oszpecił niebo ten rozbójnik. Nie oszpecił, bo więcej łotrem nie był, ale z pokutą poszedł do nieba, która
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ozdobi by najszpetniejszego. Nie oszpeci nieba żadna inna rzecz jedno grzech,
ale ten żadną miarą do nieba nie wnidzie; wnidzie do niego łaska Boża, miłość
jego i cnoty insze święte, z których każda jako słońce napiękniejsze świecić się
będzie. Co piękniejszego było w niebie jako Lucyfer? Ale ten jako skoro ozdobę cnót i łaski Bożej stracił, tak był oszpecił niebo, że go żadną miarą cierpieć
nie możono, zepchniono go jako naprędzej w przepaści ogniste. Szpetny był łotr
ten, ale iż z łaski Chrystusowej cnotami ślicznymi był ozdobiony, wprowadzony
jest do nieba, niebo ozdobił. Macie pierwiastki krzyża ś[więtego] drzewa, łotra,
abyście nie rozpaczali, bo niemasz żadnego tak grzesznego, któremu by krzyża
ś[więtego] lekarstwo zbawienia i zdrowia nie przyniosło.
[43] Vadam et videbo visionem hanc magnam. Czy słychaliście to kiedy, aby słońce miało się ćmić, gdy miesiąc w pełni? „Nunquid res talis facta est in Israel, ex
eo die quo ascenderunt patres nostri de Aegypto usque in praesens tempus! Ferte sententiam et in commune decernite, quid facto opus sit?” Wielki to jakiś Pan, któremu kwoli niebo i ziemia płacze. Sam ten był pod słońcem bez zmazy naleziony,
którego gdy widziało między łotry poczytanego, nie mogło zcierpieć takiej sromoty i czarnym płaszczem zaćmiło twarz swoję. Więtszy dzisia baczę cud przy
śmierci Chrystusowej na tym słońcu, aniż było za czasu Jozuego abo Ezechijasza. Zaprawdę gęste ciemności okryły były serca żydowskie, gdy oślepieni swego
Stwórcę bluźnili. Mądrze natenczas wybrany jeden Pański mówił: „Aut Deus
naturae patitur, aut mundi machina dissolvetur”. Wyciągnąłeś abowiem natenczas
rękę twoję na drzewie krzyżowym i stanęły dotkliwe ciemności w Egiptcie figurowane. Dziw wielki: którego w jasności poznać nie mogli, tego poznali w ciemnościach, bo ci, którzy weń natenczas uwierzyli, światłość osiągnęli.
[44] A to aza małe widzenie, głos tak wielki, który przed śmiercią Pan z ust wypuszcza? Ustawa umierającym głos, nie ustał Chrystusowi. „Clamavit voce magna,
quemadmodum cum leo rugit”. Jako więc hetman woła gdy nieprzyjaciół dogania,
jako lew gdy obłowu dopadnie – tak Chrystus Pan wołał, gdy obłów wydzierał
piekłu i czartom. Kto tak łatwie usnąć może jako Chrystus Pan mógł umrzeć
mówiąc one słowa: „Ojcze, polecam w ręce twoje ducha mego”? Więc ciała swego
Bogu Ojcu nie oddaje, aby nas nauczył, iż za duszą ciało pójdzie; jeśli duszy błogo będzie, błogo będzie i ciału; o duszę dbać nawięcej mamy, tę Bogu polecić, dla
zdrowia jej i ciało porzucić. Umierał Jakub; iż był dłużen do niskości ziemskich
zstąpić, mówił one słowa: „Descendam lugens ad infernum”. Umierał Chrystus Jezus, ociec przyszłego wieku – nie mówi tak, ale: „Ojcze, oddaję-ć ducha mego”.
[45] Zasłona kościelna rozpadła się na dwoje; dziw wielki, ale uprzedził więtszy, gdy nie zasłona kościelna, ale żywy sam Kościół rozpadł się na dwoje przy
śmierci Chrystusowej: osobno dusza, osobno ciało. Wchodźmy do świątnice co
prędzej: zasłona odjęta „usque ad interiora velaminis”, do miłosierdzia tego, którego pełne były piersi Pańskie. Ziemia się trzęsie, bodaj i serca złych i przewrotnych ludzi się zatrzęsły, aby mówili z setnikiem: „Zaprawdę Syn Boży ten był”.
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10. widok, iż słońce się
zaćmiło, kiedy miesiąc był
w pełni.
Iudic. 19, [30]

Dionysius
Areopag[ita]
Exod. 10, [3]

11. widok, iż P[an]
Chrystus umierając
głosem wielkim wołał.
Apoc. 10, [3]

Dlaczego duszę tylko, nie
ciało oddaje Bogu Ojcu
w ręce

Genes. 37, [35]

Widoki i cuda
wielkie przy skonaniu
Chrystusowym. Zasłona
kościelna się rozpadła.
Hebr. 6, [19]
Ziemia się trzęsie.

Fabian Birkowski
Opoki się padają.
Psal. 50, [19]
Umarli powstają.
Exod. 3, [3]

Z boku Chrystusowego
wychodzi krew i woda.
Genes. 2, [21–22]
Genes. 8, [8–9]

Genes. 26, [32]

Opoki się padają – i to wielkie i nowe widzenie: uderz, Panie, w serca te kamieniste, aby się jako wosk rozpłynęły, bo wiem, iż „nie pogardzisz sercem skruszonym
i upokorzonym”. Umarli porywają się z grobów: oglądajcie dziwy wielkie, „quare
non comburitur rubus”, czemu nie mógł spalić do szczętu prochów onych ogień
śmierci, ale się znowu pokrzepiły i w ciało nowe odziane stanęły przed ludźmi?
Porwicie się wy, którzy mieszkacie w grobowcach śmierdzących i żywych trupów,
którzy w żywych ciałach umarłe dusze nosicie, przystąpcie bliżej a bądźcie oświeceni, przystąpcie do umarłego Chrystusa a żyjcie. Otwórz, Panie, groby tych ludzi, niechaj przez spowiedź ś[więtą] wyrzucą te trupy, niechaj powstaną umarli.
[46] Na koniec widzieliście taki widok, wy synowie sajdaku, synowie gołębice, synowie orła, synowie matki Kościoła katolickiego. Uderzył jeden żołnierz
w bok Pański, rzuciła się z niego krew i woda. Dziwne rzeczy widzę. Usnął Adam,
a z ziobra jego zbudowany Kościół wyszedł. Arka wysoko nad wodami, a z niej
gołębica wylatywa – Duch Ś[więty], który ma rządzić Kościół jego. Uderzono
w opokę, a z niej krew i woda. Woda na chrzest, krew napój przynosi. Wołali niekiedy słudzy Izaakowi z weselem: „Invenimus aquam”, a my teraz wołajmy: naleźliśmy wodę i krew, ogień i ducha, wodę gorącą i krew wrzącą; naleźliśmy głębokość mądrości i umiejętności Bożej, skarb niebieski zakryty. Wdzięczni bądźmy
tego, używajmy, abyśmy na wieki ubogaceni byli.
[47] Wejźrzy, prosimy, Panie, na tę familiją swoję, dla której Pan a Zbawiciel
nasz Jezus Chrystus Syn twój oddał się na śmierć tę okrutną krzyżową; który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
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Objaśnienia
[1]

Christum crucifixum […] – „[przepowiadamy] Chrystusa ukrzyżowanego, Żydom wprawdzie zgorszenim, a Grekom głupstwem, lecz samym wezwanym, i Żydom, i Grekom,
Chrystusa, mocą Bożą i mądrością Bożą. Ponieważ głupstwo Boże jest mędrsze nad ludzi, a mdłość Boża jest mocniejsza nad ludzi”.

[2]

Dicite in nationibus […] – „powiadajcie między narody, iż Pan królował”. Birkowski podaje ów fragment w wersji wzbogaconej o zwrot a ligno (królował z drzewa); w tej formie
używano go w modlitwie godzin, a mianowicie jako antyfony śpiewanej podczas laudesów i nieszporów od poniedziałku po Niedzieli Białej do Wniebowstąpienia.
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Venite et sub umbra mea requiescite – „przydźcież a odpoczywajcie pod cieniem moim”.
Jest to fragment bajki wygłoszonej przez Jotama o wyborze króla drzew: oset, który
został wybrany, gdy odmówiły oliwka, figowiec i krzew winny, zachęca do wypoczynku w swoim cieniu, ale dodaje też przestrogę, którą Birkowski wykorzystał w swym
kazaniu: „a jeśli nie chcecie, niechaj wynidzie ogień z ramnu [ostu] a niech pożrze cedry libańskie”.
Ignis ante ipsum […] – „Ogień przed nim uprzedzi i zapali wokoło nieprzyjacioły jego”.
Quis est iste qui venit […] – „Któż to jest, który idzie z Edom, w farbowanych szaciech
z Bosry? Ten piękny w szacie swojej, idący w mnóstwie mocy swojej? […] Czemuż tedy
czerwone jest odzienie twoje a szaty twoje jako tłoczących w prasie?”
purpurą jakiej ryby morskiej – barwnik purpurowy uzyskiwano z żyjących w Morzu Śródziemnym mięczaków (szkarłatników i rozkolców); jednym z głównych ośrodków produkcji był Tyr, stąd purpura tyryjska. Birkowski mówi o rybie, a nie o ślimaku, by móc
połączyć purpurę z krwią Chrystusa.
ziarnek jakich sokiem – z kwiatów (a nie z ziaren) granatowca uzyskiwano jaskrawoczerwony barwnik (punicynę) stosowany do kolorowania tkanin.
półgranacia – grube sukna koloru granatowego.
robaczkami – larwy czerwca, owada z rzędu pluskwiaków, były źródłem koszenili – czerwonego barwnika.
Sybilla – wieszczka przepowiadająca przyszłość, znana w literaturze greckiej i rzymskiej
(tu: wiele Sybill), stała się inspiracją dla chrześcijańskich Ksiąg sybillińskich (Oracula Sibyllina), zebranych w IV w. po Chr., znanych zarówno w wersji greckiej, jak i łacińskiej.
Na Sybille powoływało się wielu ojców Kościoła, m.in. św. Augustyn, który w Państwie
Bożym szerzej o nich pisze (ks. 18, rozdz. 23). Przytacza tam w łacińskim przekładzie
utwór Sybilli Erytrejskiej, którego wiersze miały się zaczynać od liter układających się
w tekst: Iesous Chreistos Theou Yios Soter, a ten z kolei tworzy grecki wyraz ichthys (ryba),
symbol spotykany już we wczesnej ikonografii chrześcijańskiej.
Nisi granum frumenti […] - „jeśli ziarno pszeniczne, wpadwszy w ziemię, nie obumrze,
samo zostawa”.
Ego autem vermis sum… - „jam jest robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgarda pospólstwa”.
[3]

tę pierwszą Augustyn święty – w Podręczniku dla Wawrzyńca (Enchiridion ad Laurentium
de fide et spe et caritate), rozdz. 9, 28–29.
implevit ruinas – w tekście Wulgaty: implebit ruinas, „napełni upaści”; w dzisiejszych tłumaczeniach opartych na tekście hebrajskim: „wzniesie stosy trupów” (BT).
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[4]

Grzegorz święty – św. Grzegorz I Wielki (zm. 604 po Chr.), benedyktyński mnich, papież, reformator Kościoła. Największym jego dziełem jest komentarz do Księgi Hioba
w 35 księgach (Moralia in Iob).
jako Dalila jaka Samsonowi – opisana w Księdze Sędziów (rozdz. 16) Dalila, w której zakochał się Samson, wydobyła od niego tajemnicę i zdradziła ją Filistynom: wystarczyło zgolić mu włosy na głowie, a utracił swą siłę. Samson został oślepiony i uwięziony.
blanditur et decipit – przymila się i oszukuje.
Eritis sicut Deus […] – „będziecie jako bogowie, wiedząc dobre i złe”.
impuberibus – łac. impubes, eris, niepełnoletni.

[5]

Quia fecisti hoc […] - „Iżeś to uczynił, przeklętyś jest między wszystkimi źwierzęty i bestiami ziemskimi. Na piersiach twoich czołgać się będziesz a ziemię jeść będziesz po
wszystkie dni żywota twego”.

[6]

na tym był – do tego zmierzał.
Invidia diaboli […] – „z nienawiści diabelskiej weszła śmierć na okrąg ziemie”.

[7]

ex officio – z urzędu, obowiązkowo.
Universa vanitas – „wszytka marność wszelki człowiek żywiący […] marność nad marnościami i wszytko marność.”
lub w nędzy – chociaż w nędzy.
inter principatus et potestates in coelestibus – wśród zwierzchności i władz na wyżynach
niebieskich.
Non est nobis colluctatio […] – „Abowiem nie mamy biedzenia przeciw ciału i krwi, ale
przeciwko książętam i władzam, przeciwko rządźcom świata tych ciemności, przeciwko
duchownym złościam w niebieskich”.
Nusquam angelos apprehendit […] – „Bo nigdzie aniołów nie przyjmuje [zbawia], ale nasienie Abrahamowe przyjmuje [zbawia]”.
mam za to – spodziewam się.

[8]

Inimicitias ponam inter te et mulierem […] – „Położę nieprzyjaźń między tobą a między
niewiastą, i między nasieniem twym a nasieniem jej, ona zetrze głowę twoję”.
ona głowę wężowę kruszy – autor buduje ten obraz na tekście Wulgaty, w którym to niewiasta miażdży głowę węża; w tłumaczeniach opartych na wersji oryginalnej czyni to
potomstwo (nasienie) niewiasty.
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[10]

Odoratus est Dominus […] - „I zawoniał Pan wonność wdzięczności, i rzekł: Żadną miarą więcej nie będę przeklinał ziemie dla ludzi”.
zawoniał – poczuł woń.
Christus dilexit nos […] - „Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas obiatą
i ofiarą Bogu na wonność wdzięczności”.

[11]

Arcum meum ponam […] – „Łuk mój położę na obłokach i będzie znakiem przymierza
między mną a między ziemią”.
Sagittae tuae acutae […] – „Strzały twoje ostre, narody pod cię upadną, w serca nieprzyjaciół królewskich”.

[13]

Vere Dominus est in loco isto […] - „Prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a jam nie wiedział. Nie jest tu inszego nic, jedno dom Boży a brona niebieska”.

[14]

Sciebat quod per invidiam tradidissent eum – „wiedział, iż go z zazdrości byli wydali”.
Dedit illi nomen – „darował mu imię, które jest nad wszelakie imię, aby na imię Jezusowe wszelkie kolano klękało: niebieskich, ziemskich i podziemnych”.

[15]

Erit autem sanguis vobis in signum […] – „Ale krew będzie wam na znak na domiech,
w których będziecie; i ujźrzę krew i minę was, i nie będzie u was plaga zagubiająca, kiedy uderzę ziemię egipską”.

[17]

Hic est sanguis foederis […] – „Ta jest krew przymierza, które Pan postanowił z wami na
wszystkie te słowa”.
Unges tabernaculum cum vasis suis – „Namażesz przybytek z naczyniem jego”.
Aquae multae populi sunt […] – „Wody ludzie są i narody, i języki”.
Bibebant omnes […] – „wszyscy pili toż picie duchowne, a pili z skały duchownej, która
za nimi szła, a skała był Chrystus”.

[18]

Podnosił ręce Mojżesz – podczas bitwy z Amalekitami w Refidim, dopóki Mojżesz modlił się z podniesionymi rękami, przeważali Izraelici, toteż kapłani podpierali jego ręce
aż do wieczora, dzięki czemu Izraelici zwyciężyli (Wj 17, 8–13).
Dominus exaltatio mea – „Pan podwyższenie moje”.
Quia manus solii Domini […] – „Iż ręka stolice Pańskiej i wojna Pańska będzie przeciw
Amalekowi od rodzaju do rodzaju”.

[19]

Fac serpentem aeneum […] – „Uczyń węża miedzianego a wystaw go na znak: który ukąszony wejźrzy nań, żyw będzie”.
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[20]

takie hasło było między szpiegami a domem jej – w zamian za ukrycie ich przed żołnierzami władcy Jerycha, wywiadowcy żydowscy ustalili, że Rachab wywiesi z okna podczas
ataku na miasto powróz purpurowy jako znak, by oszczędzono jej dom ( Joz 2, 17–18).

[21]

Sicut fuit Ionas in ventre ceti […] – „jako był Jonasz w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy nocy”.

[22]

całozapałów – ofiar całopalnych.
irregularitates – niedoskonałości.
Impossibile est sanguine taurorum et hircorum auferri peccata – „niepodobna jest rzecz, aby
krwią wołów i kozłów miały być zgładzone grzechy”.
Sacrificium et oblationem noluisti […] – „Ofiary i obiaty nie chciałeś, a uszy uczyniłeś mi
doskonałe. Całopalenia i za grzech nie żądałeś, tedym rzekł: Oto idę”.
w konsystorzu – w radzie.

[23]

niewidomy – niewidziany.
Christo passo in carne – „Chrystus ucierpiał w ciele”.
impassibilis […] passibilis – niemogąca […] mogąca cierpieć.
w cale – nienaruszone.

[24]

Należało na tym wiele – wiele od tego zależało.
Apud Dominum misericordia […] - „u Pana miłosierdzie i obfite u niego odkupienie. A on
odkupi Izraela za wszytkich nieprawości jego”.
Anzelmus – św. Anzelm z Canterbury (zm. 1109), benedyktyn, przeor klasztoru w Bec,
potem arcybiskup Canterbury, wielki filozof średniowiecza, „ojciec scholastyki”. W dziele Cur Deus homo? (Dlaczego Bóg stał się człowiekiem?) wyłożył naukę o zadośćuczynieniu za grzech człowieka.
Satisfactionem nec potest facere nisi Deus […] – „Zadośćuczynienia nie może dokonać nikt
tylko Bóg, nie powinien nikt tylko człowiek; potrzeba więc, by dokonał go Bóg-człowiek”.
Et in capite eius diademata multa – „a na głowie jego wiele koron”.
Deus erat in Christo […] - „Bóg był w Chrystusie, świat z sobą jednając”.
Deus ipse veniet […] – „Bóg sam przyjdzie i zbawi was. Tedy się otworzą oczy ślepych”.
Ego ipse qui loquebar […] – „ja sam, którym mówił, owom jest”.
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Non legatus neque angelus […] – „Nie poseł ani anioł, lecz sam Pan ich zbawi”. Tekst z Septuaginty, greckiego tłumaczenia Starego Testamentu (zaznaczono to na marginesie: LXX).
Tertulijan – Quintus Septimus Florens Tertullianus (ok. 160–ok. 240), nawrócony na
chrześcijaństwo ok. 190 r., stał się gorliwym apologetą i pierwszym teologiem piszącym
po łacinie. W późniejszym okresie życia skłaniał się ku rygoryzmowi montanistów w sprawie obyczajów i przepisów. Jego nauka stanowi podstawę późniejszych rozważań teologicznych. Birkowski cytuje fragment 6 rozdz. traktatu De carne Christi (O ciele Chrystusa).
Nullus unquam angelus […] – „Żaden anioł nie zstąpił nigdy, by być ukrzyżowanym; to
jest powód, dla którego aniołowie przyjmowali ciało nie rodząc się. Nie przychodzili by
umrzeć, toteż nie rodzili się. Chrystus natomiast został posłany, by umrzeć, toteż trzeba
było, by się narodził, aby mógł umrzeć”.
Saginari Dominus voluptate patientiae discessurus volebat – „Chciał jednak przed odejściem
napełnić się rozkoszą cierpliwości”. Cytat z 3 rozdz. De patientia (O cierpliwości) Tertuliana, przeł. E. Stanula, [w:] Tertulian, Wybór pism, oprac. W. Myszor, E. Stanula, Warszawa 1970, s. 157–158 (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, t. 5).
[25]

Tristis est anima mea […] – „Smętna jest dusza moja aż do śmierci” (Mt 26, 38).
turbavit semetipsum – „wzruszył sam siebie”.
regiment – władzę.
propassiones – przednamiętności (termin św. Hieronima, zob. niżej).
Jeronyma – św. Hieronim ze Strydonu (zm. 419 lub 420 po Chr.), pisarz religijny, tłumacz
Pisma Świętego na łacinę (tzw. Wulgata). Autor pism egzegetycznych, wartościowych ze
względu na znajomość języka hebrajskiego. Pisał też dzieła polemiczne, listy i żywoty świętych.
Passio reputatur in vitium […] – „Namiętność jest zaliczana do występków, przednamiętność jednak – choć zawiera winę wynikłą jakby z rozpoczęcia – nie jest jeszcze rozumiana
jako zbrodnia. A więc kto spojrzy na kobietę, a widok ten będzie nęcił jego duszę, ten jest
dotknięty dopiero ową przednamiętnością; jeśli się zaś na to w sercu zgodził i myśl jego
przerodziła się w pożądanie, jak to jest napisane u Dawida: «Zwrócili się ku pożądaniu serca», wówczas z przednamiętności zwraca się ku namiętności i już mu do grzeszenia brakuje nie ochoty, lecz jedynie okazji” (Hieronim ze Strydonu, Komentarz do Ewangelii według
św. Mateusza, tłum. J. Korczak, Kraków 2008, s. 28–29 [Źródła Myśli Teologicznej, t. 46]).

[26]

[marg.] portionem superiorem […] inferiorem – w części wyższej i niższej.
empyraeum – w kosmologii starożytnej najwyższa sfera nieba wypełniona ogniem i światłem.
hemisphaeria – półkule.
Sacrificium Deo spiritus contribulatus […] – „Ofiara Bogu duch strapiony; serca skruszonego i uniżonego, Boże, nie wzgardzisz”.
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Jonasz dla bluszcza swego tak się barzo frasował – prorok Jonasz po spełnieniu swej misji
w Niniwie wyszedł poza miasto i siedział w cieniu bluszcza; gdy roślina uschła w słońcu, rozpaczał, życząc sobie śmierci ( Jon 4)
Doluit Ionas et contristatus est, quod hedera exaruerat – „Bolał Jonasz i smucił się, że
bluszcz usechł”. Cytat nie jest dosłowny, raczej streszcza to, co opisano w Księdze Jonasza (w rozdz. 4, a nie 3, jak pisze Birkowski).
Foenum rectorum […] - „[Niech będą jako] trawa na dachu, która pierwej uschła, niżeli ją wyrwą”.
[27]

Lub taki smutek opanował – chociaż taki smutek opanował.
Non sicut ego volo, sed sicut tu – „nie jako ja chcę, ale jako ty” (Mt 26, 39).
Non mea, sed tua voluntas fiat – „nie moja wola, ale twoja niechaj się stanie” (Łk 22, 42).

[28]

w stronę chodziły – zbaczały z drogi.
muńsztukiem – wędzidłem.
Non potuistis una hora vigilare mecum? – „Nie mogliście jednej godziny czuć ze mną?”
(Mt 26, 40).
czujcie – czuwajcie.
Comes facundus in via pro vehiculo est – „Wymowny towarzysz podróży pełni funkcję pojazdu”. Jest to jeden z aforyzmów Publiliusa Syrusa (I w. przed Chr.), wyzwolonego niewolnika, autora mimów. Jego powiedzenia cytowali m.in. Aulus Gellius (II w. po Chr.)
w Nocach attyckich oraz Makrobiusz (IV/V w. po Chr.) w Saturnaliach.
Nam etsi ambulavero in medio umbrae mortis […] - „Bo choćbym też chodził wpośrzód
cienia śmierci, nie będę się bał złego, bowiemeś ty jest ze mną”.
Cum ipso sum in tribulatione […] - „Z nim jestem w ucisku, wyrwę go i uwielbię go”.
kosterstwem – grą w kości.

[29]

Vigilate et orate, ne intretis in tentationem – „Czujcie a módlcie się, abyście nie weszli
w pokusę” (Mt 26, 41).
przezdzięki – wbrew naszej woli, przymusowo.
szychtuje – szykuje, przygotowuje.
Frustra iacitur rete […] – „próżno zarzucają sieć przed oczyma skrzydłastych”.
Intret postulatio mea […] – „Niechaj modlitwa moja wnidzie przed obliczność twoję”.
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Oculi mei semper ad Dominum […] – „Oczy moje zawsze ku Panu, abowiem on wyrwie
z sidła nogi moje”.
Posuerunt peccatores laqueum mihi […] – „Zastawili grzesznicy sidło na mię, i nie zabłądziłem od mandatów twoich”.
wiadra onego Jahel niewiasty – mowa o śmierci Sisery, wodza wojsk kananejskich, który zginął z ręki Jaeli: ta dała mu gościnę w swym namiocie, napoiła mlekiem z bukłaka,
a gdy usnął, przebiła mu głowę palikiem od namiotu (Księga Sędziów 4, 17–21).
Erant oculi discipulorum gravati – „były oczy ich [uczniów] obciążone” (Mt 26, 43).
ogrodu […] smok strzegł – ogrodem bogów, w którym rosły złote jabłka, opiekowały się nimfy
Hesperydy, a pomagał im smok Ladon. Złote jabłka zerwał Herakles w ramach swych 12 prac.
córki Inachowej – Io córka Inachosa, kochanka Zeusa, zamieniona została w krowę przez
zazdrosną Herę, a strzegł jej stuoki Argos.
Non dormitabit […] – „Oto się nie zdrzymnie ani zaśnie, który strzeże Izraela”.
[30]

Cohors ergo et tribunus […] - „Rota tedy i rotmistrz, i służebnicy żydowscy poimali Jezusa i związali go”.
nieprzekonany żadnym świadectwem – żadne zeznanie nie było dowodem jego winy.
Reus est mortis – „Winien jest śmierci” (Mt 26, 66).
jeśli – czy.

[31]

Ecce venit cum nubibus […] – „Oto idzie z obłokami i ujźrzy go wszelkie oko, i którzy
go przebili”.
Dicebant (Moyses et Elias) […] – „[Mojżesz i Eliasz] opowiedali jego zeszcie, które wykonać miał w Jeruzalem”.

[32]

podczas – niekiedy.
w innym pierzu – w innym stanie, w odmiennej sytuacji.

[34]

Etsi omnes scandalizati fuerint […] – „Choćby się wszyscy zgorszyli z ciebie, ja nigdy się
nie zgorszę. Choćby mi też z tobą przyszło umrzeć, nie zaprzę się ciebie” (Mt 26, 33).
Filii Ephrem intendentes […] – „Synowie Efrem naciągający i spuszczający łuk podali tył w dzień wojny”.
Animam meam ponam pro te […] – „Duszę moją za cię położę, z tobą jestem gotów i do
więzienia, i na śmierć iść” ( J 13, 37; Łk 22, 33).
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[35]

jako Rupert uczy – Rupert z Deutz (zm. ok. 1129), benedyktyński teolog i egzegeta, autor komentarza do Ewangelii św. Mateusza pt. De gloria et honore Filii Hominis. W ks. XI
tego dzieła napisał, że Piotr zaparł się Jezusa tylko słowem i porównał go z Chuszajem,
który pozornie zdradził Dawida na rzecz jego zbuntowanego syna Absaloma, ale współpracował ze swym panem (2 Sm 16–18).

[36]

ut Ecclesiae rectori futuro […] – „aby przyszłemu przełożonemu Kościoła dać jakąś regułę w wybaczaniu grzesznikom, aby dzierżąc wrota królestwa był wiernym klucznikiem,
a jako sędzia najłagodniej rozgrzeszał”.
mówi Augustyn święty – w mowie 124 De tempore. Nie ma jej we współczesnych edycjach mów św. Augustyna.

[37]

Lingua mea calamus scribae […] – „Język mój pióro pisarza, prędko piszącego”.
neque qui plantat est aliquid […] – „A tak ani który szczepi jest czym, ani który polewa,
ale Bóg, który pomnożenie dawa”.

[38]

Sanguis eius super nos […] – „Krew jego na nas i na syny nasze” (Mt 27, 25).
Videbo sanguinem et transibo vos […] – „ujźrzę krew i minę was, i nie będzie u was plaga
zagubiająca, kiedy uderzę ziemię egipską”.

[39]

Reges eos in virga ferrea […] – „Będziesz je rządził laską żelazną, laska prawości laską
królestwa twego”.
rybitwów – rybaków.
karacenę – zbroję.
Noli quaerere fieri iudex […] – „Nie staraj się, abyś był sędzią, ażbyś mógł mocą przełomić nieprawości, byś się snadź nie uląkł osoby możnego”.
Si hunc dimittis, non es amicus Caesaris – „Jeśli tego wypuścisz, nie jesteś przyjaciel cesarski” ( J 19, 12).
Panna, która sprawiedliwość znaczy – gwiazdozbiór Panny (Virgo) powstał, gdy boginka sprawiedliwości Dike (Astrea), córka Zeusa i Temidy, zniesmaczona zbrodniami ludzi, schroniła się na niebie.
Conterebam molas iniqui […] – „Kruszyłem szczęki przewrotnika a z zębów jego wydzierałem korzyść”.
Qui timet hominem… – „Kto się boi człowieka, prędko upadnie, kto ma nadzieję w Panu, podniesion będzie”.
trzech młodzieńców – opisany w Księdze Daniela epizod z czasów władzy króla babilońskiego
Nabuchodonozora: trzej młodzieńcy o imionach Chananiasz, Miszael i Azariasz (Szadrak,
251

Fabian Birkowski

Meszak i Abed-Nego) nie oddali pokłonu posągowi pogańskiego bóstwa, za co zostali
wrzuceni do rozpalonego pieca, ale nie spłonęli, tylko śpiewali hymn na cześć Boga Jahwe.
Ne terreamini ab iis qui occidunt corpus […] – „Nie dajcie się ustraszyć tym, którzy zabijają ciało, a potym nie mają dalej, co by czynili. Lecz wam okażę, kogo się bać macie. Bójcie się onego, który gdy zabije, ma moc wrzucić do piekła. Zaiste wam powiedam, tego się bójcie”.
larwa i maszkara – maska i pozór.
pisze Alanus in Decalogo – nie udało się dotrzeć do źródła tej anegdoty. Prawdopodobnie
chodzi Birkowskiemu o Alana de Rupe (Alain de la Roche), dominikanina (ok. 1428–
1475), który był gorliwym propagatorem modlitwy różańcowej; w wydawanych po jego
śmierci pismach pewną część stanowią egzempla.
Zbito potym kilka wsi – zebrano potem ludzi z kilku wsi.
Matatyjasz – kapłan, pierwszy przywódca powstania żydowskiego przeciwko hellenizacji Palestyny przez Seleucydów, w obronie monoteistycznej religii żydowskiej (167–160
przed Chr.). Najsławniejszym przywódcą powstania był syn Matatiasza, Juda Machabeusz, który wyzwolił znaczną część Judei, odnowił kult w świątyni jerozolimskiej i ustanowił dynastię arcykapłanów, która rządziła ponad 100 lat. Wydarzenia te opisują dwie
Księgi Machabejskie, włączone do katolickiego kanonu Starego Testamentu.
A verbis viri peccatoris ne timueritis […] – „Nie bójcie się słów człowieka grzesznego, bo
chwała jego gnój i robactwo jest; dziś się wywyższa, a jutro się nie najdzie, iż się obrócił
w ziemię swą, a myśl jego zginęła”.
[40]

Seneka – Lucjusz Anneusz Seneka (ok. 4 r. przed Chr.–65 r. po Chr.), rzymski pisarz i filozof, reprezentant stoicyzmu. Był wychowawcą Nerona. Pisał tragedie, był autorem Listów
moralnych do Lucyliusza i Dialogów, wśród których znajduje się także Consolatio ad Helviam
matrem (O pocieszeniu do matki Helwii), z którego to dzieła Birkowski zaczerpnął cytat.
Neque enim poterat carcer videri […] – „Nie można już bowiem za więzienie uważać żadnego miejsca, w którym przebywał Sokrates” (L.A. Seneka, Dialogi, tłum. L. Joachimowicz, Poznań 1996, s. 181).
Sedulius – kapłan chrześcijański żyjący w V w., poeta, autor hymnów i poematu biblijnego Carmen paschale w pięciu księgach.
Poenam vestivit … – „Karę przyodział w zaszczyt, nawet same tortury uczynił błogosławionymi, uświęciwszy je w sobie” (Sedulius, Carmen paschale V, 185 i 187).

[41]

Passio Domini aemulos habet, pares non habet – „Męka Pana ma współzawodników, nie ma
takich, którzy by jej dorównali” – św. Ambroży, Wykład Ewangelii według św. Łukasza ks. 10,
52, tłum. W. Szołdrski, Warszawa 1977, s. 424 (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, t. 16).
Mówi Ambroży święty – nie udało się znaleźć źródła tego cytatu.
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Exultavit ut gigas […] – „[słońce] rozweseliło się jako obrzym na bieżenie w drogę”.
Amen dico tibi, hodie mecum eris in paradiso – „Zaprawdę mówię tobie: dziś ze mną będziesz w raju” (Łk 23, 43).
Trahe nos post te […] – „Pociągni nas, za tobą pobieżemy do wonności olejków twoich”.
[42]

ostrowidzowe – bystre; ostrowidz – ryś.
Suscitans a terra inopem […] – „Podnoszący z ziemie nędznego, a z gnoju wywyższając
ubogiego, aby go posadził z książęty, z książęty ludu swego”.
Lucyfer – imię przywódcy zbuntowanych aniołów, który został strącony do piekła.

[43]

Nunquid res talis facta est in Israel […] – „Nigdy się takowa rzecz nie stała w Izraelu od tego dnia, którego wyszli ojcowie naszy z Egiptu aż do tego czasu! Wydajcie wyrok a społecznie postanowcie, co trzeba czynić”.
za czasu Jozuego abo Ezechijasza – w czasie bitwy, którą stoczył Jozue z Gibeonitami, słońce zatrzymało swój bieg, by Izraelici mogli się pomścić na Gibeonitach ( Joz 10, 13); król
Ezechiasz otrzymał od Boga znak potwierdzający uzdrowienie: cień zegara słonecznego się cofnął (2 Krl 20, 8–11).
Aut Deus naturae patitur, aut mundi machina dissolvetur – „Albo Bóg natury cierpi, albo
psuje się mechanizm świata”, powiedzenie przypisane Dionizemu Areopagicie w Breviarium Romanum (nie ma tych słów w jego pismach).
[marg.] Dionysius Areopagita – pierwszy biskup Aten, nawrócony przez św. Pawła (Dz 17, 34).
Tu jednak mowa o Pseudo-Dionizym, autorze pism teologicznych działającym prawdopodobnie na przełomie V/VI w. po Chr., autorze m.in. dzieł Hierarchia niebiańska i Imiona boskie.

[44]

Clamavit voce magna… – „zawołał głosem wielkim, jako lew ryczy”.
Descendam lugens ad infernum – „Zstąpię płacząc do piekła”.

[45]

usque ad interiora velaminis – „aż we wnętrzności zasłony”
się padają – pękają.
quare non comburitur rubus – „czemu nie zgore ten kierz”.

[46]

synowie sajdaku – „sajdak” to futerały na strzały i łuk, wyposażenie łucznika. W określeniu, kogo Birkowski nazywa synami sajdaku, trzeba wziąć pod uwagę miejsce, w którym ta metafora się znajduje, czyli zakończenie mowy wymagające wysokiego stylu. Być
może skojarzenie z łukiem każe myśleć o tęczy jako o znaku uniwersalnego przymierza
z Noem; „synowie sajdaku” to wszyscy ludzie.
Invenimus aquam – „Naleźliśmy wodę”.

Fabian Birkowski

Na Wielki Piątek
kazanie o dyscyplinach,
które bractwa czynią
Miłość Chrystusa przymusza nas to uważających, abowiem jeśli jeden za wszystkich umarł, toć wszyscy pomarli i dla wszystkich umarł Chrystus, aby ci, którzy żyją, już
nie sobie żyli, ale temu, który dla nich umarł i zmartwychwstał. 2 Corinth. 5, [14–15]

Księga ona cudowna, którą wziął z ręki anielskiej Jan ś[więty], popisana
tajemnicami i proroctwy o przyszciu i o męce Chrystusowej, różny miała smak
w ustach, do których była włożona, od tego, którym był, gdy do żołądka przyszła.
W uściech była słodka jako miód, w żołądku jako żółć gorzka. Dał znać anioł, iż
tajemnice męki Pańskiej gdy się rozbierają, z jakimi dobrodziejstwy przyszły, są
słodkie barzo i smakowite. Co milszego słyszeć jako że Bóg dla mnie umarł? że
mię od tyraństwa grzechowego wyzwolił? że panoszą czartowską ze mnie zrzucił?
Ale gdy ta tajemnica trawić się pocznie, gdy każdy rzecze do siebie: „Jeśli Chrystus umarł dla nas, którzyśmy byli umarłymi” – pójdzie za tym, iż i my umrzeć
musim za niego, to jest mamy być umartwionymi, mamy czynić pokutę za grzechy nasze, bo tak wagę krwie świętej jego do siebie zaciągamy; to już nie wedle
smaku ludzi tych, którzy wczasów swych i zabaweczek odstąpić nie chcą. Podnosi ich z tych wczasów apostoł, gdy mówi: „Rok zawity przyszedł, miłość nas
ostrogami wspiera”. Gorzka była śmierć Chrystusowa, którą dla nas podjął; jednak Chrystus umarł za wszytkich. Czemu u nas, lub gorzkie, umartwienie nie ma
być słodkie? czemu z ochotą żywota naszego nie ofiarujemy na służbę jego? Którzy żyjemy, nie sobie żyjemy, ale temu, który umarł za wszytkich. Jako to przez
umartwienie w dyscyplinach czynić mamy, mówmy w imię Pańskie.
[2] Robota ta, którą bractwa czynią w tych dyscyplinach, barzo jest podobna
robocie Chrystusowej przy męce jego świętej. Chrystus Pan dziś wylewał krew
swoję, bractwa dziś wylewają przez dyscypliny także krew swoję. Ma i stąd osobne
[1]
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Apoc. 10.
Księga z nieba,
męka Pańska
Pismo Ś[więte]

Robota bractw
przy dyscyplinach
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Kupa cnotliwych
straszna czartowi.

Iob 41, [24]

1 Reg. 17

Cant. 6, [9]
Bractwo – wojsko

Chwała Boża
w kompanijej
Psal. 150, [3–5]

Cant. 7, [1]

Dyscyplina miłość do
Chrystusa oświadcza.

zalecenie, że jest w kompanijej, to jest w tym orszaku wielkim. Pokuta abowiem
wszelaka, modlitwa także i każda cnota, więcej straszna jest czartowi, gdy kupą
idzie, aniż gdy osobno. Bo acz czart jest takim olbrzymem, o którym Job ś[więty]
napisał: „Niemasz tej potęgi, która by z nim zrównała” – jednak nigdy [nie]ma
z to siły i śmiałości, aby na wojsko sam jeden uderzył, na pojedynek tylo jako
Golijat wabi: „Wychodź kto, ale sam jeden”. I dlatego Kościół zowie się strasznym, nie że ma tego abo owego śmiałego, dusznego, ale iż jest wojskiem dobrze
uszykowanym: „Straszny jako obozów szyki w sprawie stojące”, jako pułki, hufce, których trudno przełamać, stoją jako mury niedobyte. Bractwo jest jako wojsko, zbroje braterskie są te kapy; szyszaki te – kaptury; puklerze te – herby święte; karabiny te – bicze, rózgi, dyscypliny. Chorągiew mają bracia krzyż ś[więty],
hetman ich Chrystus Jezus, który dodaje serca na tej wojnie swoim i gromi nieprzyjacioły. Nie ruszą się z miejsca bez chorągwie, bez trąby, to jest dzwonka abo
klekotki swojej. Nieprzyjaciele ich, przeciwko którym następują, są własne ciała ich, abowiem w nich są złe skłonności do grzechu barzo zmocnione. Jest to
jedno wojsko straszne na czarta i nierad go widzi w królestwach, w których tyranizuje; nie pytaj dyscypliny ani bractw takowych w Anglijej ani w saskiej ziemi, ani kędy indzie, kędy się Szatan zmocnił; wie abowiem, jaką szkodę w nich
czynią wojska takie.
[3] Nie darmo radził Dawid ś[więty], abychmy P[ana] Boga chwalili w kupie,
abychmy pokutowali w kupie; wprawdzie podoba się Panu i osobnie czyniona
pokuta i chwała, ale więcej w kupie: „Chwalcie Pana na bębnach, na cymbałach,
chwalcie go w chórze (to jest w kupie, w gronie, w tańcu świętym, procesyjej), na
lutniach, na organach”. Jakoby chciał rzec: ta muzyka podoba się Panu, gdy ciała wasze łupić będziecie, a z skóry waszej czynić naczynia muzykalne na chwałę
Bożą; te są bębny, na których chwalimy Boga, milsze Panu niż owe, które są z skór
bydlęcych. Jeśli jeszcze tę pokutę czynić będziecie w kupie, w chórze, w procesyjej, w kompanijej, daleko będzie wdzięczniejsza, bo z rozmaitych stron będzie,
jako na lutniej niejakiej, z rozmaitych piszczałek, jako w klawicymbałach i w organach, z których muzyka pochodzi barzo wdzięczna, a to dla rozmaitej harmonijej, która w nich się znajduje.
[4] Taka muzyka straszna jest Szatanowi; o tej napisano: „Cóż obaczysz w Sunamitce, jedno tańce obozowe?”. Cóż obaczysz w tym moim kościele, jedno tańce wojsk? Jakoby chciał rzec: kędykolwiek obaczycie takie kompanije, które śpiewając, pokutując chwalą imię moje, a czynią to w orszakach wielkich, rozumiejcie
za pewne, że to wojska moje idą; zdadzą się wam spokojne, a one są wojska bitne, roty straszne, które walą miasta duże, jakie są Jerycho, które na głos upadały. Co się mówi o chórach kościelnych, w których śpiewają hymny, dają dyscypliny – toż się rozumie o bractwach, które wielkimi rotami idą, litanije śpiewając
i siekąc się dyscyplinami, i wylewając krew swoję. Wdzięczne te rzeczy bywają
u Boga, abowiem oświadczają miłość naszę do Boga: on dla nas umarł, i my dla
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niego umierajmy. „Miłość Chrystusa popędza nas”. Mękę Pańską zowie miłością nieskończoną, abowiem w żadnej rzeczy więtszych skutków swych miłość
Boża nie pokazała, jako w męce, jako na krzyżu. W tym i Ociec niebieski pokazał miłość swoję do nas, gdy Syna swego zesłał w postaci grzesznika, aby nasze
grzechy zniszczył. „Dla wielkiej miłości swojej, którą Bóg umiłował świat, zesłał Syna swego na podobieństwo ciała grzechu, aby z grzechu potępił grzech”.
Podobny w tym Chrystus był lasce Mojżeszowej, którą odmieniał Bóg w węża
grubego, gdy ją Mojżesz na ziemię rzucał, aby pożarła węże czarnoksiężników.
Cud to był wielki, z którego znać było wielki żołądek węża Mojżeszowego, który mógł połknąć tak wiele wężów i strawić; acz to nie mniejszy, gdy laska obracała się w węża. Toż czyniła miłość Boża w Chrystusie, którego zesłał przedwieczny Ociec jako laskę siły swojej z Syjonu, którą lud żydowski gromił, jakoby
był wężem grzechowym. Ale przez to lekarstwo uleczył świat; abowiem ten wąż
pożarł grzechy nasze, które nas kąsały, i dla miłości naszej chciał się wężem ukazać i grzesznikiem, aby nas uleczył.
[5] Zowie się miłością męka Chrystusowa, abowiem chciał krwią uleczyć
nieprzyjacioły swoje, mógszy ich tak zostawić; by był dla nich nie umarł, proszę, skąd by byli oni dostali lekarstwa na choroby swoje? Więc jeleń leczy postrzały swoje dyptamem, wieprz dziki oderą, słoń zielem, który kamaleontem
zowią, wąż koprem włoskim, bocian oryganem, gołębica i kuropatwa laurem – ale choroba dusze naszej nie leczy się jedno krwią Chrystusową; „jego
sinością uzdrowieni jestechmy”. O miłości niepomierzona! Bylichmy schorzałymi, do tego nieprzyjacioły tego, który nas miał leczyć; nie mając on względu na nieprzyjaźń, tylo na potrzebę naszę, która nam dokuczała, gdychmy nieprzyjacioły byli, chciał umrzeć za nas i otworzyć aptekę z żeł swoich, i one pięć
wiader balsamowych krwie swojej na wszytkie choroby dusze naszej. Toć jest
co miłość wydaje, co ją doskonali; abowiem zasłużyła ta śmierć, aby nazwana
była miłością, bo nie tylo była z miłości, ale własna miłość. „Zaleca Bóg miłość
swoję, abowiem gdychmy nieprzyjacioły byli, sam umarł za nas”. Nie dla czego inszego umarł, jedno abychmy „przez posłuszeństwo jego zdrowia dostąpili,
abowiem stał się wszytkim posłusznym, przyczyną zbawienia wiecznego”. Zowie się miłością śmierć, bo lub to ona gorzka była, jako znać z męki ostatecznej, gdy mu podano żółci i octu na krzyżu (do tego cukry Adamowe przyszły),
jednak on nie zowie przez oblubienicę swoję męki swej jedno słodkością: słodkie drzewo, słodkie gwoździe, słodki ciężar znosiło. Wszytkiego tego nie może
uczynić bez miłości, bo ta sama trudy wszytkie cukruje, ułacwia, żółć słodzi; ta
sama co rzuci przez serce miękkie, przyjazne, wszytko bywa słodkie jako cukier nasłodszy. Żeglarze doświadczyli tego na morzu, gdy czynią wiadro woskowe a rzucają w morze na sznurze; cokolwiek jedno wody wemknie się do wiadra, słodka będzie; abowiem traci ona gorzkość swoję przez wosk przepadającą.
Toż się działo przy męce świętej jego; była jako gorzkie morze: „Przyszedłem
257

2 Cor. 5, [14]
Męka Chrystusowa
zowie się miłością,
czemu?
Rom. 8, [3]
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Śmierć Chrystusowa
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Rom. 5, [8]

Śmierć słodka
Chrystusowa.

Psal. 68, [3]
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Psal. 21, [15]
Serce Chrystusowe
woskowe.

Psal. 68, [2]

Gen. 29, [20]

Miłość przyjaźni.

Krew zjednoczona.

Ephe. 5, [29]

Zach. 9, [11]
Chrystusowa przyjaźń
z człowiekiem.

na głębokość morza i nawałność zanurzyła mię”. Serce jego było jako wosk:
„Stało się serce moje jako wosk rozpuszczony”. Jakoby chciał rzec: „Nie dziwujcie się, iż moja męka, która więcej umiłowana była ode mnie nad wszytko,
lub tak gorzka jako woda w morzu, iż drzewo krzyżowe gorzkie, gwoździe tak
ostre zdadzą się u mnie wodą słodką; abowiem w wiedrze serca, które miłość
zmiękczyła jako wosk, straciły ostrość swoję i gorzkość i stały się wodą słodką”.
I dlategoż, między innymi przyczynami, gdy był włócznią uderzony i serce jego
rozdzielone na dwie części, chciał tego, aby woda słodka z niego wyskoczyła.
Jakoby chciał rzec: „Jeślim z początku bolał, gdym się wód tych napijał: «Weszły wody aż do dusze mojej»; jeślim rzekł, że była woda gorzka, bo była morska – teraz ta, która z ciała mojego wychodzi, jest słodka jako i męki wszytkie,
którem puścił przez się. Przyczyna tego, iż się ochynęły w sercu moim, które
jest z wosku, a w tym odeszły wszytkie gorzkości; abowiem miłość serca mojego pocukrowała wszytko”. I nie słusznież ta śmierć nazwana ma być miłością,
w której takie trudności tak się ułacniły, w której gorzkości słodkością się stały? Jeśli miłość Jakobową znać było po tym, iż z długich dni krótkie poczyniły,
a były tak przykre, i zdały mu się dni krótkie dla wielkości miłości – jako daleko więcej miłość Chrystusowa więtsza była, która tak wielką gorzkość i trud
tak mały uczyniła i tak smakowity.
[6] Ta miłość sprawiła przyjaźni ludzkie; a żeby potężniejsze były, chciał zażyć
obyczajów, jakie się między narody znajdowały. Egiptcyjanie i Persowie, i narody inne, gdy się przyjaźnią wiązały, dwaj a dwaj palce sobie wiązali, które jednym
nożem abo puszczadłem kłuli i tak krew ze krwią mieszali i przyjaźń stateczną zawierali między sobą. Wiedzieli o tym, iż dusza we krwi siedzi i ze dwojej
krwie czynili jednę ci konfederaci, jakoby duszę jednę ze dwóch. Ani ten tedy,
ani ów nie stronił od przyjaciela, w którym krew swoję baczył: „Żaden abowiem
ciała swego nie miał w nienawiści”. Patrzcie, jaki to był zamysł na zachowanie
miłości, na zamknienie bran serdecznych, aby do nich nie przychodziła nienawiść żadna. Takimże sposobem Chrystus Odkupiciel nasz uczynić chciał przyjaźń z człowiekiem i nie kontentując się tym, że się z nim zjednoczył, chciał potwierdzić przyjaźni wylewając krew; którą gdy na krzyżu wylał, konfederacyją
i braterstwo z nami poprzysiągł, według Pisma: „A ty we krwi testamentu wiecznego (abo, jako czytają drudzy: wiernego, wiecznego) zawarłeś przyjaźń z nami”.
Nic więcej niedostaje, jedno aby ten oblig pamiętał człowiek i swoję też krew
wylewał. Dlategoż Paweł ś[więty] mówi: „Miłość Chrystusowa ta nas pobudza, aby którzy żyją, nie sobie żyli, ale temu, który za nie umarł”. Jakoby chciał
rzec: „Zawarlichmy między sobą przyjaźń, człowiecze; Bóg i człowiek w zgodzie, przystoi, abychmy użyczyli sobie wzajem zdrowia, krwie jako dwaj uprzejmi przyjaciele”. Już użyczył Chrystus krwie swojej i zdrowia tobie: „Chrystus za
nas umarł”; powinien według umowy i człowiek umrzeć i dać zdrowie swoje za
Chrystusa Odkupiciela swego, aby ci, którzy żyją, sobie nie żyli, ale temu, który
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za nie umarł. Ten żywot we krwi zależy; i musi to być, iż dobry przyjaciel własną krew swoję da, aby przyjaźni dogodził. Bo iż żywot Chrystusów jest żywot
ludzki, a żywot ludzki jest żywot Chrystusów – nieprzyjaźń między nimi żadna postać nie może, bo któż się brzydzi żywotem swoim? Wprawdzie wszyscy
pokutujący, którzy są w łasce Bożej, ze wszytkimi pokutami swoimi obligowi
temu dosyć czynią i wchodzą w to braterstwo i w tę przyjaźń, albowiem zdrowie
swoje i krew, i wszytko oddają Panu Bogu – ale osobliwym kształtem ci, którzy
dają sobie dyscypliny aż do krwie (caeteris paribus, to jest zachowawszy wszytkie inne przystojności k temu), z więtszą doskonałością, z więtszym pokazaniem
dosyć czynią prawom przyjaźni. Pisze Alexander ab Alexandro, iż jednego czasu
na stole jednym bułki chleba były; gdy je krajać poczęto, wypadła z nich wielka
moc krwie po kroplach wielkich, skąd wróżka była, iż domowe wojny nastąpią,
abowiem chleb jest znakiem przyjaźni według hasła Pitagory: „Chleba nie łam”,
to jest nie rwi przyjaźni, która świat wszystek dźwiga. Krew jest hasłem żywota, gdy tedy krew wychodzi z chleba, tak się rozumiało: przyjaciele stać sobie na
gardło będą i krew z siebie toczyć. Bywa to na wojnach domowych, na których
ociec kopijniczy z synem, pokrewny z pokrewnym, przyjaciel z przyjacielem, abowiem każdy swą stronę broni.
[7] Jeśli tedy w nieprzyjaźniach krew łększę czyni, a w przyjaźniach klijem jest,
nic pewniejszego jako to, iż ci którzy się zjednoczą lepiej, będą więtszymi przyjaciołami, a ci którzy oczywiście się zjednoczą, jeszcze barziej. Dlategoż ci którzy krew wylewają tego dnia, i będą lepiej gotowi, i skruszeni, i w przyjaźni Bożej
(caeteris paribus) przyjaciołami będą się zdać więtszymi, więtszymi nad te, którzy dyscyplin nie czynią; abowiem wygadzają proporcyjej miłości Chrystusowej
do siebie: jako Chrystus za nie umarł, tak i oni umierają. Wprawdzie dyscypliny czynić aż do krwie nie jest przykazanie żadne, ale dobra tylo wola i wygoda
przyjaźni; abowiem pokuta, którą powinniście czynić, może być odprawowana inakszym sposobem, przynamniej pewna rzecz jest, iż Pan Bóg wielmi sobie
smakuje w takiej posłudze. Abowiem jako się rzekło, jest przyczyna przymuszająca: że ponieważ Chrystus Pan dał zdrowie dla nas, my też powinni dać swoje,
a to sposobiąc je na służbę Bożą, a nie na wczasy nasze. Dlategoż ci którzy krew
wylewają, płacą zaraz co winni i na stół monetę kładą; a drudzy pokutujący, jeśli
tak mówić możem, płacą na raty. Bo że krew stolicą jest żywota, zaraz tym płaci, co ma nadroższego; drugie pokuty z lekka zaciągają do śmierci, która przyjdzie, gdy Bóg rozkaże.
[8] Stąd to poszło, iż w żadnej rzeczy nie miał takiego smaku czart nigdy
w swoich bożnicach bałwochwalskich, jako gdy mu ludzie krwią własną służyli
i ofiarowali mu syny, córki swoje. Możem to poznać z onych ministrów bałwochwalskich, z których żartował Helijasz prorok, gdy wielkie okrzyki czynili na
bałwany swoje, aby palili ofiary, mówiąc: „Wołajcie głosem więtszym, podobno jest w gospodzie abo w drodze, abo śpi” etc. Jakoby chciał mówić: „Patrzcie,
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jakiego to boga macie, jako przytomnego i na dorędziu w waszych kłopotach.
Jest tak daleko od was, iż nie może żadną miarą do was zbieżeć, jako spracowany wjachał kędy do karczmy i odpoczywa, i koniom swym pokarm daje, i sam
do stołu pewnie usiadł, aby jaką sztukę chleba przekąsił, i spoczął sobie; przesypia się podobno, a tymczasem dojadają obroku szkapy jego ; dlategoż wołajcie, ma rada, głosem więtszym”. Jest to taka mowa: „O narodzie głupi, prawdziwy Bóg, aza on daleko jest od człowieka? «Blisko jest Pan wszytkim, którzy
go wzywają». Prawdziwy Bóg nigdy nie śpi; «Nie zdrzymie się ani uśnie, który
Izraela strzeże». Że Bóg wasz daleko i śpi, nie jest Bogiem prawdziwym”. Cóż
oni: i dobywszy skrypturalików i nożyków ostrych, które na to przy sobie mieli,
poczęli dobywać z ciał swoich krwie, wiedzieli abowiem barzo dobrze, iż chcąc
nie chcieli ich wysłuchać fałszywi ich bogowie – abo że lepiej rzekę, czarci własni – aż natenczas gdy w się uderzą żelazem, że krew wyleją, bo niemasz żadnej rzeczy tak im przyjemnej, jako gdy im kto krew swoję abo ludzką ofiaruje.
I ten był zwyczaj między pogaństwem ofiarować krew ludzką, zwłaszcza przy
wielkich i uroczystych ich świętach. Matce bogów, którą zwano Berecyntyją,
ofiarowywano wiele ludzi, jako pisze Augustyn ś[więty], i drudzy Saturnowi,
Molochowi; i Żydowie syny swoje palili przed Jeruzalem, na miejscu na to nagotowanym, które zwano Gehenna; i stąd ono u Wirgilijusza wierzyli: „Sanguine placastis ventos et virgine caesa – krwią wiatry błagaliście i zabitą panną”.
Bywały te zabobony we włoskiej ziemi aż do czasów Herkulesowych: ten bohatyr dopiero te katownie zniósł i te jatki mięśne rozkazawszy, aby miasto ludzi ofiarowano obrazy ich woskowe. Toż czyniono w krainie, którą zwano Taurica Cher[s]onesus, w której każdego gościa bogom kwoli zabijano i ofiarowano
przed obliczem Dyjany aż do czasu Orestesa syna Agamemnona, który i statuę Dyjany zniósł, i ksienią okrutną. W Meksyku na nowym świecie tysiącem
na rok tak okrutnych ofiar bywało. Wszytko to były wymysły czartowskie; wiedząc abowiem on, iż krew jest siedliskiem zdrowia, w niczym innym nie korzystał więcej jako we krwi.
[9] Ale pożałuj, kto mądry, błędów ludzkich. Dyjabeł nie wylał krwie dla człowieka ani umarł zań; rozkazował jednak takie mu rzeczy, aby wylewał krew dla
niego i umierał człowiek. By był umarł dla niego jako tako – ale ani umarł, ani
jednej krople krwie dla człowieka uronił; jednak jako wiele krwie dla niego się
wylało, co znać w tej ofierze Baalowej i w drugich innych, którzy z wesołą twarzą mieli to sobie za wielkie szczęście, gdy ciała ich w sztuki rąbano i kładziono na ołtarze, czym oświadczali wielką przyjaźń z czarty; to żałosna. Pokazał
Chrystus Pan nasz wielką miłość dla nas krew swoję wylewając i umierając; niewiele przecię ma takich, którzy by chcieli krew rozlać dla niego, przynamniej ze
trzy krople przy dyscyplinie; wszytkim trudno, wszyscy zabawni, nie mają kiedy to uczynić, chorobami się wymawiają drudzy i mdłościami, aby dyscyplin nie
czynili. Znak pewny (jeśli przyczyny ich nie są prawdziwe), iż ci nie mają wolej
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zdrowia swego dać za Chrystusa ani chcą korespondować miłości jego w tej mierze, ani taką monetą płacić, jaką wzięli od Pana. Dlategoż apostoł mówi: „Miłość Chrystusa przymusza nas barzo”, abychmy zdrowie nasze ofiarowali Panu
i miłość temu, który krew swoję położył dla nas; on dla nas zdrowie swoje stracił, a my go traćmy na służbie jego, nie na wczasach naszych, „aby którzy żyją,
już nie sobie żyli, ale temu, który za nie umarł i powstał”.
[10] „Temu, który za nie umarł”, to jest podobnymi mają być Panu swemu. Umarł
Chrystus na krzyżu, mają i oni umierać na krzyżu cierpliwości, naśladując tych,
którzy na krzyżu umierali, jako dał znać Bazyli ś[więty]: „Jako – mówi – ukrzyżowany, potępieniu śmierci podpadający, od tych się oddala, z którymi niegdy żył
w towarzystwie, wyższym nad te będąc, którzy są na ziemi – tak który w Chrystusie ukrzyżowanym jest, od wszytkich zgoła rzeczy ziemskich oddalonym jest
i podniósł myśl swoję do zabawy niebieskiej”. Wysoki żywot jest ukrzyżowanego,
nie ma co czynić z światem. Wysoki i każdego, który pokutę czyni, umiera abowiem z Chrystusem na krzyżu, nie żyje po świecku, wyniósł go krzyż mądrości
barzo wysoko. Wysokie cnoty taki czyni naśladując Chrystusa i ofiarując zdrowie swoje temu, który je dał zań, w czym mu podobny.
[11] „Temu, który za nie umarł”, to jest uczynki cierpliwości święte mają być
do Boga obrócone jako do celu i nie mają kędy indzie zmierzać, jedno do tego,
który za nie umarł. Najdują się tacy ludzie, którzy wszytkie dzieła swoje, by najlepsze, nie na chwałę Bożą, ale na chwałę swoję obracają (jest to przymiot własny obłudy przeklętej), nawet i pokutne te sprawy, które są droższe, na marną
chwałę obracają, co jeszcze więtsze głupstwo. Byłaby rzecz głupia i wielkiego
śmiechu godna, by Gedeon z żołnierstwem swym tłukł był flaszami onymi glinianymi, aby z nich wypadał tylo wiatr, który w nich był, a nie światło. Dwiema
rzeczoma one flasze pełne były, wiatrem i światłem; gdy do potrzeby przychodziło, by tylo dla wiatru wypuszczenia i flasze tłukli, prawda że by barzo pobłądzili, bo i ognie by byli pogasili, i nic by nie wygrali. Dlatego flasze trzeba tłuc, abyś
zwyciężył, nie żebyś wiatry gonił. Aby skóra się otwierała dyscyplinami, aby się
tłukło to naczynie gliniane ciała naszego, ma to być dla pokazania chwały Bożej; co jeśli tak jest, u Pana Boga w wielkiej wadze jest dyscyplina, bo ci, którzy
tak żyją, nie sobie żyją, ale jemu. Ale żeby mięso z nas padało tylo dlatego, aby
nas ludzie widzieli, próżną chwalbą potykali, godnichmy pożałowania wielkiego, czarci się z takich śmieją, zwłaszcza z owych, którzy w szafijanach świeżych,
w kordybanach idą, w kapach strojnych, a krwie w zanadra nabiorą jakiej, aby się
zdali wielcy dyscyplinanci. Bracie miły, powiedz mi, na co czynisz te dyscypliny? Ojcze, dla moich grzechów. Czemuż to człowiek, który się dyscyplinuje za
grzechy, nie spuści twarzy dla wstydu i sromoty swojej? By taki po ulicach chodził i pokazował się z dyscypliną w jedwabiach i w bławatach, czy nie miano by
go za błazna i nie godzien taki, aby go dzieci kapustą zgniłą przywitały? Bądźże pokornym, nie strojnym, nie bucznym w tej kapie; miej na sobie wór pokutny
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Cant. 4, [11]
Miód pod językiem
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Mirra na rękach.
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uczynkach.
Żydowskie czary.

Psal. 50, [18–19]

Serce skruszone.

jako ten, który za twe własne grzechy cierpisz, bo tak wdzięcznym u Boga będziesz i oblig miłości jego na się zaciągniesz.
[12] Nic pewniejszego jako to, iż ludzie wielkich cnót milczą o nich jako najbarziej, bo ich nie czynią jedno względem Boga tego, który dla nich umarł. Oblubieniec mówi o swojej oblubienicy: „Miód i mleko pod językiem twoim”. Rzekł
indzie: „Plastr płynący wargi twoje”. Jakoż to może być oraz? Plastr gdy miodem
płynie, ma dwie rzeczy: jednę iż pełen miodu i dlatego nim spływa, drugą iż sam
od siebie odchodzi, nie trzeba go ściskać, sam ciecze i upada bez wszelakiej pilności. Chcę tedy mówić: „Moja oblubienica jest pełna cnót i pociech górnej ziemie
obiecanej, to jest nieba; znać to po niej dobrze, abowiem opływa miodem i mlekiem onej ziemie, a czyni to jakoby nie czyniąc, gwałtu żadnego w tym nie czyni ani sobie, ani nikomu. Wiem o co się stara: chce koniecznie miód ukryć pod
językiem i zamilczeć, jako więc zwykli czynić wszyscy pełni słodkości Boskiej:
nie śpiewają o niej, kryją ją jako najbarziej, bo nie chcą dosyć czynić nikomu jedno Panu. Ma tedy oblubienica wargi pełne miodu, ma i pod językiem miód; bo
ci, którzy wiele miodu mają, milczą więcej”. To co się mówi o słodkości, rozumieć mamy o pokutach, które czynią mili ludzie Panu Bogu. O tych mówi oblubienica: „Ręce moje spłynęły mirrą”. Jest mirra jedna, którą wyciskać potrzeba po kropli gwałtem; jest druga, która z drzewa zbiega, i ta jest droższa i lepsza.
Mirra pokuty ma być w rękach, bo nie chce Bóg słów, ale uczynków po pokutującym. Ma być dyscyplina pokutna w ręku, nie gwałtowna jednak ani przez mus
wyciśniona, jako hipokrytów jakich (bo ta na upodobanie świata się dzieje), ale
ma płynąć sama dobrowolnie. Bądź się to da wiedzieć, niechaj nie stoi o te oczy
ludzkie, abowiem natenczas upodoba się temu, który umarł za nie: „temu, który za nie umarł”.
[13] Intencyja w dobrych uczynkach jest jedna rzecz, która się Panu Bogu podoba, abowiem bez serca i dobrej wolej pokuta niewiele pomaga ani krew sama
wylana zbawienia zjedna. Żydowie, aby wiatr czyścili (jako rozumieli), otwierali serce i krwią jego kropili powietrze. Patrzcie, jaki to był wynalazek dyjabelski:
chciał jednak dać na wyrozumienie, iż gdy krew wylewa się z serca i wola obróci
się do bogów, będzie rzecz zdrowa i dni wesołe sprawi. Co tam było kłamstwo,
tu niechaj będzie prawda. Gdy krew z serca wychodzi przez dyscypliny, idzie prosto do Boga i cuda robi; bez serca i wolej wszytkie ofiary i jatki za nic nie stoją.
Tak mówił Dawid: „Abowiem gdybyś chciał ofiary, dałbym wżdy, w całopalnych
nie zakochasz się”; w jednej tylo „ofierze ty kochasz, w sercu skruszonym i upokorzonym”. Za Nerona cesarza czyniono ofiarę jednę wielką bożkom; otworzą
jedno bydlę, nie znajdą w nim serca; przelękli się ministrowie i rzekli: „Niedobra
ofiara ani bogu przyjemna, abowiem serca nie ma”. Toć jest, co Dawid mówi: sowitych ofiar potrzebujesz, Panie, nie samych; trzeba do nich serca skruszonego
i upokorzonego, tym on nie pogardzi. Obłudnych ofiary są bez serca; tak się zda,
iż uczynki Bogu niosą, a oni z intencyją idą do świata z nimi i do czci marnej.
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Prostujcież tedy, bracia, gdy te ofiary czynicie, serca wasze do Boga, do tego,
który umarł i ukrzyżowany jest; bo gdy ta sprawa wasza od serca pójdzie, a pójdzie
z takim umartwieniem i bólem, niepodobna jest, aby się Bogu podobać nie miała.
Miewali starzy lekarstwo jedno na wszytkie choroby takie: uchwycili gołębia i ranę
mu zadali w skrzydło prawe, którą wycedzali wszytkę krew z niego; tę rozumieli oni
pożyteczną być na wszytkie choroby. Były-ć to własne czary i gusła. Ale jeśli bracia ci, którzy się dyscyplinują, będą gołębicami białymi, naśladując ich w niewinności żywota i nie mając w sobie żółci grzechowej, a do tego prostując tę krew do
ręki prawej, to jest tam kędy święci lot swój prostowali i kędy dolecieli, to jest na
prawą rękę sędziego nawyższego – niemasz wątpliwości żadnej, iż dzieła ich dobrze będą prostowane i na służbę Bożą tylo same obrócone, do tego, który za nie
umarł i zmartwychpowstał, i zjednają im zbawienie wieczne.
[15] „Temu, który za nie umarł”. Dodaje serca dyscyplinantom Paweł ś[więty],
aby ochotnie umierali i ofiarowali zdrowie swoje za Chrystusa; „Bierzcie przed
oczy mękę Pańską, bracia, a nie ustawajcie w tych utrapieniach i trudach pokuty”.
Toż mówi na innym miejscu: „Pomyślcie sobie o tym, który takie przeciwieństwo
od grzeszników cierpiał, abyście nie ustawali na umysłach waszych”. Jakoby chciał
mówić: „Nie raz, nie dwa przyjdzie wam ochynąć się w kłopotach i w frasunkach
na tym świecie, bo tu niemasz odpoczynku; dlategoż wy i raz, i drugi o mękach
Pańskich pomyślcie, i tak nie będą wam ciężkie trudy te świeckie. Do tego droga
pokuty świętej nie sprzykrzy się wam, która was do nieba prowadzi. I niepodobna rzecz, abyście ciała waszego szanować mieli, niepodobna, abyście go nie mieli
dyscyplinami krajać, ponieważ przedwieczny Ociec, gdy obaczył, iż Syn jego namilszy cierpi, pokazał boleść swoję w tym, gdy rozdarł zasłonę kościelną od wierzchu aż ku dołowi”. Był to wielki znak, jako Teofilaktus rozumie, którym pokazał
Bóg Ociec, jako go bolały ciężko one bluźnierstwa i urągania, które czynili i mówili przeciwko Synowi jego. Był zwyczaj u Żydów, iż drapali na sobie szaty, gdy
bluźniercę słyszeli, na znak, że się im krajały serca przy takich mowach przeciwko majestatowi Bożemu. I tak był uczynił obłudnik on Kajfasz, chcąc Chrystusa
udać za bluźniercę. Widząc tedy Ociec niebieski tak wielkie bluźnierstwa, rozdarł zasłonę kościelną, która była jakoby szatą jego, którą pokryta była świątnica,
na znak bólu wielkiego. I my, mając przed oczyma taką śmierć i krzywdy, i bluźnierstwa, które potykały Pana naszego, nie szaty, ale ciała nasze drapmy, które są
szatami dusz, a to przez dyscypliny i pokuty serca boleścią krajmy, tego abowiem
chce Bóg po nas: „Krajcie serca wasze, a nie suknie wasze”.
[16] Woda, która z źrzódeł wypada, nie bywa często na początkach swoich tak
wdzięczna i subtelna, ale skoro przez opoki i kamienie się pomknie i rwie się poniżej często, subtelnieje i lekszą bywa tak dalece, iż się zda jako insza. Utrapienia
są wody: „Weszły wody aż do dusze mojej”. Pokuta i dyscyplina są przez się rzeczy
ciężkie, mają w sobie grubość wielką, ale jako pomkną się przez boleści Chrystusowe i przez śmierć tego, który był opoką: „Opoką był Chrystus” – tam subtelnieją,
[14]
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Fontana na grzechy.
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tam dobre bywają do napoju. Ciężka to rzecz krew wylewać. Wielka to grubość się
widzi tak wiele puszczadł na grzbiet puścić; ale co poczniem z piącią tysięcy ran,
które były na ciele Chrystusowym, a były od dyscyplin żelaznych, drutowych? co
poczniem z sztyletami cierniowymi, które zachodziły aż do mózgu? co z gwoździami, które przekopały ręce jego i nogi? co z włócznią okrutną, która otworzyła
bok? Wszytkie wody cieńczeją przy tej opoce i wniwecz idą.
[17] Chrystus Zbawiciel nasz od Ezechijela widziany był w lnianej szacie, aby
dał znać o mękach, które cierpiało człowieczeństwo jego naświętsze; nigdy abowiem nie cierpi tak wiele len, jako ono cierpiało. Wyrywają len, moczą, czeszą, na
wrzeciono po nitce zbierają, warzą – cierpi wiele tego. Więcej ucierpiał Chrystus
Pan dla nas: „Skruszony (w proch obrócony) jest dla grzechów naszych”. Pomyślże tedy, co cierpiał Chrystus, a wziąwszy dyscyplinę w rękę jako grzebień niejaki, pomyśl sobie: natura człowiecza w Chrystusie Panie naszym czosana była
jako wełna, jako len grzebieniami żelaznymi, była ona chędoga we wszytkim, nie
było co w niej czyścić, nie trzeba jej było na blechu żadnym bielić, nie było tam
nic przy niej, czego by się miały jąć ognie piekielne ani męki doczesne słusznie;
nie cierpiał za swe grzechy, cierpiał za nasze; białości, której szukał w tych wodach męki swej, szukał jej dla nas. Grube zgrzebska, powrozy grzechowe, czarne
obyczaje znajdowały się w nas, a nie w nim. My jako pełni tych zbrodni potrzebujemy na każdy dzień pokuty, powinnichmy wziąć dyscypliny do ręki i otrzepać nią grzechy, i dostąpić białości łaski przez nie. Jeśli tedy więtsze są boleści
i męki, które cierpiał Chrystus Pan nasz na człowieczeństwie swoim, a cierpiał
wszytkie, aby ubielił duszę i wymył z grzechów – jako nie mają być te dyscypliny ciężkie nam? Jako te razy od dyscyplin będą nam przykre, które miasto
grzebeł są na szkapy te szalone, miasto grzebieni żelaznych, na szatę dusze mojej, aby dostąpiła ochędóstwa i białości swojej, która jest tak barzo potrzebna?
[18] Gdy tak pójdzie dyscyplina nasza, gdy krew wytoczy, podobna będzie krwi
Chrystusowej, bo jako ona omyje grzechy nasze. „Umiłował nas Chrystus i omył
nas we krwi swojej”. Przy śmierci swojej zostawił tę krynicę, do której wzywa nas
Zacharyjasz: „Będzie fontana otworzona domowi Dawid na omycie grzesznika i miesięcznej”. Z tej fontany wypadają pięć strumieni piąci ran, aby się omyli ci z domu Dawidowego. Był taki Dawid, który nie tylo zgrzeszył, ale i bolał,
i płakał, i pokutę czynił; dla takich fontana taka, przy której znajdą lekarstwo na
wszytkie grzechy, na omycie grzesznika, na wszytkie plugastwa, by nasprośniejsze; takiej władze ta woda kryniczna, a słusznie mówi Paweł ś[więty]: „Jeśli abowiem krew cielców i kóz była potężna omyć zmazy ciała sprośnego, jako to lepiej
uczyni krew Chrystusowa, która sumnienie nasze omyje od uczynków umarłych,
abychmy służyli Bogu żywemu”. Krew abowiem Chrystusowa ma władzą wody,
abowiem omywa; i przeto gdy z boku jego wyszła, wespół wyszła i z wodą. Będąc takiego podobieństwa tedy krew, jaką wylewają dyscyplinantowie, aby nią
264

Na Wielki Piątek kazanie o dyscyplinach, które bractwa czynią

omyli grzechy swoje, będzie miała skutek wody, a przez to barzo podobna będzie krwi Chrystusowej.
[19] Tać jest ona woda, której się domaga Bóg przez proroka: „Umyjcie się,
czystymi bądźcie, znieście z myśli waszych złość”. Chce mówić: „Taka woda
wszytkie makuły, które się wieszają po myślach wnętrznych waszych, omyje”.
Co mówisz, proroku? O wody trochę tylo prosisz na takie choroby, któreś niedawno wspomniał? „Wszelka głowa mdła i wszelkie serce smutne, od stopy
nożnej aż do wierzchu głowy niemasz w nim zdrowia”. Pełno w tej Rzeczypospolitej ran, wrzodów, a co gorsza, już sobie w niej fistuły poczynili, piekielnym
ogniem zaszły, a niemasz nikogo, który by łyżkę oliwy przyniósł abo je szmatą
jaką przewiązał. To jednak powiedziawszy, wspomina lekarstwo łacwe; żadnego
cauterium ani sideł ognistych nie wspomina ani brzytew, ani lekarstw przykrych,
trochę tylo wody szuka. Abo ta tylo rany leczy? wiemy, jaka to woda? Ona-ć to
pokutujących woda, ona z wylania krwie i z umartwienia. I cóż to za woda? taż
co uzdrawia, omywa i makuły znosi? Ta zaprawdę. Jako krew zda się że maże
ciało, ale gdy ona wychodzi z intencyjej dobrej, z serca skruszonego i praznego od grzechów – bo dlatego mówi: „Znieście złość z myśli waszych” – pewna
jest, iż nie tylo omyje jako woda, ochędoży te makuły, ale i uleczy jako lekarstwo, i będziecie tak ochędożnymi jako może być najlepiej. „Omyjcie się, czystymi bądźcie”.
[20] Bierzcież tedy serce, wierni Pańscy, abyście krew swoję wylewali; im jej
więcej wylejecie – rozumnych jednak granic nie przechodząc, bo mówi Paweł ś[więty]: „Rozumna niechaj będzie posługa wasza” – tym się więcej cieszcie. Na to mówi prorok: „Weselić się przed tobą będą, jako się weselą we żniwa, jako się weselą zwyciężcy, gdy łupy biorą, gdy korzyść dzielą”. Gdy hetmani
plony dzielą, ci którzy więcej ran mają, bywają weselszy, abowiem za wiele ran
wiele płacą, wielkimi czciami, klejnotami. Tak i ci, którzy się poważyli utrapić
ciała swe, przyjdzie dzień, którego korzyść dzielić będą błogosławieństwa, wezmą żołd więtszy, więcej plonu na ich stronę pójdzie; co więtsza, nieprzyjaciel
ich czart więtszą hańbę odniesie, jaką odniósł, gdy od Joba odchodził zadawszy
mu rany ciężkie, przeląkszy się męstwa jego. Pobrał majętności jego, puścił nań
nieprzyjacioły, obalił dwór, pobił syny, puścił nań dotkliwy język żony jego i nigdy mu nie wytchnął z wojną, rozumiejąc, iż puści nity cierpliwość jego, której
się nie spodziewał tak wielkiej w sercu jego. Ale gdy mu rany zadał, gdy ciało
jego udręczył rozmaitymi chorobami, szturmy czynił na mury ciała jego, wtenczas obaczył serce wielkie jego, który jako waleczny hetman szturmy jego znosił; i wszedł w rozpacz czart, i nie spodziewając się wniść gwałtem, odszedł ze
wstydem i z hańbą sromotną, szturmu odbieżawszy. Tak gdy obaczy przez rany
i bóle serca waszego i pokutę za grzechy, którą macie w sercu, i kompasyją, którą czynicie przy śmierci Chrystusa Pana – mam to za rzecz pewną, iż dyjabeł
odejdzie od was z wielką hańbą swoją i obóz swój, który postawił był około serca
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Esaiae 1, [16]
Woda, która grzechy myje.

Krew myje grzechy.

Rom. 12, [1]
Esa. 9, [2]

Iob 1

Dyjabeł się boi
dyscypliny.

Fabian Birkowski

Apoc. 12, [10]

Dyscypliny
na sądzie Bożym.

Psal. 2, [11]

waszego, ruszy ze wszytkimi pokusami i przenaśladowaniem, którym wam dokuczki stroił; wiem i to za pewne, iż na dzień sądny, gdy instygator na wszytek
świat, to jest dyjabeł, który „instygatorem jest na bracią naszę”, przyjdzie i żałobę będzie kładł przed Bogiem, zasroma go Pan i rozkaże mu milczeć, ukazawszy mu te rany wasze, przez które (gdy tak będą zadawane jako ma być) dosyć
się Panu stało. Gdy na jednego Rzymianina instygował nieprzyjaciel przy sądzie, on na obronę swoję otworzył piersi przed wszytką Rzecząpospolitą, piersi
pełne ran, które dla Rzeczypospolitej podjął od nieprzyjaciół. Oskarżyciel, aby
wagę odjął ranom onym, rzekł: „A czemuż nie pokażesz ran na grzbiecie, któreć Lamija wszeteczna niewiasta zadała?”.
[21] Boże daj to, aby z wami grzesznikami było inaczej, którzyście w te dni dyscypliny czynili. Gdy wam nieprzyjaciel zadawać będzie rany serdeczne, to jest te,
któreście sercem popełnili, wy się obrócili do niego i rzekli: „Czemu, zdrajco, nie
ukażesz ran tych naszych, które na grzbiecie niesiemy, którymi wetowalichmy
grzechy nasze, ran, które tak miłe Bogu są naszemu?”. Odejdzie tedy z hańbą
wielką. Kto tedy wie o tym, a nie weźmie dyscypliny i nie zamknie gęby temu
potwarcy, temu instygatorowi? „Bierzcie dyscyplinę, by snadź nie rozgniewał się
Pan, a nie zginęliście z drogi sprawiedliwej”. Amen.

F

Podstawa wydania
F. Birkowski, Kazania na niedziele i święta doroczne […] tom wtóry…, Kraków, Andrzej Piotrkowczyk 1628, s. 370–379.

Objaśnienia
Tytuł: dyscyplinach – kaznodzieja ma na uwadze właściwie tylko jedno ćwiczenie ascetyczne,
mianowicie biczowanie. Ta forma pobożności, zwłaszcza biczowanie się grupowe i publiczne,
nie była powszechnie stosowana przez bractwa istniejące w Polsce w XVII w. Spośród polskich stowarzyszeń pobożnych uprawiających kult męki Pańskiej najbardziej znane jest Arcybractwo Męki Pańskiej przy krakowskim kościele Franciszkanów, założone w 1595 r. przez
kanonika Marcina Szyszkowskiego, późniejszego biskupa krakowskiego.
[1]

tajemnice […] gdy się rozbierają – gdy się rozważa tajemnice.
panoszą – panowanie.
„Jeśli Chrystus umarł dla nas, którzyśmy byli umarłymi” – zob. Rz 5, 8.
do siebie zaciągamy – na swoją korzyść obracamy.
rok zawity – obowiązujący termin rozprawy w sądzie.
lub gorzkie – chociaż gorzkie.

[2]

z to – tak dużo.
dusznego – duchowego.
klekotki – kołatki, zastępującej dzwonek w liturgii od Wielkiego Czwartku do Zmartwychwstania Pańskiego.
w Anglijej ani w saskiej ziemi – autor wymienia protestanckie kraje, w których rzeczywiście nie było bractw, które by uprawiały biczowanie.

[3]

klawicymbał – strunowy instrument klawiszowy, klawesyn.

[4]

w Sunamitce – to imię nieco tajemnicze: jedni widzą w nim żeńską odmianę imienia Salomon (wtedy Szulamitka), inni nawiązanie do młodej kobiety opiekującej się starym
Dawidem (Szunemitka Abiszag, 1 Krl 1, 3).
walą – burzą.
Jerycho – miasto zdobyte przez Izraelitów po wejściu do ziemi Kanaan; jego mury rozpadły się same na dźwięk trąb ( Joz 6).
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lasce Mojżeszowej – jednym z cudów, którymi Mojżesz i Aaron mieli przekonać faraona
o mocy Boga Jahwe, była zamiana laski w węża.
[5]

dyptam – zielę z rodziny rutowatych, roślina ozdobna o właściwościach leczniczych.
odera – być może chodzi o hederę – bluszcz pospolity lub bluszczyk kurdybanek; obie
rośliny występują w Europie i Azji, obie też mają właściwości lecznicze wykorzystywane od wieków.
kamaleont – zapewne tułacz pstry, zwany chameleonem, dziś głównie roślina ogrodowa,
pochodzi z Azji, używana w tradycyjnej medycynie chińskiej.
oryganem – oregano, lebiodka pospolita, zielę od bardzo dawna stosowane w lecznictwie.
z żeł – z żył.
słodkie drzewo, słodkie gwoździe, słodki ciężar znosiło – słowa wielkopostnej pieśni Krzyżu
święty nade wszystko, będącej tłumaczeniem części hymnu Wenancjusza Fortunata (VI/
VII w.) Pange lingua gloriosi proelium certaminis.
żeglarze […] czynią wiadro woskowe – nie udało się ustalić, skąd Birkowski zaczerpnął
informację o tej metodzie odsalania wody. Wiadro woskowe to zapewne naczynie z nawoskowanego płótna. Takie urządzenie mogłoby służyć jako prosty środek do przeprowadzenia odwróconej osmozy, którą dziś uznaje się za jedną z lepszych metod odsalania wody morskiej.
przepadającą – przechodzącą, przecedzoną.
się ochynęły – zanurzyły się, skąpały się.
z długich dni krótkie poczyniły – zob. Rdz 29, 20: „Służył tedy Jakub za Rachelę siedm lat,
a zdały mu się kilka dni dla wielkiej miłości”.

[6]

puszczadłem – narzędziem chirurgicznym służącym do puszczania krwi.
bran – bram.
„Miłość Chrystusowa ta nas pobudza, aby którzy żyją, nie sobie żyli, ale temu, który za nie
umarł” – 2 Kor 5, 14–15.
Alexander ab Alexandro – Alessandri Alessandro (1461–1523), uczony prawnik z Neapolu, autor dzieła Dies geniales w 6 księgach, zbioru antykwaryczno-filologicznego.
wróżka – zapowiedź.
według hasła Pitagory – Pitagoras z Samos (II połowa VI w. przed Chr.), filozof i matematyk, przywódca szkoły religijno-filozoficznej w Italii. Jego nauczanie przetrwało fragmentarycznie, spisane przez uczniów i naśladowców.
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„Chleba nie łam” – nie ma takiego wskazania wśród sentencji Pitagorasa i jego uczniów
pt. Złote wiersze, pochodzi zapewne z późniejszej tradycji.
stać sobie na gardło – nastawać na życie, walczyć na śmierć i życie.
kopijniczy – walczy na kopie.
[7]

łększę – różnicę, podział.
klijem – klejem, spójnią.

[8]

na dorędziu – w zasięgu ręki, blisko.
aza – czy.
skrypturalik – nożyk do ostrzenia piór, scyzoryk.
Berecyntyja – bogini matka; wymienia ją św. Augustyn w De civitate Dei, ks. 2 rozdz. 4.
Moloch – bóstwo kananejskie, któremu składano w ofierze małe dzieci, paląc je w ogniu.
Żydowie syny swoje palili – wzmianki i zakazy dotyczące palenia dzieci w ofierze pojawiają się w księgach Starego Testamentu, m.in. w Kpł 20, 2: „Człowiek z synów Izraelowych i z przychodniów, którzy mieszkają w Izraelu, jeśliby który dał z nasienia swego
bałwanowi Moloch, śmiercią niech umrze: lud ziemie ukamionuje go”.
Gehenna – dolina na południe od Jerozolimy (Ge-Hinnom), zwana też Doliną Synów
Hinnoma; w 2 Krl 23, 10 mowa o tym, że król Jozjasz zniszczył palenisko w tym miejscu, „aby żaden nie poświącał syna swego abo córki przez ogień Molochowi”.
u Wergilijusza – Eneida II 116.
ten bohatyr dopiero te katownie zniósł – podczas pędzenia trzody Geriona (dziesiąta z prac
Heraklesa) heros znalazł się nad Tybrem, gdzie zmusił mieszkańców do zarzucenia ofiar
z ludzi składanych Kronosowi; zamiast mężczyzn miano wrzucać do rzeki pobielane kukły (nie udało się ustalić, skąd autor wziął informację o wizerunkach woskowych).
Taurica Cher[s]onesus – miasto na Krymie (Taurydzie), drugi po Efezie ośrodek kultu
Artemidy (Diany); tu składano bogini ofiary krwawe, tu też Artemida przeniosła Ifigenię, którą jej ojciec Agamemnon chciał złożyć na ofiarę bogom podczas wyprawy do
Troi. Poszukujący oczyszczenia po zamordowaniu matki Orestes, brat Ifigenii, miał uzyskać spokój dopiero po odwiedzeniu ołtarzy Diany Taurydzkiej i przywiezieniu jej posągu do Aten (Eurypides, Ifigenia w Taurydzie). Uczynił to przy pomocy siostry, którą
rozpoznał w kapłance Artemidy.

[9]

korespondować – dawać odpowiedź.

[10]

[marg.] dyscyplinanci – biczownicy.
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[marg.] Bazyli święty – Bazyli Wielki (329–379 po Chr.), jeden z ojców kapadockich,
mnich, potem biskup Cezarei. Wybitny teolog, autor pism ascetycznych, kazań, listów,
a także reguły zakonnej i liturgii mszy św. Cytat przytoczony w tekście pochodzi z homili O chrzcie (De baptismo) rozdz. 2, [15].
[11]

by najlepsze – choćby były najlepsze.
Gedeon – sędzia żydowski, zwycięstwo w wojnie z Madianitami, przy miażdżącej przewadze liczebnej przeciwników, zawdzięczał fortelowi: kazał w nocy okrążyć obóz wroga, dąć w rogi i tłuc naczynia, w których trzymano pochodnie; spowodowało to panikę
wśród nieprzyjaciół (Księga Sędziów 7).
w szafijanach […] w kordybanach – safian i kurdwan (kurdyban), doskonale wyprawione
skóry koźle lub baranie służące do wyrobu luksusowego, drogiego obuwia.
bucznym – pysznym, dumnym.

[12]

oraz – równocześnie.
mirra – krzew lub drzewo rosnące w Arabii i w Indiach, którego żywica wykorzystywana była ze względu na właściwości lecznicze i zapachowe. Pojawia się ona po
nacięciu gałązek, najlepiej młodych i ścieka samoistnie; można ją też wycisnąć prasując gałęzie.

[13]

Żydowie, aby wiatr czyścili – jeden ze zwyczajów przypisywanych Żydom; nie ma takiego obrządku w Prawie Mojżeszowym.
Za Nerona cesarza czyniono ofiarę – nie udało się odnaleźć źródła dla tej anegdoty.

[14]

prostujcież […] serca – kierujcie serca.
[marg.] Richar[dus] Buxiensis – być może chodzi o Ryszarda od Świętego Wiktora (zm.
1173), Szkota z pochodzenia, działającego we Francji; był współzałożycielem szkoły mistycznej w teologii, zachęcał do medytacji nad prawdami boskimi.

[15]

Teofilaktus – Teofilakt abp Ochrydy w Bułgarii, zm. w 1107 r., święty Kościoła wschodniego. Znany z komentarzy do większości ksiąg Nowego Testamentu, w tym do czterech ewangelii. O rozerwaniu zasłony świątynnej jako o rozdarciu szaty przez Boga Ojca pisze w komentarzu do 15 rozdziału Ewangelii św. Marka.
tak był uczynił obłudnik on Kajfasz – zob. Mt 26, 65; Mk 14, 63.
świątnica – najważniejsza część świątyni jerozolimskiej, miejsce Święte Świętych.

[16]

z piącią tysięcy ran – liczbę ran na ciele Jezusa obliczano na różne sposoby. Najczęściej
pojawia się właśnie 5 tys. ran, pochodzących głównie od biczów z metalowymi zakończeniami. Św. Brygida (1303–1373) otrzymała w objawieniu od samego Chrystusa informację, że miał on dokładnie 5475 ran.
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[17]

blech – miejsce, w którym bieli się płótno.
zgrzebska – zgrzebie, krótkie włókna lnu lub konopi pozostające przy międleniu (rozdrabnianiu łodygi).
ochędóstwa – czystości, tu: piękna.

[19]

makuły – plamy.
fistuły – otwarte wrzody.
cauterium – metalowe narzędzie do wypalania ran i zmian na skórze.
praznego – próżnego, wolnego (od grzechów).

[20]

kompasyją – współcierpienie.
wiem za pewne – jestem pewien.
instygator – oskarżyciel.

Jacek Liberiusz

Kazanie trzecie na tenże dzień
[Wielki Piątek]
Ecce vir qui erat indutus lineis, qui habebat atramentarium in dorso suo, respondit verbum dicens: Feci sicut praecepisti mihi. Esech. 9 [11]
Oto mąż, który był odziany w lniankę, który miał kałamarz na grzbiecie swoim;
odpowiedział słowo mówiąc: Uczyniłem, jakoś mi przykazał.

Do pożycia na tym świecie dwie są rzeczy każdemu człowiekowi napotrzebniejsze: chleb a odzienie, namilsi słuchacze. Zdanie to mądrego Eklezyjastyka, który za fundament życia naszego kładzie to oboje: „Initium vitae hominis
panis et vestimentum. – Fundament życia ludzkiego chleb a odzienie”. U Izajasza potykano jednego królestwem: „Princeps esto noster. – Bądź panem naszym”.
A on niedostatkiem tego obojga wymówił się: „In domo mea non est panis neque
vestimentum, nolite constituere me principem. – W domu moim niemasz ani chleba, ani odzienia, pustki szczere, nie czyńcie mię panem waszym”, bo was ani karmić, ani odziewać nie mogę.
[2] Niemasz takiego niedostatku, takiego defektu u Pana Zbawiciela naszego. Dobrze, Piłacie, nad tym krzyżowym jego majestatem kładziesz tytuł królewski „Jesus Nazarenus rex Iudaeorum”, bo w domu Pana i gospodarza tego jest
panis, jest i vestimentum, chleb i odzienie. Na wczorajszej wieczerzy po niesłychanej onej pokorze, gdy, zakasawszy za łokcie Boskie ręce swoje, grubych rybołowów brudne nogi umywał i samego zdrajce Judasza zbrzydliwe spary łaskawie
wycierając, słodko całując, o jako przedziwny a światu przedtym nigdy nieznajomy chleb przed ucznie wystawił: chleb wszelakie smaki i sam żywot istotny mający, chleb Naświętszego Ciała swojego.
[3] Dnia zaś dzisiejszego wszystek jest na tym, aby nas, z szaty niewinności
w raju złupionych, przyodział i nagość naszę nowym odzieniem pokrył. Ale jakoż do tego przyjdziesz, jako w to potrafisz, Zbawco namilszy, kiedyś sam ze
[1]

273

Eccl. 29, [21]
Dwie rzeczy potrzebne
człowiekowi do życia
Isaiae 3, [7]

Ioan. 19, [19]
U Chrystusa P[ana]
jest chleb i odzienie

Jacek Liberiusz

Krzyż Pański
atramentarium

Rom. 13, [14]

Chrystus Pan w męce
swojej lnem się staje

wszystkiego złupiony? skąd nas przyodziejesz, kiedyś sam nagi? skąd szat nabędziesz, kiedy twe własne oprawcy między się rozrywają, o drugi kostki grają?
Sam z nadroższego ciała swego sprawi nam jako chleb, tak i odzienie, sam się
dziś lnem dla nas stanie, sam z siebie szatę na ogarnienie chudoby naszej wyrobi. Takeś ci raczył uczynić, drogi kochanku, ciebieć to prorockim okiem dojźrzał Ezechijel. „Ecce vir qui erat indutus lineis, qui habebat atramentarium in dorso suo. – Oto mąż, który był odziany w lniankę, który miał kałamarz na grzbiecie
swoim”. Niewidana rzecz, aby który z pisarzów, z szkolarzów atramentarium, kałamarz na grzbiecie nosił; torbeczkę może zarzucić na grzbiet, ale kałamarz pospolicie u pasa żaczkowie noszą. Tyś to nowy kancelarysta, przedwieczna Mądrości, tyś nowy styl przyniósł, kałamarz na grzbicie nosić. Kałamarzem ja nazwę
krzyż Zbawiciela, prawie atramentarium, gdyż go tak atratam, goźdźmi, młotami
strasznie przybrany widzę. Kałamarzem go nazwę, bo jako gdy piórem list jaki
pisać chcemy, w kałamarzu i atramencie zmaczać je pierwej musiemy; tak gdy
do Boga suplikę jaką pisać i podać mamy, wprzód miasto pióra usta, myśli nasze
w tym krwawym atramencie przychodzi zmoczyć, prosząc przez zasługi, przez
mękę i krzyż Chrystusów.
[4] Jeśliż ten mąż, którego widział Ezechijel kałamarz na grzbiecie mającego,
znaczy Chrystusa P[ana], powiedzże mi, proroku, gdzie ta szata lniana, ta lnianka, którąś widział przyodzianego: Ecce vir qui erat indutus lineis. My atrament,
krzyż na grzbiecie Pańskim widziemy, ale szaty lnianej nie widziemy. Sam Zbawiciel stał się nam szatą, którą tak gorąco zaleca nam apostoł i koniecznie brać
na się każe: „Induimini Dominum Iesum Christum. – Przyobleczcie na się P[ana]
Jezusa Chrystusa”. Sam dla nas dnia dzisiejszego zostanie lnem, sam na odzienie nagości naszej wyrabiać się na kształtne płócienko dopuszcza i mówi: „Feci
sicut praecepisti mihi. – Uczyniłem jakoś mi rozkazał”.
[5] Patrz, grzeszniku, jako Bóg kwoli tobie nad sobą wydziwia: aby wstyd abo
raczej niewstyd twój pokrył, sam w oczach wszystkiej Jerozolimy i całego świata haniebny wstyd ponosi; aby-ć straconą szatę łaski przywrócił, sam się dla ciebie niszczy i traci; abyś nago nie chodził, jako łotr jaki obnażony zostaje. Nagości
tej i sromoty jego płacze wszystko stworzenie. Słońce spojźrawszy na taką Pana
swego hańbę, gęstemi chmurami jak czarnym kierem i swe oczy zasłania, i jego
od innych kreatur oczu zakrywa. Firanki nad świątnicą Pańską w kościele wiszące rwą się na kolcach ołtarzy swoich, chcąc wszech rzeczy Dobrodzieja sromotnie obnażonego ogarnąć. Skały występują z miejsc i gruntów swych, chcąc go jak
wałami jakiemi, aby hańba jego nie była widziana, zasłonić. Pomóżcie, nabożni
katolicy, stworzeniu bezrozumnemu Twórcę spólnego litować i płakać, bo wam
kwoli te prace, hańby, obelgi, despekty jego, wam kwoli obnażony, z sławy, z honoru zdarty, wyniszczony, zrujnowany, jako len wniwecz starty.
[6] Chcę mówić na dzisiejszym kazaniu, że co się ze lnem dzieje nim z niego płótno i szatę wyrobią, to się działo i dzieje dziś z Chrystusem Panem, tak go
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przedwieczny Ociec jako len po jerozolimskich polach i ulicach obraca, aby nam
z siebie porządne odzienie sprawił i utraconą w raju niewinności szatę przywrócił. Gotujcie serca do męki Pańskiej politowania, gotujcie oczy do płaczu, chustki do łez ocierania, ja1 poczynam w imię Pańskie.
[7] Znajoma rzecz jest każdemu len, domowy to chwaścik, zabawom i gospodarstwu białychgłów służący; wielkie czyni pożytki, ale wprzód wiele ucierpi, tak
iż gdyby mnie spytano, która jest rzecz na świecie, co nawięcej złego od człowieka ucierpi, a nawięcej mu dobrego czyni, odpowiedziałbym, że inszej nie widzę
podobnej jako len. Powiedzcie wy, niewiastki, co od rąk waszych len ponosi? Na
wiosnę posiany lecie biorą, abo raczej wyrywają, jako mówi Plinijusz: „Vere satum, aestate evellitur”. Wybrany kładą do wody i w niej go trzymają, kłodkami,
kamieniami przycisnąwszy, aby nie spłynął, bo rzecz jest lekka. Z wody potym
idą z nim na słońce i czas pewny suszą, wędzą, ususzony miądlą, trą nie folgując, starty, stłuczony na szczotkach ostrych żelaznych czosą. Oczosany przywiązawszy do przęślice przędą, targają, na drobne nitki wyciągają. Uprzędziony kładą, wyciągają na szerokich warsztatach abo krosienkach, toż zbijają nić
do nici i w płótno robią. To takie ma wczasy i wygody len. A pożytek z niego
o jako wielki! Ledwo człowiek ukaże się na świat, aż zaraz do jego wygody len,
zaraz go w lnianki uwijają, w lniankach i płótnach trzymają, w lniankach chodzi, w lniankach roście, w lniance umiera i ze lnem jako miłym i nierozdzielnym kompanem do grobu wchodzi.
[8] Saladinus król Egiptu, zwojowawszy wszystkie wschodnie państwa, zhołdowawszy tak wiele narodów, królestw, państw, nabrawszy niezliczoną rzecz skarbów, pieniędzy, dostatków, przyznał, że to wszystko odbiega człowieka i człowiek
tego wszystkiego, a lnianka namilszy towarzysz. I przeto na pogrzebie swoim nie
kazał prowadzić koni turskich, arabskich ani spolijałów Orientu, ale tylo zawiesić
na kopii jednę koszulę a wołać: „Hoc unum ex domitore Orientis restat”. Wszystko odbiegło, uszło od tego tryumfatora, ta jedna lnianka przy nim została, to
miły i nierozdzielny kompan, ten z człowiekiem we dnie i w nocy, w szczęściu
i w nieszczęściu, na ziemi i na morzu. Chleba nie włoży człowiek w usta bez lnu,
nie układzie się bez lnu. Jeśli chce mieć dla rekreacyjej i pożytku porządne sieci
na ryby, na ptastwo, na źwierza, nalepsze ze lnu; na wojnach namioty, karacyny,
przeszywane kaftany namocniejsze ze lnu.
[9] Więc kiedy len w płótnie schodzą i w sztuczki potrzaskają drobne, zda
się już dalej być nieużyteczny i nic wart, aż on jako feniks jak[i]2 odnawia się
i w śliczny papier wyrobiony, dopiero jeśli kiedy ludziom i światu niewymowne w pismach pożytki czyni. Owo zgoła niemasz na świecie rzeczy utrapieńszej
jako len i człowiekowi pożyteczniejszej jako len, i stąd napisał o nim Plinijusz:
1
2

Za I wydaniem z 1665 r.; w druku z 1669 r. błąd: jak.
Za I wydaniem z 1665 r.; w wyd. z 1669 błąd: jako.
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Len siła cierpi

Plin. lib. 19 c. 1

Pożytki lnu

Lipsius

Na pogrzebie
Saladyna
koszulę noszą

Papier ze lnu

Jacek Liberiusz

Kościół figurowany
we lnie

Actor. 10, [11–13]

Dan. 10, [5]

Chrystus Pan
porównany
ze lnem

Len wyrwawszy
moczą w wodzie

„Semper iniuria melius”. Im go lepiej zetrą, cieniej wyprzędą, mocniej zbiją – to
lepszy i piękniejszy.
[10] I dla tej przyczyny, rozumiem, Bóg wszechmogący Ecclesiam militantem,
Kościół swój ziemski wykonterfetował Piotrowi ś[więtemu] w prześcieradle
lnianym. Padła ecstasis na apostoła Pańskiego: „Cecidit super eum mentis excessus
et vidit caelum apertum et descendens vas quoddam, velut linteum magnum, quatuor initiis submitti in terram de caelo, in quo erant omnia quadrupedia et serpentia terrae, et volatilia caeli. Et facta est vox ad eum: Surge, Petre, occide et manduca. – W tym zachwyceniu widzi niebo otwarte i zstępujące jakieś naczynie, jako
prześcieradło wielkie, czterema krajami spuszczone z nieba na ziemię, gdzie
były wszystkie źwierzęta ziemie i gadzina, i ptastwo, i usłyszy głos: Wstań, Pietrze, zabijaj a jedz”. Znaczyło to wokacyją, powołanie różnych narodów, pogaństwa rozmaitego do wiary ś[więtej] i Kościoła katolickiego. Czemuż to P[an]
Kościół swój reprezentuje w prześcieradle lnianym? Chciał ukazać, że jako len
wiele cierpi, a semper iniuria melius, im więcej go trapią, tym lepszy i piękniejszy, tak Kościół ś[więty] katolicki, im go bardziej prześladują poganie, heretycy, im bardziej na swobody i wolności jego następują politycy, źli katolicy, tym
on zacniejszy, tym więcej pomnaża się w ozdobach, w zacności swojej, semper
iniuria melior. Dlategoż i wybranych Pańskich, którzy tak wiele dla Chrystusa
i wiary ś[więtej] cierpieli i cierpią, którzy różnemi ciała swoje mortyfikacyjami
trapią, opisuje Pismo Ś[więte] w odzieniu lnianym: „Vestiti lino mundo et candido”. Ale i samego Zbawiciela w takichże szatach pokazował Duch Ś[więty]
Danijelowi: „Ecce vir vestitus lineis. – Oto mąż odziany w lniankę”. Ezechijelowi naszemu, jako słyszycie.
[11] Na cóż to? Chciał ukazać Duch Ś[więty] we lnie, siła cierpiącym a barzo
pożytecznym, niewymowną Syna Bożego cierpliwość i niezmierną ku człowieku skłonność i miłość. Jeśli len człowieka urodzonego przyjmuje i obwija, a na
chrzcie ś[więtym] któż go w niewinność i łaskę Bożą przyodziewa, jeno Pan
Chrystus? On z nami, jeśli grzech nie przeszkadza, i w szczęściu, i w nieszczęściu, i na ziemi, i na morzu. On jest tarczą naszą w pokusach, żaglem naszym
w poskramianiu afektów. Jeśli ze lnu sieci na ryby, na ptastwo, na źwierza, któż
tak wiele rozmaitego ludu zagarnął do sieci i niewodu Kościoła ś[więtego], jeno
Chrystus ewangeliją swoją? Jeśli len do papieru, do pisania, do suplik służy, którąż suplikę Bóg przyjmuje bez Syna swojego? Żadnej. A toż w pożytkach i wygodach wiele ma Pan Zbawiciel nasz ze lnem. A w cierpieniu, kłopotach, w utrapieniu – o, własny len!
[12] Skoro len dojdzie, wybierają go, wyrywają i kładą do wody, przycisnąwszy
ciężarem jakim, kamieniem abo kłodami, i tak pewny czas moknie. O, wyraźny konterfekcie tego, co się z Chrystusem w Ogrójcu dzieje! Widząc, że przychodził czas i godzina, aby światu miłość swoję pokazał i zań umarł, wziąwszy trzech kochanych uczniów idzie do Ogrójca i oderwawszy się od nich na
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ciśnienie kamienia, avulsus est ab eis quantum iactus est lapidis, padnie na modlitwę i tak ją gorąco i z takiemi afektami czyni, że nań srogi pot krwawy uderzył
i ciało wszystko zlawszy aż przez szaty płynął na ziemię. Factus est sudor eius sicut guttae sanguinis decurrentis in terram. Otóż macie len w sadzawce, którą sobie
Zbawiciel nie z prostej wody, ale ze krwie swojej drogiej czyni i w niej wszystko ciało swoje omywa.
[13] Co wycisnęło tę krew z Chrystusa Pana? Srogie i nieznośne ciężary. Naprzód grzechów wszystkiego świata, które nań jako na zastępcę włożono. Dawno o tym ciężarze wróżył Natan prorok, kiedy Dawidowi wyrzucał na oczy nieprawości jego, a Dawid rzekł z żalem: „Peccavi Domino. – Zgrzeszyłem Panu”.
Odpowie prorok: „Dominus quoque transtulit peccatum tuum. – A toż też Pan Bóg
przenosi grzech twój”. Nie mówi: odpuszcza P[an] Bóg grzech twój, ale transtulit, przenosi go, i de facto przeniósł. A gdzież go przeniósł? gdzie ten grzech tak
sprośny Dawidów podział? gdzie go obrócił? Obrócił go i przeniósł, i włożył na
Syna swojego, na Zbawiciela, bo on jako zastępca miał za te ekscesy Dawidowe cierpieć i za grzechy wszystkiego świata dosyć czynić. Stądże i prorok Izajasz mówi: „Posuit in eo iniquitatem omnium nostrum. – Położył na nim wszystkie
nieprawości nasze”; i tak go niemi obciążył, że pod niemi u Dawida stęka: „Sicut
onus grave gravatae sunt super me. – Jako ciężar srogi obciążyły mnie”. I dlategoć
to modlitwę w Ogrójcu czyniąc, „procidit in faciem suam – upadł na twarz swoję”
jako pod srogim ciężarem, przyciśniony jako len kłodami. Przycisnęła go do ziemie hardość głupia pierwszych rodziców i czci Boskiej uzurpacyja, że jako Bóg
wszystko umieć pragnęli: „Eritis sicut dii scientes bonum et malum”; a zatym jarzmo
posłuszeństwa ku Bogu zrzucili. Przycisnęły go i obciążyły plugawe życia ludzkie, bez wszelkiej na dobroć Boską pamięci, w zbytkach, cielesnościach, strojach
niewstydliwych, nad chrześcijański stan i powołanie. Zgoła wszystkie wszystkich
grzeszników złości i Boskiego majestatu zniewagi dziś się w tym ogrodzie o Jezusa serce oparły, gdyż za każdym śmiertelnym grzechem część Bogu i miłości
trybut jemu powinny, człowiecze, bierzesz, a na kreaturę i grzech twój przenosisz.
Za Boga sobie, obżerco, kufel kładziesz, kwoli niemu Bogiem i świętą jego wolą
gardząc. Część Boską, niewstydniku, na ścierw twój i nierząd przenosisz, kwoli
niemu Twórcę twojego z łaską i chwałą wieczną porzucając. Za Boga masz, łakomco, trzos twój i skrzynkę, to koniec, to ostatnie szczęście twoje, nie Bóg, dobro niezmierne. Otóż widzisz, co twe Boga znieważanie sprawiło; o, jak srodze
Syna Bożego ciśnie i do ziemie przypina, i w sercu jego taki żal i ból sprawuje,
że się aż krwią poci i hojnie oblewa.
[14] Jest i drugi ciężar, który ten pot krwawy z Pańskiego ciała wyciska:
śmierć haniebna, która mu stanęła w oczach, ze wszystkiemi strasznemi barzo
instrumentami, powrozami, łańcuchami, pogębkami, biczami, rózgami, cierniami, młotami, goździami i krzyżem okrutnym. O srogi nieznośny ciężar na
ten len włożony!
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2 Reg. 12, [13]
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Isai. 53, [6]
Psal. 37, [5]

Matth. 26, [39]
Genes. 3, [5]
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odbiera

II. Ciężkość śmierci
przyszłej wycisnęła
krew z Pana

Jacek Liberiusz
Aprehenzyja
wypiera krew
z Pana
Maldonatus

Escob.
Ioan. Sen. de ven.

III. Ciężar
niewdzięczności
ludzkiej
trapi Chrystusa

Plutarch

Kserkses król
płacze
nad wojskiem

Matth. 26, [39]

Isaiae 493, [4]

S[anctus]
Hieron[imus]

Ma to aprehenzyja rzeczy osobliwie naturze przeciwnych, że w człowieku straszne sprawuje symptomata, tak iż krew, deficiente aquoso humore, z ciała wypiera. Pisze Maldonatus o jednym, że usłyszawszy, iż go na śmierć dekretowano, pot krwawy nań wystąpił. I w Luzytanijej białagłowa jedna śmierci
męża swego tak barzo żałowała, że krwawe łzy toczyła z oczu. O panience jednej pisze świeży medyk, gdy ją zuchwali żołnierze opadli i z dobytemi szpadami stali nad szyją, grożąc ją zabić, jeśliby na ich swowolą nie przyzwoliła,
żarliwością cnoty ujęta, więc i bojaźnią ściśniona śmierci, potem się krwawym
oblawszy padła i umarła. Zarówne symptoma na Pana przyszło, widząc bliską
mękę i śmierć swą, pojmując jej niesłychane srogości i hańby, a k temu zacność
osoby swojej, taka w ciele jego stała się alteracyja, że pot krwawy nań hojny uderzył i wszystkiego zlawszy, aż przez szaty grubemi ziarnami płynął na ziemię,
i niepochybnie umorzyłby był Zbawiciela, ale wszechmocność Boska wspierała go, aby nie tylo mąk i śmierci myśleniem i pojmowaniem, ale samą ich istotą za nas był trapiony.
[16] Ale i to niepomału ciężało sercu Pańskiemu, że z tak hojnej krwie jego,
z tak bogatego okupu mało pożytku spadać miało na świat, że acz przyszedł na
zbawienie wszystkich, acz wszystkim do nabycia chwały wiecznej bogate środki gotował, przecie wiele ich za ciałem i światem idąc, wiecznie ginąć i przepadać miało. Wielki u Persów monarcha Kserkses, zebrawszy potężne i ludne
wojsko, które morzem i lądem do Grecyjej miał prowadzić, chcąc je pomierzyć
okiem wstąpił na górę i patrząc na srogą liczbę wojska okiem prawie nieprzejźrzanego, westchnął ciężko i począł płakać. Postrzegszy hetmani bliscy skoczą i mówią: „Co nalepszego czynisz, królu; na wojnę lud idzie i ty sam z nim,
a płaczesz? a komu to nie zepsuje serca?”. Odpowie król: „Płaczę nie żeby wojna abo śmierć straszna mi była, ale że z tak wielkiego gminu za lat kilkadziesiąt żadnego w Persyjej nie będzie”. Coś podobnego przypadło w tym ogrodzie
na Zbawiciela: jako Bóg prawy pomierzył okiem świat wszystek i ludzi na nim
do skończenia świata, a widząc, że lubo wszystkim porządne do zbawienia podawał przez śmierć swoję media, siła ich barzo wiecznie miało ginąć i przy takiej aptece, przy takim doktorze leda jako zdrowie i zbawienie tracić; prace swej
a zguby ich dziwnie litując, nie okiem tylo, ale ciałem wszystkim krwawe łzy
toczy i jakoby nie chcąc przy takiej śmierci swojej zniewadze umierać, woła do
Ojca: „Pater, si possibile est, transeat a me calix iste. – Ojcze, jeśli być może, oddal
ten kielich ode mnie”.3„In vacuum laboravi, sine causa et vane fortitudinem meam
consumpsi. – Nadaremno pracowałem, bez pożytku, próżno straciłem siłę moję”.
„Haec vox – mówi ś[więty] Hieronim – est Christi conquerentis, tot tamque validos labores et fatigationes suas, quas in docendo, concionando, discurrendo, patiendo
[15]

3

Popr. wyd.; w druku błędnie: Isaiae 46.

278

Kazanie trzecie na tenże dzień [Wielki Piątek]

exhausit, apud fideles fore sine fructu. – Głos ten Chrystusa narzekającego jest, że
tak mnogie a potężne prace i fatygi jego, które ucząc, każąc, biegając, cierpiąc
podjął, u wiernych pożytku mieć nie będą”.
[17] Była u Rzymian bogini jedna nazwana Horta, której przypisowano, że do
spraw odważnych i postępków dobrych ludzi napominała, a kościół jej w Rzymie zawsze otwarty bywał na znak, iż do poczciwych spraw żadnemu człowiekowi bogowie drogi nie zagradzają. Będąc w srogiej tęsknicy Zbawiciel w Ogrójcu, czując na sobie różnych myśli congressum i bitwę, gdy go ciało lękliwe od
śmierci odwodziło, a duch gorący pobudzał, gdy w nim walczyła złość ludzka
z dobrocią jego, niewdzięczność z miłością, mnogość potępionych z niewielością wybranych, gdy się zdał śmierci odmawiać, stanął od Boga anioł: „Apparuit illi angelus de coelo confortans eum”. Stanął jako Dea Horta, umacniając go
w zaczętym zbawienia ludzkiego dziele, nie żeby na to potrzebował tak dalece
ekshortacyjej i pobudki anielskiej, ale żeby ukazał rzeczywistość przyjętej natury ludzkiej. Rozumiem, że anioł użył do niego słów Izajasza: „Ecce dedi te in
lucem gentium, ut sis salus mea usque ad extremum terrae. Leva in circuitu oculos
tuos et vide, omnes hi congregati sunt, venerunt tibi”. Ej, królu nieba i ziemie, już
godzina przychodzi, abyś mężnie wykonał, coś odważnie zaczął. Jeśli cię trwoży krzyż haniebny, wszak wiesz, że to jest katedra jedna, z której świat ma pojąć Ewangeliją twoję. Jest to wysoki lichtarz, na którym postawiony nie tylo
piekielne otchłanie, ale i narody świata oświecisz. Jeślić straszne ciernie i głogi, wiesz, że ich cena nad złote królów korony i wszelkie drogie kanaki ważniejsza będzie. Jeśli cię trapi lekko od ludzi ważona śmierć twoja, ej, będzie-ć
przecie wielka liczba takich, co ją wdzięcznie przyjmą, a nawet i pod sam akt
twej śmierci złość swą poznawać i z skruchą serdeczną odchodzić będą, percutientes pectora sua.
[18] Te i tym podobne słowa od anioła słysząc, zwyciężywszy lękliwość natury, krzyknie do Ojca: „Fiat voluntas tua. Prawda, że to kielich gorzki, a wielom
krwią moją gardzącym będzie niepożyteczny, atoli jednak fiat voluntas tua – niech
się dzieje wola twoja. Chcesz, aby ten grzbiet sieczono, tę głowę cierniem ukłuto,
ręce, nogi przebijano, fiat, niech tak będzie”. O przedziwne fiat, jako daleko od
onego różne, którymeś, Panie mój, świat postawił! Jako od onego różne, za którymeś się w żywocie Matki twojej począł! „Fiat mihi secundum verbum tuum”.4Na
pierwsze fiat stanęły śliczne gwiazdy i płanety na niebie, rozmaite kwiatki, zieloność, stanęły i ubrały ziemię, a to fiat przyniesie na drogie twe ciało bicze, rózgi,
guzy, siności, na śliczniejszą nad niebo twarz twoję przywiedzie haniebne ręce
katowskie, pogębki srogie, kaszle smrodliwe. Na fiat Matki twojej świętej stałeś
się w przeczystym jej żywocie człowiekiem i wziąłeś żywot; a to ogrójcowe fiat
4
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Luc. 22, [43]
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Luc. 23, [48]

Matth. 26, [42]
Fiat ogrójcowe
różne od innych
Luc. 14, [38]

Jacek Liberiusz
Psal. 21, [7]

Matth. 265, [47]

Marci 14, [5]
Judasz tanio przedaje
Chrystusa Pana

Arendy żydowskie
zganione.

Len z wody
suszą na słońcu.

S. Bernard[us]
ser[mone]
de passi[one]
Domini

Plinius

Wywrócony Jezus
jako snopek lnu.

uczyni cię robakiem nie człowiekiem: „Ego sum vermis et non homo” i przez okrutne morderce odejmie-ć żywot.
[19] Oto już niebaczny twój szafarz z Żydami targu dotarł, już cię im za 30 reałów przedał, już je sam do Ogrójca prowadzi armatno, z mieczami, rapirami, cepami jako łotra jakiego imać. „Venit turba cum gladiis et fustibus”.5O niezbożny a szalony przekupniu! Banieczkę maści od Magdaleny na głowę Pańską
wylanej taksowałeś drożej niż za 300 reałów: „Poterat unguentum istud venundari plusquam trecentis denariis” – a Chrystusa Boga prawego jeno za 30 przedajesz? w tak lichej cenie u ciebie doktor i Mistrz twój? Iść było, łakomce, do
Marty, jeśliś tak na pieniądze chciwy, a pewnie by go i z siostrą drogo zapłaciła, a nawet i kasztel swój dla niego by przedała. Iść było do ś[więtej] Matki
jego, a choćby jej i żebrać, dałać-by większą daleko sumę na okupienie Syna
swojego. O głupie Judaszowskie serca, co Boga i honor jego, duszę i uczciwe własne przedajecie za leda co! Cóż jest cielesna rozkosz, co momentalne
uciechy? A wżdy cieleśnik drożej je kładzie niż Boga i więcej o nich myśli niż
o Bogu, więcej do nich wolą i afektem przylega niż do Boga! Co jest ta trocha
zysku marnego, zwłaszcza u pana, sto i drugie złotych? A wżdy to oni więcej sobie kładą aniż honor Boski, niż uczciwe własne, kiedy karczmy, browary,
młyny arendują i osadzają Żydami z wielkim uciążeniem chrześcijan, z wielką zniewagą imienia Chrystusowego. A kiedy to czynili Polacy starzy? kędy
to czynią obce narody?
[20] Wymoczony len zwyczaj jest z wody ro[z]stawiać na słońcu, aby usechł.
A z Chrystusem Panem we krwi swej omoczonym co łotrowie ci poczną? gdzie
go z ogroda tego poprowadzą? Na słońce, na miejsce osobne, aby z potu krwawego
osechł i z ciężkiej fatygi wytchnął? Bynamniej, bynamniej, zaraz go tłuc, miądlić,
kołatać usiłują i już między się gwałtem porwawszy tłuką. „O amantissime Domine – wzdycha głośno ś[więty] Bernat – quanta illic indigna a propria gente pertulisti! – O nakochańszy Panie, jakoś wiele zniewag od ludu własnego podjął, kiedy
cię oskoczyli w Ogrójcu jako lwi drapieżni, cichego baranka!”.
[21] O lnie pisze Plinijusz, że wyjąwszy go z wody suszą na słońcu, „conversis
superne radicibus – korzonkami, nóżkami wzgórę obróciwszy”. A ty, o drogi kochanku, od zdrajców tych poimany i uderzony o ziemię, jakoś nogami świętemi
padł wzgórę! Kto wymówi, co tam za stosy na ziemi leżąc wytrzymał? jako nogami udeptany, kłykciami ubity srodze został? jako tam wiele włosów z głowy
i lica naświętszego pozbył? Związanego mocno wloką jako snopek lnu na dalsze miądlenie do miasta. Już go sami w drodze dobrze przekołatali, niejeden guz
na twarzy i ciele jego został. Ale nie tu miądlenia koniec, padnie, padnie kochany Zbawiciel na cięższe ręce.
5
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O jako ciężka ręka żołnierza owego, którą namilszego Jezusa w oczach biskupa w twarz naświętszą uderzył! Dosyć skromna odpowiedź Pańska, że: „Nauka moja nie była pokątna, uczyłem w kościele jawnie, jest tu siła tych co mię
słuchali, pytaj ich, jeśli nauka moja niedobra”. Aż ten zdrajca, któremu Pan ucięte od Piotra ucho przywrócił, wysunąwszy się zada mu srogi pogębek, że aż Zbawiciel na ziemię upadł, a raz ów grzmotem swym wszystek dom napełnił; „per totam aulam insonuit” – mówi Salmeron.
[23] Powiada Artemidorus, że kto by przez sen widział capitis magnitudinem insolitam, głowy napuchnienie wielkie, znaczy to divitiarum accessionem, przymnożenie fortun i bogactw. Widzę ja, namilsi słuchacze, nie per nocturnam imaginem,
nie we śnie, ale na jawie głowę Jezusa mego teraz nad zwyczaj większą, widzę
twarz jego od ciężkiego pogębka zapuchłą. A cóż mu stąd obiecować? divitiarum accessionem – przymnożenie bogactw i fortun? Ach, iniuriarum, ignominiarum, plagarum accessionem – hańb, despektów, razów, guzów przymnożenia. Tak ci
zaiste w rzeczy samej jest. Bo któż wypowie, co po tym uderzeniu potkało Pana,
kiedy widząc na taki raz milczącego biskupa, każdy mniemał, że go bić, trapić,
despektować wolno! O, co wieczora onego za despekty i razy poniósł, kiedy jedni na twarz jego grube z gąb rzucali flegmy, drudzy pięściami, dłoniami po głowie, po bokach tłukli, drudzy włosy z głowy, z twarzy targali, tak iż między temi
łotrami ten był grzeczniejszy, ten sławę odnosił większą, który nawiększe Chrystusowi Panu uprzykrzenia i despekty zadawał.
[24] Już wieczór zapada, już ten len dobrze przetłuczono i zmiądlono, czas ześć
z roboty, ostatek do rana zachować. A gdzież na noc kochanego Jezusa obrócą?
Do smrodliwej piwnice rzucają go, świecę jasną kładą pod korzec, światło prawdziwe pokrywają w ciemnościach. Ej, Gabryjelu święty, opowiedz to Matce jego
naświętszej, niechaj przyjdzie do Synaczka swego, aby lice jego zbite i skrwawione otarła i kubkiem przynamniej wody zakropiła pomordowanego. Nie dopuszczą siepacze okrutni nikomu przystąpić, nie dadzą i samemu przez noc wytchnąć,
despektują, biją, poszyjkują, urągają, cóż to wiedzieć! Pódźmy z B[łogosławioną] Panną aż do Ogrójca, zbierajmy po drogach przezacne włosy, które mu wytargano, całujmy stopy, któremi szedł do miasta, zbierajmy w alembiki serdeczne krew zostawioną w Ogrójcu, dziękując za ten kosztowny balsam, za ten drogi
likwor chorobom wszelakim służący. Pater noster, Ave Maria.
[22]

Pogębek Pański

Salmer[on] tract. 20
de passi[one]
Artemid[orus] lib. 1 c. 18
Głowa wielka widziana
we śnie co znaczy?

Część wtóra
Otłuczony, wymiądlony len dla większego przechędożenia na ostrych żelazach targają i czosą. „Pectitur ferreis hamis, donec omnis membrana decorticetur – mówi Plinijusz. – Czosą go żelaznemi szczotkami, aż wszystka z niego zlezie skóra”. Obaczemy wnetże na drogim ciele Zbawce naszego srogie i okrutne
[25]
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Jacek Liberiusz

Math, 27, [1]

Lucae 23, [16]

Pana obnażenie
u słupa ciężkie.

Dan. 3

Ogień babiloński nie
obnaża dziatek.
S[anctus]
Chrysost[omus] serm. de
negat[ione] Petri

Lucae 10, [30]

Prat[um] spirit[uale] c. 78
Umarła panienka
nie cierpi obnażenia

Iosue 26, [6]

Exod. 13, [21–22].
Słup Żydy prowadzi
na puszczy

szczotki, obaczemy go biczami ostremi, żelaznemi drutami i haczkami podartego
i cale z skóry złupionego. Ledwie słońce weszło, mane facto, zwoławszy biskupi
starszyznę pospólstwa, uczyniwszy konsultę, co dalej czynić z Chrystusem, uradzili znieść go i stracić i oddali związanego jako buntownika cesarskiego cesarskiemu staroście Piłatowi. Nie nalazł w nim żadnego kryminału Piłat, nie nalazł
nic śmierci godnego, chcąc jednak uspokoić Żydów, a mniemając że ich tym umityguje, dał im licencyją, aby go chłostali u pręgi: „Emendatum dimittam”. Ma-ć
już od was za swe, a to go jeszcze wyczeszcie.
[26] O drogi Jedynaku Boski, na coś wżdy przyszedł? Boże mój, namilszego
Synaczka twego na jakieś sromoty i bóle wydał? Wziąwszy go z oczu sędziego odrą z szat i postawią u słupa obnażonego, w oczach nieprzeliczonego ludu,
w oczach tak wielkiego miasta, w oczach słońca i świata wszytkiego. Uważcie
hańbę i despekt Syna Bożego, katolicy moi. Ogień pieca babilońskiego uszanował wstydu trzech onych młodzieniaszków świętych, bo gdy je z rozkazania
królewskiego w srogą nadzwyczaj napaloną hutę wrzucono, płomień nic szatom ich nie szkodził ani ich śmiał obnażyć. „Sarabala eorum non fuerunt immutata. – mówi Pismo Ś[więte]. – Odzienie ich nie było namniej naruszone”; na
co ś[więty] Chryzostom: „Vestibus ob sanctorum honestatem ignis pepercit. – Szatom dla uczciwości świętych ogień sfolgował, ani ich z szat obnażył”. Nie sfolgowali-ć Chrystusowi Panu siepacze żydowscy, nie mając respektu żadnego na
wstyd jego ani na lud wkoło stojący, ani na słońce; sromotnie go z szat obnażyli,
prawie jako on niegdy z Jeruzalem do Jerycha wędrujący „incidit in latrones qui
despoliaverunt eum – napadł na łotry, którzy go z sukien odarli i obnażyli”. Ważył się łotr jeden, jako czytamy in Prato spirituali, zakraść do grobu jednej panienki świeżo a w kosztowne szaty ubranej; kiedy ją w trunnie leżącą odzierał
i już obnażoną zostawiwszy z szatami chciał wychodzić, uchwyciła go za rękę
umarła i rzecze: „Nequissime hominum, ita ne decuit nudare me? an tu non times
Deum? – Niecnotliwy człowiecze, a nie wstyd-że cię obnażać mię, i nie boisz
się Boga?”. Nie mogła znieść tej sromoty panienka, choć umarła, i nie dopuściła, aby ją choć w grobie obnażoną łotr ów zostawiał. O jakaż była hańba i konfuzyja Jezusowa, gdy nie w grobie, ale w oczach tak ludnego miasta obnażonym
się widział! Nalazła się kiedyś cnotliwa, lubo przedtym nie wedle cnoty żyjąca,
w Jerychu Rachab,6która szpiegów Jozuego na zabicie szukanych przytaiwszy,
snopkami lnianemi na szali swojej obstawiła i zakryła, stipula lini operuit; kto
by nagość Syna Bożego okrył – niemasz.
[27] O niewdzięczny narodzie, jakąś ty czasu potrzeby twojej od tego Pana
miał zasłonę! Kiedy je z niewoli egiptskiej wywiódł i przez głęboką puszczą
do ziemie prowadził obiecanej, sam ich był kałauzem, sam przed nimi szedł,
6
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sam im drogę pokazował; żeby nie błądzili w nocy, niósł przed niemi wielką jasną kolumnę, żeby ich słońce nie paliło we dnie, niósł wielką z obłoku zasłonę.
„Dominus praecedebat eos ad ostendendam viam per diem in columna nubis et per
noctem in columna ignis, ut dux esset itineris in utroque tempore. Nunquam defuit
columna nubis per diem, nec columna ingnis per noctem coram populo”. A jakoż to
niebaczni ludzie oddają Panu? Zasłaniał je na puszczy od gorąca słonecznego
we dnie słupem obłoczystym, a w nocy świecił słupem ognistym. A oni za słup
dają słup Chrystusowi, ale nie columnam nubis, nie słup obłoku jakiego, co by
nagość świętego ciała jego od oczu ludzkich zasłaniał, ale columnam ignis, słup
ognisty, słup pałający; któż abowiem wypowie jad, zapalczywość, furyją, którą
nad Panem u słupa tego pokazują? Zgotowawszy trojakie do sieczenia instrumenta, surowe rózgi, łańcuszki drutowe, bicze z ostremi haczykami rzemienne,
wybrawszy co nachyższe do bicia katy, o Boże mój, jako haniebnie ciało jego
naświętsze sieką! jako z tej i z owej strony zachodzą! jako żadnego miejsca nie
opuszczają! Lecą od srogiego zajuszenia z oczu ich ogniste prawie iskry; leci,
bieży od haniebnego sieczenia z Pańskiego ciała zdrój krwie niewinnej. Len
ten prześliczny tak długo czeszą, tak długo ciało jego nadroższe sieką, aż skóra prawie z niego złazi, aż kości każdy widzieć może, „pectitur ferreis hamis donec omnis membrana decorticetur”.
[28] Srogość tej chłosty wyraził samże Zbawiciel, kiedy ją u psalmisty ś[więtego] zowie rzezaniem, krajaniem: „Conscidisti saccum meum – Pokrajałeś, porzezałeś wór mój, ciało moje”. Czemuż to ciało swoje święte nazywa worem? Z psalmisty nie mogłem dojść przyczyny, alem ją zrozumiał z Joba ś[więtego], który
tak mówi do Boga: „Signasti quasi in sacculo delicta mea, sed curasti iniquitatem
meam. – Poznaczyłeś, zapieczętowałeś jakoby w worku złości moje, ale przez to
uleczyłeś nieprawość moję”. Co to za worek, w który Pan Bóg włożył i zapieczętował zbrodnie i przestępstwa nasze? Nie inszy, jeno naświętsze Pana mego
ciało. Słyszeliście z Izajasza, że Bóg na Syna swego włożył wszystkie nieprawości ludzkie, że tedy Pan Chrystus przyjął ten oblig dosyć czynić za winy nasze, że
w niewymownej ku nam miłości nosił na sobie grzechy wszytkiego świata; chcąc
je Bóg karać i znosić, dobywał ich jako z worku jakiego z drogiego ciała jego, dopuszczając je srogim katom okrutnemi biczami krajać, rzezać, szarpać do kości
samych, a z niewinnej ubóstwionej krwie jego dystylował kosztowny ad curandam iniquitatem, na uleczenie nasze balsamowy likwor.
[29] Nie wiem, co za w niewoli był len u córek jerozolimskich, że P[an] Bóg,
litując utrapienia jego, obiecował go przez proroka Ozeasza od tej mizeryjej
uwolnić: „Liberabo lanam meam et linum quae operiebant ignominiam eius. – Wyzwolę wełnę moję i len mój, co okrywały zelżywości i hańby ich”. Nic inszego
nie rozumiem, jeno że te białegłowy obrażały Pana Boga zbytkami swojemi
i wymyślnemi strojami. Użyczył on z łaski swej człowiekowi wełny z zwierzątek i lnu polnego na przystojne i poczciwe podłości naszej okrycie, aby z nich
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Marci 15, [19]
Trzcina w Palestynie
[g]ruba.

Theocritus

miewał szaty, ale skromne, poczciwe, nie gorszące wstydliwych oczu. A ludzie
o jako przeciw tej Boskiej intencyjej szat zażywają, osobliwie białegłowy, brzydkie wymyślając w szatach kroje z obnażeniem szyje i piersi bezwstydnim, a ze
lnu i płócien pieszczone robiąc marszczki i szycia pyszne; przeto nienawidząc
tych zbytków Pan Bóg groził córkom jerozolimskim ubóstwem i nędzą, że te
pieszczoty i rozpusty miał pokarać, a wełnę i len swój od swowolnych wymysłów uwolnić. „Liberabo lanam meam et linum meum. – Wyzwolę wełnę moję
i len mój”.
[30] Ale nie wyzwolił tego z nieba posłanego lnu z okrutnych rąk żydowskich,
nie wyzwolił Chrystusa od dalszych opresyj i mordów. Lubo pod srogiemi biczami wszystek krwią spłynął i zemdlał, lubo wniwecz podarte ciało jego sztukami wisi, nie przestaje na tym złość i furyja żydowska, gotuje na dalsze tego
lnu targanie nowe szczotki, nowe naczynia, chcąc go podać w ohydę pospólstwu, że słusznie cierpi jako buntownik królestwa afektujący, czynią żart jeden
z niego. Ubrawszy go w stary i wytarty szarłat i płat jakiś czerwony, a w rękę
trzcinę dawszy za sceptrum, kładą mu na głowę koronę z ostrego uplecioną głogu. Co mówię kładą? I owszem, trzcinami, które w Palestynie tak są grube, że
Turcy dzidy i lance z nich robią, mocno wbijają i tłoczą. „Percutiebant caput eius
arundine. – Bili po głowie jego trzciną”, jako bednarze po beczkach im dalej
tym bardziej obręc[z]y wbijając. Lunie krew hojnie ze wszystkiej głowy, płynie
po licu i włosach, zalewa oczy, twarz, że nie znać aby twarz była człowieka, ale
coś z skóry obłupionego. O głowo, morze wszech bólów niezmierne, kto wypowie dręczenie twoje pod tak srogą a ostrą koroną, która nie na kształt wieńca
koło samego czoła obeszła, ale na wzór kaptura i czapki wszystek wierzch głowy okryła i aż po brwi wpadła, czoło i skronie, i wszystkę głowę stłoczyła, i aż
do mózgu ostremi i grubemi ościami przenikła, że cudem samym a wszechmocności sprawą nad bieg natury przy rozumie i żywocie zostawał. Tarnia jednego, gdy w nogę z przygody wpadnie, człowiek znieść nie może i ból nieznośny
czując, aby go co prędzej wyjęto, stęka i woła. „Quantula est punctura spinae et
quantum hominem domat”– mówił pasterz jeden. O jakoż bolał namilszy Jezus,
gdy mu subtelnej kompleksyjej głowę siedmidziesiąt i dwiema ościami ciężko
zwarto i skłuto? O śliczna niebieska lilijo, kwiecie rajskiego pola zbyt woniający, jakoś między to ciernie zapadł? Prawdziwie
Indignum diadema geris, Rex maxime regum,
Debetur meritis ista corona meis.

A po naszemu:
Nie tobie, królu wielki, przystoją te ości,
Moje koronę taką nosić mają złości.
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Cierniem i ostem za grzech pierwszego człowieka P[an] Bóg pokarał ziemię. „Spinas et tribulos germinabit tibi”, a ja to ciernie, te głogi na głowie Syna Bożego widzę. Skąd to? Ciernie w głowie Pańskiej utopione głęboko nasze są Bogu dokuczne myśli, chrześcijanie, nasze głowne dumy, sprośne
a plugawe fantazyje, których legowisko nie jest skóra ani kość głowy, ale sam
mózg człowieczy, który w sobie wszystkich zmysłów, zabaw, pieszczot, osób
i grzechów figury i obrazy wyraża i jak w roju jakim brzydkie koncepty i myśli wije; i za to mózg Pański jest skłuty i pokarany, który gdy się w swojej własnej krwi kąpie, tym samym naszych plugawych mózgów i rozpustnych myśli
wanną i kąpielą się staje. Owa
[31]

Gen. 3, [18]

Nie tobie należały, królu świata drogi,
Ale mym właśnie złościom, te surowe głogi.
[32] U starych pogan na weselnych aktach i godach małżeńskich, między innemi ceremonijami, zażywano ciernia: abo więc rózgę z ciernia urobiwszy z przydaną żywicą palono i przed nowożeniami noszono, abo też chłopca małego ubierano w ciernie, który przed nimi z tą pochodnią idąc a wesoło poskakując mówił:
„Effugi malum, inveni bonum. – Uszedłem złego, trafiłem na dobre”. Wspomina
o tym Catullus in epithalamio Iuliae et Manilii:

Excitusque hilari die
Nuptialia concinens
Voce carmina
Pelle humum pedibus, manu
Spineam quate taedam.

Na weselach
palono ciernie

Pobudzony krotofilą
Zaśpiewaj nam piosnkę miłą
Bij rześko w ziemię nogami,
Trzęś ognistemi głogami.

[33] Ja rozumiem, że starzy odprawując tę ceremoniją czynili młodym ludziom
serce, że w małżeństwie nie mieli zażywać kłopotów i ciernia, i prze to palili ciernie, które jest znakiem aflikcyjej; i chłopcu skaczącemu wołać kazali: „Effugi malum, inveni bonum. – Uszedłem złego, trafiłem na dobre”. Bodaj-eś, panie młody, wygrał i żadnego w tym stanie ciernia nie użył, bodaj-eś trafił na taką, co
by-ć głowy nie gryzła i nie przychodziło-ć mówić: „Reliqui bonum, inveni malum. – Oszukałem się, opuściłem stan mój spokojny, a trafiłem na kłopot”; aby
cię to nie spotkało, życzyć możemy, ale nie ślubujemy. Na ciernie w głowie Jezusowej utopione patrząc, może każdy z nas bezpiecznie mówić: „Effugi malum,
inveni bonum. – Uszedłem złego, trafiłem na dobre”.
[34] Kiedy Salomon, zbudowawszy on tak sławny kościół, blachą złotą pokrywać
go kazał, powiadają starzy rabinowie, że na samym wierzchu porobiono z jego ordynacyjej szpile gęste złote, ostre na kształt szydeł, ości i ostrze ku górze mające,
a to dla tego, aby tam ptacy nie mogli siedzieć i złotego dachu plugastwem swym
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Na kościele
Salomonowym
złote szpile

Jacek Liberiusz

Ciernie na co pożyteczne

Plin. lib. 24 c. 12

Dioscor. l. 1 c. 102

Ciernie na czary pomaga.

Caeli. Rhodig. l. 5 c. 6

I na truciznę.
Pier[ius]

Głóg Chrystusów
dziwnie pomocny.

szpecić. Inaczej z kościołem ciała swego postąpił nowy Salomon, Pan Chrystus:
wierzch kościoła tego, to jest głowa święta, pobita jest, ale nie złotem, lecz cierniem ostrym, wszakże to ciernie nie tak obrócone widziemy jako na kościele Salomonowym, bo tam ostrze stało ku górze, że ptaszyna żadna usieść nie mogła
ani się przez czas jaki zabawić; tu zaś w głowie Pańskiej wszytko ostrze utopione zostało, tarnia, ości wnurzone w mózgu jego Boskim, na znak, że ciernie, którym była skarana ziemia, zniósł Syn Boży i w głowie je swojej utopił, a nas od
wiekuistego przeklęctwa uwolnił, i dlatego słuszna mówić: Effugi malum, inveni
bonum – przez ciernie Zbawiciela mego uszedłem złego, uszedłem przeklęctwa,
a nalazłem dobre, nalazłem zbawienie.
[35] O głogach i cierniu wiele nam pisarze świetcy podali. Plinijusz pisze, że
ciernie, które ma białawe liście, skutecznie ból głowy uśmierza, a nasienie tego
ciernia na jad skorpionów abo niedźwiadków dziwnie pomaga: „Spinae albae semen contra scorpiones auxiliatur. Corona ex ea imposita capitis doloris minuit”. Głóg
zaś, który łacinnicy i Grecy zowią rhamnus, z którego właśnie korona Pańska
spleciona była, powiada Dioskorides, że przeciw czarom i urokom wielkiej jest
mocy i dlatego starzy zatykali go za okna, za drzwi przy domach swoich i wołom, krowom dla uroku i czarów wieńce z niego czynili. „Fama est ramos rhamni valuis fenestrisque impositos veneficia depellere”. A Caelius Rhodiginus przydaje, że i na strachy nocne barzo jest pomocny: „adversus phantasmata amuletum
praestantissimum”, i truciznę jadowitej gadziny leczy. Stąd u Greków mówiono:
„Progigne rhamnum, malorum depulsorem. – Zapuszczaj głóg, aby złe odganiał”.
Doszedł tego sekretu doktor jeden. Widzi raz, że bazyliszek, który wzrokiem
zabija, na pastuchę kszyka i parska, a nic mu nie szkodzi, bo miał z młodego
głogu wieniec na głowie, który skoro mu z głowy długim prętem zepchnął, zaraz padł i obumarł, a zaś prędziuchno gdy mu go włożył, ożył, powstał i smoka
onego zabił. W cierniu i głogu Chrystusowym daleko skuteczniejsze lekarstwa
i obrony najduję, widzę, że ten rhamnus, głóg w głowę jego świętą wszczepiony
i owszem, mocno wbity, jest prawdziwie depulsor malorum, wszelkich przeciwności odwrotem. Jeśli, katoliku, biją na myśl twą plugawe fantazyje i ciała lubieżności, progigne rhamnum, depulsorem malorum, wsadź i wbij mocno w serce
twoje ostry głóg Pana twego; jeśli on bez wszelkiej własnej zostając zmazy tak
srogo na ciele swym cierpi, a ty pełen sprośnych grzechów będąc, jako masz ciało twoje pieszczono chować i zmysły jego na wszelką puszczać swowolą i rozpustę? Jeśli piekielny bazyliszek wznieca w sercu twoim ku bliźniemu rankor
i do jadowitej pomsty o leda co wiedzie, accipe rhamnum, depulsorem malorum,
patrz na cierniową Zbawiciela twego koronę, jako gdy mu ją w mózg wbijają,
spokojnie pod nią głowę trzyma ani pomsty nad swemi żąda okrutnikami. Jeśli
w dyzgustach i świata tego rosołach przychodzi-ć do ckliwości i niecierpliwego
przeciw Boskiej nad tobą prowidencyjej szemrania i rozpaczy, accipe rhamnum,
depulsorem malorum, spojźrzy na ostrość ciernia Jezusowego i stosuj głowę twą
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z głową świętą jego: czy tak pod frasunkami twoja boleje? macaj, czy cię krew
ubiega, czy aby jedna ość mózg twój przebija? a sromaj się, iż ani kropla wodnego potu z czoła twego nie płynie, gdy się takie fontany z głowy Jezusa leją.
Owo zgoła głóg Pański na wszelkie głów i serc naszych bolenia jest skutecznym lekarstwem i nieomylną przeciw pokusom obroną; i kto go w myśli i w sercu przez mocną uwagę nosi, może bezpiecznie mówić: „Effugi malum, inveni bonum. – Uszedłem złego, trafiłem na dobre”.
[36] Sam Zbawiciel tak utrapiony zostaje, że choć głogiem ma głowę opasaną,
nie uchodzi dalszych aflikcyj, nie najduje między takim ludu mnóstwem, kto by
niewinność jego uznał i nad udręczeniem tak srogim miał jakie politowanie. Pokazuje go Piłat z wysoka pospólstwu jerozolimskiemu w tejże koronie, w tej czerwonej opończy zbitego, skrwawionego: „Ecce homo. – Oto człowiek”, ale nullum
invenit bonum, nie najduje żadnego dobrego, żadnej kondolencyjej, wszyscy wołają i na śmierć instygują: „Crucifige, crucifige. – Ukrzyżuj, ukrzyżuj” buntownika
tego i zdrajcę. Ale gdzież się obraca Matka jego Naświętsza, co by się przypatrzyła despektom, hańbom, utrapieniu Synaczka swego?7„Quaesivit lanam et linum”.
Zbiera podobno krew u słupa wylaną, nie chce, aby niezbożne nogi po niej deptały; ale czy podobna w takiej obfitości przelaną zebrać abo w takiej liczbie zdeptania jej ochronić? Pódź jeno, Matko bolesna, i patrz na cerę Synaczka twego. Jakaż
była postać i uroda jego? „Qualis est dilectus tuus o pulcherrima mulierum? – Jaki jest
kochanek twój, o naśliczniejsza ze wszystkich białychgłów? Dilectus meus candidus et rubicundus. Caput eius aurum optimum, oculi sicut columbae, genae sicut arcolae
aromatum, labia eius lilia, manus tornatiles plenae hyacinthis, crura illius sicut columnae marmoreae. – Kochanek mój biały i rumiany. Głowa jego złoto nawyborniejsze, oczy jako gołąbka, twarz, jagody jako różdżki woniające, wargi własne lilije, ręce gładziuchne pełne hiacyntów, nogi jego jako słupy marmorowe”. Niemasz
tu żadnego podobieństwa urody takiej, Matko prześwięta. Powiadasz, że głowa
jego jak złoto naśliczniejsza – ja jej przed tą cierniową czapką głęboko w nim utopioną widzieć i poznać nie mogę. Oczy, twierdzisz, że mają być śliczne jako gołąbka – ja tu widzę napuchłe, krwią grubą spiekłe, że ich zgoła trudno rozeznać.
Twarz, lice wonnym różdżkom miało być podobne – tu wniwecz kłykciami zbite,
krwią zalane, że nie twarz, ale straszydło ludzkie własne. Wargi, mówisz, że lilijowe – a tu od częstych pogębków i krwie z głowy płynienia nie widać jeno siność,
spuchłość a krew zczerniałą. Ręce, powiadasz, że gładkie, pełne wonnych hiacyntów – ja na nich nie widzę jeno powrozy, któremi są mocno związane, a wiotchą
trzcinę. Nogi mienisz, że marmorowe – a dla Boga, patrz jako drży wszystek i ledwie od bicia srogiego i mordów na nich się opiera. O wielka odmiana w Synaczku twoim, Matko przeczysta! Możesz z lamentem mówić:
7
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Ioann. 19, [5]
Nikt nie ma
kondolencyjej nad
Panem.
Prover. 317, [13]

Cant. 5, [9–15]
Odmiana w Chrystusie
P[anu] wielka.

Virg[ilius]
2 Aen[eis]

Jacek Liberiusz

Hei mihi qualis erat, quantum mutatus ab illo!
Squallentem barbam et concretos sanguine crines
Vulneraque illa gerens quae circum plurima tulit.

A my:
Ej, jak śliczny był, a jak odmieniona
Twarz, głowa jego, wszystka krwią sklijona,
Nie znać, by człowiek, dla tych ran srogości,
Zmieniony pozór głowy od głogowych ości.

Warstat krzyżowy
dla lnu wyrabiania.

Naśw[iętsza] P[anna]
zabiega drogę Synowi
swemu.
S[anctus]
Bonav[entura]
de vita Christi c. 78

Marci 15, [21]

[37] Aleć, widzę, na większą się jeszcze Zbawcy naszemu odmianę zanosi. Do
tego czasu zdał się Piłat bronić niewinności jego, bo go i do Heroda odsyłał, i jawnie mówił, że w nim żadnej nie najdował winy ani przyczyny do śmierci. Lecz
to podobno farba była i zmyślona omowa, podobno te trudności Żydom czynił,
aby większe od nich pieniądze i upominki wyciągnął; bo godziłoż się to tak srodze usiec i cierniem ukłuć Chrystusa? i tak nagle dekretem na śmierć potępić?
Nie wychodzi 24 godzin, gdy Pana imają, sądzą, potępiają, choć widzą, że był
niewinny de iure et de facto, bo i ekscesu żadnego nie uczynił, i tego, co mu zadawano, dowieść wedle prawa nie mogli.
[38] Owóż już na wyciąganie tego niebieskiego lnu gotowy warstat krzyżowy,
już go z dekretu starosty ku górze wynoszą i na plecy strapionego Jezusa rzucają,
już go z tym ciężarem srogim przez ulice jerozolimskie wloką raczej aniż wiodą.
Upadnie zaraz pod oną ciężką balką namilszy Zbawiciel, a oni go powrozami jedni biją, drudzy nogami pchają, inni za powróz, którym był za szyję i wpół przywiązany, ciągną. Pomóżmy tej bolesnej drogi Zbawcy naszemu, weźmy w kompaniją Pannę błogosławioną. Domysł jest ś[więtego] Bonawentury, że nie mogąc
w mieście przystąpić blisko przed tumultem wielkim, poszła wprzód krótką drogą, aby uprzedziwszy gmin wszystek zabiegła Synowi swemu krzyżem obciążonemu i ostatnie mu dała przeżegnanie. A kto wypowie, jaką boleścią ściśniona
była? Jeśli bolała srodze straciwszy go w kościele, cóż teraz, gdy go widzi w rękach okrutnych katów idącego między dwiema łotrami! O jako hojne łzy z panieńskich toczyła oczu! jako srogi miecz niewypowiedzianego bólu uczuła w sercu,
gdy patrzyła na plecy krzyżem przywalone, na głowę cierniem głęboko stłoczoną, na twarz krwią zaklijoną! Przystąpi, pocałuje Synaczka utrapionego, obleje
łzami święte lice jego, obłapi rękami i ściśnie. Ale bezbożni ludzie odepchnęli ją
zaraz, ani się z nim bawić dopuścili. „Eripitur Filius eius de manibus matris furibunde” – mówi święty Bonawentura.
[39] Już prawie ustawał i omdlewał pod krzyżem, więc żeby snadź w drodze nie umarł, nalazszy trafunkiem chłopka jednego idącego ze wsi, przymusili go, aby pomógł krzyża tego Jezusowi dźwigać. „Angariaverunt Simonem
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Cyreneum venientem de villa, ut tolleret crucem eius”. Nie składa Pan z siebie krzyża, aby mu przykro było dźwigać go, ale żeby nauczył, że i nam na tym świecie potrzeba krzyż nosić. Wieśniaczek pomaga krzyża Chrystusowi Panu, bo
panom i delikatom ciężka jest służba Pańska, nie pójdzie delikat na pasyją, na
dyscyplinę, nie weźmie włosiennice i woru, prostym to i ubogim mieszczankom zostawi-ć. Nierad Szymon krzyża dźwiga, markotno mu, że go w to jarz- Wieśniak dźwiga
krzyż P[ański]
mo wprawują i przymuszają: angariaverunt eum. A zaś Pan Chrystus niesie go
ochotnie; tak ciało nasze ciężkie jest do prac zbawiennych, do mortyfikacyjej, do usługi Boskiej, ale trzeba je angaryjować, przymuszać, jako czynił apostoł ś[więty]:8„Castigo corpus meum et in servitutem redigo. – Biczuję ciało moje 1 Cor 98, [27]
i w posłuszeństwo zaprawiam”.
[40] Niedługo miał tej pomocy w dźwiganiu krzyża Zbawiciel, ledwo trochę
wytchnął, znowu nań ten ciężar kładą, znowu go krzyżem przywalają, znowu pod
nim ciężko upada. Atoli częścią kijmi i nogami pchany, częścią powrozem ciągniony zaszedł na górę i stanął na miejscu, gdzie miał za grzechy nasze zdrowie
położyć. Zrzuciwszy z ramion jego krzyż na ziemię, odzierają go z szat jego, z szat Ukrzyżowanie
Chrystusa Pana.
w ciało i rany wklijonych; rzucą się znowu z ciała świętego hojne krwie zdroje,
z odnowionych ran płynie drogi balsam na uleczenie chorób i niemoc naszych.
Obalą go potym na krzyż, wyciągają na tym srogim warsztacie jako len i płótno
jedno do policzenia stawów i kości. A jako len w niciach swych na krosienkach
wyciągniony przybijając nić do nici tłuką: „Textumque rursus tunditur clavis, sem- Plinius
per iniuria melius” – tak i Chrystusa Pana na okrutnym rozsiągnionego krzyżu
tundunt clavis, tłuką srogiemi goździami, gdy mu je przez ręce i nogi, przez żyły
i stawy przewodzą i z wielkim okrucieństwem a bólem jego niewymownym do Chrystus P[an]
na krzyżu jako nici
krzyża przybijają. Nie góra to tam, ale kuźnia jedna haniebne grzmoty wydająca na krosienkach
wyciągniony.
była. O jako wiele razy dla tępości goździ przyszło młotami uderzyć! O, co razów skurczone prze niezmierny ból Jezusowe ciało powrozami przyszło wyciągać! Jako na krosienku nici, tak w ciele Pańskim mogłeś policzyć stawy i kości.
Wyciągnąwszy go jako na krosienku płótno, przybiwszy za ręce i nogi, podniosą z krzyżem do góry i w dziurę na to wykowaną spuszczą gwałtem. Zadrżało
wszystko naświętsze ciało, ciężkim krzyża spuszczeniem srodze się strzęsło i na
rany i goździe upadło.
[41] Witajże, drogi feniksie, na tym krzyżowym gniaździe ogniem miłości na- Chrystus na krzyżu
feniks, pelikan
szej spalony. Witaj, pelikanie szlachetny, dla ożywienia umarłych twych dziatek hojnie z ciała twego krew toczący. Witaj, Pana mego głowo, wszelkim świata Witanie Jezusa
na krzyżu.
potentatom straszna, dla nas cierniem ukłuta i palcatami, trzcinami pokołatana.
Witaj, prześliczna Syna Bożego twarzy, dla grzechów moich pogębkami stłuczona, kaszlami i flegmami oszpecona, krwią wszystka zalana. Witajcie, drogie i nad
8
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Paw leczy się
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słońce niegdy jaśniejsze oczy, dla nas od srogiego bicia, skłucia zapuchłe i krwią
sklijone. Witajcie, przewdzięczne usta, słodkiemi niedawno słowy i naukami płynące, a teraz octem i żółcią pojone. Witajcie, cudotworne ręce, tak wielom chorym zdrowie dające, srogiemi goździami na krzyżu przybite. Witajcie, pracowite
nogi po różnych drogach dla zbawienia naszego podjętych sfatygowane, okrutnym żelazem przekopane. Witaj, przenaświętszy Zbawce mego boku, hartowną swowolnego żołnierza kopiją otworzony. Witaj, wszytko nadroższe ciało, sromotnie na tym drzewie rozpięte, haniebnie zamordowane. Witam cię, namilszy
Jezu, dla mnie na krzyżu zelżony, od żołnierzów wyśmiany, od przemijających
wzgardzony, od wszystkich opuszczony.
[42] Nie opuszcza on przecie, choć i nieprzyjaciół swoich; jako len, im go więcej tłuką i trapią, tym jest śliczniejszy i lepszy. Semper iniuria melius. Tak i Zbawiciel w nacięższym utrapieniu swoim, o jakie oświadcza łaski! Oto zabójcom
swoim odpuszczenia u Ojca prosi, nam, co mu tej śmierci przyczyną jesteśmy,
namilszą swą Matkę za opiekunkę oddaje, w łotrze udarowanym królestwa swego nadzieję czyni. Nie odstępujmy tak miłego Pana i Dobrodzieja, katolicy moi,
stójmy z Matką jego świętą pod krzyżem, aza by na serca nasze kropla jaka drogiej krwie jego padła i do prawej nas pokuty skruszyła.
[43] O pawie piszą, kiedy w żołądku swoim twardość czuje i stąd alteracyją
cierpi, zwykł szukać i zażywać korzonków lnianych, i tym się leczyć. Pódź, hardy i w grzechach zatwardziały człowiecze, który o długim na tym świecie życiu
różne sobie nadzieje czyniąc i zamysły cóż to wiedzieć jakie rozwodząc, pokutę
zwłaczasz9, bierz ten len dla zbawienia twego tłuczony, stary, rozbity; niech cię
pokora Jezusowa do świata i ciała wzgardy poruszy, miłość jego niewymowna ku
tobie niech cię do miłości jego zapali. Uważ, że na tym krzyżu dał się wyciągnąć
jak płótno nie prze co innego, jeno aby niewinnością swoją twoje winy i nagości
okrył. Stał się dla ciebie lnem, płótnem, tłuczono go, tarto, czosano, wyciągano
na tym warsztacie krzyżowym, przybijano goździami, tunditur clavis, aby cię jako
prawy ociec marnotrawnego syna na brzydkich odartego rozpustach w śliczne płócienko i w bogatą łaski swojej szatę przyodział. Wstańże z przewrotnych nałogów
z onym marnotrawnikiem i mów: „Pater, peccavi in caelum et coram te, non sum dignus vocari filius tuus”. Ojcze i dobrodzieju mój, Chryste Jezu, znam winę i nieprawość moję, żem ciężko zgrzeszył, żem cię złościami memi na tym okrutnym
drzewie posadził. Jam zgrzeszył, a ty za mnie cierpisz. Moje ręce nieposłuszeństwem obraziły Boga, a twoje za to do krzyża srodze przybite. Moje serce pełne
plugawych myśli, pełne rankorów i zajadłości, a twoje włócznią otwarte ostatek
z siebie krwie wylewa. Jezu w Ogrójcu poimany, związany, po ulicach wleczony, uchwyć i poimaj swowolne i bujające me serce i zwiąż je sznurami mandatów
9
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twoich, aby przeciw woli twej świętej nie wykraczało. Jezu ubiczowany, cierniem
koronowany, zepni bojaźnią twych sądów rozpustne ciała mego zmysły, aby rozumowi i prawu twemu posłuszne były. Jezu okrutnie ukrzyżowany, przeraź goździami twemi wnętrzności moje, abym ro[z]sforowane afekty umiał miarkować
niewymowną pokorą twoją. Jakoś świętej onej matronie Weronice twarz twoję
nadroższą na jej rąbku wyraził i wykonterfektował, tak na sercach naszych wyryj, wyrysuj, występluj drogą mękę twoję i wszytkie śmierci twojej naczynia: rózgi, bicze, młoty, krzyż, goździe, abyśmy w rzetelnej zawsze pamięci mieli niewymowne dobrodziejstwa twoje, miłość przedziwną twoję, mękę, śmierć twoję.
Jakoś łotra tego na samym życia jego skonie oświecił i rajem udarował, tak i nam
w dzień i godzinę skonu naszego racz być przytomy, gere curam mei finis i ojcowską pokaż miłość i protekcyją, daj szczęśliwie usłyszeć: „Hodie mecum eris in paradiso. – Dzisia ze mną będziesz w raju”. Amen.

F

S. Weronika

Lucae 23, [43]

Podstawa wydania
J. Liberiusz, Gospodarz nieba i ziemie Jezus Chrystus, Syn Boży, Bóg wcielony, Zbawiciel i naprawca świata…, Kraków, Balcer Śmieszkowicz 1669, s. 258–288.

Nota biograficzna
Jacek Liberiusz (1599–1673), urodzony w mieszczańskiej rodzinie w podkrakowskim Kazimierzu, w wieku 17 lat wstąpił do zakonu kanoników regularnych lateraneńskich. Wykształcenie zdobył w Akademii Krakowskiej (magister sztuk wyzwolonych, doktor filozofii) i w Rzymie (doktor teologii). Był nauczycielem teologii i filozofii w Krakowie i Czerwińsku, przez
długi czas również kaznodzieją w kościele Bożego Ciała w Krakowie. Tamże był przełożonym
domu zakonnego i proboszczem parafii od 1644 r., dał się poznać jako dobry administrator.
Zostawił dorobek w postaci drukowanych zbiorów kazań: Gospodyni nieba i ziemie Naświętsza
Maryja Panna (1650 i 1657), Gospodarz nieba i ziemie Jezus Chrystus (1665 i 1669), Gwiazda
morska Najświętsza Panna Maryja (1670).
Wybrana bibliografia: PANUŚ 1, s. 463–467; J. Bieniarzówna, Liberiusz Jacek, PSB 17,
s. 282–283; SPTK 2, s. 524–525; J. Stramek, „Kaznodzieja znacznej wziętości” – ks. Jacek Liberiusz, [w:] Wielcy kaznodzieje Krakowa. Studia in honorem prof. Eduardi Staniek, red. K. Panuś, Kraków 2006, s. 119–129; M. Godawa, Boska harmonia stworzonego świata w „Kolędzie
gospodarskiej” Jacka Liberiusza (1599–1673), „Analecta Cracoviensia” 42 (2010), s. 201–222.

Objaśnienia
Motto: in dorso suo – lekcja Wulgaty Klementyńskiej, która stała się dla Liberiusza podstawą
interpretacji alegorycznej (ust. 3). W tłumaczeniu opartym na oryginale: „z kałamarzem pisarskim u boku” (BT).
[1]

potykano jednego królestwem – pewnemu człowiekowi ofiarowywano godność królewską.

[2]

spary – przedziały między palcami; tu: stopy.

[3]

w to potrafisz – dokonasz tego, poradzisz sobie z tym.
prawie – prawdziwie.
atramentarium […] atratam – niezbyt zręczna gra słów: atramentarium – kałamarz, jest określony przymiotnikiem rodzaju żeńskiego (zależnym od domyślnego
crux – krzyż) atratam – uczernioną. Liberiuszowi zależało na tym, by etymologicznie uzasadnić niezwykły obraz kałamarza niesionego na plecach, który porównał do
krzyża Chrystusowego.

[5]

kierem – kirem, czarną tkaniną używaną do dekoracji żałobnych.
firanki nad świątnicą Pańską – zasłona świątyni jerozolimskiej.
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[7]

Pliniusz – zwany Starszym, Gaius Plinius Secundus (23–79 po Chr.), pisarz rzymski,
autor dzieł historycznych, ale przede wszystkim Historii naturalnej (Naturalis historia)
w 37 księgach, swoistej encyklopedii nauk przyrodniczych. Pliniusz zginął podczas obserwacji wybuchu Wezuwiusza.
kłodkami – tu: klocami drewna.
przęślica – część kołowrotka, do której przymocowywano kądziel.

[8]

[marg.] Lipsius – Justus Lipsjusz (1547–1606), filozof i filolog niderlandzki, profesor uniwersytetów w Jenie, Lejdzie i Lowanium. Wydał liczne prace antykwaryczne
na temat historii i kultury Rzymu starożytnego. Zwolennik idei stoickich, które godził z chrześcijaństwem. Najważniejsze dzieła: De constantia (O stałości) 1584, Politicorum libri sex (1589). Wzmianka o Saladynie pochodzi z noty do 15 rozdziału drugiej księgi Politicorum.
Saladinus – Saladyn (zm. 1192), wódz i władca muzułmański, sułtan Egiptu, rozszerzył
znacznie swoje imperium. W walkach z chrześcijańskim Królestwem Jerozolimskim odniósł zwycięstwo pod Rogami Hittinu (1187) i zdobył Jerozolimę.
koni turskich – szlachetnych rumaków, których ród w dawnej Polsce wywodzono z Turcji.
spolijałów – łupów wojennych (łac. spolia, orum).
„Hoc unum ex domitore Orientis restat” – to tylko zostało po władcy Wschodu.
karacyny – pancerze (zwykle nie ze lnu, lecz z łusek metalowych).
przeszywane – haftowane; tu raczej: wzmacniane dodatkowymi szwami.

[9]

feniks – legendarny ptak wiązany z Egiptem; miał co kilkaset lat płonąć na stosie i odnawiać się z popiołów.
utrapieńszej – bardziej umęczonej.
napisał o nim Plinijusz – w Historii naturalnej, ks. 19 rozdz. 3.

[10]

Ecclesiam militantem – „Kościół walczący”, czyli ziemski, przeciwstawiany Kościołowi
tryumfującemu w niebie (Ecclesia triumphans).
mortyfikacyjami – umartwieniami.
„Vestiti lino mundo et candido” – „obleczonych płótnem czystym i świetnym” (Ap 15, 6).

[11]

własny – właściwy, tu: prawdziwy.

[12]

konterfet – portret, obraz.
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[13]

„Eritis sicut dii scientes bonum et malum” – „Będziecie jako bogowie, wiedząc dobre i złe”
(Rdz 3, 5).
trybut – daninę, udział.
ścierw – trup, zwłoki.

[14]

pogębkami – policzkowaniem.

[15]

aprehenzyja – przyjmowanie, tu: przyjęcie woli Ojca.
symptomata – objawy.
deficiente aquoso humore – przy braku wody w organizmie.
Maldonatus – Juan Maldonato (1533–1583), hiszpański jezuita, teolog i egzegeta, autor
komentarzy do czterech ewangelii (1596–1597, 2 tomy).
w Luzytanijej – w Portugalii.
[marg.] Escob. – prawdopodobnie: Antonio Escobar de Mendoza (1589–1669), hiszpański jezuita, autor dzieł z teologii moralnej oraz komentarzy do Ewangelii.
[marg.] Ioan. Sen. de veo – nie udało się ustalić, kogo ma na myśli autor.
zarówne – takie samo.
alteracyja – zmiana.

[16]

[marg.] Plutarch – Plutarch z Cheronei (zm. po 120 po Chr.), filozof i biograf grecki,
autor Żywotór równoległych i Moraliów (ok. 80 pism o treści filozoficznej, pedagogicznej
i religijnej). Nie udało się ustalić, z którego jego dzieła pochodzi przytoczona przez Liberiusza anegdota o Kserksesie.
media – (łac.) środki.
„Pater, si possibile est…” – Mt 26, 39.
mówi święty Hieronim – nie udało się ustalić pochodzenia cytatu.

[17]

Horta – imię tej bogini Plutarch wywodzi od czasownika hortari (zachęcać). Dziełko
pt. Rzeczy rzymskie (Quaestiones Romanae) znajduje się w Moraliach.
congressum – natłok.
„Apparuit illi angelus de coelo confortans eum” – „Ukazał mu się anioł z nieba, posilając go”.
ekshortacyjej – zachęty.
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„Ecce dedi te in lucem gentium…” – „Oto dałem cię na światłość narodów, abyś był zbawieniem moim aż do kończyn ziemie. Podnieś wokoło oczy twoje a obacz: wszyscy ci
zebrali się, przyszli do ciebie”.
kanaki – naszyjniki.
„percutientes pectora sua” – „bijąc piersi swoje”.
[18]

„Fiat voluntas tua” – „niech się dzieje wola twoja”.
„Fiat mihi secundum verbum tuum” – „niechaj mi się stanie według słowa twego”.

[19]

reałów – real: hiszpańska moneta srebrna, srebrnik.
armatno – z bronią.
„Venit turba cum gladiis et fustibus” – „Przyszła wielka rzesza z mieczami i z kijmi”.
„Poterat unguentum istud…” – „mógł się ten olejek przedać drożej niż za trzysta groszy”.
kasztel – zamek, budowla obronna; tu raczej: dom.
uczciwe własne – własną cnotę.

[20]

święty Bernat – św. Bernard z Clairvaux (1090–1153), cysters, opat klasztoru w Clairvaux,
wybitny filozof, mistyk i kaznodzieja (Doktor Miodopłynny). Znany z żarliwych kazań
maryjnych i mów nawiązujących do Pieśni nad Pieśniami. Kazanie o męce Pańskiej (Sermo de Passione Domini) znajduje się wśród kazań de tempore. Przytoczony przez Liberiusza fragment nie pochodzi jednak z tego kazania; być może błąd cytującego.

[21]

stosy – (niem. Stoss) ciosy.
kłykciami – palcami złożonymi w pięść.

[22]

„Nauka moja nie była pokątna…” – J 18, 20.
Salmeron – Alfonso Salmeron (1515–1585), jezuita, należał do grona pierwszych zwolenników św. Ignacego Loyoli. Był wybitnym teologiem i biblistą, odegrał znaczącą rolę
podczas soboru trydenckiego. Pozostawił 16 tomów komentarzy biblijnych; przytoczone w kazaniu Liberiusza miejsce znajduje się w t. 10.

[23]

Artemidorus – Artemidor z Efezu lub z Daldis, filozof stoicki (II w. po Chr.); jego imieniem podpisane jest dzieło Oneirokritika, czyli sennik.
despektować – znieważać.
grzeczniejszy – zręczniejszy, bardziej godny podziwu.
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[24]

świecę jasną kładą pod korzec – zob. Mt 5, 15 i paralelne fragmenty Mk i Łk.
poszyjkują – zadają ciosy w szyję.
alembiki – naczynia służące do destylacji.

[25]

„Pectitur ferreis hamis…” – Pliniusz, Historia naturalna, ks. 19, rozdz. 3.
przechędożenia – oczyszczenia.
konsultę – naradę.
kryminału – winy.
„Emendatum dimittam” – „skarawszy go, wypuszczę”.

[26]

ogień pieca babilońskiego – piec, do którego król babiloński Nabuchodonozor kazał wrzucić trzech młodzieńców odmawiających złożenia ofiar bogom pogańskim.
święty Chryzostom – św. Jan Chryzostom (zm. 407 po Chr.), biskup Konstantynopola, wszedł w konflikt z cesarzową Eudoksją, umarł na wygnaniu. Słynął jako znakomity mówca (gr. Chrysostomos – Złotousty); wiele jego kazań służyło egzegezie ksiąg
biblijnych. Był też autorem listów i traktatów. Kazanie De negatione Petri (O zaparciu
się Piotra), dziś uznawane za nieautentyczne, znajduje się wśród 88 homilii na Ewangelię św. Jana.
in Prato spirituali – w Łące duchowej, dziele Jana Moschosa (zm. 619 po Chr.), mnicha
wędrującego po klasztorach Bliskiego Wschodu na przełomie VI/VII w. Zbierał on materiały do żywotów mnichów, a także budujące historie i nauki ojców pustyni.
na szali swojej – tekst niezrozumiały. Rachab ukryła szpiegów na dachu swego domu (Wulgata łac. solarium, Wujek: altana); słowniki nie notują takiego znaczenia słowa „szala”.

[27]

kałauzem (z tureckiego) – przewodnikiem.
„Dominus praecedebat eos…” – „A Pan szedł przed nimi na okazanie drogi we dnie
w słupie obłoku, a w nocy w słupie ognistym, żeby był wodzem na drodze obojego
czasu. Nigdy nie odchodził słup obłoku we dnie, a słup ognisty w nocy przed ludem”
(Wj 13, 21–22).
„pectitur ferreis hamis…” – Pliniusz, zob. wyżej, ust. 25.

[28]

oblig – zobowiązanie.

[30]

sceptrum (łac.) – berło.
„Quantula est punctura spinae et quantum hominem domat” – „Jak niewielkie jest ukłucie
ciernia, a jak zniewala człowieka”.
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[marg.] Theocritus – fragment z IV idylli Teokryta z Syrakuz. W tłumaczeniu Atrura Sandauera: „Że od tyciuchnej drzazgi mąż taki mógł polec!” (Teokryt, Sielanki, tłum. i oprac.
A. Sandauer, Warszawa 1973, s. 44).
siedmidziesiąt i dwiema ościami – liczbę 72 kolców w koronie cierniowej podają interpretatorzy za św. Wincentym Ferreriuszem, dominikańskim kaznodzieją, Hiszpanem z pochodzenia (zm. 1419).
„Indignum diadema geris…” – dwuwiersz Remigiusza z Auxerre (zm. ok. 908), benedyktyna nauczającego w swym klasztorze oraz w Reims i Paryżu. Był autorem komentarzy
do ksiąg biblijnych, dzieł gramatyków i poetów.
[31]

„Spinas et tribulos germinabit tibi” – „Ciernie i osty rodzić ci będzie [ziemia]”.
głowne dumy – wymysły głowy.

[32]

U starych pogan na weselach – zob. Pliniusz, Historia naturalna, ks. 16 rozdz. 18.
„Effugi malum, inveni bonum” – przysłowiowe wyrażenie związane z greckimi obrzędami weselnymi; omawia je Erazm z Rotterdamu w Adagiach III, 1, 2.
Catullus in epithalamio Iuliae et Manilii – wiersz Katullusa (ok. 84–ok. 54 przed Chr.),
poety rzymskiego zaliczanego do grupy neoteryków. Utwór tu cytowany nosi nr 61, inc.
Collis o Heliconii, w. 11–15. Właściwe imiona państwa młodych brzmią Vinia i Manlius.
We współczesnych wydaniach tekst różni się nieco, m.in. w ważnym dla interpretacji Liberiusza miejscu: w w. 15 zamiast spineam quate taedam (potrząsaj kolczastą żagwią) jest
pineam quate taedam (potrząsaj sosnową żagwią); istotnie, mowa u Katullusa o pochodniach niesionych w czasie pochodu weselnego.

[33]

czynili […] serce – dawali nadzieję.

[35]

Dioskorides – lekarz wojskowy w Rzymie za Klaudiusza i Nerona (I w. po Chr.), autor
dzieł farmakologicznych, w których zebrał wiadomości o leczniczych właściwościach
ok. 600 roślin. O roślinie zwanej po łacinie rhamnus, którą polski autor nazywa głogiem,
w ks. 1, rozdz. 122 (nie 102, jak na marginesie u Liberiusza).
Caelius Rhodiginus – właściwie Lodovico Ricchieri (1469–1525), włoski filolog, profesor
humaniorów m.in. w Rovigo, Bolonii, Padwie i Mediolanie. Główne jego dzieło to Antiquarum lectionum libri XXX, zbiór komentarzy do autorów starożytnych.
[marg.] Pier. – prawdopodobnie odwołanie do Jana Pieriusa (właściwie Valeriano Bolzani, 1477–1560), historyka i filologa. Jego największe dzieło to Hieroglyphica seu de sacris Aegyptiorum aliarumque gentium literis.
na pastuchę – na pasterza.
rankor – gniew, złe uczucia.
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rosołach – frasunkach, kłopotach.
stosuj – porównuj.
[36]

aflikcyj – udręk.
instygują – nalegają, oskarżają.
wiotchą – słabą.
„Hei mihi qualis erat…” – cytat z Eneidy Wergiliusza, II 274, 277–278. Przekład Ignacego Wieniewskiego:
Ach, jak wyglądał! Jak strasznie zmieniony i inny niż tamten […]
Brodę zmierzwioną miał, włosy od krwi zlepione zakrzepłej,
Rany, co gęsto pokryły mu ciało, gdy było wleczone
Wokół murów ojczystych…

Liberiusz cytuje ostatni wers z odmianką, która pozwala mu zastosować wygląd Hektora wleczonego za rydwanem wokół murów Troi do opisu Chrystusa: zamiast quae circum
plurima muros / Accepit patrios polski autor czyta: quae circum plurima tulit.
[37]

omowa – obrona.

[38]

balką – belką.
Domysł jest świętego Bonawentury – św. Bonawentura (zm. 1274), franciszkanin, generał
zakonu, kardynał. Znakomity filozof i teolog, zwany Doktorem Serafickim. Przez długi czas przypisywano mu dzieło Meditationes vitae Christi, które wpłynęło na późnośredniowieczne utwory pasyjne; wśród nich w Polsce ważne miejsce zajmują Rozmyślanie
przemyskie i Baltazara Opeca Żywot Pana Jezu Krysta.

[40]

„Textumque rursus tunditur clavis, semper iniuria melius” – „Utkany len znowu tłucze się gwoźdźmi, dzięki gwałtowi jest coraz lepszy” (Pliniusz, Historia naturalna,
ks. 19, rozdz. 3).

[41]

pelikanie – według średniowiecznych „fizjologów” pelikan ożywia swe pisklęta, które
wcześniej sam zabił lub uczynił to jego małżonek, rozrywając własną pierś i skrapiając
martwe od trzech dni dzieci krwią.
palcatami – kijami.
witaj, głowo …, twarzy …, oczy… itd. – kaznodzieja nawiązuje do schematu „pozdrowień członków cierpiącego Zbawiciela”, obecnych w polskiej pieśni pasyjnej od pierwszej
połowy XVI w.; ich źródłem mógł być późnośredniowieczny kult pięciu ran Chrystusa,
a pierwowzorem literackim – hymn Salve mundi salutare, przypisywany św. Bernardowi z Clairvaux lub Arnolfowi de Louvain (zm. 1250). Najbardziej znanym dziś przykładem jest pochodząca z XVII w. pieśń Dobranoc głowo święta.
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przekopane – tu: przebite.
[43]

O pawie piszą – nie udało się ustalić źródła tej informacji; nie są nim najbardziej znane „fizjologi”.
„Pater, peccavi in caelum…” – „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i przed tobą, jużem nie
jest godzien być zwan synem twoim”.
mandatów – przykazań.
przeraź – przekłuj.
matronie Weronice – apokryficznej kobiecie, która otarła Jezusowi twarz podczas Drogi Krzyżowej, za co otrzymała dar w postaci podobizny Jego twarzy na chuście (rąbku).
gere curam mei finis – wers z hymnu Dies irae Tomasza z Celano, strofa 17: „miej pieczę
o mym skończeniu” ( J. Białobocki, Hymny i prozy polskie…, Kraków 1648).

Franciszek Rychłowski

Na Wielki Piątek
o męce Chrystusowej
kazanie pierwsze
O vos omnes qui transitis per viam, attendite et videte, si est dolor sicut dolor meus.
Thren. 1, [12]
O wy wszyscy, którzy drogą idziecie, uważajcie i upatrujcie, jeżeli jest boleść jako
boleść moja!
[1] Powiedział Izajasz: „Generationem eius quis enarrabit? – Rodzenie – prawi – Chrystusowe, tak wieczne jako i doczesne, i któż wypowie?”. Chrześcijanie w Chrystusie namilszy! Ja zaś dziś, gdy mi o męce Chrystusowej przychodzi
mówić, śmiele mówię: Passionem eius quis enarrabit? Gorzką mękę Chrystusową
i któż wypowie? Jako prorok święty pojąć nie mógł dziwnego narodzenia jego,
tak żaden rozum ludzki pojąć nie może, a zatym ani język wypowiedzieć, gorzkości męki Jezusa Pana i Zbawiciela naszego. Tak bowiem naucza Antonin święty:
„Tantus fuit dolor huius passionis, ut sol intelligentiae nostrae ecclypsetur et obscuretur
ad intelligentiam eius, nec plane capere potest. – Taka – prawi – była boleść męki
Chrystusowej, iż do zrozumienia jej ćmi się słońce rozumienia naszego i żadną miarą tej boleści pojąć nie może”. A nie dziw, iż człowiek pojąć boleści męki
Chrystusowej nie może, ponieważ doskonale poznać Boga, który cierpi, nie może;
ale jako sam tylko Bóg siebie doskonale zna, tak też sam tylko Bóg mękę Chrystusowę doskonale pojąć może. Co sam Chrystus jaśnie przyznaje, przez proroka mówiąc: „Tu scis improperium meum et confusionem meam. – Ty, o Boże mój,
znasz urąganie moje i hańbę moję”.
[2] Cóż tedy czynić mamy, ponieważ męki Chrystusowej ani pojąć, ani wypowiedzieć możemy? Więc już ani jej uważać, ani o niej mówić będziemy? Bynamniej. Lubo bowiem doskonale pojąć jej i mówić o niej nie możemy, abyśmy
jednak według możności naszej wielkość tej męki uważali i o niej mówili, afektuje
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Thren. 1, [12]

po nas tego Chrystus przez proroka świętego Jeremijasza na nas wołając: „O vos
omnes, qui transitis per viam, attendite et videte, si est dolor sicut dolor meus! – O wy
wszyscy, którzy drogą idziecie, to jest na tym świecie żyjecie, uważajcie i upatrujcie, jeżeli jest boleść podobna boleści mojej!”. Tej woli Chrystusa Pana naszego
dosyć czyniąc, abyśmy ciężkość i srogość męki jego uważyli, pokażę na teraźniejszym kazaniu ciężkość i srogość męki Chrystusowej ex quadruplici causa, z czworakiej przyczyny: ex causa finali, z końca, dla którego Chrystus cierpiał; ex causa materiali, z przyczyny, według której cierpiał; ex causa efficiente, z przyczyny, od
której cierpiał; ex causa instrumentali, z instrumentów, przez które cierpiał. Będzie
to wszytko ku czci i chwale Bożej, ku zbudowaniu naszemu.
[3] Co się tknie naprzód causam finalem, przyczyny, dla której Chrystus cierpiał, ta nie insza była, tylko aby był Chrystus męką swoją grzechy wszytkich ludzi oraz zgładził i za nie dosyć uczynił. Z tej przyczyny srogości i ciężkości męki
Chrystusowej tak dowodzę.
[4] Ciężki jest grzech ex parte offensi, z strony Boga obrażonego. Jeżeli bowiem
ciężka wina tego, który się porwie na mieszczanina, cięższa jeszcze gdy na senatora, jeszcze cięższa kiedy na króla – toć nieskończenie cięższa, kiedy na nieskończonej dobroci Boga. Ciężki jest grzech i ex parte offendentis, z strony tego, który grzeszy, bo jeden robaczek ziemski, jeden proch, jedno zgoła nic porywa się na
Boga, na morze niezbrodzone wszelakiej istności i doskonałości. Z tych i z inszych
stron grzech jest tak ciężki, iż żaden człowiek żadnymi zasługami, i największymi i najdłużej trwającymi, Bogu dosyć uczynić za niego nie może. Czego poważny Klimakus naucza: „Si peccata nostra secundum quod ponderanda sunt, ponderaremus; arbitraremur nos non posse satisfacere pro iisdem, etiamsi mille annis in pane et
aqua abstineremus universumque mundum produceremus nobiscum, et pro nobis plorantem totum quoque Iordanem. – Gdybyśmy – prawi – grzechy nasze, tak jako mają
być uważone, uważyli, doszlibyśmy tego, iż za nie Panu Bogu dosyć uczynić nie
możemy, choćbyśmy i tysiąc lat na chlebie i wodzie pościli, choćby się za nami
wszytkiego świata ludzie przyczyniali i choćbyśmy tak wiele łez wylali, jako w rzece
Jordanie wody”. O tymże i Hieronim święty in regulis: „Forsitan parum aestimas culpam? Dico tibi, quod nec pro minima culpa totus satisfacere mundus potest, nisi Deus
ex sua pietate dignaretur ignoscere. – Podobno ty – prawi – lekce sobie grzech poważasz? Powiadam ci, iż za jeden najmniejszy grzech nie mógłby Bogu i wszytek
świat dosyć uczynić, gdyby nie miłosierdzie Boskie”. Choćby kto miał cnoty i zasługi wszytkie Panny Przenaświętszej, choćby kto miał wszytkie cnoty i zasługi
wszytkich milijonów aniołów świętych, choćby kto miał cnoty i zasługi wszytkich
męczenników świętych, wszytkich wyznawców, wszytkich panienek – przecie by
bez miłosierdzia Boskiego tymi wszytkimi i za namniejszy swój grzech Bogu dosyć uczynić nie mógł. Ale tak jest, iż Chrystus Pan męką swoją miał Bogu dosyć
uczynić za grzechy ludzkie. Toć kiedyby był miał męką swoją jeden tylko grzech
mały jednego człowieka zgładzić, miałaby męka jego ciężkością swoja przechodzić
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ciężkość pokuty, którą by kto czynił barzo ciężką przez tyciąc lat; miałaby przechodzić ciężkość cnót i zasług Panny Przenaświętszej; miałaby przechodzić ciężkość
cnót i zasług wszytkich milijonów aniołów, miałaby przechodzić wszytkę ciężkość
cnót i zasług męczenników świętych, miałaby była przechodzić wszytkę zacność
cnót i zasług wyznawców i panienek świętych. Toć kiedy męką swoją Chrystus
miał zgładzić nie tylko jeden malusieńki grzeszek jednego człowieka, ale wszytkie
i najcięższe grzechy wszytkich ludzi, których jest prawie rzecz niezliczona; bo niejeden z nich z Manassesem mówi: „Peccavi super numerum arenae maris. – Zgrzeszyłem, popełniłem więcej grzechów niż jest piasku w morzu”; a wszyscy z Janem
świętym mówią: „In multis delinquimus omnes” – toć tedy męka Chrystusowa gładząca te wszytkie grzechy musiała być niewymownie ciężka.
[5] Po wtóre, tejże ciężkości męki Chrystusowej z ciężkości grzechu tak dowodzę. I jeden grzech śmiertelny zasługuje poenam damni, to jest utratę łaski Bożej
i chwały niebieskiej nieskończonej; zasługuje poenam sensus, to jest mękę wieczną
nieskończoną w ogniu piekielnym. Tak nas abowiem Kościół święty Matka nasza naucza: „Et qui bona egerunt, ibunt in vitam aeternam, qui vero mala, in ignem
aeternum. – A którzy dobrze czynili, pójdą do żywota wiecznego, którzy zaś źle,
pójdą w ogień wieczny”. Toć musi być ciężka Bogu barzo satysfakcyja, kiedy kto
Bogu dosyć uczyni za jeden grzech śmiertelny i przywróci tym jednemu człowiekowi łaskę Bożą i chwałę niebieską, i odwróci od niego wieczny ogień piekielny. Toć niesłychanie musi być cięższe to dosyćuczynienie, którym kto Bogu
dosyć uczyni nie za jeden tylko grzech śmiertelny, ale też za niezliczone grzechy śmiertelne; gdy kto nie jednemu człowiekowi, ale niezliczonym ludziom łaskę Bożą i chwałę niebieską utraconą przywróci i gdy od tychże niezliczonych
wieczne piekło odwróci. Ale tak jest, iż Chrystus Pan męką swoją przenaświętszą za wszytkie grzechy nasze miał Bogu dosyć uczynić. Tak bowiem mówi Izajasz prorok: „Posuit Dominus in eo iniquitates omnium nostrum”. I samże Chrystus
mówi: „Supra dorsum meum fabricaverunt peccatores, prolongaverunt iniquitatem
suam”. I Bóg Ociec niebieski przez Izajasza proroka tak oznajmuje: „Propter scelus populi mei percussi eum”; i znowu prorok: „Vere languores nostros ipse tulit et dolores nostros ipse portavit”. Tymże męki swojej dosyćuczynieniem miał Chrystus
odwrócić od niezliczonych ludzi wieczny ogień piekielny. Toć tedy ta ciężkość
męki Chrystusowej musiała być z tej miary niesłychanie ciężka.
[6] Rzeczesz: „I lekkie boleści Chrystusowe, jako pochodzące od nieskończonej osoby, były nieskończonej wagi według teologów. Toć nie było trzeba Chrystusowi tak ciężkich boleści cierpieć”. Toć źle inferujesz: ciężkie dosyćuczynienie
zasłużyły grzechy nasze, i tak ciężkie, że za nie żadne pokuty stworzenia któregokolwiek dosyć uczynić nie mogły; toć mówię, źle inferujesz, iż męka Chrystusowa dosyć czyniąca za te grzechy musiała być bardzo ciężka.
[7] Na to słuchaj odpowiedzi nie mojej, ale Tomasza świętego Doktora Anielskiego: „Christus voluit genus humanum a peccatis liberare non sola potestate, sed etiam
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iustitia; et ideo non solum attendit quantam virtutem dolor eius haberet ex divinitate unita, sed etiam quantum dolor eius sufficeret secundum humanam naturam ad satisfactionem. – Chrystus Pan – prawi – chciał naród ludzki od grzechów wyzwolić nie samą
tylko mocą, ale też sprawiedliwością; i przeto nie to tylko uważał ani się na to tylko oglądał, jako wielką moc miała boleść jego stąd, iż była z bóstwem złączona, ale
też to upatrował, aby boleść jego według ludzkiej natury za grzechy dosyć uczyniła”.
Którymi słowy jaśnie daje znać Doktor święty, iż męka Chrystusowa według ciężkości grzechów ciężką barzo była. Jużem tedy jakokolwiek pokazał ciężkość męki
Chrystusowej ex causa finali, z ciężkości grzechu, dla którego cierpiał.
[8] Co się tknie causam materialem, potrzeba wiedzieć, iż materyja, według której
Chrystus cierpiał, była dusza jego i ciało jego święte. Cierpiał Chrystus na duszy;
tak abowiem sam mówi: „Intraverunt aquae usque ad animam meam”, to jest według tłumaczów Pisma Świętego: „Przeniknęły boleści aż do dusze mojej”. Cierpiał i na ciele, bo się tak sam uskarża: „Supra dorsum meum fabricaverunt peccatores. – Na grzbiecie moim budowali grzesznicy” (to jest rany mu wielkie zadawali).
I znowu: „Foderunt manus meas et pedes meos. – Przekopali ręce moje i nogi moje”.
[9] Że tedy naprzód ex parte animae pati volentis ciężka była barzo męka Chrystusowa, dowodzę tak. Dusza Chrystusowa poznawała doskonale rozumem swoim obfite pożytki, kóre z tej męki pochodzić miały. Toć tedy dusza Chrystusowa
pragnęła i chciała jako największej męki; toć ta męka jego była barzo ciężka. Tej
konsekwencyjej: dusza Chrystusowa doskonale poznawała obfite pożytki, które
z męki tej płynąć miały, toć pragnęła i chciała jako największej męki – dowodzę
tak: im kto doskonalej poznawa jakie dobro, tym go więcej pragnie. Widziemy bowiem, iż ludzie im więcej poznawają pożytki, które z nauk pochodzą, tym więcej
nauk pragną i tym o większe się nauki starają; a którzy nie poznawają tych pożytków, o nauki się też nie starają, gdyż ignoti nulla cupido. Jeżeli tedy dusza Chrystusa Pana doskonale poznawała pożytki, które z boleści męki jego pochodzić miały,
toż tych boleści jako najwięcej pragnąć i życzyć sobie musiała. Druga: im która dusza więcej kogo miłuje, tym więcej dla niego cierpieć pragnie. Słuchajcie miłującej
Chrystusa dusze Ignacego świętego, jako ta pragnie więcej cierpieć: „Utinam fruar
bestiis illis, quae mihi praeparatae sunt, quas velim mihi veloces reperiri, quas etiam alliciam, ut compendio me devorent, non ut quosdam territae non attigerunt; eaeque nisi
voluerint ultro, ego vim inferam. Ignis, crux, bestiae, confractio ossium, membrorum
divisio et totius corporis contritio, et tota tormenta diaboli in me veniant, modo Christo fruar. – Życzę – prawi – sobie, aby mię bestyje pożarły; o, kto by mi to dał, aby
ochotne były na pożarcie moje! Uchowaj Boże tego, aby się mnie przelękły i dotknąć się mnie jako inszych męczenników nie śmiały; jeżeliby leniwe do pożarcia
mnie były, ja się sam do nich drzeć będę i ja przymuszać będę, aby mię dla Chrystusa mego co prędzej pożarły. Ogień – prawi – krzyż, bestyje, połamanie kości,
poszarpanie członków, wszytkiego ciała starcie i wszytkie męki dyjabelskie niechaj
na mię przyjdą, bylem Chrystusa zażywał”. Ale tak jest, iż ani dusza Ignacego
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świętego, ani któregokolwiek inszego tak gorąco Chrystusa abo kogo innego nie
miłowała, jako gorąco Chrystus umiłował dusze nasze. On bowiem sam o sobie
mówi: „Fulcite me floribus, stipate me malis, quia amore langueo. – Obłóżcie mię
kwieciem, obsypcie mię jabłkami, bo od miłości ustaję”. Toć jeżeli dusza Ignacego świętego abo któregokolwiek insza pragnęła barzo wiele cierpieć dla Chrystusa – nieporównanym sposobem dusza Chrystusowa więcej pragnęła cierpieć dla
dusze ludzkiej. Toć męka Chrystusowa musiała być barzo ciężka ex parte animae
Christi pati volentis, z strony dusze Chrystusowej cierpieć pragnącej.
[10] Po wtóre, tegoż dowodzę ex parte animae Christi apprehendentis, z strony dusze Chrystusowej aprehendującej. W Ogrójcu przed oczyma dusze Chrystusowej
stanęła śmierć jego już następująca, stanęły grzechy ludzkie. Ale tak jest, iż te rzeczy sprawowały w duszy Chrystusowej wielki smutek, a zatym wielką serdeczną
boleść. Toć tedy ciężka była barzo męka Chrystusowa ex parte animae Christi apprehendentis, z strony dusze Chrystusowej aprehendującej; iż naprzód śmierć, która
stanęła w Ogrójcu w oczach jego, ciężki w duszy jego smutek sprawiła, tak pokazuję. Powiedział Ekklezyjastyk: „O mors, quam amara est memoria tui! – O śmierci – prawi – jako jest gorzka pamiątka o tobie!”. Toć jeżeli śmierć, która przed
oczyma stanie, sprawuje w duszy smutek – im śmierć następująca będzie okrutniejsza i zelżywsza, tym większy smutek w duszy sprawować będzie. Ale tak jest,
iż śmierć Chrystusowa, która na niego już już następowała, była najokrutniejsza
i najzelżywsza. Tak abowiem Żydzi między sobą uradzili: „Morte turpissima condemnemus eum”. Jakoby rzekli: „Nie dosyć nam na tym, abyśmy tego zdrajcę Jezusa jakąkolwiek śmiercią stracili, nie dosyć, abyśmy go jakokolwiek z tego świata
zgładzili; ale wymyślmy na niego jako najzelżywszą śmierć: „morte turpissima condemnemus eum”. I wymyślili śmierć krzyżową. Toć tedy w onym kielichu stanęła
ta śmierć przed oczyma Chrystusowymi, a przy tym stanęły one powrozy mocne,
one stryczki ostre, one łańcuchy żelazne, którymi miał być wiązany i po Jeruzalem włóczony; gdy stanęły przy tym one okrutne bicze i rózgi, i łańcuszki, którymi miał być srodze biczowany; gdy stanął on słup, do którego miał być przywiązany; ono ciernie, którym miał być skłuty, on krzyż ciężki, one gwoździe zaostrzone,
którymi miały być ręce i nogi przebite. O jako tak okrutna i zelżywa śmierć następująca wielki smutek w duszy jego sprawować musiała!
[11] Że też grzechy ludzkie, które stanęły przed oczyma jego, wielki smutek w duszy jego sprawowały, tak dowodzę. W ludziach grzesznych grzech sam z siebie sprawuje wielki smutek. Niech grzesznik pożywa i najsmaczniejszych potraw – ma jednak przy tym w sercu gorzką barzo potrawę, to jest gryzienie sumnienia z grzechu
pochodzące; niech grzesznik słucha wdzięcznych melodyj i muzyki – w sercu go jednak melancholija z grzechu pochodząca trapi; niech grzesznik w pałacach zacnych
i dziwnie pięknie ozdobionych mieszka – w sercu jednak ciężki go robak z grzechu
pochodzący jadowicie kąsa; niech grzesznik na łożach kosztownych i miękko usłanych spoczywa – w sercu jednak ostre ciernie utrapienia z grzechu pochodzącego
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ustawicznie go drapie; niech grzesznik z miłymi i poufałymi przyjaciółmi rekreacyjej i dobrej myśli zażywa – w sercu jednak nieprzyjaciel grzech wielce mu strofowaniem swoim dokucza. Tak abowiem do grzesznego człowieka mówi prorok: „Dabit
tibi Dominus cor pavidum et animam consumptam moerore. – O, grzeszniku – prawi – da-ć Pan Bóg bojaźliwe serce i duszę smutkiem strapioną”. O tymże Ambroży ś[więty], pisząc in Psal[mum] 35 a tłumacząc one słowa: Et peccatum meum contra me est semper, tak wyraźnie mówi: „Offunditur enim nobis nostri imago peccati, nec
quietum esse reum suum permittit. Itaque dum oramus, peccatum offunditur; ubi somnus
sensum corporis relaxaverit, peccatum recurrit; semper nobis terror noster tanquam malus
exactor occurrit vel tanquam improbus foenerator conveniens debitorem”. I tak grzechy
jednego człowieka, gdy je aprehenduje, srogi w nim smutek sprawują. Niechżeby ten
człowiek nie tylko się smucił z swoich tylko grzechów, ale i z dziesiąci innych ludzi
grzechów – o, jako by się daleko więcej smucił! Niechżeby się z tysiąca abo z milijona ludzi grzechów, mocno je aprehendując, smucił – o, któż wypowie, jaki by to
był smutek jego! Ale tak jest, iż Chrystus Jezus, Pan i Zbawiciel nasz, sam grzechu
nie mając, przyjął na się smutek nie tylko pochodzący z grzechów jednego człowieka, nie tylko smutek pochodzący z grzechów milijona ludzi, ale też przyjął na się
smutek pochodzący z grzechów wszytkich ludzi, począwszy od Adama aż do ostatniego człowieka. Jako wyraził Izajasz, mówiąc: „Vere dolores nostros ipse tulit et languores nostros ipse portavit. – Zaprawdę boleści nasze on zniósł i słabości nasze on
znosił”. O tymże i Ambroży święty: „Ergo pro me doluit, qui pro se nihil habuit quod
doleret; et sequestrata delectatione Divinitatis aeternae taedio meae infirmitatis afficitur. Suscepit enim tristitiam meam, ut mihi laetitiam suam mereretur”. A przyjął na się
Chrystus smutek pochodzący ex perfectissima apprehensione peccatorum. Jako bowiem
dusza jego była perfectissima, najdoskonalsza – tak też i akty dusze, a zatym i aprehenzyja złego, musiała być najdoskonalsza. Toć niesłychanie ciężki musiał być smutek, z grzechów wszytkich ludzi pochodzący, w duszy Chrystusowej. Toć już jasna
rzecz, iż ciężka barzo była męka Chrystusowa ex parte animae malum culpae apprehendentis, z strony dusze złość grzechu aprehendującej.
[12] Po trzecie, ciężkości męki Chrystusowej dowodzę ex parte animae Christi peccata nostra detestantis, z strony dusze Chrystusowej za grzechy nasze żałującej. Ta
wola ludzka więcej żałuje za grzechy, której rozum doskonalej poznawa ciężkość
grzechowej złości i która więcej miłuje Pana Boga, przeciwko któremu jest grzech;
i która ma większą łaskę Bożą i auxilia divina ad dolendum de peccatis, większe ratunki Boskie do żałości za grzechy. Ale tak jest, iż woli ludzkiej Chrystusowej rozum najdoskonalej ze wszytkich ludzi poznał złości grzechowej ciężkość. Dusza
bowiem Chrystusowa od punktu poczęcia swego miała perfectissimam scientiam infusam, miała najdoskonalszą wiadomość wszytkich rzeczy, jako teologowie nauczają.
Taż wola Chrystusowa najdoskonalej ze wszytkich ludzi Boga miłowała, jako naucza Tomasz święty. Taż wola Chrystusowa miała największą łaskę Bożą, bo Chrystus był plenus gratia et veritate. Taż wola Chrystusowa największe miała ratunki
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Boskie do żałości za grzech<y>1. Toć przy męce swojej Chrystus niezmierną żałość
miał za grzechy ludzkie, a zatym na duszy swojej niezmierną odnosił boleść. Ale jakoż wżdy wielką? Pisze Tomasz Cantipratens[is], iż do arcybiskupa senoneńskiego
przystąpił na spowiedź jeden grzesznik, który się był ciężkiego wszeteczeństwa dopuścił, i spowiadając się z wielką skruchą i z wielkim płaczem, pytał się spowiednika, jeżeli też to rzecz podobna, żeby był jakimi łzami i jakim karaniem podjętym
mógł dostąpić odpuszczenia grzechu onego. Na to mu spowiednik: „Możesz dostąpić odpuszczenia, byleś podjął pokutę, którą ci zadam”. To grzesznik on usłyszawszy, krzyknie wielkim głosem: „O ojcze, choćbyś mi kazał i najsroższą śmiercią zginąć, gotów-em tę śmierć podjąć za grzechy moje; i owszem, ojcze, choćbyś
mi tysiąc śmierci podjąć kazał, gotów-em na to wszytko”. Pocznie z nim pospołu płakać i spowiednik, a płacząc rzecze do niego: „A toż ci naznaczam pokutę na
lat siedm”. Zawołał grzesznik: „A cóż to jest siedm lat? Choćbym żył lat i sto, i tysiąc, i w najcięższej pokucie, nie dosyć bym przecie uczynił Bogu za ciężkie grzechy
moje”. Tu spowiednik, zadziwiwszy się tak wielkiej skrusze grzesznika tego, rzecze:
„Idź – prawi – przez trzy dni tylko pościć będziesz na chlebie i wodzie, a Bóg tobie grzechy twoje odpuści”. Dopiero grzesznik pocznie wołać: „Ojcze, mało to, zadaj, proszę, pokutę godną grzechom moim”. Zdumiewając się takiej gorącej żałości, spowiednik na ostatek rzecze: „Idź, jeden tylko paciorek za grzechy zmówisz,
a Bóg ci twoje grzechy odpuści”. Tu grzesznik od żalu i smutku za grzech płacząc
i rycząc padł na ziemię i od wielkiej za grzech boleści umarł.
[13] Podobną rzecz pisze Antystinus in vita beati Vincentii Ferrariensis, parte prima, capite 31. Człowiek jeden w grzech wielki wpadszy spowiadał się Wincentemu
świętemu, który mu zadał za pokutę pościć przez trzy dni na chlebie i wodzie; a gdy
grzesznik spytał: „Czy podobnaż to, ojcze, abym ja tą pokutą uszedł ognia piekielnego, który-m grzechem moim zasłużył?” – na to mu spowiednik: „Trzy tylko paciorki zmówisz, a Bóg ci grzechy odpuści”. Co słysząc grzesznik, tak wielkiej się
dobroci Boskiej zdumiewając, pocznie pierwszy paciorek mówić, i jeszcze go nie
skończył, a oto z wielkiej przeciwko Bogu miłości i dla ciężkiego za grzechy żalu
serce się w nim rozpukło i padszy na ziemię ducha Bogu oddał.
[14] Jeżeliż to ci i inni grzesznicy, nie poznawszy tak doskonale ciężkości grzechu, nie miłując tak gorąco Pana Boga, którego obrazili, nie mając tak wielkiej
łaski Bożej i takich Boskich ratunków, a przecież tak ciężką żałość za grzechy
swoje odnoszą, iż jej znieść nie mogąc umierają – cóż rozumieć mamy, jako ciężką żałość miał Chrystus Pan za grzechy ludzkie, który poznał doskonale ich złości, który najgoręcej P[ana] Boga miłował, który miał tak wielkie łaski i ratunki
Boskie. O, zaprawdę była to tak ciężka żałość, iż i pot krwawy z Chrystusa wycisnęła; gdzieby była nie wszechmocna ręka Boska, pewnie by była Chrystusa
1
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o śmierć przyprawiła. Tak abowiem sam Chrystus mówi: „Tristis est anima mea
usque ad mortem – Smutna jest dusza moja aż do śmierci”.
[15] Po czwarte, ciężka była męka Chrystusowa ex parte animae omni consolatione carentis, z strony dusze żadnej pociechy niemającej; czego tak dowodzę. Inszym
świętym swoim Pan Bóg podał kielich męki z pociechami zmieszany: calix in manu
Domini vini meri plenus mixto. Dał inszym Pan Bóg fel et mel, żółć i miód; podał
im jedną ręką kamień, drugą ręką chleb. Tak Dawidowi ś[więtemu], który o sobie
mówi: „Secundum multitudinem dolorum meorum in corde meo consolationes tuae laetificaverunt animam meam. – Według – prawi – wielości boleści moich w sercu moim
pociechy twoje uweseliły duszę moję”. Tak Pawłowi świętemu, który o sobie mówi:
„Repletus sum consolatione, superabundo gaudio in omni tribulatione nostra. – Pełny jestem pociechy, obfituję weselem we wszelakim utrapieniu naszym”. Tak podał męki
apostołom świętym: „Ibant apostoli gaudentes a conspectu concilii. – Odchodzili apostołowie z weselem od trybunałów tyrańskich”. Tak podał kamienie Szczepanowi
świętemu: „Lapides torrentis illi dulces fuerunt. – Kamienie – prawi – z strumienia
słodkie mu były”. Tak podał krzyż Andrzejowi świętemu, który na nim umierał.
Tak podał kratę żelazną a prawie ognistą Wawrzyńcowi świętemu, na której on
leżąc z tyrana się śmiał. Tak podał węgle ogniste Tyburcemu świętemu, które mu
się śliczną różą zdały. Jednym słowem, ludzie święci cierpieli męki, ale zawsze prawie z wielkimi od P[ana] Boga na duszy pociechami. Ludzie zaś nieświęci w mękach swoich miewali pociechy od niektórych konsyderacyj, które im rozum ludzki
podawał. Tak Mucjusz Scewola cieszył się konsyderacyją chwały światowej, kiedy
mu rękę ogniem palono. Jemu abowiem te wierszyki przypisano:
His flammis inuror ad gloriam.
Unimanum vivere satius quam inglorium;
Et facere, et pati fortia Romanorum est.

Ale tak jest, iż dusza Chrystusa Pana przy męce swojej ani od Pana Boga,
ani od racyjej rozumu swego pociechy żadnej nie miała, jako się z onych słów pokazuje: „Deus, Deus meus, ut quid dereliquisti me. – Boże, Boże mój, czemuś mię
opuścił?”. Nie miała pociechy ani od konsyderacyj jakich rozumu ludzkiego, bo sam
Chrystus o sobie mówi:2„Renuit consolari anima mea. – Nie chciała przyjmować
pociechy dusza moja”. Nie miała dusza Chrystusowa pociechy ani a superiori parte animae, bo choć ta na Boga jaśnie patrzyła, jednak niższej cząstce żadnej pociechy nie spuszczała, tak dalece, że sama o sobie dusza Chrystusowa mówi:3„Dolores
inferni circumdederunt me. – Boleści piekielne ogarnęły mię”, to jest, jako w mękach piekielnych żadnej pociechy niemasz, tak ani w moich. Jeżeliż tedy dusza
[16]
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Chrystusowa i najmniejszej pociechy w męce swojej nie miała, jaśnie za tym idzie,
iż męka Chrystusowa była barzo ciężka ex parte animae Christi consolatione carentis, z strony dusze Chrystusowej żadnej pociechy niemającej.
[17] Iż też ex parte corporis Christi, z strony ciała Chrystusowego, ciężka barzo
była męka jego, tak pokazuję. Im ciało którego człowieka jest miększe, subtelniejsze, kompleksyjej zacniejszej, tym w mękach cięższą boleść czuje. Widziemy bowiem na oko, iż pan subtelniejszej kompleksyjej podczas od tego umiera, od czego gruby wieśniak ani zachoruje; i pokrzywa twarz poparzy, której pięta namniej
nie uczuje; i zima ciężka niektóre drzewa psuje, a drugim bynamniej nie szkodzi.
Ale tak jest, iż ciało Chrystusa Pana było barzo miękkie, subtelne, bo przezacnej
kompleksyjej. Naprzód prze to, iż słuszna była, aby ów człowiek, który miał być
prawdziwym Bogiem, miał też i ciało jako najzacniejsze; słuszna była, aby to ciało, które z personą Boską złączone było, jako najzacniejszej kompleksyjej zostawało. Jako bowiem dusza ta, która miała być z personą Boską złączona, miała być
ze wszytkich ludzkich dusz najzacniejsza, tak też przystało, aby i ciało, które z tąż
personą złączone być miało, ze wszytkich ciał ludzkich najzacniejsze było. Po wtóre dlatego, iż rzemięśnik ciała tego był najzacniejszy ze wszytkich, to jest Duch
Przenaświętszy. Tak abowiem anioł do Panny Przenaświętszej mówi: „Duch Święty zstąpi na cię i moc Najwyższego zasłoni tobie”. I znowu do Józefa świętego:
„Quod enim in ea natum est, de Spiritu Sancto est. – Co się bowiem z niej urodziło,
z Ducha Ś[więtego] jest”. A któż kiedy może tak wielkiemu i zacnemu rzemięśnikowi najzacniejszego skutku nie przypisać? Toć i z tej miary ciało Chrystusowe
było kompleksyjej najdoskonalszej. Patrzcie dlatego, iż ciało ma do dusze proporcyją; ale dusza Chrystusowa była ze wszytkich najzacniejsza, toć także i ciało. Po
czwarte dlatego, iż panieńskie ciało jest subtelniejsze i miększe niż ciało męskie.
Ale tak jest, iż Duch Przenaświętszy z samego tylko ciała, to jest ze krwie Panny
Przenaświętszej formował ciało Chrystusowe. Toć to ciało musiało być dziwnie
miękkie i najsubtelniejsze. Toć tedy z strony ciała Chrystusowego najsubtelniejszego barzo ciężka była męka Chrystusowa.
[18] Po wtóre tegoż dowodzę. Wszystkie członki ciała Chrystusowego cierpiały:
głowa i czoło przenaświętsze tysiącem ciernia, według Biernata świętego, było skłute; włosy Jezusowe były wytargane, uszy bluźnierskimi zelżywościami napełnione;
twarz przenaświętsza policzkami zbita i plwocinami zeszpecona; usta żółcią i octem napawane, nozdrza smrodem trupów na górze Kalwaryjej utrapione; szyja naświętsza poszyjkami zbita i żelaznymi łańcuchami okrutnie potarta; plecy biczami
i powrozami okrutnie poorane; oczy patrzące na namilszą Matkę utrapione; ramiona ciężkim krzyżem haniebnie zranione; ręce i nogi ostrymi gwoździami przybite;
wnętrzności, gdy ciało z krzyżem podniesiono, potargane; żyły w ciele Jezusowym
porwane; kości niemal wszytkie z miejsc swoich wytrącone i policzone. Jednym słowem: „A planta pedis usque ad verticem capitis non erat in eo sanitas. – Od stopy nogi
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aż do wierzchu głowy nie było w nim zdrowego członka”. Toć tedy ex parte corporis,
z strony ciała Chrystusowego, była barzo ciężka męka Chrystusowa.
[19] A zatym już jasna rzecz, iż ex causa materiali ciężka była męka Chrystusowa.
[20] Co się tknie causam efficientem, potrzeba wiedzieć, iż causa efficiens męki Chrystusowej byli dyjabli i ludzie. Od tych bowiem cierpiał Chrystus, jako sam mówi
tym, którzy go pojmać przyszli z pochodniami, z mieczami, z armatą, jako po łotra jakiego:4„Sed haec est hora vestra et potestas tenebrarum”. Jakoby rzekł: „Ten jest
czas, którego wy i czarci mają nade mną moc, aby mię męczyli”. Ludzie zaś rozmaici byli, od których Chrystus cierpiał. Cierpiał od Judasza, cierpiał od Żydów, cierpiał od panów, cierpiał od sług, cierpiał od pospólstwa, cierpiał od niewiasty. Iż ze
wszytkich przyczyn tych ciężka była męka Chrystusowa, dowodzę.
[21] A naprzód, iż ciężka była stąd, iż od szatanów cierpiał. Szatan jest sam z siebie okrutnik wielki. Wspominają historyje, iż w Meksyku, niż tam światłość Ewangelijej świętej doszła, był jeden dyjabeł, którego tamtego kraju ludzie chwalili, tak
na one przyjacioły i sługi swoje okrutny, iż na nie prawo włożył, aby mu na każdy
rok ofiarowali na ofiarę dwadzieścia tysięcy serc maluczkich dziatek. A któż się
tu nie zdumieje takiemu jego okrucieństwu? Aleć i codzienną eksperyjencyją dochodziemy okrucieństwa jego, gdy patrzymy, jako opętanych od siebie, nad którymi z woli Bożej moc ma, okrutnie trapi. Niechże jeszcze do tego jakoby wrodzonego okrucieństwa przymięsza się prywata; niech przeciwko komu w moc sobie
danemu ma jaką prywatę – dopieroż się z nim okrutnie obchodzić będzie. Ale
tak jest, iż do Chrystusa Pana sobie w moc podanego miał swoje wielkie prywaty,
wielkie urazy – toć go srodze trapić musiał. Iż do Chrystusa Pana miał swoje prywaty, jasna rzecz. Naprzód stąd: szatan, im kto jest cnotliwszy, tym do niego ma
większą prywatę, większą przeciwko niemu wątróbkę, i prze to barziej przeciwko
niemu następuje; jako naucza Grzegorz święty: „Mox ut animus amare caelestia
coeperit, mox ut ad visionem pacis intimae tota se intentione collegerit – antiquus ille
adversarius, qui de caelo lapsus est, invidet et insidiari amplius cupit et acriores tentationes admovet. – Zaraz – prawi – jako dusza niebieskie rzeczy miłować pocznie,
zaraz jako się skoro wszytka do wnętrznego obróci pokoju – stary on nieprzyjaciel, który z nieba spadł, zazdrości, przeto tym większe swoje sidła i pokusy na takiego człowieka podnosi”. A że Chrystus Pan ze wszytkich był najświątobliwszy,
musiał zatym szatan największą przeciwko niemu mieć waśń, największą nienawiść; a zatym musiał go najwięcej nad wszytkie insze ludzie trapić.
[22] Druga: gdy kto od kogo sromotnie nieraz zwyciężony będzie, wielką się
przeciwko zwyciężcy nienawiścią zapala. Dowiedział się pyszny Antyjochus, jako
czytamy w Księgach Machabejskich, iż Żydzi porazili wojska jego w ziemi żydowskiej; tak się barzo na Żydy rozjadł, iż bez przestanku prawie leciał do nich,
4
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chcąc Jeruzalem jedną żydowską uczynić mogiełą. „Locutus est se venturum Ierosolymam et congeriem sepulchri Iudaeorum eam facturum”. Ale tak jest, iż czart przeklęty od Chrystusa Pana był nieraz na głowę porażony, mianowicie na puszczy,
kiedy go głodnego kusił. Toć musiał mieć wielką do Chrystusa Pana prywatę;
toć gdy mu się w moc dostał, musiał go wielce trapić.
[23] Trzecia: gdy kto króla jakiego z fortec jego wyrzuci i one mu odbierze i opanuje, musi się ten wyrzucony srodze na takiego alterować; a gdyby się mu w ręce dostał,
prawie by go, jako mówią, z skóry łupił. Ale tak jest, iż Chrystus Pan z wielu fortec
czarta wygnał i te fortece opanował; bo z wielu ciał ludzkich dyjabły wyganiał i tych
ludzi łaską swoją oświecał. Toć się musiał czart srodze na Chrystusa o to alterować;
toć gdy mu się dziś Chrystus w ręce dostał, srodze go trapić musiał.
[24] Czwarta: niechaj hetman jaki z wielką pracą łupów i korzyści dostanie, jeżeli mu kto łupy one odbije i odbierze, musi się na takiego pewnie srodze gniewać.
Ale tak jest, iż temu hetmanowi piekielnemu, to jest szatanowi, wiele łupów, których on z pracą dostał, odbił i odebrał Chrystus. Odbił mu i odebrał Magdalenę
i Mateusza, i Zacheusza, i inszych barzo wielu. Toć się na Chrystusa srodze gniewać musiał; toć gdy mu się w ręce dostał, srodze go dręczyć musiał. Toć tedy już
pewna rzecz, i[ż] ex parte diaboli ciężka musiała być męka Chrystusowa.
[25] Iż z strony Judaszowej ciężka była, tak pokazuję. Kochanym uczniem Chrystusowym był Judasz. Toć to Chrystusa srodze boleć musiało, że go zdradził i przedał. Którą boleść swoję wyraził Chrystus Pan przez proroka, mówiąc: „Quoniam si
inimicus meus maledixisset mihi, sustinuissem utique. Tu vero homo unanimis, dux mens
et notus meus, qui simul mecum dulces capiebas cibos. – Gdyby mi był – prawi – nieprzyjaciel mój złorzeczył, wżdy bym był wytrzymał; ale ty, człowiecze jednomyślny, wodzu mój i znajomy mój, któryś ze mną słodkich potraw pożywał”. Patrzcie:
nie mówi: „Coś uczynił”, ale „Tu, tyś uczynił”. Jakoby rzekł: „Nie tak mię ta męka
boli, na którąś mię wydał, jako to, że Tu, że tyś mię, przyjaciel mój, wydał”.
[26] Druga: tanie barzo oszacował Chrystusa, tylko go przedał za trzydzieści groszy. On olejek, który Magdalena wylała na nogi Pana Jezusowe, za trzysta
groszy oszacował Judasz; tak abowiem trzymał, gdy to obaczył: „Ut quid perditio
ista unguenti facta est? Poterat enim unguentum istud venumdari plusquam trecentis denariis et dari pauperibus. – I czemuż – prawi – taka się utrata stała? Mógł
się ten olejek przedać więcej niż za trzysta groszy, które się ubogim mogły rozdać”. Patrzcie, jeden likworek, jeden olejek stał u niego więcej niż za trzysta groszy; a Chrystus Jezus tylko za trzydzieści groszy! Toć na to musiał srodze Chrystus boleć, kiedy w tak lekkiej cenie, w tak lekkim poważeniu był u Judasza. Do
tego jeszcze, lekce kto waży ten towar, którego na borg daje, znać, że mu zbyty
barzo. Judasz na borg dał ten towar, to jest Pana Jezusa, Żydom; tak bowiem pisze Marek święty: „Et promiserunt ei pecuniam se daturos. – I obiecali mu dać pieniądze”. Patrzcie, nie dali mu zaraz, ale im borgował, bo mu tylko obiecali; które lekkie uważenie musiało wielce boleć Chrystusa Pana.
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Trzecia: przyjacielskim znakiem wydał Judasz Pana Jezusa, to jest pocałowaniem. „Quemcunque osculatus fuero, ipse est”. I to wielką boleść Chrystusowi
Panu zadać musiało, którą dosyć wyraził onymi słowy: „Iuda, osculo Filium hominis tradis? – Judaszu, pocałowaniem Syna Człowieczego wydajesz?”. Jakoby
rzekł, mówi Paschazyjusz święty: „Pignus offers verae pacis, sed vulnus infligis et
venenum serpentis. – O Judaszu – prawi – znak prawdziwego pokoju ofiarujesz,
ale w rzeczy samej ranę zadajesz i wężowym jadem zarażasz”. Toć tedy ciężka
była męka Chrystusowa z strony Judaszowej.
[28] Iż też ciężka była z strony Żydów, tak pokazuję. Ciężka była śmierć Cyceronowi, że śmierć podjął od tego, którego był patronem. Ciężka była śmierć Kasyjanowi, że umierał od strzał uczniów swoich. Ciężka była śmierć Senece, że ginął
od tego, którego był pedagogiem. Ciężka była śmierć hetmanom rzymskim, kiedy
od tych, których krwią swoją bronili, umierali. Ciężka bywa śmierć matce, kiedy
od dzieci swoich własnych okrutnie umiera. Ale tak jest, iż Chrystus Pan był patronem i prokuratorem u Boga Ojca narodu żydowskiego, był ich mistrzem i nauczycielem, był ich pedagogiem, był ich hetmanem, był ich matką, był ich Panem.
Toć od nich cierpiąc i umierając, umierał jako patron od tych, kórych sprawy bronił, jako mistrz od uczniów, jako pedagog od dzieci, jako hetman od żołnierzów,
jako matka od synów. A któż tu nie przyzna, iż na to niezmiernie boleć musiał?
Słuchajmy, jako dnia dzisiejszego wyraża Chrystus boleść swoję, którą ma stąd,
iż go lud jego zabija. Mówi do tego ludu swojego: „Popule meus, quid feci tibi? aut
in quo contristavi te, responde mihi. – O ludu mój, i cóżem ci złego uczynił? abo
w czym-em cię zasmucił, odpowiedz mi. Jam dla ciebie biczował i karał Egipt
z pierworodnymi jego, a tyś mię za to u słupa ubiczował. Popule meus, quid feci
tibi? O ludu mój, cóżem ci uczynił? Jam ciebie wyprowadził z Egiptu utopiwszy
faraona w Morzu Czerwonym, a tyś mię za to wydał przełożonym kapłańskim.
Popule meus, quid feci tibi? O ludu mój, com ci uczynił? Jam przed tobą otworzył
morze, a tyś za to otworzył ostrą włócznią piersi moje. Popule meus, quid feci tibi?
O ludu mój, cóżem ci uczynił? Jam ciebie manną karmił na puszczy, a tyś mię za
to srogimi policzkami nakarmił. Popule meus, quid feci tibi? O ludu mój, cóżem ci
uczynił? Jam ciebie napawał wodą żywota z opoki, a tyś mię gorzką żółcią i przykrym octem napoił. Popule meus, quid feci tibi? O ludu mój, com ci uczynił? Jam
dla ciebie króle chananejskie pozabijał, a ty dziś za to trzciną głowę moję bijesz.
Popule meus, quid feci tibi? O ludu mój, cóżem ci uczynił? Jam dał berło królewskie w rękę twoję, a tyś dziś za to wtłoczył koronę cierniową na głowę moję. Popule meus, quid feci tibi? O ludu mój, cóżem ci uczynił? Jam ciebie wywyższył wielką mocą moją, a tyś mię dziś za to zawiesił na szubienicy krzyżowej”. Z tych słów
Chrystusowych pokazuje się jaśnie, iż ciężka była męka Chrystusowa z tej miary,
że cierpiał od ludu żydowskiego, któremu wiele dobrego uczynił.
[29] Iż ciężka byla męka Chrystusowa i stąd, że od panów, od Annasza, Kajfasza, Heroda, Piłata cierpiał, tak dowodzę. Mówi Chrystus przez proroka:
[27]
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„Circumdederunt me vituli multi”, albo jako Chaldejczyk czyta: „Tauri pingues seu
principes Basan obsederunt me. – Otoczyła mię wielość byków tłustych, to jest:
panów i przełożonych”. I znowu o nichże mówi: „Aperuerunt super me os suum
sicut leo rapiens et rugiens. – Otworzyli nade mną usta swoje jako lew drapiący
i ryczący”. I znowu o nichże: „Quoniam circumdederunt me canes multi, consilium
malignantium obsedit me. – Bo – prawi – otoczyło mię psów wiele, rada złośliwych obsiadła mię”. I znowu: „Salva me ex ore leonis et a cornibus unicornium humilitatem meam. – Wybaw mię z paszczęki lwa i od rogów jednorożców pokorę
moję”. Cóż to, proszę, jest, iż Chrystus Jezus onych panów i przełożonych kapłańskich, i starostę nazwał bykami mocnymi i tłustymi? nazwał ich lwem drapiącym i ryczącym? nazwał ich psami? nazwał jednorożcami? nazwał ich radą
złośliwych? Nie insza zaiste tego przyczyna, tylko aby wyraził ich srogość przeciwko sobie – mówi Justynus święty in Triphone. Tak srogim impetem w niego
uderzyli, jako bycy uderzają; tak wielkim łaknieniem zguby jego łaknęli, jako lew
drapiący i ryczący łaknie potrawy; taką zapalczywością i nienawiścią sławę jego
i uczciwe kąsali, jako zapalczywością psi obcych kąsają i pożerają; tak się niemiłosiernie z nim obchodzili, tak się ubłagać nie dali, jako się jednorożcowie rozdrażnieni ubłagać nie dopuszczą. Jeżeliż to taka bestyjalska srogość panów i przełożonych onych była przeciwko Chrystusowi, toć jasna rzecz, iż ex parte principum
ciężka była barzo i przykra męka Chrystusowa.
[30] Że też ex parte servorum ciężka była męka Chrystusowa, jasna rzecz. Bo opisując ewangelista święty srogość onego policzku zadanego, tak pisze: „Unus assistens
ministrorum dedit alapam. – Jeden z sług stojący wyciął Jezusowi policzek”. Nie
darmo opisał okoliczność tego zdrajce, iż był jeden z sług kapłańskich, ale dlatego,
aby wyraził, iż i z tej miary on policzek był ciężki, iż od jednego służki był zadany.
Wiele barzo Dawid święty cierpiał od nieprzyjaciół swoich, nawet i od własnego
syna, a przecie ledwie nie najcięższa była ona krzywda, która go od jednego podłego sługi Samei nazwanego potkała, kiedy na uciekającego z Jeruzalem Dawida
króla, z domu swojego wypadszy, tak zelżywie woła: „Egredere, egredere, vir sanguinum et vir Belial; reddidit tibi Dominus universum sanguinem domus Saul, quoniam
invasisti regnum pro eo. – Wynidź – prawi – wynidź, mężu krwie, mężu dyjabelski;
oddał ci Bóg wszytkę krew domu Saulowego prze to, żeś mu wydarł królestwo”.
Gdyby był ten despekt potkał Dawida od kogo godnego, nie byłby mu tak ciężki;
ale że od jednego podłego służki, był mu prawie ze wszytkich krzywd, które cierpiał, najcięższy. Powiedział bowiem poważny Philo in Flaccum: „Nihil est molestius
quam maiores ab inferioribus et magistratus accusari a subditis. – Niemasz – prawi – nic
cięższego, jako gdy zacniejszy od niższych, przełożeni od poddanych znieważeni
bywają”. Ponieważ tedy Chrystus Pan wiele cierpiał od sług: słudzy go bowiem pojmali, słudzy związali, słudzy po mieście Jerozolimskim włóczyli, słudzy despektowali, słudzy się z niego urągali – toć tedy Chrystus wielce na to boleć musiał. Toć
z tej miary, iż od sług cierpiał, ciężka barzo była męka jego.
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Iż też ciężka była męka Chrystusowa ex parte populi, z strony pospólstwa, jasna rzecz. Miał ten zwyczaj Piłat, iż względem dnia świętego wypuszczał im wolno jednego złoczyńcę. Mając tedy jednego łotra w zamknieniu, (insignem latronem,
przydaje ewangelista święty), daje sobie pospólstwu obierać: „Obierzcie sobie – prawi – do uwolnienia abo Barabasza, abo Jezusa Nazareńskiego”. Wielki to despekt
potkał Chrystusa od Piłata, kiedy go zrównał z wierutnym łotrem. Wielka by była
zniewaga potkała Chrystusa i od pospólstwa, gdyby go byli za tak wielkiego łotra
mieli, jako Barabasza; wielce by go tym zelżyli. Któraż bowiem większa zelżywość,
większy kontempt, większa krzywda być może, jako najniewinniejszego baranka
zrównać z drapieżnym wilkiem, jako złoto zrównać z gnojem, jako błoto zrównać
z drogą perłą, jako źrzódło plugastwa zrównać z źrzódłem czystości, jako dawcę
żywota zrównać z mężobójcą, jako pokój czyniącego zrównać z turbatorem? Jednym słowem, który może być kontempt cięższy, jako szczerą niewinność, szczerą
świątobliwość zrównać z szczerą złością, z szczerą nieprawością? Toć ponieważ
to dzisiejsze pospólstwo nie tylko zrównało, ale też przełożyło wilka nad baranka, ciemność nad słońce, błoto nad drogą perłę, źrzódło plugastwa nad źrzódło
czystości, mężobójcę nad dawcę żywota, turbatora nad pokój czyniącego, szczerą
złość i nieprawość nad szczerą dobroć i świątobliwość, Barabasza – mówię – nad
Boga, a to wtenczas, kiedy wołali: „Non hunc sed Barabam. – Wypuść, Piłacie, Barabasza, a crucifige, crucifige, ukrzyżuj Jezusa” – toć niesłychanie wielka krzywda
potkała Chrystusa od tego pospólstwa; toć na nię wielce boleć musiał. Toć ciężka
była męka jego ex parte populi, z strony pospólstwa.
[32] Iż na ostatek ciężka była męka Chrystusowa ex parte ancillae, z strony niewiasty służebnice, dowodzę. Niczego się Chrystus Pan tak barzo nie lękał, jako
się lękał zaprzenia, którym się go mieli zaprzeć uczniowie jego. Dla tej bowiem
osobliwie przyczyny mówił:5„Tristis est anima mea usque ad mortem. – Smutna jest
dusza moja aż do śmierci”. Tak o tym Hilaryjusz święty, pisząc te słowa, mówi:
„Metuit ne se Deum abnegent discipuli, quem caesum et consputum essent conspecturi. Non itaque mors, sed tempus mortis in metu est. – Lęka się – prawi – by się go
snadź uczniowie jego, obaczywszy ubitego, zeplwanego, ukrzyżowanego, nie zaprzeli”. Kto tedy był okazyją tego zaprzenia się Chrystusowego, ten najcięższą
prawie boleść zadał Chrystusowi Panu. Ale tak jest, iż niewiasta jedna była okazyją najprzedniejszemu uczniowi do zaprzenia się Chrystusa. Tak bowiem pisze
Łukasz święty: „Quem cum vidisset ancilla sedentem ad lumen et eum fuisset intuita,
dixit: Et hic cum illo erat. At ille negavit eum, dicens: Mulier, non novi illum. – Którego – prawi – gdy obaczyła niewiasta, rzekła: I ten z nim pospołu był. A on się
zaprzał, mówiąc: Niewiasto, i nie znam go”. Toć tedy wielkiej boleści Chrystusowej była ta niewiasta przyczyną. Toć ciężka była męka Chrystusowa i ex parte
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ancillae, i z strony niewiasty. A zatym już jasna rzecz, że ciężka była męka Chrystusowa ex omni causa efficiente, z strony przyczyny tę mękę zadającej.
[33] Co się tknie causam instrumentalem, potrzeba wiedzieć, iż instrumenta męki
Chrystusowej te były: vincula, powrozy i łańcuchy, którymi był związany; ręka
zbrojna, którą był uderzony; plwociny, naśmiewiska i bluźnierstwa, bicze i rózgi,
cierniowa korona, krzyż i gwoździe. Ale od tych wszytkich wielce cierpiał Chrystus. Toć ciężka była męka Chrystusowa ex causa instrumentali.
[34] Iż naprzód a vinculis, iż mu powrozy i łańcuchy wielką boleść zadawały,
obaczmy. Więzy Chrystusowe figurowały więzy Józefowe, Samsonowe, Hieremijaszowe, Ezechijelowe; i owszem, według Augustyna ś[więtego] figurowały je więzy Izaakowe i więzy niezliczonych baranków i ofiar, kóre od początku świata Bogu
ofiarowane były. Tak wiele tysięcy tysiąców zwięzów potrzeba było, aby były jakokolwiek srogość, twardość, ostrość zwięzów Chrystusowych wyraziły. Toć musiały być niesłychanej prawie srogości zwięzy Chrystusowe, zwłaszcza że związana
była szyja jego łańcuchem żelaznym, związane piersi, związane ręce. A nie tylko
bolesne było to związanie, ale też srodze zelżywe. Królom abowiem i hetmanom
związanie jest wielce sromotne. Aleksander król macedoński, gdy z rady doktorów
chciano mu krew z ręki puścić i tak rękę związać dla wydania się żył, żadną miarą
tego dopuścić nie chciał, mówiąc: „Non decet vinciri imperatorem. – Nie przystoi,
aby którymkolwiek związkiem król miał być związanym”. I Dawid, prorok i król
izraelski, płacząc zabitego wielkiego hetmana Abnera, z tego go osobliwie wysławia, że nigdy związanym nie był: „Plangensque rex et lugens Abner, ait: Nequaquam ut mori solent ignavi, mortuus est Abner. Manus tuae ligatae non sunt et pedes
tui non sunt compedibus aggravati. – Płacząc – prawi – król Abnera, mówił: Żadną miarą tak nie umarł Abner, jako umierają nikczemni. Ręce twoje związane nie
były ani nogi twoje pętami obciążone nie były”. Jeżeliż tedy związanie lży królów
i hetmanów, toć lżyło barzo i Chrystusa, wielkiego króla i hetmana; toć wielce na
to związanie bolał. Toć z tej miary ciężka barzo była męka jego.
[35] Iż też ciężka była z strony zbrojnej ręki, którą mu był srogi policzek wycięty, pewna rzecz. Bo tak barzo ciężko uderzono tą ręką Chrystusa, że zaraz na
ziemię upadł, zaraz się ręka ona na twarzy jego świętej wyraziła, zaraz się krew
z ust, z nosa, z oczu obficie rzuciła, brodę jego i szyję świętą zmoczyła, jako nabożni rozmyślają. Było też to uderzenie wielce zelżywe Chrystusowi Panu. Tak
albowiem pisze poważny Salmeron: „Alapa habuit aliam circumstantiam. – Policzek – prawi – on miał i drugą okoliczność”: bo słyszany był po wszytkim dworze
biskupim, wszytkich przytomnych do wielkiego stąd wesela i śmiechu pobudził.
Kiedy Chrystus Pan z uczniami swojemi wstępował do Jeruzalem, tak im przekładał mękę swoję: „Ecce ascendimus Ierosolymam et Filius hominis tradetur principibus sacerdotum et scribis etc. – Oto – prawi – wstępujemy do Jeruzalem, a Syn
Człowieczy będzie wydany przełożonym kapłańskim i doktorom, i potępią go na
śmierć, i wydadzą go poganom na wyśmianie, na ubiczowanie, na ukrzyżowanie”.
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Co to jest, proszę, iż gdy Chrystus Pan wylicza swoje naśmiewiska, wydanie, biczowanie, krzyżowanie – o policzku wzmianki żadnej nie czyni i słowem jednym uczniom swoim o nim nie oznajmuje? Czy-li to podobno dlatego, iż to mała
rzecz była? Zaiste, nie dlatego; ale dlatego, jako jeden Pisma Ś[więtego] doktor
odpowiada: „Ostendebat credo tantam illorum esse ignominiam, tam sibi indecoram,
ut minus detractaret de cruce, quam inter alapas videri. – Pokazał tym zmilczeniem
o policzkach, pokazał według zdania mego, iż tych policzków zelżywość, srogość
tak wielka była, że znośniejsza była Chrystusowi widzieć się na krzyżu, aniżeli między policzkami”. I Efrem święty Serm[one] de Passione Domini, tak o tym
uderzeniu mówi: „Zadrżały nieba, poruszyły się fundamenta ziemie na to uderzenie; przelękli się aniołowie i archaniołowie, Gabryjel i Michał święty twarzy
swoje skrzydłami zakryli, Cherubinowie zatrwożeni pokryli się, Serafinowie, gdy
policzek Panu majestatu wycięto, skrzydła opuścili”. Toć tedy z strony zbrojnej
ręki, którą Chrystusa uderzono, ciężka była barzo męka Jezusowa.
[36] Iż też ciężka była męka Chrystusowa z plwocin, które Żydzi rzucali na
twarz jego naświętszą, i to jasna rzecz. Bo za wielkiej zelżywości znak było to
u Żydów, gdy komu w twarz pluniono. Tak bowiem mówi Pismo: „Si pater eius
spuisset in faciem illius, nonne debuerat saltem septem diebus rubore suffundi? – Gdyby – prawi – ociec plunął w jej twarz, czy-li by się tego przynamniej przez dni
siedm wstydać nie miała?”. Aleć i my teraz, kiedy plunąć chcemy, miejsce do tego
podlejsze upatrujemy, od ludzi się odwracamy i plunąwszy zaraz zacieramy. Toć
ponieważ nie raz pluniono w twarz Jezusowę, ale kto się tylko nie lenił, brzydką
i smrodliwą flegmę swoję w twarz Jezusowę rzucał; musiała ta zelżywość wielce
boleć Jezusa. Toć i z tej miary ciężka wielce była męka Jezusowa.
[37] Iż też z strony naśmiewisk i urągania ciężka była męka Chrystusowa, daje
znać Łukasz ś[więty] mówiąc: „Et viri qui tenebant illum, illudebant caedentes
etc. – I słudzy, którzy go trzymali, naśmiewali się z niego poszyjkując go a wołając
na Chrystusa, oczy zawiązane mającego: «Prorokuj, o Chrystusie, kto jest, który
cię uderzył»”. I przy tym bluźniąc tak wiele mówili, iż to wypisać abo wymówić,
abo wyliczyć jest rzecz niepodobna. Krótkimi słowy zamknął Łukasz święty: „Et
alia multa blasphemantes dicebant in eum. – I wiele inszych rzeczy bluźniąc mówili przeciwko niemu”. O tymże Chryzostom święty: „Ut ipse nil lenitatis praetermisit, sic illi nil contumeliae, nihil impietatis, sed tam verbis quam factis explere furorem suum conati sunt. – Jako Chrystus – prawi – niczego, co należało do
skromności, nie opuścił, tak oni żadnej potwarzy, żadnej niezbożności nie zaniechali, której by tak słowy, jako i uczynki przeciwko Chrystusowi nie wywarli”.
Toć i z tej miary ciężka była barzo męka Chrystusowa.
[38] Iż też z biczów i powrozów, którymi Chrystusa biczowano, ciężka barzo
była męka Chrystusowa, dowodzę. Jedni kaci cięli Chrystusa rózgami cierniowymi, drudzy powrozami węzłowatymi, drudzy łańcuszkami żelaznymi; co wszytko tak opisuje Hieronim święty: „Sex carnifices accedunt, duo eorum virgis spineis,
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duo loris nodosis, duo catenis ferreis, unguibus terminatis aduncis; incipiuntque primi totis viribus eum percutere, adduntur vulnera vulneribus, decurrit sanguis; primis
defessis, succedunt secundi et novis vulneribus vetera cumulant; quos mox tertii subsequuntur, qui uncinis carnem ac pellem avellunt. – Sześć – prawi – katów przystępuje, dwaj z rózgami cierniowymi, dwaj z powrozami węzłowatymi, dwaj z łańcuszkami żelaznymi. Poczynają pierwszy dwaj ze wszytkiej mocy bić Jezusa, przydają rany do ran, płynie obfita krew, a gdy się pierwszy dwaj zmordowali, następują
drudzy i pierwszym ranom nowe przydają; po tych następują i trzeci dwaj, którzy już skórę i ciało okrutnym biciem drapią i szarpają”. O, jakie to srogie biczowanie było! Job święty opłakując ostatnie utrapienie swoje, mówi tak: „Pelli meae,
consumptis carnibus, adhaesit os meum. – Skórze mojej, po utraconym ciele, przyschły kości moje”. Lamentuje tu Job, iż ciało jego wszytko zniszczone zostało
i nic w nim z postaci ludzkiej nie było okrom skóry a kości. Ciężkie to było Jobowe utrapienie; ale o jako daleko cięższe prawdziwego Joba, Jezusa Pana! Nie tylko bowiem ciało w nim strawione, cierniem rozebrane, ale też i skóra podrapana,
i kości odkryte, obnażone tak, że widziane i policzone być mogły, według tego co
Chrystus przez proroka o kościach swoich powiedział: „Dinumeraverunt omnia
ossa mea. – Policzyli we mnie wszytkie kości moje”. O tymże Chryzostom święty
Serm[one] 3 de Passione Domini: „Ecce Dominus meus aptatur ad verbera, ecce iam
caeditur, rumpit sanctam cutem violentia flagellorum et repetitis ictibus, crudelia vulnera scapularum, terga conscindunt. – Oto – prawi – Pana mego Jezusa wiążą do
słupa, aby go biczowano, oto go już biczują, przerywa świętą skórę srogość biczów
i okrutne udręczenie prawie kraje święte plecy jego”. O tymże i Przenaświętsza
Panna na biczowanie patrząca tak do Brygitty świętej mówi: „Na pierwsze – prawi – uderzenie ja blisko stojąca widziałam ciało jego ubiczowane aż do kości, tak
iż kości jego widziane były; a to jeszcze sroższa była, że bicze ciało jego na końce swoje szarpając rozbierały”. Któż tu tedy nie przyna, iż barzo sroga była męka
Chrystusowa z strony instrumentów biczowania jego?
[39] Iż też ciężka była z strony korony cierniowej, jaśnie się pokazuje z słów
Przenaświętszej Panny do Brygitty świętej: „Tedy – prawi – korona cierniowa
wielkim gwałtem na głowę Syna mojego była wciśniona, która do połowice czoła
przenikała; strumieniami krew święta płynęła, która i twarz, i włosy, i oczy, i brodę tak zmoczyła, że mi się zdał prawie szczerą krwią będący”. Toż się pokazuje
z słów Bernata ś[więtego], który o tym tak mówi: „Corona spinea, mille puncturis
speciosum eius caput divulneravit. – Korona cierniowa tysiącem przebicia świętą
głowę jego zraniła”. A iż ono ciernie, według niektórych kontemplantów do mózgu przenikało, w którym jest źródło i początek wszytkich zmysłów i wszelakiego czucia, musiały niezmierną boleść Chrystusowi Panu zadawać, tak dalece, że
też ś[więty] Laurentius Iustin[ianus] tak naucza: „Debuit plane mori tanto dolore
transfixus, sed tamen reservavit ad vitam, ut his etiam graviora perferret. – Przy koronowaniu swoim Chrystus takie boleści cierpiał, iż miał od nich umrzeć, gdyby
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się był do cierpienia większych boleści nie zachował”. Toć i z strony cierniowej
korony ciężka barzo była męka Chrystusowa.
[40] Że też ciężka była barzo z strony krzyża ciężkiego, obaczmy. Gdy Piłat Pana Jezusa skazał na śmierć, okrutni oni kaci krzyż, który był z dębowego
drzewa i prze to ciężki i twardy, włożyli na ramię Pana Jezusowe, aby go na sobie niósł na górę Kalwaryjej. Ale Pan Jezus był już natenczas srodze słaby po tak
srogim i ciężkim biczowaniu, po tak ciężkim koronowaniu, po tak długich drogach od Wieczernika do Ogrójca, od Ogrójca do Annasza, od Annasza do Kajfasza, od tego do Piłata, od Piłata do Heroda i znowu od tegoż do Piłata, więc
przez całą noc nie spał, ale poszyjkami, naśmiewiski i inszymi mękami srodze
był trapiony. Jednym słowem, tak już był zniszczony, iż sam Piłat, acz poganin,
miał nad nim niejakie politowanie, bo go wszytkiemu ludowi pokazał mówiąc:
„Ecce homo. – Oto człowiek”, chcąc tym wszytkich do miłosierdzia nad nim pobudzić. Do tego niesienie tego krzyża, jako uważa Taulerus i Blosius, tak ciężką
ramieniu jego lewemu ranę zadało, iż była ze wszytkich ran największa. Toć mu
ciężkie barzo było to niesienie krzyża na górę Kalwaryjej. A zatym ciężka była
męka jego ex parte crucis, z strony krzyża ciężkiego.
[41] Iż na ostatek ciężka była z strony ostrych żelaznych gwoździ – i to jasna
rzecz. Jako bowiem przywiódszy go na górę Kalwaryjej, obnażyli go z szat jego
z niezmierną boleścią, zaraz go na krzyżu porzucili, a prawą ręką porwawszy, żelaznym ostrym gwoździem ciało w niej i kości przenikając, przebili i do krzyża
przybili. Tymże okrucieństwem lewą rękę porwali, która iż do dziury w krzyżu
przewiercianej nie dostawała, dla skurczenia żył z przebicia prawej ręki, przeto
powrozami przyciągali lewą rękę do dziury w krzyżu przewiercianej; a przyciągnąwszy okrutnie, jako i pierwszą do krzyża przybili. Potym się obrócili do nóg,
które iż do dziury przewiercianej w krzyżu nie przystawały, powrozami je okrutnie do dziury przyciągali i tak przyciągnąwszy, nogi jego święte ostrym gwoździem przebili i do krzyża przybili. Potym ciało z krzyżem podnieśli i tak go na
krzyżu sromotnie zawiesili, i wszytkiemu ludowi pokazali. A któż tu nie przyzna, iż srogą boleść Chrystus z tego na krzyż przybicia uczuł? Wielką boleść
czuje człowiek, gdy się jedna żyła w nim zerwie; wielką boleść czuje, gdy jedna
kosteczka z miejsca swego wytrącona zostanie. Cóż rozumieć mamy, jaką czuł
boleść niewinny Jezus, gdy w nim żyły potargane, wszytki kości z miejsc swoich ruszone zostały, tak iż widziane i policzone być mogły? Jako uważa Incognitus pisząc In Psalm[um]: „Ex tali violenta corporis extensione aperiebantur ossium
iuncturae, quia Christus nudus fuit crucifixus; et sic ad litteram poterant ossa eius dinumerari. – Z takiego – prawi – gwałtownego rozciągnienia ciała jego otwierały
się kości spojenia; a iż Chrystus nagi był ukrzyżowany, barzo dobrze rzeczą samą
kości jego mogły być policzone”. Do tego, póki na tym świecie żył Chrystus, nie
miał gdzie głowy swojej naświętszej skłonić; na co niemało bolejąc mówi: „Vulpes foveas habent et volucres coeli nidos, Filius autem hominis non habet ubi reclinet
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caput. – Liszki – prawi – mają jamki swoje i ptaszkowie niebiescy gniazdeczka,
a Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił”. Teraz zaś na krzyżu nie tylko głowy, ale też i inszych członków nie ma gdzie skłonić. Bo jeżeli chce skłonić
głowę, ciernie okrutnie kole; jeżeli chce skłonić rękę, gwoździe potężnie trzymają; jeżeli chce skłonić plecy, nie może, chyba na twardym krzyżu; jeżeli chce skłonić nogi, i te okrutnie przybite. Toć już jasna rzecz, że z strony wszytkich instrumentów męki Chrystusowej ciężka barzo była męka Chrystusowa.
[42] A zatym jużem jakokolwiek pokazał, iż ze wszytkich czterech przyczyn
barzo ciężka był męka Jezusowa.
[43] Słuchajże tedy, człowiecze chrześcijański, o co do ciebie Chrystus Jezus,
tak ciężko dla ciebie umęczony, woła: „O vos omnes, qui transitis per viam, attendite et videte, si est dolor sicut dolor meus. – O wszelki na świecie człowiecze, uwaź
pilno, jeżeli jest boleść jako boleść moja”; jeżeli jest miłość przeciwko tobie jako
miłość moja; jeżeli to kto uczynił dla ciebie, com ja uczynił. Uważ, człowiecze,
żem jak pasterz dobry, kładący duszę moję za owieczki moje; uważ, że nikt większej miłości nie ma nad tego, który duszę swoję położył za przyjacioły swoje; a ja
jeszcze większą przeciwko tobie miłość mam, bo za cię, nieprzyjaciela mego, za
niewdzięcznika, za niepożytecznego, za mizernego człowieka umieram. O człowiecze, uważ jako mię wiele kosztujesz, jakom cię drogo zapłacił! Powiedz mi,
o człowiecze, jakim dalej sposobem mam ci oświadczyć miłość, którą mam przeciwko tobie? Powiedz mi, jeżeli jeszcze większe staranie mieć mogę o zbawienie dusze twojej? Powiedz mi, czym to sobie jeszcze więcej u ciebie kupić mogę,
abyś mię miłował? Powiedz mi, jakiemi pracami u ciebie wysłużyć mam i jakiemi
zasługami zjednać wierność, szczerość, stateczność w cnocie? Powiedz mi, jaką
jeszcze armatą, jakimi taranami mam sobie dobyć serca twojego, aby mi poddane
było, aby mi służyło, aby we wszytkim przykazanie moje święte chowało? O duszo ludzka ukochana, z tysiąca wybrana, czemuż mię przez grzechy twoje opuszczasz? czemu mię odstępujesz, a idziesz za miłośnikami twojemi? O zaprawdę
oni, to jest ciało, świat, czart, nie są ciebie miłujący, ale są z ciebie się śmiejący, są
twoi nieprzyjaciele, są twoi zdrajcy, są twoi rozbójnicy, są twoi zabójcy. I cóżeś we
mnie, Bogu, Odkupicielu, Ojcu, Pasterzu, Lekarzu, Oblubieńcu za nieprawość
znalazła, żeć się tak nie podobam, że tak mną gardzisz, że tak o mię nie dbasz?
I cóżeś za dobroć, co za zbawienie upatrzyła w przeciwnikach moich, w świecie,
ciele i czarcie, że ich tak nad mię przekładasz, że im wolisz służyć niżeli mnie,
że mię dla nich srodze obrażasz? O duszo chrześcijańska, długoż mi tak dopuścisz na krzyżu wisieć, nie na krzyżu żydowskim, ale na krzyżu grzechów twoich; i długoż mię biczować i cierniem koronować będziesz? Długoż mię bluźnić
i nad Barabasza przekładać będziesz? i długoż mię żółcią karmić i octem napawać
będziesz? i długoż mię grzechami twojemi co raz krzyżować będziesz? i długoż
nieprzyjaciele moi usta swoje nade mną otwierać będą? i długoż się śmiać i natrąsać ze mnie będą mówiąc: Otoś ty, Jezu Chryste, tę duszę tak umiłował, żeś
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dla niej krew twoję przelał, a przecie ona ciebie nie miłuje ani-ć służy; myśmy
jej nie umiłowali aniśmy czego dla niej uczynili, a przecie ona nas miłuje i nam
służy. Czegoś ty miłością twoją, krwią twoją, śmiercią twoją u niej nie dostał, tegośmy my darmo u niej dostali”.
[44] Te i inne podobne słowa mówi do ciebie, o duszo chrześcijańska, Chrystus
Jezus na tym okrutnym krzyżu wiszący. A ty mu też co na to wszytko masz odpowiadać? Odpowiadaj tak: „O Jezu mój w boleściach utopiony i w męża prawie
utrapienia przemieniony, i nie tak ranami obsypany, jako wszytek w ranę jednę
obrócony! Ach jako te rany, te męki wołają na mię! ach, jako gwałt czynią sercu
mojemu wołaniem swoim! Słyszę, Panie, słyszę, i zgoła widzę, i prawie się rękami dotykam, czego ty sprawiedliwie nader potrzebujesz! Widzę, iż żadnej wymówki wynaleźć nie mogę, dla której bym ci się nie miała cale na służbę oddać. Otoż, Panie, oto seerce moje, oto wola, oto rozum, oto pamięć, oto miłość,
oto wolność, oto godność, oto ciało i dusza, i żywot ze wszytkimi cząstkami, ze
wszytkimi siłami, ze wszytkimi zmysłami, ze wszytkimi aktami tobie się poddaje, tobie się oddaje, tobie się daruje, tobie się ofiaruje. Otom gotowa na pełnienie wszelkiego przykazania twojego. O Panie, daj co rozkazujesz, a rozkaż co
chcesz! Rozkazujesz mi miłość, daj co rozkazujesz, a rozkaż co chcesz. Cierpieć
mi każesz, wzgardzonym być każesz, posłusznym być każesz, odpuszczać każesz,
umrzeć mi każesz – daj co każesz, a każ co chcesz. Tyś majętność moja, tyś wola
moja, tyś godność, tyś substancyja moja, tyś od tej godziny wszytko dobro moje.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieczne. Amen”.
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Objaśnienia
[1]

Antonin święty – św. Antonin z Florencji (1389–1459), właśc. Antonio Pierozzi, dominikanin, przeor w wielu domach zakonnych, zwany Antoninem Doradcą ze względu na troskę
o duchowość współbraci. Mianowany arcybiskupem Florencji, zasłużył się roztropnością
w kierowaniu diecezją. Jest autorem dzieł dotyczących prawa kanonicznego, teologii ascetycznej i moralnej. Tu cytuje się jego Historiae – dzieło przedstawiające dzieje zbawienia.
„Tu scis improperium meum…” – Ps 68, 20.

[2]

afektuje – domaga się.
ex quadruplici causa – z czterech przyczyn. Całe kazanie Rychłowskiego skonstruowane jest według Arystotelesowskiej teorii czterech przyczyn wyłożonej w jego Metafizyce: wyróżnił przyczynę materialną (materialis), formalną (formalis), sprawczą (efficiens)
i celową (finalis).

[3]

oraz – jednocześnie, zarazem.
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[4]

Klimakus – św. Jan Klimak (Scholastyk, Synaita, zm. ok. 600 r. po Chr. lub później), pustelnik i mistyk w klasztorze św. Katarzyny na Synaju. Główne jego dzieło to Drabina
do raju, traktat przedstawiający w 30 rozdziałach drogę do doskonałości.
Hieronim święty in regulis – utwór znany pod imieniem św. Hieronima ze Strydonu
(ok. 340–420 po Chr.) i tytułem Regula monachorum jest kompilacją z listów św. Hieronima dokonaną przez Lupusa de Oliveto (de Olmedo), mnicha hiszpańskiego żyjącego
na przełomie XIV i XV w. (zm. 1433).
rzecz niezliczona – nieskończona liczba.
z Manassesem mówi – król Judy Manasses odbudował kult bożków, za co został ukarany
przez Boga najazdem wojsk asyryjskich, które okrutnie go uwięziły (2 Krn 33, 1–11, zob.
2 Krl 21, 1–15). Król jednak nawrócił się, pokutował i przebłagał Boga (2 Krn 33, 12–20).
Treść modlitwy przebłagalnej stanowi apokryficzny tekst napisany między 200 r. przed
Chr. a 70 r. po Chr.), zatytułowany Modlitwa Manassesa. Cytowany przez Rychłowskiego fragment to w. 9: „zgrzeszyłem ponad liczbę piasku morskiego” (tłum. A. Suski, [w:]
Apokryfy Starego Testamentu, oprac. R. Rubinkiewicz, Warszawa 2000, s. 131).
z Janem świętym – cytat pochodzi z Listu św. Jakuba 3, 2.

[5]

poenam damni […] poenam sensus – dwie kary, które w piekle ponoszą potępieni; koncepcja ta powstała w średniowieczu, czerpie z wcześniejszej tradycji Kościoła.
Kościół święty Matka nasza naucza – przytoczony fragment pochodzi z tzw. Atanazjańskiego wyznania wiary (inc. Quicunque vult), przypisywanego patriarsze Aleksandrii Atanazemu Wielkiemu (zm. 373 r. po Chr.), który miał je napisać podczas wygnania w Rzymie. Inni wiązali powstanie tego tekstu ze św. Wincentym z Lerynu (zm. ok. 450 r.).
Tekst Credo Atanazego Wielkiego, choć nie był oficjalnym dokumentem Kościoła, cieszył się popularnością, szczególnie ze względu na naukę o Trójcy Świętej.

[6]

inferujesz – wnioskujesz.

[7]

Tomasza świętego – św. Tomasz z Akwinu (ok. 1225–1274), dominikanin, jeden z największych filozofów i teologów wieków średnich (Doktor Anielski). Myśl swoją opierał na filozofii Arystotelesa. Największym jego dziełem jest Summa theologiae (Summa teologiczna).

[8]

według tłumaczów Pisma Świętego – tłumaczenie Wujka: „boć weszły wody aż do dusze
mojej”. Kaznodzieja wskazuje na tłumaczenia, które odchodzą od dosłownego sensu tekstu Wulgaty i proponują interpretację alegoryczną.

[9]

ex parte animae pati volentis – ze strony duszy pragnącej cierpieć.
ignoti nulla cupido – to, czego nie znamy, nie kusi; cytat ze Sztuki kochania Owidiusza,
III 397.
Ignacego świętego – św. Ignacy, biskup Antiochii za czasów Trajana (98–117 po Chr.).
Skazany na śmierć i wieziony do Rzymu, by tam być ofiarą dzikich zwierząt podczas
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widowiska, kierował listy do gmin chrześcijańskich, wspierając je, ale także wyrażając
pragnienie męczeństwa; fragment cytowany przez Rychłowskiego pochodzi z Listu do
kościoła w Rzymie, rozdz. 6.
[10]

aprehendującej – pojmującej, dostrzegającej coś.

[11]

Et peccatum meum contra me est semper – Ps 50, 5: „i grzech mój jest zawżdy przeciwko mnie”.
Ambroży święty pisząc in Psal. 35 – św. Ambroży (ok. 339–397), arcybiskup Mediolanu,
autor dzieł egzegetycznych, dogmatycznych i ascetycznych. Tu fragment z dzieła Explanatio super psalmos duodecim (Komentarz do dwunastu psalmów), do Psalmu 35, rozdz. 8.
„Offunditur enim nobis…” – „Zaciera się bowiem przed nami obraz naszego grzechu, ale
obiecuje, że oskarżony nie zazna spokoju. Przeto gdy się modlimy, grzech się oddala, gdy
sen uwolni zmysły cielesne, grzech wraca. Zawsze jest z nami strach, jak zły nadzorca
stoi nad nami lub jak niegodziwy lichwiarz nachodzący dłużnika”.
[marg.] lib. 10 in Lucam – fragment z 10 księgi komentarza św. Ambrożego do Ewangelii św. Łukasza.
„Ergo pro me doluit, qui pro se nihil habuit quod doleret…” – „Cierpiał za mnie ten, który za siebie nie miał powodu cierpieć; i zapomniawszy o rozkoszy swej wiecznej boskości, bolał z powodu mojej słabości. Wziął bowiem na siebie mój smutek, aby mi wysłużyć swą radość” (z komentarza do rozdz. 22).
ex perfectissima apprehensione peccatorum – z doskonałego poznania grzechów.

[12]

plenus gratia et veritate – pełen łaski i prawdy.
Tomasz Cantipratensis – Tomasz z Cantimpré (1201–1270 lub 1272), dominikanin, teolog i przyrodnik, autor encyklopedii w 20 księgach pt. Liber de natura rerum.
jeżeli – czy.

[13]

Antystinus – Vincentius Iustinianus Antistius, hiszpański dominikanin z Walencji (II poł.
XVI w.), zajmował się życiem i dziełami św. Wincentego Ferrera: w 1591 r. wydał jego
Opuscula, napisał też żywot świętego i Annotationes in opuscula Vincenti Ferrerii.

[15]

„calix in manu Domini…” – „w ręce Pańskiej jest kielich wina szczerego, pełen zmieszania”.
„Lapides torrentis…” – antyfona na nieszpory oktawy św. Szczepana.
Wawrzyńcowi […] Tyburcemu – św. Wawrzyniec (III w. po Chr.) poniósł śmierć męczeńską na rozgrzanej do czerwoności kracie; św. Tyburcjusz (III lub IV w. po Chr.)
podczas procesu, by udowodnić prawdziwość swych zeznań, przeszedł boso po rozżarzonych węglach.
konsyderacyj – rozważań.
323

Franciszek Rychłowski

Mucjusz Scewola – legendarny bohater rzymski; podczas oblężenia Rzymu przez Etrusków w 508 r. przed Chr., schwytany w obozie wroga, wsadził rękę do ognia, by udowodnić, że nie boi się tortur. Opowieść o tym znalazła się w Dziejach (Ab Urbe condita)
Liwiusza, ks. 2, rozdz. 12.
„His flammis inuror…” – „W tym ogniu płonę dla chwały. Lepiej być jednorękim niż żyć
w hańbie. I działać, i cierpieć jest rzeczą Rzymianina”. Ostatni wers jest przytoczony za
Liwiuszem, pierwszych dwu nie udało się zlokalizować.
[16]

a superiori parte animae – od wyższej części duszy.

[17]

kompleksyjej – budowy, postury.
podczas – niekiedy.

[18]

według Biernata świętego – św. Bernard z Clairvaux (1090–1153), cysters, opat klasztoru
w Clairvaux, wybitny filozof, mistyk i kaznodzieja (Doktor Miodopłynny). Znany z żarliwych kazań maryjnych i mów nawiązujących do Pieśni nad Pieśniami. O liczbie kolców w koronie cierniowej mówi w Traktacie o męce Pańskiej.
policzkami – uderzeniami w policzek, policzkowaniem.
poszyjkami – uderzeniami w szyję.

[20]

„Sed haec est hora vestra et potestas tenebrarum” – „aleć ta jest godzina wasza i moc ciemności”.

[21]

w Meksyku […] był jeden dyjabeł – Aztekowie składali ofiary z ludzi Coatlicue, bogini ziemi, życia i śmierci; nie jest jednak pewne, że to ją ma na myśli kaznodzieja.
eksperyjencyją – doświadczeniem.
ma […] przeciwko niemu wątróbkę – gniewa się na niego.
jako naucza Grzegorz święty – nie udało się znaleźć źródła cytatu; możliwe jest autorstwo
św. Grzegorza z Nazjanzu, św. Grzegorza z Nysy i św. Grzegorza I Wielkiego.

[22]

Antyjochus – Antioch IV Epifanes, władca Syrii z dynastii Seleucydów (panował w l. 175–
163 przed Chr.); dążył do hellenizacji Żydów, m.in. zamienił świątynię jerozolimską
w przybytek bogów pogańskich, co wywołało powstanie Machabeuszów.

[23]

się […] alterować – martwić się; tu: gniewać się.

[26]

na borg daje – daje na kredyt.
zbyty – do sprzedania, niepotrzebny.

[27]

„Qaemcunque osculatus fuero…” – „Któregokolwiek pocałuję, ten jest”.
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Paschazyjusz – św. Paschazjusz Radbert (ok. 790–ok. 860), teolog, mnich benedyktyński,
opat w Corbie, autor dzieł hagiograficznych, dogmatycznych i egzegetycznych, m.in. komentarza do Ewangelii św. Mateusza.
[28]

Ciężka była śmierć Cyceronowi […] Kasyjanowi […] Senece – Marek Tuliusz Cyceron (106–
43 przed Chr.), mówca i filozof, został zabity na polecenie Marka Antoniusza, którego
był politycznym przeciwnikiem po zabójstwie Cezara; Kasjan z Imoli (zm. 304 po Chr.),
męczennik chrześcijański, nauczyciel zabity przez swych pogańskich uczniów za pomocą rylców do pisania; Lucius Annaeus Seneca (Minor, 4 przed Chr.–66 po Chr.), retor,
filozof i pisarz rzymski, wychowawca Nerona, zmuszony przez cesarza do popełnienia
samobójstwa z powodu rzekomego udziału w spisku.
„Popule meus, quid feci…” – refren popularnej pieśni pasyjnej pochodzi z Proroctwa Micheasza (Mi 6, 3).

[29]

jako Chaldejczyk czyta – wersja Wulgaty nie zawiera określenia oddanego tu jako principes Basan (książęta Baszanu), jest ono natomiast w oryginale hebrajskim i da się przetłumaczyć jako fortes Basan (potężni Baszanu); w BT: „osaczają mnie byki Baszanu”.
mówi Justynus święty – św. Justyn (ok. 100–ok. 165 po Chr.), pisarz chrześcijański, gorliwy obrońca Kościoła, poniósł męczeńską śmierć w Rzymie. Wśród jego dzieł jest Dialog z Żydem Tryfonem, obrona chrześcijaństwa przed zarzutem odejścia od monoteizmu.
uczciwe – honor.
ex parte principum – ze strony możnych, przełożonych ludu.

[30]

ex parte servorum – ze strony sług.
podłego sługi Samei – podczas buntu swego syna Absaloma król Dawid ratował się ucieczką; wtedy ubliżał mu Szimei, syn Gery.
prawie – prawdziwie.
Philo in Flaccum – Filon z Aleksandrii (ok. 10 przed Chr.–ok. 50 po Chr.), filozof i teolog żydowski, egzegeta, zwolennik alegorycznej interpretacji Biblii. W piśmie Przeciw
Flakkusowi (Adversus Flaccum) wystąpił przeciw rzymskiemu namiestnikowi Aleksandrii
w obronie Żydów zamieszkujących to miasto, atakowanych przez ludność grecką i egipski plebs. Cytat pochodzi z rozdz. 15 (127).

[31]

insignem latronem – więźnia znacznego (Mt 27, 16).
turbatorem – mącicielem, buntownikiem.

[32]

Hilaryjusz święty – św. Hilary (ok. 310–320–367 lub 368 po Chr.), biskup Poitiers, walczył z arianizmem w Galii i Akwitanii, wygnany z własnej diecezji do Frygii, gdzie pisał
swe dzieła treści dogmatycznej i egzegetycznej. Cytat pochodzi z wczesnego Komentarza do Ewangelii według św. Mateusza, rozdz. 31 ust. 5.
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„Non itaque mors, sed tempus mortis in metu est” – „A zatem nie śmierć jest powodem strachu, lecz moment śmierci” (tłum. E. Stanula, [w:] Hilary z Poitiers, Komentarz do Ewangelii św. Mateusza. Traktat o tajemnicach, oprac. E. Stanula, Warszawa 2002, s. 189 [Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, t. 63]).
[33]

vincula – więzy.

[34]

figurowały – tu: były realizacją zapowiedzi, wypełniały wcześniejszy typ, czyli pojęcie lub
wydarzenie zapowiadające nowotestamentowe wypełnienie zwane „antytypem”.
więzy Józefowe, Samsonowe, Hieremijaszowe, Ezechijelowe – Józef, syn Jakuba, sprzedany przez braci do Egiptu (Rdz 37); Samson zdradzony przez Dalilę i uwięziony przez
Filistynów (Sdz 16); Jeremiasz uwięziony pod zarzutem zdrady wobec Babilończyków,
przebywał w cysternie na wodę ( Jr 37–38); Ezechiel został uprowadzony do Babilonii
wraz z otoczeniem króla Jojakima (2 Krl 24).
według Augustyna – św. Augustyn (354–430 po Chr.), filozof, pisarz chrześcijański, autor
autobiograficznych Wyznań, wielkiej syntezy dziejów O państwie Bożym, dzieł dogmatycznych (m.in. O Trójcy Świętej), polemicznych, egzegetycznych (m.in. Objaśnienia do psalmów), kazań i listów. Tu zapewne nawiązuje autor do kazania 71 de tempore, gdzie mowa
o tym, że zgodnie z tradycją Kalwaria była górą Moria – miejscem ofiarowania Izaaka.
więzy Izaakowe – syn Abrahama Izaak, na żądanie Boga Jahwe przeznaczony na ofiarę,
był typem ofiary krzyżowej Chrystusa.
Aleksander król macedoński – anegdotę o Aleksandrze przytacza, bez podania źródła, Marcellinus de Pise, Moralis encyclopaedia…, t. 2, Lugduni 1656, s. 703.
hetmana Abnera – dowódcę wojsk Saula, zabitego przez Joaba. Dawid uczestniczył w pogrzebie Abnera i pożegnał go pieśnią (2 Sm 3, 33–34), której fragment przytacza Rychłowski.

[35]

jako nabożni rozmyślają – João da Sylveira (1592–1687), portugalski karmelita, w t. 5 swych
Commentarii in textum evangelicum, ks. 8, rozdz. 4 (38) przytacza obraz krwi spływającej na brodę i szyję Chrystusa po policzku zadanym przez sługę arcykapłana. Przypisuje
ten cytat Izydorowi de Isolanis, w żywocie św. Weroniki (Isidorus Isolanus, dominikanin, żył w I poł. XVI w., jego Vita beatae Veronicae jest w zbiorze hagiograficznym Acta
Sanctorum pod 13 stycznia).
poważny Salmeron – Alfonso Salmeron (1515–1585), jezuita, należał do grona pierwszych
zwolenników św. Ignacego Loyoli. Był wybitnym teologiem i biblistą, odegrał znaczącą
rolę podczas soboru trydenckiego. Pozostawił 16 tomów komentarzy biblijnych; przytoczony w kazaniu Rychłowskiego traktat 20 znajduje się w t. 10, a nie w 3.
jeden Pisma Świętego doktor – Diego de Baeza (Didacus de Baeza, 1582–1647), hiszpański jezuita, kaznodzieja i egzegeta; wydał Commentaria allegorica et moralia de Christo figurato in Veteri Testamento. Cytat przytoczony przez Rychłowskiego pochodzi z t. 6,
ks. 15, rozdz. 1.
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Efrem święty – św. Efrem Syryjczyk (ok. 306–373 po Chr.), diakon, mnich, organizator
życia monastycznego na Wschodzie. Uprawiał działalność kaznodziejską, był cenionym
teologiem i poetą (twórca hymnów). Stworzył w Edessie znaną szkołę. Jego dzieła dochowały się w językach syryjskim, greckim, ormiańskim i in. Wśród kazań jest też Sermo
de passione Domini, czytana najczęściej w łacińskim przekładzie Ambrogio Traversariego.
[37]

Chryzostom święty – św. Jan Chryzostom (Złotousty, ok. 349–407 po Chr.), patriarcha
Konstantynopola, największy kaznodzieja Wschodu, twórca kanonu liturgii stosowanej
w kościołach wschodnich. Wśród jego dzieł egzegetycznych najbardziej znane są homilie na Ewangelię św. Mateusza; fragment jednej z nich cytuje Rychłowski.

[38]

Hieronim święty – fragment cytowany w glosa ordinaria, komentarzu do łacińskiej Biblii przypisywanym Walafridowi Strabonowi (IX w.) lub Anzelmowi z Laon (XII w.).
„Dinumeraverunt omnia ossa mea” – Ps 21, 18.
do Brygitty świętej mówi – św. Brygida Szwedzka (1303–1373), żona i matka ośmiorga
dzieci; po śmierci męża żyła w klasztorze, założyła nowe zgromadzenie zwane brygidkami. Już od młodości doznawała widzeń, głównie o treści maryjnej i pasyjnej; najwięcej z nich nastąpiło podczas pobytu w Rzymie, gdzie starała się o zatwierdzenie reguły
swego zgromadzenia. Zostały spisane w Objawieniach niebieskich (Revelationes caelestes).

[39]

z słów Biernata świętego – zob. wyżej, ust. 18.
Laurentius Iustinianus – św. Wawrzyniec Iustiniani (1381–1456), zakonnik, założyciel kongregacji kanoników regularnych w San Giorgio di Alga, potem biskup Castello i pierwszy
patriarcha Wenecji. Obszerna twórczość obejmuje listy, kazania i traktaty ascetyczne. Najważniejszy z nich nosi tytuł Lignum vitae (Drzewo życia). Ważne miejsce w jego dorobku zajmuje tematyka pasyjna; tu zob. Opus de triumphali agone Christi (O tryumfalnym boju Chrystusa).

[40]

Taulerus i Blosius – Johannes Tauler (1301–1361), niemiecki dominikanin ze Strasburga,
teolog i mistyk. Był duszpasterzem beginek, dla których napisał zbiór kazań ascetycznomistycznych. Louis Blois (Ludwik Blozjusz, 1506–1566), benedyktyn, opat w Liessies,
pisał dzieła ascetyczne, wśród nich Institutio spiritualis (Ustawy życia pobożnego).

[41]

Jaki uważa Incognitus – Sylveira (zob. wyżej, ust. 35) przytacza ten fragment w ks. 8 rozdz.
13 (68) jako komentarz do Ps 101, 4; autora nazywa „Noster Incognitus”.

[43]

armatą – bronią.

[44]

substancyja – majątek.
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Wszystka męka Pańska
jedno nieustanne pragnienie
Kazanie 43 na Wielki Piątek
miane w kościele krakowskim Franciszka świętego,
roku Pańskiego 1660
Iesus ut consummaretur scriptura dixit: Sitio. Ioan. 19 cap., [28]

„Jezus, aby się było Pismo wypełnieło, rzekł: Pragnę”; są wyjęte słowa z Ewangelijej od Jana świętego pisanej, z rozdziału dziewiętnastego.
[1] Oto żeśmy już dnia dzisiejszego tej przedziwnej i bolesnej doczekali się nowiny, że już niemasz Jezusa Boga naszego na tym świecie, N[amilsi] S[łuchacze].
Już sobie śmiele dziś bezecne okrucieństwo nuci, że tak wielkiej, tak strasznej i od
wieków niesłychanej dokazało imprezy, że Boga z świata zgładziło: „dixit impius:
non est Deus”; już tego dziś nie nazwiesz ateańskim szaleństwem, psalmisto i proroku święty, kiedy się te żałobne trenodyje rozlegać po wszytkim Kościele świętym będą, że już świat nie ma, ach nie ma żywego w ciele ludzkim Boga. Non est
Deus, już to dziś wierna jest i prawdziwa piosnka, którą teskliwe serca pobożne,
po całym ziemskim okrągu błąkając się a zguby nie znajdując, rzewliwie sobie intonować i rozwłóczyć będą: Non est Deus, non est Deus. A chociażbyśmy chcieli
kędy przy Kalwaryjskiej górze myśli nasze zaczaić a za straconym Bogiem serdeczne pragnienie i nieukojone żądze zapuściwszy z Dawidem świętym wołać:
„Sitivit anima mea ad Deum fortem vivum. – Upragnęła do ciebie wszelkowładnego Boga nędzna dusza nasza” – nie wiem jako mu i ten tytuł wszelkowładnej
potęgi jego kwadrować teraz może, kiedy nad nim dnia dzisiejszego lada szujej
czego chce dokazować wolno; nie wiem w jaki sposób odzywać się teraz do niego mamy, ad Deum fortem vivum, jako do Boga żyjącego, kiedy go dziś okrutnie
już zabitego, zamordowanego, ukrzyżowanego w oczach naszych Kościół święty
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S[anctus] Bern[ardus]
serm[one] 2. sup[er]
Missus

Baron[ius]
annal[ium] lib. 3

Sybilla Erythraea

reprezentuje; nie wiem jakim kształtem teskliwe serca nasze poufały rekurs czynić z tymże monarchą izraelskim jako do źrzódła wód ciekących mają, kiedy on
sam hojnie z siebie krew swoję wytoczywszy na ciężkie pragnienie narzeka, kiedy on sam spalonym prawie językiem i spiekłą krwią zawrzałymi ustami swoimi
przy ostatnim tchu żałośnie z krzyża woła: „Sitio – Pragnę”.
[2] Ubogo narodzonego w maluczkiej postawce między bydło zarzuconego
Jezusa uważając, słodki w ustach doktor Bernard święty tak mówi: „Ibi agnoscitur lux non lucens, verbum infans, panis esuriens, aqua sitiens. – Bóg – powiada –
w naturze ludzkiej dla zbawienia naszego z Panny urodzony, Bóg prawdziwy
i nieogarniony, tak się nisko upokorzył, że w jednym szczupłym żłobie bydlęcym leżąc, stał się światłem zaćmionym, słowem zaniemiałym, chlebem łaknącym i źrzódłem pragnącym”.
[3] Aqua sitiens; aleć daleko barziej dziś się to weryfikuje, kiedy się tenże Bóg
nie w świetnych jakich i jasnych pokojach, lecz w jednej smrodliwej i ciemnej
katuszy zatarasować, nie dziecinnymi pieluszkami od ukochanej Matki swojej,
ale grubymi powrozami od okrutnych oprawców krępować i posiłku wszelkiego prywować dopuścił, kiedy go nie na świat miłościwy Ociec przedwieczny, ale
zażarta złość ludzka z świata przez okrutne męki i zelżywą śmierć wyrugowała.
O wierę, wtenczas dopiero stał się aqua sitiens, wodą i źrzódłem pragnącym, bo
lubo w okrutnie skatowanym ciele jego najświętszym zbawienne zewsząd otworzyły się źrzódła na ochłodę świata całego, on jednak sam przy tak obfitych krynicach i w męce swojej, i w śmierci nieznośne cierpieć musiał pragnienie.
[4] Aqua sitiens – takowej są opinijej Doktorowie niektórzy, jako ich przywodzi
Barradias i Cornelius, że w całej męce najdroższej Zbawiciela naszego nic mu barziej nie dokuczało, jako szczególne pragnienie, które w nim przy tak wielkich i ciężkich fatygach, przy onym poteraniu i powłóczeniu, przy tak obfitym krwie przenajświętszej wylaniu wzbudzone bywało. Jeżeli bowiem pragnienie cielesne, według
nauki fizyków, nie skądinąd pochodzić zwykło, tylko albo z wyniszczenia humorów, albo z jakiego zewnętrznego zapalenia w człowieku, jakoż tedy Chrystus nie
miał nieporównanego cierpieć i nieznośnego pragnienia, kiedy owi okrutni mordercy żydowscy co jeno mogli wymyślić spsosobów za poduszczeniem czartowskim na
wyniszczenie, na zapalenie i udręczenie jego, żadnego z nich nie opuścili? Samę nawet ową gębkę, którą go chcieli napawać wiszącego na krzyżu, tedy byli oprócz octu
solą napuścili (jako wspomina kronikarz kościelny Baroniusz) i maczali nią nie tylko usta same, ale i rany jego, większego mu zapalenia i chuci do pragnienia dodając.
[5] Aqua sitiens – i stąd ci w całej męce jego starodawne proroctwa uczynione od Sybil nic inszego tak wyraźnie i rzetelnie nie opisały, jako samo jego nieugaszone pragnienie: „Felle fames eius, sitis illudetur aceto”. N<u>ż1 potym duszne
1

Popr. wydawcy; w druku: nęsz.
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pragnienie, które żarzyło ducha jego przenajświętszego to niepojętą chęcią do
cierpienia, to żarliwością o cześć i o chwałę Boga Ojca przedwiecznego, to miłością zbawienia naszego – dopieroż go to jeszcze ciężej anieżeli samo krzyżowe
udręczenie suszyło; tak mówi Drogo biskup ostyjeński, owo słowo sitio od Chrystusa na krzyżu wymówione tłumacząc: „De cruce siles, de siti clamas: sitio; quid?
vestram salutem, vestrum gaudium, Patris placitum, meam perditionem”.
[6] Książę Clarentiae imieniem Plantaginetus, skazany na śmierć od Edwarda
Czwartego króla Brytonów, rodzonego brata swego, takową sobie śmierć obrał,
że in vino Cretico, w czerwonym winie ponurzywszy się a w pragnieniu wielkim,
które cierpiał, krople jednej z onego wina w usta nie puściwszy, od samego właśnie pragnienia umierał; i kiedy mu tak przewłoczną i okrutną śmierć odradzali niektórzy, tak im odpowiedział: „Sitiens ego moriar in potu, quando frater quaerit in meo sanguine potum. – Niechaj ja – prawi – umieram od pragnienia napoju,
ponieważ brat mój pragnie napić się krwie mojej”. Zarówną sobie prawie takiemu okrucieństwu śmierć przybrał niewinny Jezus i Zbawiciel nasz, kiedy od ludzi
niewdzięcznych, których on się nie wstydził bracią swoją mianować, na haniebne
męki i sromotną śmierć krzyżową dekretowany, nie tak od krzyża i inszych niewymownych mąk, jako raczej od samego pragnienia umierał, pokazując to Żydom, że jako oni pragnienie nieugaszone mieli na wytoczenie krwie jego, tak też
i on chciał od srogiego pragnienia umierać: Sitiens ego moriar, quando fratres quaerunt in meo sanguine potum.
[7] Co owo święty Augustyn o każdym pobożnym chrześcijaninie powiedział,
że cały żywot jego nic inszego nie jest, tylko jedno święte nieustanne pragnienie:
„Tota vita boni Christiani sanctum desiderium est”; co Ambroży święty nazwał Danijela proroka „victimam desideriorum – ofiarą pragnienia”, to nam daleko barziej
przypisować to wszystko samemu Chrystusowi potrzeba, kiedy nie tylko przez
wszystek żywot jego na świecie świątobliwe pragnienia duszę jego żarzyły, ale
i w gorzkiej męce swojej i przy okrutnej śmierci, którą podjął na ciele, jedną ofiarą
gorącego pragnienia zostawał. To ja właśnie będę chciał na teraźniejszym kazaniu moim wywieść, że wszystka męka najdroższa Zbawiciela naszego nic inszego
nie była, tylko jedno nieukojone i ciężkie pragnienie; co kiedy ja będę w każdej
z osobna tajemnicy męki jego wywodził, każdego z was z osobna do upragnienia
serdecznego cierpiącemu upodobać się Bogu zapalić umyślam; tylko ty
Źrzódło boleści, Panno, w męce Syna twego
Nieustannie racz wspomóc sławić pragnącego.

Iesus ut consummaretur scriptura, dixit: Sitio.
Gdy się już zbliżał czas wykonania wolej Ojcowskiej i onej krwawej ofiary, którą miał Chrystus ofiarować za grzechy nasze na drzewie krzyżowym Bogu Ojcu
przedwiecznemu jako kochający i posłuszny syn – et erat subditus il[l]is – najpierwej
[8]
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in 1. Epist[ulam]
Ioan[nis] tit. 4
S. Ambrosius lib.
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Tob. 5. cap., ver. 22

Isaiae cap.6 vers. 8
Ioann. cap. 3 ver. 17

Ioann. cap. 11

poszedł licencjować się i macierzyńskie wziąć błogosławieństwo od ukochanej
Rodzicielki swojej, N[amilsi] S[łuchacze]. Jako niekiedy Tobijasz w obce kraje
od ojca w interesach domowych wyprawiony zostawszy, puścić się w drogę nie
chciał, aż wprzód pożegnał i rozkwilił najmilszą matkę swoję: „fecit Tobias vale
matri suae, cumque profecti essent, coepit mater eius flere”, tak i Zbawiciel Chrystus
Jezus na kształt drugiego mistycznego Tobijasza wyprawując się w drogę wieczności przez okrutną śmierć swoję, z przedwiecznego ordynansu Ojca niebieskiego wszedł naprzód do domeczku Panny Przenajświętszej Maryjej, Matki swojej, na bolesne i smutne pożegnanie synowskie i takowymi albo tym podobnymi
słowami waledykować jej począł:
[9] „Ukochana Matko moja, ponieważ następuje ostatnia doczesnego życia mego
godzina owa mizerna, dawno jednak pożądana i wyglądana ode mnie, o której
niegdy Dawid prorok figuralnym sposobem w osobie mojej mówił: «Improperium
expectavit cor meum et miseriam»; ponieważ już czas nadchodzi, ażebym dosyć czyniąc rozkazaniu przedwiecznego Ojca mojego na okrutną śmierć przyszedł dla
odkupienia całego narodu ludzkiego, rozkazuje mi naprzód przykazanie Boskie,
które czcić każe rodziców, stymuluje mię moja powinność synowska, w której się
ja poczuwam, zagrzewa mię i sama przyrodzona miłość, którą ku matkom w potomkach sama ordynuje natura, ażebym tobie wprzód jako zawsze kochającej rodzicielce mojej ostatnie w tym domeczku i pomieszkaniu twoim pożegnanie oddał i na tak wielkie męki, które mię czekają, macierzyńskie od ciebie, o najmilsza
Matko, błogosławieństwo otrzymał; na tom się ja sam dobrowolnie rezolwował
od wieków: «Ecce ego, mitte me» , na to mię posłał na ten świat mój Ociec Przedwieczny: «Misit Deus Filium suum in mundum». O tym tak dawno już prognostykowali prorocy, że mam okrutnie umierać; teraz już dekret stanął od kapłana
najwyższego: «Expedit ut unus moriatur»; już mię Ojcowie w otchłaniach wołają do siebie, ażebym ich jak najprędzej z tamtej podziemnej ciemnice eliberował:
„Veni ad liberandum nos Domine Deus virtutum”; już się żydostwo na mię zmawiać, buntować i armować poczyna, zaczym i ty, Matko moja, do rozkazu Ojcowskiego, do przejźrzenia prorockiego, do dekretu biskupiego, do potrzeby dusz
sprawiedliwych w otchłaniach będących, do mojego upragnienia i ochotnej wolej
racz, proszę, przydać macierzyńską twoję benedykcyją: pobłogosław owej głowie,
która tak wiele razów w niewinności mojej na macierzyńskim łonie twoim odpoczywała, bo ją wkrótce ostrą cierniową koroną ukoronowaną obaczysz; pobłogosław owym oczom, które na cię rady patrzały, bo je wkrótce krwią obfitą zalane oglądasz; pobłogosław owej twarzy, o której prorokowano, że nad wszystkich
synów ludzkich piękniejszą być miała: „Speciosus forma prae filiis hominum”, bo ją
wkrótce będziesz widziała szpetnymi plwocinami zmazaną; pobłogosław onym
piersiom, któreś ty często niegdy do twoich macierzyńskich piersi przyciskała, bo
je wkrótce widzieć będziesz bystrą włócznią przeszyte; pobłogosław onym rękom
i nogom, któreś ty sama niegdy w ubożuchne powijała pieluszki, bo je wkrótce
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widzieć będziesz żelaznymi wskroś gwoździami przebite; pobłogosław, jednym
słowem, temu ciału wszystkiemu, które się ze krwie twojej panieńskiej poczęło,
które od ciebie urodzone, na świat wydane, mlekiem panieńskim karmione, które
od ciebie wypielęgnowane i wychowane zostało, bo je wkrótce od wierzchu głowy aż do stopy nożnej poszarpane, pokaleczone, poranione obaczysz: «A planta
pedis usque ad verticem capitis non erit in eo sanitas»”.
[10] Uważcież tu teraz sobie, wy naprzód wszystkie matki, miarę biorąc z przyrodzonego afektu swojego przeciwko dziatkom waszym, uważcie i wy wszyscy ludzie chrześcijańscy, jaki tu stos wytrzymać na macierzyńskim sercu swoim Przenajświętsza Maryja Panna przy tak bolesnym pożegnaniu synowskim musiała; ja
tak wierzę, że obfitymi zalawszy się łzami, serce czując oprymowane, głowę mając poturbowaną, na odpowiedź albo na słowa nie zaraz zdobyć się mogła. Wiem,
że najpierwej sama w sobie myślić i ruminować poczęła:
[11] „O Boże nieskończony, jako daleko szczęśliwszy był Jakub patryjarcha, który nie widział tylko samę sukienkę skrwawioną ukochanego syna swojego Józefa,
aniżeli ja utrapiona matka, która mam patrzeć na ciało jednorodzonego Syna mojego Jezusa korbaczami posieczone, żelazami potargane, krwią własną zbroczone i tyrańsko zabite; jako daleko szczęśliwszy był Dawid, który nie patrzył na to,
kiedy syn jego Absolon obieszony na dębie, trzema włóczniami raniony i przebity został, aniżeli ja rodzicielka strapiona, która na drzewie krzyżowym sromotnie zawieszonego i trzema gwoźdźmi żelaznymi potężnie przykowanego oczyma
memi mam widzieć, jedynego Syna mojego; jako dalego szczęśliwsza i fortunniejsza Agara, która na to nie patrzała, kiedy synaczek jej od pragnienia srogiego już prawie umierać i dokonać miał, aniżeli ja opłakana matka, która żadnego
na to mieć sposobu nie będę, ażebym ciężkie pragnienie, które w oczach moich
strawi Syna mojego, temperować jakokolwiek i ugasić mogła”.
[12] Tak sobie tedy nieco pomedytowawszy a oczy, ile mogła, we łzach pływające przetarszy, dopiero wiem, że potym słowa przekęsować (bo to rzecz była niepodobna od mdłości i łkania wyraźnie jej mówić), dopiero potym podobno tak
odzywać się do Syna i odpowiadać mu poczęła:
[13] „Synu mój, jedynaku mój kochany, mój drogi Jezusie, zwierciadło dusze
mojej, światło oczu moich, jedyna nadziejo i pociecho życia mojego, zrozumiałam barzo dobrze, jak wielkie w sobie czujesz i cierpisz pragnienie, pragnienie
wykonania wolej Ojcowskiej, pragnienie wypełnienia proroctwa od różnych opowiedzianego proroków, pragnienie wybawienia sprawiedliwych dusz z otchłani,
pragnienie odkupienia narodu ludzkiego z niewolej czartowskiej. Rada bym z dusze ukoiła to pragnienie twoje, pragnąc sama jako najdłużej patrzeć na cię i cieszyć się z ciebie, ale widzę, że darmo, widzę, iż to pragnienie nie opuści cię aż do
skonu samego; widzę, że cale już odważyłeś się na to, ażebyś mię żałosną rodzicielkę twoję osierociałą tu zostawił po sobie; znam się też i do tego, żem powinna stosować się do wolej Ojca twojego niebieskiego; niechże się pełni nad tobą
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upodobanie jego, niechaj będzie nad wszystko preferowana wola jego najświętsza. Nie deneguję-ć i mojego macierzyńskiego błogosławieństwa do takiej trudnej, do takiej odważnej, do takiej wielkiej imprezy, byleś mnie też ty wprzód najutrapieńszej na świecie między matkami matce z szczerowiernego i zupełnego
afektu twojego synowskiego, któregom zawsze doznawała, przy tej ostatniej już
w tym domeczku moim bolesnej walecie pobłogosławić raczył jako ten, który
otwierasz rękę twoję i napełniasz wszelkie źwierzę błogosławieństwem: «Aperis
tu manum tuam et imples omne animal benedictione»”.
[14] A w tym oboje od żalu serdecznego mdlejąc, jedno drugiemu pożądane
błogosławieństwo dając, prawie już na pół umarli na ciele, ale w duchu stateczni
i mocni, płaczliwie, żałośnie i sposobem niewypowiedzianym smutno się z sobą
rozstali. Mamy tego figurę w starozakonnym piśmie w pomienionej wyżej Agarze, kiedy po pewnej tułając się puszczy z synem swoim Izmaelem i od wielkiego
pragnienia dzieciucha onego już ledwo dychającego bacząc a pomocy dać mu nie
mogąc, jako matka utrapiona z wielkiej boleści serdecznej tak sobie poradziła, że
go pod jednym drzewem porzuciła, a sama się tylko żalem a płaczem nieutulonym karmiąc, co się dalej z nim dziać miało, z daleka wyglądała; „Abiecit puerum
subter unam arborum et abiit seditque e regione procul”– mówi litera święta, a Cornelius a Lapide tak tłumaczy to miejsce z Augustyna ś[więtego]: „Dimisit et reliquit eum fatiscentem fame sub arbore, quasi desperatum et mox moriturum. – Opuściła go – prawi – matka jego upragnionego i rozeszła się z nim o zdrowiu jego
desperując, ale jakoby bliską sobie śmierć jego prognostykując”. Ambroży święty Izmaela tego figurą Chrystusa Pana uznawa. Otóż tedy obłożony grzechami
naszymi ten niebieski Izmael na pustyni świata tego podo<b>nym2 trybem rozstawał się z Najświętszą Matką swoją, kiedy widząc Maryja Panna niezmierne
ono pragnienie jego, które miał na odkupienie nas grzesznych, ani obfitymi macierzyńskimi łzami ukoić go nie mogąc, abiecit eum subter unam arborum, położyła go pod drzewo, dimisit et reliquit eum sub arbore, ustąpiła go wolej Ojcowskiej, poddała go i wyprawiła pod drzewo krzyżowe, sama za nim z daleka, póki
go tylko dojrzeć mogła, rozkwielonymi poglądając oczami, a żadnej już więcej
o powrocie i o życiu jego nie mając nadzieje.
[15] Po takowym z Przenajświętszą Matką swoją rozstaniu zapuścił się Jezus do
Wieczernika, który miał być jakoby to najpierwszym do sprawowania tajemnic
najświętszych kościołem; i tam go pewnie nie z mniejszym obaczemy pragnieniem, lubo sam uczniom swoim opisując miejsce na przygotowanie paschalne, jako
symbolum jakie miejsca onego mianował dzban wody: „Introeuntibus vobis occurret
homo quidam amphoram aquae portans”. Po staremu ta woda owych gorących zapałów i pragnienia jego ugasić nie miała, o którym sam przed uczniami swoimi tak
2
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mówił: „Desiderio desideravi hoc Pascha manducare vobiscum. – Z upragnieniem pragnąłem tej paschalnej z wami pożywać wieczerzy”. Trzy insze przedtym wieczerze
paschalne odprawował z nimi Chrystus, a o żadnej nie czytamy, ażeby miał mieć
do niej tak wielkie pragnienie, jako miał do tej ostatniej przed pojmaniem i umęczeniem swoim uczynionej. Desiderio desideravi hoc Pascha; nie rzekł nawet po
prostu Desideravi, ale cum emphasi: Desiderio desideravi, z upragnieniem pragnąłem. Albertus Magnus glosuje: Ferventissime desideravi, gorąco – prawi – i wielce
pragnąłem; a z jakiej przyczyny? Chryzostom ś[więty] powiada, że to pragnienie
w nim nie co inszego sprawowało, tylko owo drzewo krzyżowe, na którym śmierć
go czekała i na które już był licencyją i błogosławieństwo od żałosnej Matki swojej otrzymał: „Hoc dicit, quia post illud Pascha crux imminebat”. Ambroży święty
zaś na to miejsce pisząc, grzechom naszym przypisuje to pragnienie jego: „Non
otiose ait desiderio desideravi hoc Pascha manducare vobiscum, non solum desiderans,
sed etiam geminato desiderio concupiscens remissionem peccatorum”; lecz ekstatyczny
doktor Dyjonizyjusz Carthusianus osobliwej tego wielkonocnego pragnienia tak
gorącego w Chrystusie dochodzi przyczyny, kiedy mówi, że nie skąd inąd pochodziło, tylko z onej przedziwnej i cudownej tajemnicy postanowienia Sakramentu
Przenajświętszego, która się na tej jego już ostatniej wieczerzy odprawować miała; ta to była szczególna wtenczas tak wielkiego pragnienia jego okazyja, że jak
naprędzej chciał nakarmić nas ciałem swoim i krwią swoją przenajdroższą napoić
w Sakramencie Najświętszym: „Hoc enim superdignissimum sacramentum instituere
Christus summe et ineffabiliter concupivit” – te są słowa Kartuzyjana.
[16] Wiara święta nas tego uczy, że nie tylko sam Chrystus, ten Sakrament
postanawiając przy Ostatniej Wieczerzy, postanowił go na ten czas pod przymiotami chleba i wina, lecz i nam wszystkim kapłanom konferował moc takową, ażebyśmy pod takimiż zawsze przymiotami w Kościele jego świętym tenże
przedziwny Sakrament konsekrowali: „Christus post caenam istud Sacramentum
instituit, ut sub istis speciebus verum corpus eius et verus sanguis eius veraciter contineretur et non tantum tunc, quando ipsemet confecit, sed quando postea hoc Sacramentum a sacerdotibus in Ecclesia conficeretur, ad quod dedit auctoritatem subdens ibi
et dicens apostolis: Hoc facite in meam commemorationem”. Tak o tym napisał nasz
Doktor Subtelny; kiedy ja się pytam Ojców świętych i teologów, czemu tylko takowe a nie inaksze sobie obrał i upodobał Chrystus do tego Sakramentu przymioty, między inszymi odpowiada mi święty Basilius Seleucus, że to uczynił na
wizerunk wielkiego pragnienia swojego: „Eucharistiam instituit in his rebus, quae
famem et sitim extinguunt, ut quanta siti expetat, bonum nostrum significat. – Dlatego – prawi – pod przymiotami rzeczy takowych postanowił Chrystus Pan ten
Sakrament Przenajświętszy, które apetyt uśmierzają i pragnienie gaszą, ażeby to
był światu całemu pokazał, jako wielkie miał pragnienie dobru naszemu”.
[17] Pragnęła niegdy tego barzo Artemizyja królowa karyjska, ażeby była zawsze zmarłego małżonka swojego Mauzoła, jako żona kochająca, świeżą pamiątkę
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mieć mogła; i uczyniła tak, że pozostały proch jego w kubek wina sobie wsypawszy, duszkiem oraz wypiła, chcąc jakoby wewnętrzny memoryjał jego sama w sobie zostawić. Upragnął także był tego Odkupiciel nasz, ażeby ludzka natura nasza
jako druga Artemizyja ustawiczny miewała memoryjał niepojętej przeciwko sobie
miłości jego Boskiej a żeby była aż do sądnego dnia miała pamiątkę gorzkiej męki
i okrutnej śmierci jego dla niej samej podjętej; dlatego już nie prochami albo popiołem z rozsypanych kości w winie pomięszanym, ale samym prawdziwej krwie
swojej świętej napojem pod przymiotami wina napoić ją raczył.
[18] Przedziwną tę tajemnicę sprawiwszy, powiada Marek święty, że poszedł
Chrystus Pan na Górę Oliwną: „Hymno dicto exierunt in montem Olivarum”, a Jan
święty dokłada, że spieszno szedł z uczniami nad Cedrońską strugę: „Egressus est
cum discipulis suis trans torrentem Cedron”. Znać, że po onej tak dobrej i wyśmienitej wieczerzy, na jaką świata całego przysmaków nie stanie, upragnął był Jezus,
kiedy pospieszał do wody dla ochłodzenia swojego, aleć i cała rzeka Cedrońska
takowego pragnienia ugasić nie mogła; w drodze tej jako to przy ostatnim pożegnaniu przydłuższa z uczniami, ale że ostania, żałosna rozmowa jego była, w której on im nauki do rządzenia Kościoła swojego, upominania zbawienne, instrukcyje i słowa szczere niebieskie dawał, a te nie tylko w uczniach, ale i w nimże
samym gorące żarzyć pragnienie musiały, bo jak Chaldejczyk czyta u Izajasza,
verba Dei sicut aqua sitibunda. Przeprawiwszy się przez rzeczkę wszedł sobie do
ogroda Getsemańskiego; posłuchajcież, co tam były za słowa jego między inszymi do uczniów rzeczone: „Tristis est anima mea usque ad mortem – Usycha frasunkiem wielkim dusza moja prawie aż na śmierć”; jakoby był chciał rzec: widzę ja już, uczniowie moi, wszystkę mękę i okrutną śmierć, która mię wkrótce
ma potkać, przed oczyma moimi, i niczego nie pragnę tylko tego samego, ażeby ta krew moja, którą do krople wytoczyć mam wolą, wszystkim a wszystkim
ludziom na zbawienie wyszła; ale że to pragnienie moje wykonane nie będzie
w onych grzesznikach zatwardziałych, którzy przez upór i złość swoję dostaną
się do piekła, dlatego wielce się trapić i smucić z tego muszę. Tak to wyraził poeta jeden w onych wierszach swoich:
Non dolor hicce meus, dolor ast amor, hoc doleo unum,
Quod labor hic multis noster inanis erit.
[19] Kiedy owo pragnie tego ociec kochający, ażeby jego syn ciężką chorobą
złożony do pierwszego zdrowia przyszedł, nie uważa kosztu żadnego, łoży chociażby tysiącami na aptekę i medycyny dla niego; ale gdy syn szalony albo jaki
desperat brać medycyny żadnej nie chcąc o ziemię ją rzuca, ciężki żal wzniecać
się musi z pragnienia owego na sercu ojcowskim – tak właśnie Chrystus Pan na
kształt ojca kochającego dusze nasze, widząc że w ciężką wpadły były chorobę
grzechową, odważnie łożył wszystek swój skarb nieoszacowany, łożył wszystkę
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krew swoję nieskończonego szacunku na niepochybne przeciwko tej chorobie lekarstwo, ze wszystkich sił pragnąc tego, ażeby była każda dusza, lekarstwa tego
zażywszy, uzdrowiona została, ale bacząc że tak wiele zapamiętałych dusz i szalonych być miało, które to lekarstwo niebieskie lekce sobie poważając i zażyć go
gwałtem nie chcąc, na śmierć wieczną przyść wolały, owo pragnienie Chrystusowe czyniło mu żal niezmierny na sercu jego najświętszym: Tristis est anima mea
usque ad mortem. Nie inaczej tylko tak pater Ludovicus Granata te słowa Chrystusowe rozumie, kiedy mówi: „Gravissima doloris causa extitit innumerabilium pene
hominum socordia et ingratitudo, qui hanc tantam salutem, tantam gratiam, tam efficacem et salutarem (ne exiguum paenitentiae laborem susciperent) erant repudiaturi,
quam is tot laboribus, tot opprobriis et cruciatibus illis peperisset.
[20] W tymże Ogrójcu Jezus Pan padł twarzą swoją przenajświętszą na ziemię
dla modlitwy świętej: „Procidit in faciem suam” – mówi Mateusz święty, a według
Marka świętego „Procidit super terram”, jakoby był naprzód chciał rzec do przedwiecznego Ojca swojego: „Otóż mię już masz, Ojcze mój, pogotowiu wszystkiego, na te wszystkie katownie i morderstwa, których ja z chęcią pragnę i ochotnie wyglądam dla okupu ludzkiego; oto masz grzbiet mój gotowy do osieczenia,
głowę do ciernia, ręce i nogi do gwoździ, całe ciało do krzyża; mnie tedy jedynego dopuść co prędzej siec, cierniem koronować, do krzyża przybijać, tyranizować i zabijać, byle tylko w tym ukojone pragnienie moje było, żebyś wszystkiemu narodowi ludzkiemu przepuścił i przyjął go do łaski swojej Boskiej. – Cecidit
in faciem suam, quasi diceret: En ego pro hominibus reum me tibi dedo, o Pater, en totum me ad poenam eis debitam offero; en dorsum sterno ad flagella, caput ad coronam
spineam, manus et pedes ad clavos, totum corpus ad crucem, me unum ergo flagella, corona punge et crucifige, ut hominibus parcas eosque in gratiam recipias” – tak w tym
miejscu Cornelius a Lapide pisze.
[21] Padł na ziemi na twarz swoję najdroższą najmilszy Zbawiciel nasz, procidit super terram, jakoby był chciał przemówić do ziemie: „O ziemio, ziemio
nieszczęsna, którą<m>3 ja między wszystkimi inszymi elementami przywilejem takowym udarował i uczcił, żem cię powszechną matką wszelakich rzeczy ziemskich uczynił tak dalece, że nie tylko z ciebie pochodzą, ale i nazad
powracają się do wnętrzności twoich wszystkie moje kreatury skażytelności
podległe; o ziemio niewdzięczna, od kogóż masz owę ochędóżkę, owę zieloną barwę na każdy rok inszą, którą wzrok ludzki cieszyć i rekreować umiesz,
jeżeli nie ode mnie? kto cię stroi w owe kwiateczki i ziółka pachnące, w owe
drzewka rozkoszne, w owe drogie pawimenty alabastrowe albo marmurowe,
jeżeli nie ja, Pan twój? kto cię chłodzi rzęsistymi po upałach słonecznych rosami, kto cię karmi trupami, kto cię przyodziewa zbożami, kto cię napawa
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deszczami, kto cię oblewa i obmywa rzekami, jeżeli nie ja, stwórca i monarcha twój? Rekoligujże się teraz sama z sobą, jakoś mi to oddała, kiedyś wydała z siebie owe lny i konopie, z których na szyję moję już są pokręcone powrozy; kiedyś w sobie zrodziła one żelazne kruszce, z których okowy i gwoździe
i ostra włócznia Longinusowa już jest na morderstwo ciała mojego ukuta;
kiedyś z siebie na świat dała owe ostre ciernie, które przenikać wskroś mózg
w głowie mojej będzie; kiedyś z siebie wypuściła owo krzyżowe drzewo, na
którym ja mam sromotnie zawieszonym zostać; kiedy w ostatku dźwigasz na
grzbiecie twoim owych wszystkich niewdzięczników i nieprzyjaciół moich,
którzy mię imać, krępować, katować, niecnotliwie sądzić, na śmierć dekretować i niesprawiedliwie bezwinnego zabijać mię mają? Że to jednak wszystko
czynisz z pozwoleniem moim i z konkursem mnie samego jako autora natury, że w tym dogadzasz własnemu pragnieniu mojemu, które mam do wszystkich instrumentów następującej blisko męki mojej – otóż ci za złe nie mam ani
cię w tym winuję, ale i owszem, kładę teraz twarz moję Boską na tobie, ażebym z ciebie zniósł owę ekskomunikę i przeklęctwo, w któreś była dla grzechu Adamowego wpadła”.
[22] „Orans in faciem suam super terram procidit, ut maledictio illa terminaretur,
quae ob peccatum terra maledicta est” – tak o tym Sylveira mądry konceptuje. Procidit super terram, upadł na ziemię Pan Jezus, jakoby był jeszcze chciał według
interpretacyjej niektórych inszych ekspozytorów słowa owe Dawidowe wyrazić przed Ojcem swoim niebieskim: „Supra dorsum meum fabricaverunt peccatores. – Tak ciężką grzesznicy wystaiwili na plecach moich z grzechów swoich fabrykę, że już na nogach stać pod nią o swojej mocy nie mogąc, upadać muszę na
ziemię; pragnę jednak jeszcze tego i życzę sobie serdecznie, ażebym nieodwłocznie i pod owym drugim ciężarem drzewa krzyżowego upadał, byle upadły człowiek grzeszny z upadku swego podźwigniony został”.
[23] W tymże Ogrójcu sączył się krwawy pot z Chrystusowego ciała: „Factus
est sudor eius sicut guttae sanguinis decurrentis in terram” – mówi Łukasz święty,
a textus Arabicus czyta: „Factus est sudor eius velut sanguis distillans descendens in
terram”. Kiedy owo różą się dystyluje w ogniu, sprawuje to gorącość przyrodzona
ognia, że mocą swoją wyciąga sok wodnisty z róże; tak i gorąca miłość Chrystusowa sprawiła to własną skutecznością swoją, że z ciała jego najdroższego wycisnęła krew dystylowaną. „Sicut enim vehementia ignis facit, ut in distillatione aqua
e rosis emanet, sic vehementia amoris fecit, ut ex corpore Christi sanguis stillaret” – tak
czyni komparacyją Cornelius a Lapide, na to miejsce stanąwszy Łukasza świętego. Zaiste, nie chciał się kontentować Chrystus obfitym płaczem i łzami z oczu
swoich rzewliwie za nas wylanymi, lecz z niepojętej miłości swojej chciał tego,
według pobożnej kontemplacyjej Bernarda świętego, ażeby było wszystko ciało jego najdroższe krwawe łzy z siebie toczyło na oczyszczenie nasze. „Non solis oculis, sed quasi membris omnibus flevisse videtur, ut totum corpus eius, quod est
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Ecclesia, totius lacrymis corporis purgaretur”. Ale między inszymi Iosephus Speranza, do proporcyjej mojej alludując, pragnieniu przypisuje Chrystusowemu ten
krwawy pot jego: „Certe amore sudat, amore patiendi praecurrit in siti, ut sponte sacrum hunc sanguinem fundat”. O Androniku cesarzu wschodnim pisze to Nicephorus, że poimany od Izacyjusza, wielkim będąc pragnieniem strapiony a jednej krople mieć wody na swą ochłodę nie mogąc, z ramienia własnego odciętej
ręki swojej krew pluszczącą ssał i tak się napawał; podobnym Jezus sposobem na
ugaszenie gorącego pragnienia ku zbawieniu naszemu nie z ręki tylko jednej, ale
z wszystkiego ciała swojego w Ogrójcu krew najdroższą toczy, praecurrit in siti,
ut sponte sacrum hunc sanguinem fundat.
[24] Ale poczekaj trochę, dobry Jezu, będziesz wczas, nie pokwapiaj się tak skoro z najświętszą krwią twoją, nie sama tylko ma napawać się nią ta ogrodowa ziemia, lecz czekają tej krwie twojej one smagłe bicze, ono ostre ciernie, one żelazne
gwoździe, czeka haniebna włócznia, która się nią po śmierci twojej nawet będzie
niemiłosiernie pastwiła; oto już prawie jest we drzwiach ogrodowych zgromadna
hałastra, na rozlanie krwie twojej poprzysiężona, pójdą wnetże w rozsypkę i sromotnie ucieką apostołowie od ciebie, tak skoro tylko ci zdrajcy na kształt jednych psów wściekłych po wszystkim się ogrodzie z wrzaskiem i z trzaskiem rozsypią, a ty sam jeden zostaniesz i wpadniesz w ręce takowe, które na nic inszego,
tylko na samę najświętszą krew twoję Boską ważą.
[25] Kondescenduje na to wszystko Zbawiciel Chrystus Jezus, daje się imać
i wiązać, pozwala się stryczkami i powrozami krępować: „Ministri Iudaeorum
comprehenderunt Iesum et ligaverunt eum”. Wszystek on orszak pohańców hurmem się rzucił na Pana i jeden przed drugim ubiegając się, jeden się cisnąc przez
drugiego uderzyli go o ziemię a kolanami tłocząc, po ziemi włócząc, targając to
za głowę, to za ręce, to za nogi, twardymi postronkami całego w pas opasanego
ciągnęli i jako tylko chcieli tak się nad nim pastwili; cokolwiek tam natenczas
hultajów onych było, każdy z nich starał się o to – jako świadczy Brygita święta – ażeby był osobliwy despekt jaki pokrępowanemu Jezusowi wyrządził. Prowadzili go wszyscy a prawie wlekli z ogroda, szturchając, popychając, złorzecząc, czci
na nim nie zostawując; a gdy przyszło przechodzić im przez Cedrońską rzeczkę,
zepchnęli go z mostu i na kamieniu zranili najświętszą twarz jego.
[26] Przydało się to niegdy uchodzącemu Daryjuszowi z potrzeby, że wielkim
bywszy zmorzony pragnieniem a na strużkę jakąś kałem i krwią z różnych trupów wszystkę pomąconą napadłszy, napił się raźno z niej i wyrzekł te słowa: „Nigdym tak smaczno nie pił, teraz-em już dobrze moje ugasił pragnienie”. Pewnie
i Chrystus Pan, ile niespodzianie i znienacka zepchniony zostawszy i ponurzony w rzece Cedrońskiej, napić się także raźno wody onej musiał; pewnie i onemu
nie lada jako smakować ona woda musiała, gdyż ją był sobie własną krwią swoją
świętą przysłodził. Ów jednak napój jego nie gasił, ale wzniecał w nim pragnienie do dalszych mąk następujących; i lubo go potym wyprowadziwszy z wody po
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drodze błotnistej, kamienistej z despektem takowym, jaki sam czart mógł wymyślić, dalej ku miastu prowadzono i jedną bramą pobocznią, którą Portam sterquilinii zwano, po śmieciach, po gnojach do miasta w nocy wewleczono, w kałużach
ukalano, pomierzwiono, błotem – że więcej nie rzekę – napawano, po staremu
jeszcze większe w nim do dalszych despektów żarzyło się pragnienie.
[27] Narzeka tam na pewnym miejscu na jakieś bestyjalskie zbytki nienasyconych pijaniców Plinijusz, że między inszymi niestwornościami i szaleństwami swoimi, ażeby byli tym większe w sobie zapalali pragnienie, nie wstydzili się w błocie tarać: „Huc pertinent peregrinae exercitationes et volutatio in
caeno ac pectorosa cervicis repandae ostentatio, per omnia haec indicatur sitis quaeri”. Odważyło się było na to swawolne owo także Chrystusa prowadzące żołnierstwo, że go po błotach uwłóczyli, po gnojach utargali, po smrodliwych kałużach unurzali, a przez to większe też jeszcze w nim pragnienie do dalszych
zelżywości czynili.
[28] Już tedy tak ukalanego, powiązanego, umordowanego Jezusa przed popędliwym naprzód stawili Annaszem: „Et adduxerunt eum ad Annam primum”,
do którego lubo bynamniej ten sąd jego nie przynależał, że jednak jad nieukojony miał w sobie naprzeciwko niemu, pocznie go naprzód pytać o naukę jego:
„Interrogavit Iesum de doctrina eius”. O głupi dumny Annaszu, miałbyś był pewnie czego nauczyć się od Chrystusa, gdybyś był dawniej chciał przestać na nauce
jego, nie nasyciłbyś się był zbawiennych słów z przenajświętszych ust jego płynących; ale to już teraz nie w czas, nie tu plac nauki jego świętej, dlatego Chrystus
sam cię zbywa: „Ego palam locutus sum mundo, quid me interrogas? Interroga eos,
qui audierunt. – Nie po kryjomu – prawi – ale jawnie nauczałem ja świat wszystek, nie mnie się tedy pytaj o nauce mojej, ale się pytaj tych, którzy mię kiedy
słuchali”. Obeszła ta odpowiedź, lubo dość skromna była, wyniosłego Annasza;
pocznie się dąsać, pocznie sapać, czego postrzegszy po nim bezpieczniejszy nad
inszych jeden księży służka, któremu to podobno nie nowina była kawalerem się
pokazować na bruku, chcąc się zdrajca tak dobremu jako i sam panu tym prędzej przysłużyć, odważył się na to, czego strach i wymówić o Bogu: że niewinnie despektując twarz jego przenajświętszą, wyciął mu straszny policzek: „Unus
assistens ministrorum dedit alapam Iesu”. O bezecna hultajska śmiałości! O dobry Jezu, jaki kontempt, jaki ból, jaka obelga twoja! Timotheus Ierosolimitanus
uważając sobie ów niegdy świętego starca Symeona postępek, że piastując na rękach swoich, całując i obłapiając maluczkiego Jezusa, prosił go o to usilnie, ażeby go był zaraz wtenczas zabrał z świata tego: „Nunc dimittis servum tuum, Domine”, nie inszą daje racyją tej jego prośby takowej, tylko tę, że sobie nie życzył
tego doczekać na świecie, ażeby był miał kiedy patrzeć własnym okiem swoim
na ten sromotny i zelżywy pogębek Jezusów, który go potkać miał od jednego
swawolnie śmiałego lichoty, jako mu to był sam Duch Święty przy owych jego
z niewinnym Jezusem pieszczotach rewelować raczył. „Nunc dimittis servum
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tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace; etenim Spiritus Sanctus qui in me
est palam ostendit, quae in te futura sunt; dimitte me nunc, obsecro, ne videam servum tibi alapam infligentem”.
[29] Ciężki to naprzód był raz na wcielonego Boga, że twarz jego Boską, na którą niegdy patrzeć Mojżesz tak barzo życzył sobie: „Si inveni gratiam in conspectu
tuo, ostende mihi faciem tuam”; twarz jego Boską, którą usilnie niegdy widzieć pragnął Dawid święty: „Ostende faciem tuam et salvi erimus”; twarz jego Boską, której
niegdy in figura odważna Estera wszelką przyjemność i wdzięczność przypisowała: „Valde mirabilis es tu, Domine, et facies tua plena est gratiarum”; twarz – mówię – jego Boską ręka jednego hultajczyka zdespektowała. Chryzostom święty
przyznaje to, że większy kontempt być nie może, jako w gębę dać komu: „Alapa
nihil ingnominiosius, nihil contumeliosius”. A kiedyby jeszcze lada szuja obił gębę
jakiemu panu znacznemu bez wszelakiej przyczyny, jaki by to był kryminał, jaki
eksces; a przecie kiedy lichotarz jeden u Annasza na taką śmiałość się zdobył, że
bez najmniejszej okazyjej pogębkował Pana nad pany, w jeden to sobie śmiech,
w jeden pochop do rekreacyjej obróciło żydostwo.
[30] Ciężki to raz był na Chrystusa taki policzek odnieść, który Ioannes Taulerus strasznym jednym pogębkiem mianował, „horribilem alapam”; taki policzek,
który według Bernarda świętego od uzbrojonej ręki w rękawicę żelazną otrzymał: „Dextera ferrea chirotheca armata”; policzek takowy, od którego według
świętego Wincentego Ferreryjusza wszystkie palce na twarzy jego przenajświętszej wyrysowane zostały, wszystkie zęby obruchały się w dziąsłach, obfita krew
z gęby się lała, a sam Chrystus potoczyć się i upaść musiał na ziemię. „Aspicite in gentibus et videte, et admiramini, et obstupescite, quia opus factum est in diebus
vestris, quod nemo crederet, cum narrabitur” – tak o tym bezbożnym akcie mówić
mogę z Abakukiem prorokiem; i przypatrzcie się, wszyscy ludzie, co to za sprawa takowa, dziwujcie się tej tak wielkiej bezecności, która się ledwo do uwierzenia podobną być widzi, że one zęby, o których Pismo mówi, że bielsze były nad
mleko, „dentes eius lacte candidiores”, krwią zbroczone zostały, dziąsła wszystkie
opuchły, twarz tak dalece nabrzmiała, że ledwo mówić mógł Chrystus, a przecie nie wspominają ewangelistowie, ażeby zdrajcę tego za taki wielki eksces nagana albo jakie karanie potkało.
[31] Ciężki to jeszcze raz być musiał na Zbawiciela naszego względem miejsca okoliczności, że to nie w kącie jakim, nie po kryjomu, ale publicznie w pałacu biskupim, przy obecności biskupa samego i przy obecności tak wielu inszych
różnych ludzi, którzy na to patrzali, tak nieznośna potkała go obelga. Niewolnikom to tylko tak niegdy czyniano, że kiedy mieli być darowani wolnością, przy
obecności magistratu całego wprzód brać po gębie musieli, jako imieniem ich
Sedulius świadczy: „His alapis nobis libertas maxima plausit”; a tu teraz sam Najwyższy Pan nieba i ziemie do takiej przyszedł reputacyjej, że mu na kształt jednego niewolnika lichego na publicznym widoku, przy asystencyjej tak wielu ludzi,
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w pałacu biskupim gębę przenajświętszą obito. O ziemio, coć się dzieje, że któraś niegdy bezbożnego Datana i Abirona żywo ze wszystkim pożarła („Dirupta
est terra sub pedibus eorum et aperiens os suum devoravit illos cum tabernaculis suis et
universa substantia eorum”) – tu temu tak wielkiemu bezecnikowi przepuszczasz?
O niebo, co czynisz, że któreś niegdy na zgubę i zatracenie tak wielu grzeszników potop uczynić umiało, na tego jednego wierutnego niecnotę respektujesz?
O ogniu pożerający, któryś niegdy na rekwizycyją Elijasza proroka z nieba w lot
zstąpił na ziemię („Cecidit autem ignis Domini”) – czemu nie zstąpisz teraz i tak
wielkiego nie strawisz hultaja? Gotowe były te i wszystkie insze kreatury na usługę Stwórce swojego, gotowe były i na zemstę takiej obelgi i zelżywości jego, ale
w tej mierze akomodować się gorącemu pragnieniu jego musiały. Tak napisał Tertulijanus, że Chrystus Pan żegnać się myśląc z tym światem mizernym, gorąco
tego pragnął, ażeby się był mógł jako najbarziej nasycić cnotą cierpliwości świętej: „Saginari Dominus voluptate patientiae discessurus volebat”. Gorąco tego pragnął, ażeby nam był wzór i przykład po sobie cierpliwości zostawił, dla tej tedy
przyczyny ani despektu, ani bólu, ani tej ignominijej swojej, która go była przez
ów tak zelżywy policzek potkała, nie dopuścił pomścić się żadnemu stworzeniu.
„Cogitemus quis acceperit alapam, nonne vellemus eum qui percussit aut caelesti igne
consumi, aut terra dehiscente sorberi, aut correptum daemonio volutari, aut alia huiusmodi qualitate poenae vel etiam graviori puniri? Quid enim horum per potentiam
iubere non potuisset, per quem factus est mundus, nisi patientiam nos docere voluisset,
qua vincitur mundus” – słowa Augustyna świętego.
[32] Tak zdespektowanego w domu swoim Chrystusa odsyła Annasz do Kajfasza: „Duxerunt Iesum ad Caifam principem sacerdotum, ubi scribae et seniores
convenerant” – mówi Mateusz święty, i tam Chrystus niepochybnie albo na
taką trafi, albo jeszcze na gorszą, w tym drugim domu kapłańskim, pragnieniu
jednak swojemu wygodną poczesną; nigdy podobno owo duchowieństwo żydowskie tak gromadnie nie schodziło się do kościoła na oddanie czci należytej
Bogu, jako się zeszło było do Kajfasza natenczas, kiedy miało sentencyje i wota
swoje dawać naprzeciwko Bogu. Stanął przed nimi pokorny Jezus oczy w ziemię spuściwszy, pocznie co żywo z wrzaskiem natrząsać się z niego, poczną go
to o cuda, to o uczniów, to o naukę i kazania pytać, a Pan na wszystko milczy;
każą fałszywych nań świadków przywoływać, każą świadectwa odbierać, a Pan
na obronę honoru swojego nie mówi ani słówka; wywoływają, nukają, potrącają, szturchają, a Pan to wszystko cierpliwie, nic nie mówiąc, znosi. W tym porwawszy się zajadły z krzesła swojego Kajfasz okrzyknie głośno Pana i z fukiem
rzecze do niego: „Adiuro te per Deum vivum, ut dicas nobis, si tu es Christus filius
Dei. – Wej, zaklinam cię na Bóg żywy, ażebyś nam się przyznał, jeżeliś ty właśnie jest Chrystus Syn Boski”. Dopiero tu Chrystus odezwał się: „Ego sum. – Ja
jestem”, nie zapieram się być Synem przedwiecznego Ojca mojego, i lubo tu teraz tak wzgardzony świecę przed oczyma twojemi, wiedz jednak o tym za pewne,
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że ja jestem Syn Boski. Ego sum; aż zaraz na to biskupią szatę swoję poszarpawszy Kajfasz, w piekielnej prawie furyjej, znowu krzyknął na Chrystusa: „Blasphemavit, reus est mortis”, aż zaraz i wszyscy asesorowie jego na tęż przypadają
sentencyją: Reus est mortis, aż zaraz wszyscy wołać na Pana jednostajnie poczną;
Reus est mortis, zabić, zamordować tego bluźniercę, niechaj haniebną śmiercią
ginie za to bluźnierstwo swoje. Aż zaraz wzorem sędziów a panów swoich niestworna księża czeladka, porwawszy go między się, to pogębkować, to plwocinami twarz i oczy zepluwać, to popychać, to zelżywie zewsząd szarpać i pomyślnymi dyzgustami napawać poczęła.
[33] Otóż masz, upragniony Odkupicielu mój, drugą kapłańską poczesną. Aleć
i owa, która cię od onego tak odważnego apostoła i ucznia twojego przy tejże potkała okazyjej, owa, mówię, nieszczęsna krzywoprzysięstwa Piotrowego poczesna barziej jeszcze przeniknęła wszystkie wnętrzności twoje, kiedy przed jednym
lichem kobieciskiem w przysionku Kajfaszowym zaparł się i odprzysiągł ciebie,
tak kochającego własnego mistrza swojego: „Coepit anathematizare et iurare, quia
nescio hominem istum, quem dicitis”. Dziwował się niegdy Piotr wespół z drugimi uczniami, kiedy Chrystus sam a sam z Samarytanką przy studni o ugaszeniu pragnienia rozprawiał: „Venerunt discipuli eius et mirabantur, quia cum muliere loquebatur”; zaprawdę nie było tam wtenczas czemu się dziwować, albowiem
owa rozmowa Zbawicielowa, jako naucza Lyranus w tym miejscu, nie pochodziła z jakiejkolwiek niepotrzebnej płochości („Eius locutio cum muliere non fuit
inutilis et vana”); i owszem, owa rozmowa Pańska z białągłową wielce potrzebna
była, gdyż ona sama niebieską wziąwszy z ust jego naukę, zaraz do siebie niemało naprzybierała ludzi takowych, z których każdy był gotowy uwierzyć w Chrystusa: „Haec mulier edocta a Christo statim ivit ad civitatem et adduxit ad Iesum populi multitudinem, ad credendum paratam” – mówi tenże Lyran[us], ale tu słusznie
świat wszystek zadziwić się może nad Piotrem z białągłową w niepotrzebne wdawającym się dyskursy, kiedy zapomniawszy o onym wielkim statku i rezolucyjej
swojej, z którą do gardła obiecował nie odstępować Chrystusa, zaraz się go odprzysięga przy białogłowskiej rozmowie i przywarty zostawszy od jednej podłej
niewiasty w mieszkaniu kapłańskim, ekskludowany został i wyrzucony przez nię
z wiary Chrystusowej. „Non bona certe ostiaria quae Petrum ideo in domum sacerdotis includit, ut a fide Salvatoris excludet” – tak mówi Maksym ś[więty]. Podobno to tu był na Piotra Pan Bóg ten upadek przepuścił, ażeby się był nauczył, najwyższym potym biskupem zostawszy, wizytować domy duchowne i pomniąc na
to dobrze, co się stało z nim samym, żeby był wiedzieł w przyszłym czasie, kogo
rugować z domów kapłańskich potrzeba.
[34] Tymczasem różnie i długo w noc w onej izbie sądowej – ba, raczej rzekę
w onej rozbójniczej jamie – despektowany bywszy Chrystus, gdy się już wszyscy
sędziowie do własnych domów swoich rozeszli, na uspokojenie wyprowadzili też
z izby i onego na opłakany pokój i w smrodliwy tam jakisi taras Kajfaszowskiej
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piwnice skrępowanego wepchnęli, włożyli mu ciężki łańcuch żelazny na szyję – jako objawił sam Brygicie świętej – i tak na urąganiu, na szyderstwach, na
pośmiewiskach rozswawolonych chłopiąt calusieńką noc onę przebiedować mu
przyszło; cokolwiek jeno dworskich pacholąt zbyteczna licencyja na wyrządzanie mu złości wymyślić potrafiła, cokolwiek słów bezecnych ślina do gęby owym
to swawolniczkom przyniosła, to wszystko nad Chrystusem wysworowali, a on
te wszystkie poczesne w onym swoim nienasyconym do cierpliwości pragnieniu
jako jedne chłodzące przyprawne wódki połykał.
[35] Doskonałego życia pragnącym ludziom zakonnym takowy przysmak wymyślił bogomyślny Climachus: „Promptissime et velut aquam vitae bibe contumelias et irrisiones a quocunque tibi propinatas. – Jeślić się – prawi – zakonniku doskonałości żądający, despekcik jaki odnieść od kogokolwiek trafi, jeśli cię potka
zniewaga i obelga znaczna od jakiejżkolwiek osoby, smacznie to sobie i ochotnie
jako jednę wyborną akwawitę wypij”. Napisał to i o Mojżeszu izraelskim wodzu
wielki Doktor Ambroży święty, że lubo on niewdzięcznych Izraelczyków w pragnieniu cudowną wodą napawał, oni go jednak za to często gęsto buntami, potwarzami, zelżywościami poili. „Quantas a contradicente populo absorbebat Moyses
contumelias”. Takież właśnie specyjały, ale większe bez porównania, upragniony
Chrystus do cierpliwości w onej nocnej katuszy Kajfaszowej za zdrowie nasze
pił, kiedy one wszystkie niewypowiedziane kontumelije i despekty, które go tam
potykały, jako jedne rozkoszne sobie napoje smakował: „Bibebat contumelias et irrisiones sibi propinatas”, a po staremu na ugaszenie tego pragnienia jego ona cała
piwnica wystarczyć nie mogła.
[36] Skoro świt zagaili znowu sąd owi sędziowie niesprawiedliwi i jednostajnie
wszyscy, tak duchowni jako i świeccy, zgodzili się na to, ażeby było Piłatowi jako
spraw kryminalnych sędziemu odesłać i oddać Jezusa: „Et confestim mane facto consilium facientes summi sacerdotes cum scribis et senioribus et universo concilio vincientes Iesum duxerunt et tradiderunt Pilato”. Aleć i tam przed Piłatem ani się jedna
dusza żyjąca znalazła, która by była stanąć i odezwać się miała przy niewinności jego, tylko wszyscy przeciwko niemu, popierali wiele ekscesów in particulari,
to turbatorem pokoju pospolitego, to zdrajcą i zwodzicielem, to buntownikiem
zakazującym cesarzowi poborów oddawać, to nieregalistą i rebelizantem go czyniąc, in universali zaś wszystkie zgoła zadawając mu złoczyństwa i powszechnym
go nazywając malefaktorem. Widział to Piłat barzo dobrze, że to wierutna złość
ich i szczere kalumnije były na niewinnego Pana, wiedział za pewne o tym, jako
mówi Marek, święty, że to wszystko sprawowała nieszczęsna zazdrość duchowieństwa naprzeciwko niemu: „Sciebat enim, quod per invidiam tradidissent eum
summi sacerdotes” i dlatego różnych szukał i próbował sposobów, ażeby go był jakimkolwiek kształtem mógł z terminu spuścić a wolnym od sądu swojego uczynić. Chciał naprzód ten sąd z siebie na Heroda zwalić i dał go w ręce Herodowi, ale go Herod wzgardziwszy, jako szaleńca jakiego szatą błazeńską pokrytego
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nazad do Piłata odesłał. Wystawił go potym Piłat, kiedy mu ten pierwszy fortel nie uszedł, z wierutnym łotrem Barabaszem ludowi, chcąc go onym wielkim
zdrajcą jakokolwiek zasłonić, ale on lud niewdzięczny, któremu była nie nowina
od Chrystusa Pana rozmaite dobrodziejstwa odbierać, szalenie zaraz wołać i instygować począł naprzeciwko niemu: „Tolle, tolle, crucifige eum. – Zabij, zamorduj, ukrzyżuj tego złoczyńcę”.
[37] Do czegoś przyszedł, najmilszy Odkupicielu mój, że jeden jawny buntownik
złośliwy Barabasz większy szacunek u sądu Piłatowego znajduje aniżeli wszystka
dobroć i niewinność twoja; a właśnie tymże stylem postępują sobie z tobą i po dziś
dzień grzesznicy, kiedy jedno cudzołóstwo, jednę pomstę nad swoim nieprzyjacielem, jeden zarobek lichwiarski i tym podobne grzechy wolą niż ciebie samego, gdy dla tych swoich nieprawości opuszczają ciebie, Stwórcę i Pana swojego.
[38] Nie mogąc tedy już Piłat ani za ów zelżywy frymark z Barabaszem ochronić jako myślił Jezusowego zdrowia, w ostatku rzecze pospólstwu: „Corripiam
ergo illum et dimittam. – Otoż już na tak żwawe instancyje wasze, każę go dobrze skarać a skaranego wypuszczę”. I tak bezbożny Piłat, bardziej się akomodując złym ludziom aniżeli sprawiedliwości, skazał Chrystusa, wszelakiej niewinności zwierciadło, pod okrutną pręgierzową i publiczną cięgę: „Tunc ergo
apprehendit Pilatus Iesum et flagellavit”. Porwali go więc między się z wielkim
swoim ukontentowaniem niemiłosierni oprawcy, kazali mu się obnażyć samemu przez się – których on zaraz usłuchał – kazali mu ręce podać i słup kamienny obłapić – i w tym uczynił dosyć rozkazaniu ich – aż zaraz owe ręce błogosławione, które nam rozwiązały węzła grzechów naszych, owe ręce zawsze gotowe
i ochotne do podźwignienia nas z mizeryjej i do ratunku naszego, owe ręce najszczodrobliwsze w rozdawaniu nam drogich skarbów niebieskich, owe ręce cudotworne w uleczeniu ran naszych cielesnych i dusznych, owe ręce wszechmocne zawierające piekło a otwierające nam niebo, owe ręce najdroższe, w których są
depozytowane wszystkie nasze szczęśliwości i błogosławieństwa, owe ręce najświętsze, na których zawisły wysokości gór wszystkich, fundamenty ciężkiej ziemie i granice świata całego, owe ręce na ostatek, które stworzyły ręce ludzkie,
dawszy im żyły, ciało i kości – owi tyrańscy katowie temiż rękami od niego danymi tak okrutnie przywiązali i przykrępowali do słupa, że się aż skóra na nich
popadać musiała. „Ductus ad columnam personaliter se vestibus exuit, personaliter ad
columnam manus applicuit, quas inimici sine misericordia ligaverunt” – tak to Brygidzie świętej objawiła sama Przenajświętsza Panna.
[39] Jest kwestyja u teologów: Utrum Christus ut homo sit servus Dei? – Jeżeli
też Chrystus Pan względem człowieczeństwa swojego nazywać się może sługą
Bożym? I tak ją rezolwuje między inszymi nasz skotysta Bellutus, że lubo in rigore według tych wszystkich kondycyj do sługi przynależących, które on tam wymienia, nie może Chrystus być, ile człowiekiem jest, sługą Boskim zwany, propter hypostaticam unionem cum verbo, dla połączenia z bóstwem człowieczeństwa
345

Luc. 23 ver. 22

Ioan. 19 ver. 1

Lib. 1 Revel[ationum]
cap. 10

Walerian Gutowski

Bonav[entura] Bellut[us]
tom[o] de incarn[atione]
disp. 9 qu. 2 art. 3 num. 116
Psal. 115, [7]

Philip. 2, [7]

swojego, że jednak Chrystus, ile człowiek, względem swego człowieczeństwa powinien pełnić wolą Boską i być posłuszny Bogu, tedy w tym sensie nazwać się
sługą Boskim może; lubo albowiem przenajświętsze człowieczeństwo jego jest
z bóstwem złączone przez cudowną uniją hipostatyczną, przecie jednak jako
jedna rzecz stworzona podpada pod władzą i dyspozycyją Boską. „Christus secundum suam humanitatem debet Deo obedire et quamvis sit humanitas hypostatice verbo unita, adhuc tamen est sub imperio Divino, est ens dependens a Deo et consequenter in hac acceptione Christus, secundum humanitatem, erit servus Dei” – są
słowa tego naszego subtelnego skotysty. Dlatego niegdy sam Chrystus w osobie
Psalmisty i proroka swojego z tym się odzywał do Boga, że był sługą jego i synem służebnice jego: „Ego servus tuus et filius ancillae tuae”; dlatego tak go opisał
i Apostoł święty, że formę nosił na sobie służebnika jednego: „Formam servi accipiens”. Aleć ja widzę coś więcej, że nie tylko pełnił Chrystus wolą Boską i był
posłuszny ile człowiek Stwórcy wszechmocnemu względem powinności i dependencyjej swojej, ale też chciał być posłusznym ile człowiek jako służebnik jeden
i Matce swojej najświętszej, i Józefowi świętemu, domniemanemu ojcu swojemu, względem synowskiej relacyjej i obligacyjej swojej: „Erat subditus illis”. A nawet i to jeszcze mało się mu widziało, ale nad wszelką powinność, mimo wszelaką słuszność, mimo wszelaką przystojność i przyzwoitość chciał być posłusznym
na kształt niewolnika jakiego samym pachołkom Piłatowym, samym owym bezecnym katownikom i mordercom swoim, kiedy na jedno skinienie i rozkazanie
ich z nieznośnym wstydem swoim zaraz się sam obnażył, zaraz ochotnie na potężne przywiązanie do słupa ręce swoje przenajświętsze podał: „Personaliter vestibus exuit, personaliter ad columnam manus applicuit”.
[40] Tak już tedy pogotowiu na wszystko posłusznego i powolnego miawszy,
wpół przywiązanego do słupa Chrystusa z rózgami ciernistymi, z biczami ostrymi szpilkami naszpilkowanymi, z łańcuszkami żelaznymi dokoła go obstąpiwszy, poczną okrutnie od głowy aż do samej stopy nożnej katować, zapuszczają
o sztukę jeden nad drugiego, rozwodzą okrutne ręce swoje katowskie, o prędszą
jaki taki, kto się krwie prędzej dobierze, między sobą wzajemnie mocno usiłują. Pada się skóra jak rzemień na przenajświętszym ciele Jezusowym, sztukami
samo ciało bodźcami wyszarpane po bruku i po rynsztokach la<t>a4, ostro hartowne żelaza aż do kości Pańskiego ciała przenikają i o nie zawadziwszy zgrzytają, tysiącami się razów rany podzielają, dziesięć ran w jednę się ciśnie, inszego
miejsca w ciele skatowanym nie mając, aż już ledwo gdzie znać było spłachciami poszarpanej skóry na wszystkim ciele jego najdroższym.
[41] Pospolite jest przysłowie nasze ludzkie, że pokornej głowy miecz ani
rózga nie siecze; a zgoła to przysłowie od samego jest aprobowane Filozofa,
4
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tak uczącego: „Naturale est, ut ira quiescat, si videat eum, contra quem irascitur,
humiliatum et punitum. – Rzecz – prawi – jest przyzwoita przyrodzeniu samemu, że się uśmierzać zwykł gniew i zawziętość w człowieku, kiedy swego
adwersarza upokorzonego i skaranego ogląda”. Ale jednak to przysłowie nie
weryfikowało się nad Chrystusem Panem, albowiem lubo oni prześladownicy
jego widzieli go mdlejącego, krwią zewsząd sfarbowanego, cierpliwie i pokornie one tyrańskie chłosty wytrzymującego, bynamniej ich to do miłosierdzia
i jakiejkolwiek nad nim łaskawości nie poruszało, lecz im barziej się z niego
krew przenajświętsza lała, tym oni więcej toczyć ją z ciała jego pragnęli. „Inimicus si invenerit tempus, non satiabitur sanguine” – tak niegdy Eklezyjastyk
zajadłego opisał nieprzyjaciela, że kiedy czas mu posłuży, nie może się ukoić
i nasycić krwią. Raczej tedy ta deskrypcyja weryfikowała się nad Chrystusem
w onych zajuszonych biczownikach jego, kiedy od jadu zaślepionymi a prawie
zapamiętałymi zostawszy, lubo zewsząd strumieniami krew się z Chrystusa
broczyła, siec go jednak na przemiany nie przestawali, nasycić się żadną miarą krwie jego Boskiej nie mogąc.
[42] Dał był takowe Żydom Pan Bóg prawo, ażeby byli sędziowie ich, dekretowawszy kogo na chłostę, w oczach swoich kazali czynić egzekucyje, według
ekscesu większego albo mniejszego mniej albo więcej plag ordynowawszy, z tym
jednak dokładem, ażeby byli nigdy więcej nad czterdzieści plag dawać nie kazali
nikomu, a to dla tego, żeby był nazbyt zbity albo szpetnie pokaliczony żaden od
sądu ich bliźni nie odchodził: „Sin eum qui peccavit dignum viderint plagis, prosternent et coram se facient verberari, pro mensura peccati, erit et plagarum modus, ita
duntaxat, ut quadragenarium numerum non excedant, ne faede laceratus ante oculos
tuos abeat frater tuus”; skąd kiedy Żydowie pięćkroć razów osmagali Pawła świętego, nigdy mu plag czterdziestu spełni nie dawali, ale niby chcąc nad nim ulutowanie pokazać, jednę mu chłostę od czterdziestu odjemowali, jako sam wyznał
o sobie: „A Iudaeis quinquies quadragenas una minus accepi”. Nie mieli wtenczas
respektu ani na to prawo Boskie zakamiali Żydowie, kiedy biczując w niczym nie
występnego Chrystusa, nie czterdzieści ani czterysta, ale tak wiele mu plag i ran
po ciele zadali, że on sam wszystko wiedzącym i wszystko umiejącym bywszy, tak
się z tym deklaruje przez Psalmistę swego, że jakoby się wszystkich onych plag
swoich otrzymanych przy słupie dorachować nie mógł: „Congregata sunt super me
flagella et ignoravi”. Błogosławiona Maria Magdalena de Pazzis miała taką rewelacyją, że sześćdziesiąt ludzi tych było, którzy biczowali Odkupiciela naszego,
a druga wielka sługa Boża Catharina de Ricci miała też to objawienie, że ono bicie Chrystusowe przez jednę całą godzinę i jeden kwadrans trwało; pomyślcież
sami sobie, jako tam wiele cięg od tak wielu rąk złośliwych i przez taki trakt czasu wytrzymać przyszło kochanemu Zbawicielowi naszemu. Dosyć na tym, że ono
jego subtelne, z czystej Panieńskiej krwie uformowane ciało – jako Lanspergiusz
pisze – przy onym strasznym biciu tak dalece poszarpane, poorane i kawalcami
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na nim porozrywane zostało, że same kości gołe z niego widzieć było: „Caro enim
tenerrima non modo vulnerabatur, sed discerpebatur etiam, lacerabatur, sulcabatur, ut
ossa quoque nuda apparerent”.
[43] Nie ma i teraz u nas w Polszcze to prawo Boskie miejsca u onych panów
złych, którzy owo za lada okazyją na ciele poddanych swoich, miasto czterdziestu plag, zaraz pikietę kijową grać każą, a częstokroć tym się jeszcze nie ukoiwszy, nosy albo uszy obrzynać, ręce albo nogi ich obcinać nie jako panowie, ale
jako tyranowie bez miłosierdzia wszelkiego rozkazują i jakoby nie ludźmi i bliźnimi ich byli, jedne sobie z nich maszkary dożywotnie czynią.
[44] Tomasz święty de Villanova arcybiskup Walencyjej miał jednego kanonika przy katedrze swojej zgorszliwy barzo żywot prowadzącego, którego często strofując i napominając, ażeby się był kiedyżkolwiek obaczył i bezbożnych
postępków swoich poprzestał, kiedy widział, że słowami nic wskórać z nim nie
mógł, cóż czyni? Każe go sobie do biskupiej przywołać rezydencyjej i wszedłszy z nim sam a sam sekretnie do oratorium swego, przywarł za sobą drzwi, obnażył się aż do pasa i wziąwszy ostrą żelazną dyscyplinę w rękę, pocznie mówić
do niego: „O niebaczny na wokacyją i duszę twoję kapłanie, jam ciebie chciał łaskawością i dobrocią moją Panu Bogu pozyskać; cokolwiek tylko łagodnych widziałem sposobów, wszystkich zażyłem na ciebie, odwabiając cię i ciągnąc jako
niegodny pasterz twój z nałogów twoich grzechowych; aż widzę, że nic wskórać
nad tobą nie mogę, muszę ja tedy w oczach twoich za to pokutować, że do tego
czasu nad powinność i słuszność tak wielkiej zażywałem nad tobą koniwencyjej,
ażebym z dusze twojej strasznego P[anu] Bogu nie oddawał rachunku”. To wymówiwszy, jak się siecze, tak się siecze, jak się bije, tak się bije ową dyscypliną,
wzdychając z płaczem do Boga za odpuszczeniem grzechów swoich a nawróceniem onego pomienionego kanonika tak dalece, że wszystek ubiór swój i cały pawiment w oratorium krwią swoją własną zbroczyć i oblać mu przyszło. Patrząc
na onę tak straszną pasterską rezolucyją i żarliwość jego, ówże przytomny kanonik stanął jak wryty zadzi<wi>wszy5 się i zmiękczywszy serce swoje poklęknął przed nim na ziemię, począł płakać rzewliwie i stateczne uczynił postanowienie już więcej nie powracać się do ladajakich postępków i obyczajów swoich,
ale żyć po kapłańsku według powołania i stanu swojego; toż dopiero święty biskup biczować się przestał.
[45] Nie było przy Chrystusie żadnego takiego między owymi wszystkimi biczownikami jego, który by był miał zniewolić i zmiękczyć serce swoje, lubo widzieli, że nie tylko ręce i suknie ich, nie tylko bicze katowskie, nie tylko wszystka
ziemia około słupa będąca, ale same rynsztoki już się były obficie krwie jego drogiej napiły; i owszem, jeszcze odwiązawszy go od onego słupa kamiennego – który
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do tego czasu skrwawiony jest w Rzymie w kościele świętej Praksedy – kiedy
namdlony Jezus od onych razów tak ciężkich upadł jak długi na ziemię, Doktorowie święci tak twierdzą, że go jak znowu już na ziemi leżącego z piekielnym
jadem siec i smagać poczęli, a osobliwie w to miejsce ciała jego przenajświętszego, do którego wprzód przed słupem z korbaczami, z biczami swoimi zasięgać
nie mogli. „Proh dolor! iacet extensus ante hominem Deus et supplicium patitur rei,
in quo nullum peccati vestigium potuit inveniri” – mówi Augustyn święty. „Żałosny to – prawi – był i opłakany widok, kiedy całkiem Syn Boski przed człowiekiem bezbożnym rozciągniony leżał i podobieństwa w sobie grzechowego nie
mając, jako złoczyńca bity i karany zostawał”.
[46] Wiele świętych męczenników czytamy takowych, którzy nigdy tak długo
i tak barzo bici i katowani nie byli, a przecie w onym biciu szwankować w życiu doczesnym i umierać musieli, między inszymi osobliwie Sebastyjan święty nie umarł zewsząd hartownymi przeszyty zostawszy strzałami, a kiedy przyszedł na bicze i sieki katowskie, wytrzymać ich nie mógł, lecz mu śmiercią plagi
swoje zapieczętować przyszło. Tak napisał i o Jezusie Panu Cornelius a Lapide,
że to rzecz była niepodobna przyrodzonym sposobem, ażeby był miał tak srogie i długie bicie znieść przy onym okrutnym biczowaniu swoim; i owszem, nie
tylko raz, ale po kilkakroć według kursu naturalnego umrzeć mu było od onych
tyrańskich ręku potrzeba, ale że jego żądza i pragnienie było takowe, ażeby był
mógł jeszcze więcej dla nas grzesznych ucierpieć i na sromotnym krzyżu zawieszonym zostać, dlatego Bóstwo wszechmocne sustentowało i dźwigało ciało jego
najświętsze. „Naturaliter ex tot verberibus mori saepius debuisset Christus, sed Deitas carnem sustentabat, ut plura pati et tandem crucifigi posset”.
[47] Była obecna sama Przenajświętsza Maryja Panna przy tym niewidzianym
i niesłychanym nigdy okrucieństwie, wypełnionym przy biczowaniu najmilszego
jedynaka swojego, patrzała na to jako brodził po własnej krwi swojej, jako ją noga
katowska zelżywie deptała, jako po bruku, po ścieżkach, po kanałach, wszędzie
jej pełno było. Co napisał Cypryjan święty o męczennikach Pańskich, że stawy
i żyły spojone w ciałach ich rozrywali prześladownicy, okrutne im rany na rany
zadając: „Rupta compage viscerum torquebantur in servis Dei, iam non membra, sed
vulnerato” – takowe tyrańskie demonstracyje nad ukochanym Synem swoim widziała Maryja praktykowane. Co niegdy sama objawiła Anzelmowi świętemu,
że ledwo tylko katować przy słupie oni piekielni mordercy Chrystusa poczęli,
zaraz się wszystek krwią oblał, która potym, kiedy się zsiadła na ciele jego najświętszym, tak go była oszpeciła i oszkaradziła, jako jednego sprośnym trądem
zarażonego człowieka: „Heu! Momento temporis totalis corporis eius superficies ita
sanguine superfundebatur, ac si purpura circumdatus, et in stuporem et deformitatem
transformatus omnibus apparuit, quasi lepra percussus”.
[48] To na ten wszystek niepozór jego macierzyńskimi oczyma swoimi Panna Przenajświętsza patrzała; co niegdy mówił sam o sobie Syn Boski przez
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cierpliwego Joba: „Concidit me vulnere super vulnus”; i na drugim miejscu: „Membra mea quasi in nihilum redacta sunt. – Pokaleczone ciało moje a prawie wniwecz obrócone wszystkie członki moje zostały”. To się to wszystko przy obecności bolesnej Matki jego działo. „Ego quae adstabam, vidi corpus eius verberatum
et flagellatum usque ad costas, ita ut costae eius viderentur et quod amarius erat, cum
retraherentur flagella, carnes ipsis flagellis sulcabantur” – tak się przyznała sama
do tego przed Brygidą ś[więtą]: „Masz wiedzieć o tym, moja Brygido, żem ja
sama przy tym była najutrapieńsza na świecie między matkami matka, kiedy Jezusa Syna mojego tak sieczono po tyrańsku i bito, że aż żebra widzieć się dały,
a to jeszcze przykrzejsza i nieznośniejsza rzecz była, że kiedy z niego one ostre
wyszarpowano bicze, to się natenczas głębokie po niewinnym ciele jego bruzdy poorane czyniły”.
[49] Ja nie wiem, jako Najświętsza Matka na sercu swoim taki stos wytrzymać
zdołała, ja nie wiem, jako zaraz bez dusze nie została na miejscu, ja nie wiem,
kędy się w niej tak wiele brało łez, że jako źrzódła jedne z bolesnych oczu jej macierzyńskich płynęły. „Domina mea misericordissima, quos fontes dicam erupuisse de
tuis pudicissimis oculis, cum attenderes unicum filium tuum innocentem coram te ligari, flagellari et mactari?” – tak z nią rozmawia Augustyn święty w rozmyślaniu tej
tajemnice męki Pańskiej głęboko w duchu swoim ponurzony zostawszy: „O najłaskawsza – prawi – i najmiłosierniejsza Pani i Dobrodziejko moja, jakie strumienie i źrzódła wynikać wtenczas musiały z onych najwstydliwszych oczu twoich
panieńskich, kiedyś się przypatrowała, jako niewinnego jedynego Syna twojego
przed tobą wiązano, bito, a prawie na zabicie okrutnie sieczono!”.
[50] Błogosławiona Sibillina de Pavia, jako czytałem w żywocie jej, rada barzo zabawiała się rozmyślaniem gorzkiej męki Jezusowej, ilekroć razów jednak
przychodziła do rozważania tej tajemnice obnażenia i srogiego biczowania jego,
zaraz natenczas tak wielką uczuwała serca swego opresyją, że jej zaledwo konać
i umierać w tym punkcie nie przychodziło. Teresa święta, jako opisuje kronika karmelitańska, szedłszy czasu jednego do oratorium będącego w konwencie
i obaczywszy tam obraz haniebnie zbitego i zewsząd krwią oblanego Chrystusa,
który tam było z okazyjej uroczystości pewnej przyniesiono, tak się była wszystka od boleści wielkiej poalterowała, że się zaledwo panieńskie w niej nie rozpukło serce. Jeżeli tedy tym wiernym i kochającym służebnicom Pańskim przez
jednę reprezentacyją albo przez jednę figurę ubiczowania jego przychodziło do
tego, że od żalu wielkiego zaledwo nie umierały, cóż tu sobie pomyślić mamy
o samej Rodzicielce tego, która własnymi oczyma swoimi widziała ukochanego
Jedynaka swojego – jako medytuje Bonawentura święty – że nie był candidus et
rubicundus, według opisania Salomonowego, nie był rumiany i biały, ale raczej
linidus, tumefactus, ulcerosus et rubicundus, wszystek zasiniały, nabrzmiały, poraniony, krwią własną zbroczony przy biczowaniu swoim; która widziała, jako wiele krwie wytoczyło się z niego i jako się wiele z ciała jego sztuk poniewierało po
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ziemi; która nade wszystko widziała to w nim dusznym okiem swoim, że one
wszystkie katownie, ona obfita krew jego, one rzęsiste łzy upustem się z oczu
jej macierzyńskich lejące nie uśmierzały gorącego pragnienia jego, lecz jakoby
to była dopiero jedna gorzkiej męki jego umbra, usilnie dalszych okrucieństw,
większego morderstwa, hojniejszego krwie rozlania dla jednego człowieka niegodnego pragnął.
[51] Przydzie niekiedy do Makarego świętego Ewagryjus umordowany – jako
pisze Nicephorus – o trochę prosząc go wody na ugaszenie ciężkiego pragnienia
swojego; aż Makary pokazując mu snadź gdzieś blisko będący cień, tak rzecze
do niego: „Contentus umbra, multi enim viatores et navigantes etiam hac nunc carent. – Kontentuj się – prawi – bracie miasto wody tym cieniem, wiele albowiem
podróżnych i żeglujących pod ten czas być może na świecie, którzy w upałach
słonecznych i w pragnieniu swoim ani cieniu mieć biednego na swoje ochłodzenie nie mogą”. Zaprawdę, i ów cień niewiele mógł ująć albo uśmierzyć pragnienia Ewagryjuszowi; tak ci podobno i ów słup, przy którym biczowano Chrystusa,
cień mu tylko jeden czynił, jednę umbrę z siebie wydawał następujących większych mąk i boleści jego, dlatego przy nim mało co albo nic nie ugasił pragnienia swojego, które miał do ucierpienia dla narodu ludzkiego.
[52] Po onej tedy katowni wzięty Jezus Pan od hardego, złośliwego i swawolnego żołnierstwa i w szarłatną na pośmiewisko przyobleczony starzyznę, z ostrego ciernia uwitą i uplecioną koroną z niesłychanym tyraństwem na głowie swojej przenajświętszej koronowany. Głowa jest to część najzacniejsza całego ciała
ludzkiego, gdzie mają rezydencyją wszystkie zmysły zewnętrzne i powierzchowne, gdzie się tak wiele subtelnych zamyka żyłeczek, które wielką mają kommunikacyją z sercem; gdzie mózg zamknęła natura, który według nauki Galena i Andrzeja Wesaliusza książęcia anatomistów jest jakoby jednym gabinetem
rozumu, a inszych wszystkich członków i wnętrzności królem. Zaczym to ból
być musiał niewypowiedziany, kiedy z piekielną inwencyją to kijami, to młotkami koliste ciernie tak głęboko Żydzi na całą głowę przenajświętszą Chrystusowi wtłoczyli, że nie tylko one delikackie główne żyłeczki jego wskroś przeszyte zostały, ale i sam mózg ze krwią pomieszany wypryskał. „Elegantissima
Christi facies, omni decore et specie destituta est etc., nec non recentis huius sanguinis
(qui cerebro permixtus est) pro fluvio irrigata” – tak medytuje bogomyślny Ioannes Taulerus. „Straciła – prawi – natenczas ona śliczna twarz Jezusowa wszystek glans, wszystkę piękność i ozdobę swoję, kiedy przy onym okrutnym ukoronowaniu cierniowym wszystka we krwi z głowy płynącej a oraz z mózgiem
pomieszanej pogrążona została”.
[53] Podpisuje się na to i Seraficki Doktor Bonawentura święty, kiedy mówi:
„Figuntur spinae cuti pretiosissimae usque ad carnem et cerebrum penetrantes, perfoditur et iaculatur totum venerandum caput et facies illa serenissima sanguine rubricatur, ita ut non amplius facies Domini Jesu, sed excoriati hominis videretur. – Nie
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tylko – prawi – skórę i ciało Zbawicielowe, ale i sam mózg przeniknęła korona
cierniowa, pokaleczyła wszystkę głowę i owę twarz pozorną, która z pogodnym
być mogła porównana niebem, tak skrwawiła i zaszpeciła, że się już nie twarz Jezusowa, ale raczej twarz Bartłomieja drugiego ze skóry obłupionego być zdała”.
[54] Podpisuje się na to i święty Petrus Damianus, tak mówiąc: „Divinum illud
caput multiplici spinarum densitate perforatum usque ad cerebri teneritudinem confixum
est, dum configitur spina. – Wszystka – prawi – głowa Boska tak ostrym cierniem
skłuta i przejęta była, że aż do mózgu samego one punktury dosięgły”.
[55] Błogosławiony Michael, zakonu kamelduleńskiego nabożny męki Pańskiej
kontemplatysta, miał rewelacyją taką – jako pisze Tiepolus – że w onej cierniowej
Chrystusowej koronie trzydzieści i trzy takowych punktur było, które między inszymi najbarziej głowę jego najdroższą raniły i najwięcej krwie z niej wytoczyły,
dlatego na tę pamiątkę postanowił potym koronkę z trzydziestu i trzech Pozdrowienia Panny Przenajświętszej, a drudzy zaś mówią, że tych punktur było siedmdziesiąt i dwie; Bernard święty powiada, że ich było tysiąc spełna: „Ipsa etiam eius
corona cruciatus est illi et mille puncturis speciosum caput eius divulnerat”.
[56] Uważcież, jaką mękę i jako wielką zadawały boleść Odkupicielowi naszemu;
dość bólu zażyć ten musi, któremu jednym ździebłem z ciernia zakłuć się przytrafi.
„Quantula est punctura spinae et quantum hominem domat!” – rzekł tam niegdy pasterz u Teokryta nogę cierniem zraniwszy. „O jako – prawi – ból nieznośny czyni
człowiekowi i wszystkiego poalteruje jedno zakłucie cierniowe!”
[57] Wspomina historyja u Sofroniusza ś[więtego], że niegdy Gierasymus opat
święty w pewnej podróży swojej napadł był na lwa okrutnego strasznie ryczącego, który obaczywszy przemijającego opata począł się zbliżać ku niemu, co dalej to barziej rycząc, stękając, jęcząc a nogę jednę podnosząc i jakoby podać ją do
ręku jego pragnąc. „Cum igitur vidisset leo senem, ostendebat illi vulneratum ex infixo aculeo pedem, flens quodam modo et obsecrans, ut illi curam adhiberet”. Odważył się starzec święty poczekać lwa onego na miejscu, i kiedy przyszedł do niego
podawając mu owę nogę, obaczył, że tarnią jakąsi ciernistą i ostrą zakłuta a prawie wszystka już zaropiona była; wziąwszy tedy w ręce swoje, wyjął mu owę tarnią, wychędożył ranę i zawinął jak mógł najlepiej, za które dobrodziejstwo owa
tak straszna bestyja jako piesek jeden odstąpić więcej nie chciała od opata świętego, że potym sobie nawet wodę na nim jako na jednym powolnym osiełku do
klasztoru woził. Jeżeli tedy nie tylko sam człowiek, ale i ta bestyja siłę taką i moc
mając od natury nadaną, ból cierpieć musi tak wielki od jednej tylko tarnie, kiedy mu w mięsie uwięźnie, cóż rozumiecie jaka męka nieznośna i niewypowiedziana dokuczała Jezusowi, kiedy nie tylko mięso, ale i sam mózg, i żyły, i kości
nie jedną tylko tarnią, ale tysiącem ich na głowie jego przenajświętszej przebite i przebodzone zostały? Rzecz to była niepodobna przyrodzonym trybem mówiąc, ażeby był i w tym razie mógł żywym zostawać, ale jako uważa święty Laurentius Iustinianus, nadprzyrodzonym sposobem zatrzymywał życie swoje, żeby
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był dosyć uczynił pragnieniu swojemu, które do większych jeszcze mąk i okrutniejszych miał w sobie. „Debuit plane mori tanto dolore transfixus, se tamen reservavit ad vitam, ut his etiam graviora perferret”.
[58] Tak i ów starodawny Tertulijanus twierdzi, iż w Synu Bożym śmiertelne były wszystkie one punktury, które przeszły przez skronie i czoło jego najświętsze, ale tylko samo szczególne dalszych mąk nowych pragnienie trzymało go na świecie. „Dominica Christi tempora lancinaverunt moriferis quidem
vulneribus spinae, sed novarum paenarum ardore sustentabatur amans”. I dlatego bezbożny Piłat już w tej niewidzianej postaci ukoronowanemu Chrystusowi dawszy trzcinę w rękę miasto berła królewskiego, a z jednego wydatnego
ganku pokazawszy go owemu wściekłemu żydostwu, te słowa wyrzekł o nim:
„Ecce homo, oto człowiek”; jakoby był rzekł: „Otóż macie tego człowieka, który
przed wami Bogiem nazywać się ważył, przypatrzcież mu się, co teraz Boskiego pokazuje po sobie; Ecce homo, powiadaliście, że się pnie na majestat królewski, obaczcież pozór królewski, patrzcie na koronę, patrzcie na berło jego”. „Ecce
homo non clarus imperio, sed plenus opprobrio”. – tak glosuje Augustyn święty.
„Oto człowiek już bliższy onego świata niż tego, już publicznie infamowany,
skonfundowany, wniwecz obrócony; możecie się go nie obawiać ani więcej instygować na niego. – Ecce homo, id est videte publice dehonestatum ac confusum
hominem, quem detulistis” – mówi Caietanus. „Oto już ledwo co znać postaci
ludzkiej na tym człowieku, raczej się wrzody zapiekłe, raczej blizny zastrupiałe, niżeli ludzka postawa widzieć po nim daje, dlatego potrzebuje świadectwa
o sobie, że jest prawdziwym człowiekiem. – Ecce homo, inquit verbo digitoque
illum ostendens, ac fere testimonium ferens, quod homo esset, secus pro homine non
habendus” – mówi Iosephus Speranza.
[59] Ecce homo – podobno tu był i sam Piłat nie tak nad Jezusem, jako nad nieszczęsną kondycyją ludzką zapłakał, nigdy przedtym tak nędznego nie widziawszy
człowieka i nie rozumiejąc, aby na taki hak mógł kiedy przyść człowiek; dlatego
pokazał go na wzór nieszczęścia wszelkiego i utrapienia ludzkiego. Ecce homo, oto
człowiek, z którego każdy sobie argumentować może, co to jest urodzić się człowiekiem. „Ecce homo; homo dixit prae comapassione, ut et ipsi compassione moverentur – mówi Euthymijus. – Oto człowiek, człowiek dosyć mizerny, ze wszystkich
miar godzien polutowania, moglibyście już i wy nad nim się zmiłować”.
[60] Tak mówi i Sylveira w tym miejscu: „Ecce homo; ac si dixisset: Aspicite et
videte, ecce homo communis eiusdem naturae humanae vobiscum, ut super tot ac tanta
vulnera eius compassionem habeatis. – Oto człowiek, obejrzyjcie go z każdej strony,
obaczycie, że zdrowego już w sobie żadnego członka nie ma, wżdy przynamniej
z tego respektu, że człowiek jest, tęż naturę ludzką co i wy mający, powinien mieć
nad sobą użalenie serca ludzkiego”.
[61] „Ecce homo, quasi dicat etsi in aliquo male egisset, tamen ultra condignum punitus est et ideo deberet vobis sufficere – tak Lyranus interpretuje – Oto człowiek,
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który, chociażby też był i w czymkolwiek wykroczył, już dosyć ma za swe, nad
wszelkie prawo i słuszność; czemuż byście się i wy tedy tak srogim jego ukaraniem ukontentować zupełnie i ukoić nie mieli?” Ecce homo; wszyscyśmy ludzie na
Boskie wyobrażenie stworzeni, ale żeśmy byli na sobie ten konterfekt Boski zaszpecili i zamazali czernidłem grzechowym – oto człowiek, który farbą nieoszacowaną najdroższej krwie swojej ten obraz na nas odnowi. Ecce homo, oto człowiek; jeżeliś niekiedy obaczyć nie mógł, Jeremijaszu proroku, w całym mieście
jerozolimskim człowieka – Intuitus sum et non erat homo – snadź wszyscy ludzie
natenczas przez sprośności swoje grzechowe nie byli ludźmi prawdziwymi, oto
teraz Jerozolima ma człowieka takiego, który w sobie mieć grzechu i mankamentu żadnego nie może. Ecce homo, o którym niegdy Izajasz mówił: „Ecce validus et fortis”; oto człowiek tak dzielny i tak zdolny, że grzechy świata wszystkiego na samym sobie udźwignął.
[62] A na ostatek według fantazyjej Piłatowej mówiąc z Bernarda świętego: „Ecce
homo; non homo, homo infra hominem, homo supra hominem, homo extra hominem”.
Oto człowiek, jakoby chciał był rzec bezbożny Piłat, oto człowiek już jakoby nie
człowiek, gdyż nie tylko samę cerę, ale prawie zupełną fizyjognomiją człowieka
przez tak wiele okrutnych szwanków podjętych utracił; oto człowiek marniejszy
i podlejszy nad wszelkiego człowieka, bo jeszcze nigdy świat nad żadnym człowiekiem tak wielkiego nie wywierał tyraństwa, jako nad tym jednym człowiekiem bez lutości i zmiłowania wszelkiego wywiera; oto człowiek nad człowieka,
bo z takowymi razami pospolitemu jakiemu człowiekowi żyć rzecz jest niepodobna; oto człowiek niezwyczajnym trybem ludzkim pragnienie takie cierpiący,
że im więcej katowania i morderstwa wymyślają na niego, tym on jeszcze większych mąk, jakoby nie był przy sobie sposobem ile baczę nienasyconym, pragnie.
Homo supra hominem, homo extra hominem.
[63] A cóż, proszę, takowego Piłat tą energiją albo skutecznością słów swoich
w sercach żydowskich sprawił? To co i pierwej: „Dicunt omnes: Crucifigatur, crucifigatur”. Buntować się znowu wszyscy i wrzeszczeć spólnie poczęli naprzeciwko
Chrystusowi: „Ukrzyżuj go, starosto, ukrzyżuj, Piłacie”. Święty niegdy Elzeryjusz
przyznawał się do tego za żywota swojego, że chociażby był miał najgłówniejszego nieprzyjaciela swojego, jak skoro tylko sobie na te słowa Piłatowe wspomniał:
„Ecce homo – oto człowiek”, tedy mu zaraz dla miłości tego człowieka i Boga wszelakie krzywdy swoje i urazy odpuszczał. A tu Żydzi obecnie na onę monstrę żałosną Jezusa skatowanego patrząc i własnymi uszami swymi te pomienione słowa z ust Piłatowych słysząc: „Ecce homo”, chociaż im był nic nie zawinił, ukołysać
po staremu zawziętych naprzeciwko niemu serc swoich nie mogli, ale co dalej
to barziej instygowali na niego: „Crucifigatur, crucifigatur”, koniecznie na krzyż
z nim, nie może to być inaczej, tylko koniecznie go ukrzyżować potrzeba, chociażby przyschnąć na nas i na potomkach naszych ta krew jego miała: „Sanguis
eius super nos et super filios nostros”.
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A w tym Piłat ręce umywszy, rozumiejąc że wodą miał tak wielką niesprawiedliwość swoję i bezbożność skropić, przeciwko wszelkiej słuszności, przeciwko rozumowi i sumnieniu własnemu dekretował na śmierć krzyżową niewinnego Chrystusa. Posłuchajcie dekretu tego, który wypisuje Adrichomius wyjąwszy
go z aktów albo dziejów starodawnych: „Iesum Nazarenum subversorem gentis,
contemptorem Caesaris et falsum Messiam, ut maiorum suae gentis testimonio probatum est, ducite ad communis supplicii locum et cum ludibrio regiae maiestatis in
medio duorum latronum cruci affigite. I, lictor, expedi cruces. – Jezus Nazarański,
przewrotnik narodu naszego, wzgardziciel najaśniejszego majestatu cesarskiego,
Mesyjasz fałszywy, jako starsi w narodzie jego świadectwami swoimi dowiedli,
zaprowadzony niech będzie na pospolite do karania wszelkich złoczyńców miejsce i tam na większą ohydę zmyślonej jego królewskiej godności między dwiema
łotrami na krzyżu niech zawieszony zostanie. Idź, ceklarzu, co prędzej a spraw
to, ażeby wszystkie trzy krzyże były pogotowiu”. Otoż macie owego sprawiedliwego sędziego, którego na początku tej niesłusznej zawziętości żydowskiego pospólstwa naprzeciwko niewinnemu Zbawicielowi nie insza była intencyja, tylko sprawiedliwie tę sprawę osądzić, stanąć mocno przy jasnej niewinności
Jezusowej, nieprzełamanym sercem oponować się przewrotności onych jego bezecnych kalumnijatorów, aż jako przystąpiły i stanęły mu w oczach nieszczęsne
interesy doczesne, jako mu pogrożono niełaską cesarską, jako obawiać się począł obrócenia przeciwko sobie owej wszystkiej furyjej zbuntowanego pospólstwa, jako się zląkł utracić promocyjej dalszej i większych fortun swoich, zaraz
przekinął się i nakłonił na to, że niecnotliwie tak srasznym i okrutnym nakrył
Chrystusa Pana dekretem.
[65] O jako wiele temi czasy znajduje się takowych Piłatów na świecie, o jako
wiele podobnych i tu u nas w Polszcze napatrzamy się sędziów, którzy kiedy wybierają się z domu albo na roki ziemskie, albo na sądy grodowe, albo na deputacyje trybunalskie, którzy kiedy na marszałkowskie, zadworne, kapturowe i tym
podobne bywają wysadzeni iudicia, którzy kiedy zasiadają na różnych komisyjach albo na ratuszach po miastach królewskich, świeżo będąc za rajców i sędziów obrani, nie inszą intencyją mają, tylko według przysięgi swojej trzymać
się sprawiedliwości, sumnieniem nikomu ani duszą nie służyć, niewinności na
opresyją i niesłuszne nie wdawać obroty; aż kiedy potym smakować im korupcyje poczną, kiedy promocyje wielkie panowie im przyobiecują, kiedy różne respekty potocznych interesów światowych światło im rozumu zdrowego i sumnienie zaślepią, wnetże się transformują i odmieniają tak, iż na oślep po Piłatowsku,
nie według prawa i słuszności, ale według personalnej wygody swojej sentencyje
i zdania swoje ferują. Wszak im to nie ja zadaję, ale święty Laurentius Iustinianus z okazyjej tego bezecnego sędziego Piłata tak właśnie o nich mówi: „O quanti cotidie iudicis huius imitantur inconstantiam! O quot ab eo, quod disponunt sancte agere, se subverti permittunt!”.
[64]
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Ale do naszej rzeczy powracając, ledwo co tylko wybuchnął głos o tym
tak niecnotliwym dekrecie z Piłatowego pałacu między żydowski lud, zaraz co
w skok krzątać się i uwijać poczęli, żeby go byli jak najprędzej egzekwowali. Jaki
taki to gwoździe, to powrozy, to kleszcze, to młotki i rozmaite insze instrumenty przynosił, którekolwiek tylko do ukrzyżowania potrzebne i należyte były; następowali natarczywie na onych oprawców, którzy krzyżować go mieli, ażeby byli
nieodwłocznie zawijali się około swojej roboty, obawiając się odmiany i rozmysłu
Piłatowego, żeby im go był snadź znowu, do lepszej przyszedłszy rekolekcyjej,
z ich ręku nie wydarł. Mieli zaraz na dorędziu krzyż wielki przy bramie u pałacu Piłatowego. „Crux adeo magna erat, quod habuerit quindecim pedes in longitudine” – mówi Anzelm święty; który jak skoro tylko sam Odkupiciel obaczył, nie
czekając ordynansu i rozkazu inszego, sam go wziął w ręce swoje, sam go zaraz
obłapił, sam sobie włożył na ramię. „Baiulans sibi crucem, non enim expectavit ut
imponeretur sibi a milite, sed viso salutis ligno, ut fortis athleta laetus arripuit” – tak
świadczy Tomasz święty de Villanova.
[67] Tak mi się zda, jakobym go słyszał do onego zbawiennego drzewa mówiącego te albo podobne słowa: „O krzyżu kochany, jako z wielkim pragnieniem moim wyglądałem cię i oczekiwał od pierwszego zaraz ingresu mojego na
ten świat aż do tego czasu. O ulubiony krzyżu, jako gorąco pragnąłem poślubić
się z tobą i nie gdzie indziej, tylko na tobie dokończyć doczesnych dni moich.
O krzyżu najdroższy, jako wielce ucieszony i ukontentowany zostaję, że cię już
temi rękami moimi obłapiam i ściskam, które wnetże żelaznymi okrutnie będą do
ciebie przykowane gwoździami. Otoż już poniosę cię dla siebie samego i dźwigać cię będę ochotnie, albowiem i ty mnie też wet za wet oddasz, kiedy całkiem
żywo przykute ciało moje będziesz piastował na sobie”.
[68] Idzie tedy Jezus na Kalwaryjską górę z onym ciężkim drzewem krzyżowym jako drugi Mojżesz z oną cudowną laską na wytrysknienie wód i krynic żywych; prowadzą go na onę smutną procesyją pobożne matrony, jedne trunkami,
a drugie nabożnymi łzami pragnienie jego gasząc. Zabieży mu na drodze Weronika święta, jakoby osobliwą w tym oświadczając mu chęć swoję, której on także
na niezapomnienie kosztowny upominek jeden, to jest konterfekt twarzy swojej przenajświętszej zostawił. Idzie powoli postępując, bo też już mało co chodzić i stać mógł na nogach; idzie obfitą krwią swoją wszędzie drogę farbując,
która z tak wielu żył jako cewkami się lała; idzie częstokroć pod onym tak ważnym upadając ciężarem.
[69] Bili Żydzi w kotły, w bębny, trębacze trąbili, żeby się było co żywo na ono
okrutne spectaculum zeszło. Patrzyli wszyscy jako na jedno cudowisko, jedni błotem i gnojami na niego rzucając, drudzy kamienie ciskając, niektórzy go postronkami i palcatami wścinając; same nawet drobne dziatwy, które niedawno
tryumfalnie mu wyśpiewywały: „Benedictus qui venit in nomine Domini – błogosławiony, który przyszedł w imię Pańskie”, nie mając w ręku sił do pastwienia
[66]
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się nad nim, pastwiły się językiem, naśmiewając się, lżąc i rozmaite sobie z niego żarty dziecinne strojąc. „Effectus erat Iesus ludibrium puerorum” – Bonawentura święty świadczy.
[70] Szli przy nim w kompanijej i oni dwa łotrowie, którzy mieli z nim wisieć;
nie czytamy jednak tego, ażeby było któremu krzyż do dźwigania dano, tylko samemu Jezusowi, lubo go już tak zwątlonego i na siłach upadłego widziano. Szli
za nim owi biskupi, kapłani, panowie i szlachta żydowska, szli rzemięśnicy, mężczyźn<i>6 i białegłowy, szli starzy i młodzi, jeden się sadząc nad drugiego w wyrządzaniu mu despektu i zelżywości pomyślnych.
[71] Trafił się przemijający pod ten czas Simon Cyreneus; i lubo przymuszony
i przyniewolony od Żydów, szczerze jednak dopomagał mu owego krzyżowego
ciężaru, aleć i z tą pomocą co dalej to bardziej szwankować i mdleć musiał Zbawiciel, a przecie taki afekt, takie pragnienie w nim było, że chociażby mu było do
samego dnia sądnego pod tym ciężarem trwać przyszło dla zbawienia ludzkiego,
tedy by się był nie wzdrygał ani zbraniał od tego, byleby była przystąpiła wola takowa Ojca przedwiecznego. „Vel ad extremum usque iudicii diem pro salute hominum sic onustus incedere nihil recusasset, si sic fuisset visum Patri, et ad illius cessisset honorem” – mówi błogosławiony Ioannes Taulerus.
[72] Przyszedłszy już na górę i na onym placu śmiertelnym stanąwszy, mówią jedni Doktorowie, że wprzód wkopawszy krzyż w ziemię po drabinach
snadź powrozami go mocnymi ciągnęli do ukrzyżowania; tej opinijej jest Grzegorz święty Nazjanzeński, Ambroży święty, Cypryjan święty i insi. Drudzy zaś
twierdzą, osobliwie Anzelm święty, Laurentius Iustinianus i ś[więty] Antoninus, że położywszy krzyż na ziemi, rozciągnęli na nim Odkupiciela Pana i tak
go jak na jednym łożu leżącego wznak ukrzyżowali. Niemasz w tych opinijach determinacyjej żadnej od Kościoła Bożego, ponieważ obiedwie się na relacyjej Doktorów świętych i na różnych fundują rewelacyjach; większe się jednak niby podobieństwo widzi, że go krzyżowali na ziemi rozciągnionego, bo
im rzecz była łatwiejsza w taki sposób pozwolone nad nim wykonywać tyraństwo i okrucieństwo swoje. „Et extensa ibi super terram sacratissima cruce, corpus
eius pretiosissimum super ea supinum reposuere” – tak trzyma i Seraficki Doktor
Bonawentura święty.
[73] Czterech było strasznych katów, którzy chodzili około tego, według deskrypcyjej Anzelma świętego: jeden trzymał rękę prawą, drugi rękę lewą, trzeci
trzymał nogi, a czwarty gwoździe przybijał. Przybił najpierwej ręce przenajświętsze i kiedy jedna ręka o kilka palców nie dostawała do miejsca naznaczonego,
tak ją potężnie i długo powrozami przyciągali, że się w niej żyły porwały i kości z stawów swoich powychodziły: „Manus altera abtuso clavo, ut gravior esset
6

Popr. wyd., w druku: męszczyzna.

357

S[anctus]
Bonaventura
medit[atione]
Passion[is]

Ioannes Tauler[us]
de Passi[one] Christi

S[anctus] Bonavent[ura]
in medit[atione]
Passio[nis] Christi

Ioannes Echius
tract. de Passione

Walerian Gutowski

In acti[onibus]
Ritii Varonis

S[anctus] Thom[as]
de Kemp[is]
de Pass[ione] Domini

Ioan. 19 ver. 18

dolor Christi, affixa est, altera vero quando iam foramen attingere non poterat funibus extensa est, ut venae disrumperentur” – tak to opisuje nabożny Ioannes Echius.
[74] Jeżeli niegdy Ricius Varo gubernator francuski Kwintyna świętego męczyć
rozkazawszy między inszymi różnymi mękami kazał mu kości w ciele jego z stawów klubami wyciągnąć, „Praefectus tyrannico furore commotus sanctum Quintinum
in tantum trochleis torquere praecepit, ut membra eius a suis iuncturis vi durissima solvi
congerentur” – nie pierwszy to był inwentor tego tyrańskiego sposobu, ponieważ
przed nim Żydzi takimże trybem na krzyżu Chrystusa Pana dręczyli.
[75] Po przykowaniu rąk obudwu wyciągnął na ostatek potężnie niemiłosierny
kat i przybił mocno do krzyża i nogi Zbawicielowe, nogi one Syna Bożego, które tak wiele dróg obeszły dla ratunku w różnych nieszczęściach i niebezpieczeństwach zostających ludzi; owe nogi, które po wodach morskich cudownym sposobem jako po ziemi chodziły; które Magdalenę od grzechów uwolniwszy przy sobie
usprawiedliwiły; które jednego nie miały i mieć nie mogły kroku z obrazą majestatu Boskiego; owe nogi, pod którymi są wszyscy aniołowie i duchowie niebiescy,
którym się poddają wszelkie wysokości i wyniosłości stworzone, które najwyższe
miejsce mają wedle prawice Ojcowskiej; owe nogi na ostatek autora wszystkich
kreatur, niebieskiego medyka dusze i ciał naszych, tryumfatora chwalebnego nad
śmiercią, grzechem i piekłem – tak okrutnie były przybite do sromotnego drzewa
krzyżowego, że się ruszyć nie mogły. A dla jakiejż to przyczyny? – pyta się święty Tomasz de Kempis i zaraz tak odpowiada, że nie dla inszej, tylko dla tej, żeby
były oną obfitą i hojną krwią swoją, która się z nich toczyła, wszystkie sprośności
grzechowe nóg naszych obmyły, które chodząc gdzie nie potrzeba, igrzyska odprawując, tańce i skoki strojąc, popełniać zwykliśmy. „Tali itaque poena perfixus est
in utroque pede innocens Christus, qui secundum prophetam solvit compeditos, illuminat caecos, erigit elisos, diligit iustos. Et quare hoc? Profecto ut vincula peccatorum nostrorum solveret et maculas pedum ablueret, quae multoties contrahuntur in discurrendo,
ambulando, spatiando, ludendo, saltando” – słowa tego kontemplatysty.
[76] Dziwno mi temu barzo, że święci ewangelistowie, kiedy im przyszło opisować okrutne ukrzyżowanie Odkupiciela naszego, nie opisali, jakim kształtem albo
jakim sposobem to jego ukrzyżowanie było, ale tylko rzecz samę wyrazili w tych
słowach: „Crucifixerunt eum – Ukrzyżowali go”. Wierzę, że dla tej przyczyny obszerną nie bawili się tej tajemnice deskrypcyją, że podobno barziej obfitymi łzami
oblewać aniżeli w inkauście moczyć piszące pióra swoje musieli, uważając tak wielkiego dobrodzieja i Pana wszech rzeczy, nieskończonego Boga w ciele ludzkim zatajonego, tak zelżywą, sromotną i okrutną śmiercią z świata schodzącego.
[77] Czytałem to o niektórych żarliwych i pobożnych kaznodziejach, że kiedy
każąc o męce Pańskiej przychodzili do tej tajemnice ukrzyżowania jego, odchodzili od siebie, w zachwyceniach bywali, ani jednego słowa przez czas niemały
przemówić do audytora nie mogąc. Tak osobliwie o błogosławionym Mikołaju
de Ravenna i o drugim Mikołaju de Venetia zakonu dominikańskiego historyje
358

Wszystka męka Pańska jedno nieustanne pragnienie

życia ich świadczą. Wielkie tedy jest podobieństwo, że i święci także ewangelistowie, pisać mając o tym okrutnym zawieszeniu jego na krzyżu, na więcej słów
zdobyć się od serdecznego żalu i łez rzewliwych nie mogli, ale to tylko tymi dwiema odbyli słowami: „Crucifixerunt eum”.
[78] A cóż tu teraz rzeczemy o samej Matce Najświętszej, w jakim żalu i utrapieniu opływać serce jej macierzyńskie musiało, kiedy na tę wszystką bolesną kochanego Syna swojego patrzała tragedyją. Była obecna przy tym, kiedy już po
dekrecie prowadzono go za miasto ciężki krzyż dźwigającego aż na górę Kalwaryjską, i objawiła to Brygidzie świętej, że gdy go jedni za szyję targali, bili, drudzy
go pogębkowali, niektórzy popychali albo jako jeden nieczuły pień tłukli, wszystko to ona sama albo własnym okiem swoim widziała, albo czego przed tłumem
dobrze dojrzeć nie mogła, to uchem dosłyszała: „Eunte filio meo ad locum passionis, alii percusserunt eum in collo, alii in faciem ceciderunt et tam fortiter et valenter
percussus est, ut licet ego non viderem percutientem, audivi tamen clare sonitum percussionis”. Była obecna i przy tym, kiedy jako jeden rzemień wyciągniono tak na
krzyżu ciało jego najdroższe, że by był każdą w nim mógł porachować kostkę:
„Adeo tensus fuit, quod omnia ossa sua et membra apparebant”; tak też i to ona sama
Anzelmowi świętemu rewelowała: słyszała obecnie one wrzaski i wołania, uwijających się około niego krzyżowników, przebijały uszy i serce jej one bluźnierstwa
żydowskie, które bezecne gęby ich wyzionywały naprzeciwko Jezusowi, obijały
się także o uszy jej owe dźwięki brzmiących młotów, którymi gwoździe wbijano, a ilekroć razów uderzenie ich albo puk słyszała, tylekroć serce swoje wskroś
przebite czuła. „Audiebat malleorum clavos infigentium ictus totiesque in corde suscipiebat doloris iaculos, quoties super clavos resonabant percutientium verbera” – tak
to opisuje święty Laurentius Iustinianus.
[79] Kiedy podnosili do góry owi przeklęci oprawcy już na krzyż przybitego
Pana, umyślnie tak uczynili, że go z wysoka z krzyżem upuścili na ziemię i uderzyli o kamień; przy którym upadku nie tylko wszystkie członki jego, ale i wszystkie wnętrzności poobrywać się w nim i poszarpać musiały z boleścią takową, której rzecz niepodobna ludzkim wyrazić językiem. „Dominum cum cruce sublevarunt
et ipsam crucem sanctam ferocissime in petram excisam impegerunt decidereque permiserunt, ita ut hoc casu cuncta Christi membra atque interiora in humano quodam dolore concuterentur colliderenturque, utpote quae ante plus satis intensa fuerant” – taką
o tym relacyją daje błogosławiony Ioannes Taulerus.
[80] Kiedy już potym znowu podnieśli go z krzyżem i ustanowili na ziemi, dla
samego ciężaru ciała jego przenajdroższego daleko się szerzej rany one w rękach
i w nogach przebitych pootwierały i żelazem poprzecierały, dlatego też daleko
z większą obfitością krew z nich przenajświętsza płynęła. „Cum erectus fuisset, tunc
propter ponderositatem corporis vulnera lacerata sunt et aperta, et tunc primo sanguis
de manibus et pedibus copiosius emanavit” – świadczy Anzelm święty. To przy tym
wszystkim była Przenajświętsza Maryja Panna, gdyż i to świadectwo Anzelma
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świętego z jej objawienia poszło. Była obecna i przy tym, kiedy przy Jezusie jednego z jednej, a drugiego z drugiej strony łotra zawieszono na krzyżu, a to dlatego, ażeby też był i on za równego owym dwiema złoczyńce i publicznego rozbójnika poczytany został. „Duos latrones utrinque crucifixerunt, ut eorum suspicionis
fieret particeps” – mówi Chryzostom święty. Była obecna i przy tym, kiedy trybem
i manierą szatańską tentowali go i przegarzali Żydowie: „Si filius Dei es, descende
nunc de cruce. – Jeżeli jesteś Synem Boży, zstąpże teraz z krzyża tego”. Jako niekiedy szatan kusząc go spuszczać mu się na dół z wysoka rozkazał, tak i oni instrumentami czartowskimi będąc, zstępować mu z wysokiego krzyża na ziemię
radzili. Posłuchajcie tegoż złotoustego Doktora: „Considera nunc vocem filiorum
diaboli, quomodo imitantur vocem paternam; diabolus enim dicebat: Si filius Dei es,
mitte te deorsum; et Iudaei dicunt: Si filius Dei es, descende de cruce”.
[81] Weźcież to sobie w uwagę i w rozmysł swój chrześcijański, jaka to tam
opresyja serca jej macierzyńskiego była, jakie męczeństwo zewnętrzne bez wylania krwie, na tak mizerny koniec życia patrząc jedynego Syna swojego; weźcie
i to w konsyderacyją, jakie i Chrystus sam, oprócz cielesnych mąk nieznośnych
cierpiał pod ten czas męki na umyśle i na sercu synowskim, kiedy widział Matkę swoję pod krzyżem stojącą i na te wszystkie tak żałosne, zelżywe i okrutne
transakcyje, które się z nim działy, bolesnym okiem macierzyńskim poglądającą;
a przecie i w tym razie gorące pragnienie jego nie zgasło, lubo już wisiał na tym
krzyżu, którego tak barzo i ustawicznie pragnął, lubo już był przyszedł na morderstwa i okrucieństwa takowe według własnej żądze i pragnienia swego, których
by żadna znieść pura creatura nie mogła, lubo już nawet i ukochaną rodzicielkę
swoję do tak ciężkich przyprowadził i nieznośnych boleści; a przecie jeszcze na
krzyżu odzywa się, że pragnie: „Sitio – Pragnę”. Woła „Pragnę” Chrystus Jezus,
jakoby chciał był rzec: „Owoż ja, który głębokie morze, rozłożyste rzeki, bystre
kanały i strugi, szerokie jeziora, źrzódliste topieliska stworzyłem, owoż ja, który
obfite dżdże spuszczam na ziemię, zarannymi rosami namdlałe zioła dziennym
upałem słonecznym otrzeźwiam i chłodzę, owoż ja, który wino, piwo i wodę,
i rozliczne insze trunki prowidowałem, aby nie tylko ludzie, lecz i wszelkie insze kreatury żyjące w pragnieniu swoim ochłodę i posiłek miały, przyszedłem
sam do tego, że jednej kropie wina albo wody w ciężkim pragnieniu moim na zakropienie przynamniej uschłego języka i suchych ust moich mieć od nikogo nie
mogę”. Sitio, pragnę; oboje i tu na krzyżu dokuczało pragnienie Zbawicielowi
Panu, tak cielesne, jako i duszne. Dokuczało mu nie ladajako pragnienie cielesne, bo jeżeli Bellarminus pisze o jednej osobie, że otrzymawszy w ciele swoim
głębokich ran wiele, którymi z niego krew obfita płynęła, na nic się jednak nie
lamentował i nie narzekał barziej jako na jedno pragnienie; jeżeli pisze i Suryjusz w żywocie jednego męczennika świętego, że do słupa przywiązany i po różnych częściach ciała tyrańsko poraniony zostawszy, na samo tylko jednak utyskował pragnienie, toć daleko więcej dokuczać Chrystusowi wiszącemu na krzyżu
360

Wszystka męka Pańska jedno nieustanne pragnienie

pragnienie ciała jego przenajświętszego musiało, ponieważ nie tylko z tymi dwiema pomienionymi, lecz ze wszystkiemi inszymi którychkolwiek kiedy świat poranionymi kalekami widział, porównane być razy i rany jego nie mogą. „Ex tormentis sitiebat et verum passionis effectum se sentire professus est” – mówi Caietanus
na to słowo sitio Jezusa Pana pisząc; „Od wielkich – prawi – mąk i okrutnych razów swoich pragnął, wyznaczając to, że i ten prawdziwy czuł w ciele swoim skutek gorzkiej męki swojej”.
[82] Święty biskup ratyboński, Heimeramus imieniem, porwany bywszy na męczeństwo, kiedy prosił Witalisza kapłana swojego o jakikolwiek napój w ciężkim
pragnieniu swoim, nie chciał mu go podać, tak mówiąc do niego: „Lepiej – prawi – miły ojcze, nie posilając się co prędzej katowni swoich dokończ”. Nie uczynił tego ze złości, ale raczej z pożałowania, jako najprędzej skrócić życząc one
wielkie tormenty i udręczenie jego, a przecie tak go Pan Bóg o to skarał, że odtąd, ile razy sam napój do gęby przyłożył, od rozumu odchodził. A kiedy pragnął Chrystus zawieszony na krzyżu i wołał na Żydów: „Sitio”, nie tylko mu na
posiłek napoju nie dali, ale i owszem, na większą hańbę i ohydę jego a na większe jeszcze przymnożenie pragnienia octem go częstowali z żółcią pomieszanym, a przecie im to wszystko uszło, bez żadnej demonstracyjej skarania Boskiego, a nawet jeszcze prosił sam przedwiecznego Ojca swojego za nimi, ażeby
im był te wszystkie udręczenia jego miłosiernie przebaczył: „Pater ignosce illis,
quia nesciunt quid faciunt”.
[83] Dokuczało mu jeszcze barziej i pragnienie duszne, bo jako mówi błogosławiony Ioannes Taulerus, tak gorącą pałał miłością przeciwko narodowi
ludzkiemu, że chociażby mu było tysiąc takowych śmierci krzyżowych dla nas
grzesznych podjąć przyszło, tedy by to był gotów z ochotą uczynić: „Quid enim
aestuantissima haec sitis mea loquitur, nisi flagrantissimum amoris mei incendium?
Etenim si fieri posset et Patri gratum foret, vel millies ob salutem omnium vestrum
crucifigi optarem”.
[84] Rodolfus cesarz na wojnie przeciwko Ottokarowi królowi czeskiemu
o Rakusy rozpierając się, gdy i sam, i wojsko całe upragnęło, a ktoś mu tam
wtenczas wody na zakropienie dodał, nie chciał jej przyjąć, ale rzekł te słowa:
„Exercitui non mihi sitiebam. – Nie dla siebie ja to pragnę, ale dla wojska mojego”. Podobnym sposobem Chrystus Zbawiciel nasz odzywając się na krzyżu
z wielkim pragnieniem swoim: „Sitio”, nie dla siebie samego pragnął, ale z miłości niepojętej pragnęła dusza jego dla nas wszystkich: „Sitis mea salus vestra
est, sitis mea redemptio vestra; sitio fidem vestram, gaudium vestrum, plus animarum vestrarum quam corporis mei cruciatus me tenet” – tak nam właśnie eksplikuje
Augustyn święty to krzyżowe pragnienie jego: „Pragnienie moje – prawi – jest
pragnienie dusznego zbawienia waszego, jest pragnienie odkupienia waszego,
wiary ja waszej pragnę, pragnę wesela i radości waszej i barziej mi dokucza ta
żądza dusz waszych aniżeli wszystkie pomęczonego ciała mojego tormenty”.
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I dlatego Cypryjan święty, uczyniwszy refleksyją nad onymi słowami Zbawiciela naszego, które na krzyżu do przedwiecznego Ojca swojego mówił: „Deus
meus, Deus meus, ut quid dereliquisti me? – Boże mój, o Boże mój, czemuś mię
opuścił?”. – mówi tak święty ten Doktor: „Derelictus est Dominus, ne nos derelinqueremur, derelictus est, ut amorem suum erga nos ostenderet, ut iustitiam misericordiamque suam nobis patefaceret. – Opuszczony – powiada – Chrystus został na krzyżu, ażebyśmy byli wszyscy opuszczonymi nie byli; opuszczony był
na krzyżu, ażeby nam był przez to miłosne pragnienie swoje Boskie sprawiedliwość i miłosierdzie swoje ś[więte] wyświadczył”.
[85] W tym tedy miłosnym pragnieniu swoim przyobiecawszy raj łotrowi:
„Hodie mecum eris in paradiso”; w tym miłosnym pragnieniu oddawszy Matce
swojej najświętszej Jana świętego za syna: „Mulier, ecce filius tuus”; w tym miłosnym pragnieniu wypełniwszy wszystkie proroctwa, opowiedziawszy o terminie
męki swojej najdroższej: „Consummatum est”; w tym miłosnym pragnieniu poleciwszy ducha swojego Bogu Ojcu przedwiecznemu: „Pater, in manus tuas commendo spiritum meum”, a potym nachyliwszy głowy swojej ku ziemie, w tymże
pragnieniu – mówię – umarł i z tym niewdzięcznym pożegnał się światem: „Et
inclinato capite tradidit spiritum”. Umarł Stworzyciel za stworzenie swoje, wcielony umarł Bóg za mizernego człowieka, umarł Mesyjasz prawdziwy dla pragnienia dusz naszych, umarł Chrystus, niewinnością i szczerą świątobliwością
bywszy, za bezecnych grzeszników; „cum adhuc peccatores essemus Christus pro nobis mortuus est” – mówi apostoł ś[więty]. Już nie żyje ów dobry pasterz, który dał
duszę własną za swoje kochane owieczki; już nie żyje ów żywot mistyczny, owa
żywa Arka niebieska, w której wszystkie drogie skarby umiejętności i mądrości
Boskiej, wszystkie skarby cnót świętych i faworów nadprzyrodzonych reponowane były; już nieżywe wisi na krzyżu ono ciało najświętsze z niepokalanej krwie
Panieńskiej od Ducha Świętego uformowane, które żywym Kościołem i Przybytkiem Bóstwa nieogarnionego Przenajśw[iętsza] Trójca mieć chciała. O cudo
niesłychane i niewidane od wieków! Mówiłeś niegdy, mądry Salomonie, że się
nowego nic nie znajduje pod słońcem: „Nihil sub sole novum, nec valet quisquam
dicere ecce recens est”. Otoż masz rzecz nową, której nigdy na świecie słońce nie
widziało, że Bóg stawszy się człowiekiem umarłym zostaje; stara to wprawdzie
nowina umrzeć człowiekowi, ale to nowalija pierwsza i ostatnia na świecie, że
nieśmiertelny Bóg w ciele ludzkim umarł dla śmiertelnego człowieka: „Res enim
vetus erat – mówi Augustyn święty – ut homo moreretur, quod ne semper valeret in
homine; res nova facta est, ut Deus moreretur”.
[86] Owoż i ta niezwyczajna, bo nadprzyrodzona i cudowna nowina, że w pół
jasnego dnia przez całe trzy godziny, jako uczy Hieronim święty, mocą Boską
retyrowało promienie swoje Słońce, a według Orygenesa grubymi chmurami
cudownym sposobem na powietrzu od Boga uczynionymi zaćmione wszystko zostało. „A sexta autem hora tenebrae factae sunt super universam terram usque
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ad horam nonam”. Napastowali niegdy i kusili Jezusa Żydowinowie, ażeby im
był jaki niepospolity znak pokazał z nieba: „Tentantes signum de caelo quaerebant
ab eo”; doczekali się tedy znaku takowego, że nie na jednej części świata, ale po
wszystkiej ziemi, super universam terram, nadprzyrodzonym trybem zaćmiło
przyrodzoną jasność swoję słońce. „Non fuit haec eclypsis naturalis, sed miraculosa” – uczy Tomasz święty. Doczekali się znaku takowego, że wszystek świat
omacnie, jako w jednej okropnej ciemnicy zostawszy, już ostatniej spodziewał
się zguby i rezolucyjej swojej. „Aut Deus naturae author patitur, aut mundi machina dissolvetur” – tak pod ten czas żyjący mówił Dyjonizyjusz święty. Doczekali się tego znaku, który im właśnie przez figurę Jonasza proroka samże Chrystus przyobiecował natenczas, kiedy go o to tentowali. „Hoc est iluud profecto
signum, quod petentibus Iudaeis daturum se dicebat” – tak złotomowny Chryzostom święty powiada.
[87] Owoż jeszcze i drugie przy Chrystusowej śmierci nad kurs przyrodzony pokazują się nowiny, że i zasłona kościelna sama przez się od wierzchu aż do
spodku na dwoje się dzieli, ziemia się strasznie trzęsie, skały się rwą i podziemne otwierają się mogiły: „Et ecce velum templi scissum est in duas partes, a summo usque deorsum, et terra mota est, et petrae scissae sunt, et monumenta aperta
sunt” – tenże Mateusz święty opisuje. Rozdwoiła się kościelna zasłona dlatego,
ażeby to był pokazał sprawiedliwy Bóg, że od tego czasu miała być oddzielona
Synagoga żydowska od ludu chrześcijańskiego i aniołowie święci przenieść się
mieli z protekcyją i asystencyją swoją do chrześcijańskich kościołów: „Ideo velum
templi scinditur, quia exinde populus est divisus in duas partes et veli honor, cum custodia angeli protegentis aufertur” – tak napisał Hilaryjusz święty, skąd i sam Baronijusz pisze to w kronice kościelnej z atestacyjej Hieronima ś[więtego] i Euzebijusza, że jak skoro się tylko była zasłona ona w kościele na dwoje rozpadła,
słyszane były od samych świętych duchów anielskich puszczone: „Transeamus ex
his sedibus. – Ustąpmy z tej rezydencyjej”, opuśćmy te wszystkie budynki i gmachy, a do inszych się przenieśmy; a nawet i to przydaje święty Efrem Syrus, iż
za rozdwojeniem owegoż to kościelnego velum i sam Duch Święty w postaci
jednej lotnej gołębice zaraz z kościoła uleciał: „Spiritus ipse Sanctus conspiciens
dilectum filium Patris in ligno crucis pendentem, rupto mundissimo illo templi velo,
quod a sursum erat usqe deorsum, in specie columbae continuo de templo exivit”. Ziemia zaś trzęsła się i strasznym trzęsieniem swoim twarde opoki krajała i mogiły
otwierała dlatego, ażeby była przez to samo wszędzie wyświadczyła, że nie tylko był człowiekiem, ale i Bogiem prawdziwym ukrzyżowany Chrystus: „Tunc
omnis terra commota est, ut ubique agnosceretur Christi virtus et quod Deus esset,
qui patiebatur, non simpliciter homo” – jest to spekulacyja dość wysoka i świątobliwa Chryzostoma świętego. Doktor Anielski zaś mówi, że tak wielkie trzęsienie ziemie było na znak tego, iż zatwardziałe i kamienne serca ludzkie przez
mękę Chrystusową zmiękczone być miały: „Terra mota est et petrae scissae sunt ad
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ostendendum, quod lapidea hominum corda per eius passionem emollierentur”. Owoż
na ostatek i ta nigdy niewidziana i niesłychana stała się z Chrystusem na krzyżu
wiszącym nowalija, że i po śmierci jego nawet, gdy żołnierską włócznią przebity
bok jego przenajświętszy został, cudownym sposobem obfita krew i woda z niego wypłynęła: „Unus militum lancea latus eius aperuit et continuo exivit sanguis
et aqua”. Co się tycze wody, nie była to tam flegma jaka, ale istotna i rzeczywista woda, jako notuje nasz Doktor Subtelny: „Illa aqua quae fluxit de latere Salvatoris, non fuit flegma, sed vera aqua”. „Woda – powiada – była albo cudownym
sposobem stworzona, albo z ciała samego rezolwowana. – Vel illa aqua fuit ibi
de novo creata miraculose, vel de componentibus resoluta”. Co się zaś tycze krwie,
był to zaiste cud wielki, że z ciała już umarłego, w którym się spiekać krew i korumpować zwykła, tak sporo wybuchnęła: „Quod est valde miraculosum, ut de corpore mortui in quo est congelatus sanguis, sanguis exeat” – mówi Doktor Anielski.
Możeć to wprawdzie być, że w poranionym ciele, ile prędko po śmierci może się
krwie cokolwiek ranami dobywać naturalnym sposobem, ale żeby z takim impetem i tak wiele jej wyszło, jako jej wyszło z boku Zbawicielowego, to rzecz jest
niepodobna; tak bowiem naucza złotousty Doktor Chryzostom święty, że z takową wehemencyją i z takowym impetem wyprysnęła krew i woda przez onę
ranę włócznią otworzoną, że aż na drugim krzyżu wiszącego łotra dobrego dosięgła i dobrze go oprysnąwszy okrzciła: „Neque sic exierunt sanguis et aqua, ut
simpliciter fluerent, sed cum impetu, ut latronis corpus aspergerent, quod enim cum
impetuoso fluxu emittitur, aspergit, quod autem fluit, leniter fluit; at cum impetu exivit sanguis et aqua, ut latronem aspersum baptizarent”. Nie mamy-ć tego rozumieć
in rigore theologico de baptismo fluminis, ponieważ tam ani formy, ani ministra nie
było do sakramentu tego przynależącego, ale jednak i rozumieć, i mówić to możemy, że prawdziwie dobry łotr był okrzczony baptismo flaminis, przez serdeczną skruchę swoję i łaskę Ducha Świętego; był okrzczony i baptismo sanguinis,
bo tak wiele różnych jest Doktorów świętych, którzy go w poczet kładą prawdziwych męczenników Chrystusowych.
[88] Był i to wielki cud, że ten żołnierz Longinus, który przebił bok Chrystusów, ślepy był na jedno oko, a jako tylko ową przenajświętszą krwią Boską po
włóczni się rozciekającą oko sobie przetarł, zaraz, natychmiast przejźrzał i nie
tylko światłem w oku, ale i wewnątrz światłem nadprzyrodzonym wiary świętej
oświecony został: „Longinus latus Salvatoris aperuit et tactu sanguinis Christi cum
esset altero oculo privatus, illuminatus est extra et intra lumine fidei” – tak świadczy święty Isidorus Ispalensis, cytowany od Salmerona. Podpisuje się na to i ekstatyczny Doktor ś[więty] Dionisius Carthusianus, i owszem jeszcze coś więcej
przydaje, że nie na jedno tylko oko był ślepy, ale mało co na obiedwie widział,
a Chrystusową krwią doskonale uleczony i potym dla Chrystusa umęczony zostawszy, z nim króluje w niebie: „Miles iste, ut legitur, vocabatur Longinus et erat
caecutiens distillanteque aliqua parte sanguinis Christi super oculos eius, caepit clare
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videre, imo et intus illuminatus est atque conversus et postea diu vixit et tandem martyrio coronatus migravit ad Dominum”.
[89] A co tu Chrystus uczynił Longinusowi, tego pragnął i nam wszystkim;
nie ustało pragnienie jego i po śmierci do zbawienia naszego – tak konceptuje miodopłynny Bernard święty, że dlatego nie lewy, ale prawy bok na krzyżu
przebić sobie dopuścił, ażeby dał był ad intende człowiekowi każdemu, że mu
nie lewej strony, na której będą potępieńcy przy strasznym sądzie stali, ale prawej strony życzył i boku pragnął prawego: „Dextrum sibi propter me passus est
latus fodi, quod videlicet, nonnisi de dextera mihi propinare vellet, non nisi in dextera locum parare refugii”. Pragnął Chrystus bezpieczne przejście uczynić nam
do żywota wiecznego, otóż otworzył szeroko bok swój przenajświętszy, żebyśmy przezeń poufale jako przez jednę portę przechodzili do nieba: „Ego sum
ostium, per me si quis introierit, salvabitur – tak nam to sam opowiedział przez
Jana świętego. – Ja jestem drzwiami, ktokolwiek wnidzie przeze mnie, zbawion będzie”. Tak nam to opowiedział i apostoł święty: „Per Christum habemus
accessum. – Przez Chrystusa mamy weszcie do zbawienia naszego”. A którędyż? Przez bok jego przenajdroższy włócznią otworzony, według pobożnej decyzyjej Augustyna świętego: „Vigilanti verbo Evangelista usus est, ut non diceret,
latus eius percussit aut vulneravit, sed aperuit, ut illic quodammodo vitae ostium
panderetur, unde sacramenta Ecclesiae manaverunt – tak mówi święty ten Doktor. – Ostrożnego – prawi – słowa ewangelista Pański zażył, kiedy nie rzekł,
że uderzony albo zraniony bok Chrystusów został Longinusową włócznią, ale
raczej otworzony, ażeby nas był w tym przestrzegł, że nie gdzie indziej mamy
przeście do zbawienia dusz naszych, tylko przez te drzwi w boku jego otworzone,
z których nam wyszły do Kościoła Bożego sakramenty święte”; pragnął Chrystus ów ostatni skarb krwie swojej najdroższej, który jeszcze po śmierci w ciele
jego zostawał, wysypać i łożyć dla okupu naszego, dlatego jako jeden wór zapieczętowany najświętsze ciało swoje rozerznąć włócznią dopuścił, ażeby się
była ta nieoszacowana moneta z niego wysypała: „Conscidisti saccum meum et
circumdedisti me laetitia – tak niegdy mówił sam do Boga Ojca swego przedwiecznego przez psalmistę świętego. – Rozerznąłeś wór mój i napełniłeś mię
radością”; a to miejsce proroka koronowanego Augustyn święty komentuje w te
słowa: „Non tibi vilescat, quod ait saccum meum, ibi enim erat inclusum pretium
tuum, conscidit saccum lancea persecutor et fudit pre[t]ium nostrum redemptor. – Nie
trzeba tego lekceważyć człowiekowi żadnemu, że Chrystus worem nazywa ciało swoje najświętsze, albowiem – prawi – w nim jakoby w jednym worze zawiązana była zapłata na wykupienie nasze; jak skoro tedy ten wór żołnierska
włócznia przecięła, wypłynęła zaraz z niego nieoszacowana moneta Odkupiciela naszego grzechy ludzkie odkupująca”.
[90] Pragnął jeszcze i tego Chrystus, ażeby byli ludzie grzeszni przytulać się blisko mogli do serca jego Boskiego, dlatego tę szeroką w boku swoim najdroższym
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chciał mieć aperturę, przez którą by byli garnąć się i cisnąć do serca mogli: „Ad
hoc vulneratum est cor tuum, ut in illo et in te ab exterioribus perturbationibus absoluti, habitare possimus” – tak twierdzi Bernard ś[więty]. O dałżeby to Bóg, ażeby sobie dusze nasze tę ranę przenajdroższą tak upodobały i ulubiły, coby się to w niej
jako w jednym sekretnym pokoiku niebieskim od napaści światowych ukrywały; o dałżeby to Bóg, ażeby im rezydencyja w tej ranie najdroższej tak zasmakowała, coby nad nię żadnej inszej kochańszej i milszej aż do ostatniego tchu życia niniejszego na tym świecie nie miały. Seraficki Doktor Bonawentura święty,
zakonu franciszkańskiego ozdoba, retyrowawszy się czasu jednego w serafickim
duchu swoim do tej rany Zbawicielowej, niby zazdroszcząc szczęścia tego onej
żelaznej włóczni, która ją przebiła, z takimi odezwał się słowami: „Oh, si fuissem
loco illius lanceae, exire de Christi latere noluissem. – O, gdyby to mnie – prawi – była
fortuna tak wysoka potkała, co by mnie była na krzyż miasto tej włócznie nierozumnej do boku Chrystusowego wyniosła, pewnie bym już był z niej więcej nazad się nie cofnął”. O dałżeby to Bóg rozumnym duszom naszym, ażeby tej serafickiej żarliwości przeciwko tej ranie najdroższej naśladowały, a dostawszy się
do niej raz w bogomyślnej kontemplacyjej, żeby się więcej z niej światowemu pochlebstwu wywabiać nie dały.
[91] Modląc się niegdy Gertruda ś[więta] przed obrazem Jezusa ukrzyżowanego po komunijej świętej i dziękując mu za to dobrodziejstwo, że ją uczynił
uczestniczką ciała swojego najświętszego, wypadł jeden jasny promień z tej pobocznej rany Boskiej, którym ona jakoby jedną bystrą strzałą przejęta zostawszy,
zaraz się rozpaloną i rozżarzoną nad zwyczaj w miłości Boskiej uczuła; o dałżeby to Bóg, ażeby kiedykolwiek ta rana Chrystusowa tak też rozgrzała afekty nasze ogniem miłości Boskiej, coby ich więcej świat ostudzić ani oziębić nie mógł.
„O beatos illos, qui huius sunt vulneris participes! quorum corda sic configit amoris
Christi lancea, ut deinceps perenni ferveant charitatis ardore – tak niegdy odezwał
się Blosius, zanurzywszy w tej ranie bogobojną myśl swoję. – O błogosławieni – powiada – i szczęśliwi nad szczęśliwymi są ci, którzy w tej ranie z zupełnym
sercem swoim mieszkają, których ta włócznia utopiona w boku Jezusowym tak
raniła miłości jego, że im się nigdy rana od niej zadana nie goi”. Dajże nam to,
Jezu kochany, żeby też i nas niegodnych takowa łaska twoja i takowe błogosławieństwo od ciebie kiedykolwiek potkało.
[92] Między inszymi jeszcze okolicznościami krzyżowej śmierci Chrystusowej
osobliwie też pytają się o to Doktorowie święci, dlaczego Chrystus chciał umierać inclinato capite, z nakłonioną przenajświętszą głową swoją ku ziemi. „Quidnam est illud: et inclinato capite tradidit spiritum? Nam omnes moribundi moriuntur primum et tum demum inclinant capita – kwestyja Atanazego świętego. – Co
to – prawi – jest takowego, że Chrystus głowę na dół schyliwszy umiera? Ponieważ ludzie zwyczajnie, kiedy umierają, dopiero po śmierci i po wypuszczeniu ducha swojego z ciała głowę na dół spuszczają”; i odpowiada naprzód na to
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tenże Doktor święty, że to już Chrystus natenczas pragnął żywot swój skończyć
na ostatni komplement odkupienia naszego, a śmierć się bała przybliżyć i natrzeć na niego, dlatego głowę ku niej skłonił, jakoby wabiąc ją i dając jej licencyją na siebie samego: „Mors quidem sibi metuens, appropinquare non audebat, ideo
Christus inclinato capite vocavit ipsam, nam antequam caput inclinasset, verebatur
propius accedere, ideo inquit evangelista: Et inclinato capite tradidit spiritum”. Opowiadają drudzy, że pragnął Chrystus zostawić tę naukę duchowną i zbawienną
przestrogę po sobie owym wszystkim animusznym i nadętym ludziom, którzy
wysoko patrzeć i wyżej gębę nosić aniżeli nos zwykli, ażeby skłaniać głowy swoje do pokory umieli, dlatego sam umierać mając głowę przenajświętszą nakłonił. „Si caput meum punctum est et inclinatum in cruce pro te, caput tuum debet inclinari ad humilitatem” – tak to sam opowiedział Brygicie świętej w rewelacyjach
swoich. Odpowiadają jeszcze niektórzy, że Chrystus pragnął i przy śmierci życzliwość swoję pasterską duszy ludzkiej wyświadczyć, dlatego jako pasterz, kiedy
zgubioną znajduje owieczkę, schyla się i bierze ją na ramiona swoje, według świadectwa Łukasza ś[więtego]: „Imponit in humeros suos gaudens” – tak też i Chrystus nie tylko za żywota, ale i przy śmierci poddawał ramiona swoje do dźwigania dusz naszych. „Inclinat caput, quasi supponens humeros ad portandum nos” – tak
Ugo Cardinalis tłumaczy to miejsce.
[93] A na ostatek, wiele inszych pominąwszy subtelnych i pobożnych konceptów, dlatego Chrystus ku dołowi najświętszą głowę swoję spuścił, że jeszcze
pragnął ostatni raz pożegnać się z Matką swoją ukochaną pod krzyżem stojącą
i w opiekę jej Kościół swój i nas wszystkich oddać. Inclinato capite tradidit spiritum – nachylił na tę stronę głowę swoję najdroższą, na której stała mdlejąca Maryja Matka jego, jakoby jej chciał rzec: „Do szczęśliwego ujźrzenia, najutrapieńsza na świecie między wszystkimi rodzącymi, rodzicielko moja, zostawuję cię tu
na świecie po sobie, zalecając ci ostatni raz i oddawając naprzód to ciało moje,
uformowane z czystej krwie twojej Panieńskiej, ażebyś je z miłości twojej macierzyńskiej pogrzebła; zalecając uczniów moich i inszych ludzi, ażebyś o nich
wiedziała i w przygodach ich twojego im skutecznego dodawała ratunku; zalecając ci Kościół mój, ażebyś patronką, pocieszycielką i matką jego była; zalecając
ci tych krzyżowników moich, żebyś im za złe nie miała, iż to na mnie wykonali, czegom ja pragnął tak dawno i do czego konkurowała wola przedwiecznego
Ojca mojego; zalecając ci w ostatku i wszystkich inszych grzeszników, którzykolwiek są i będą na świecie, ażebyś nimi nie gardziła, kiedy się tulić będą i garnąć do ciebie”. „Inclinatus caput suum ad dilectissimam Matrem, tum ad homines
universos tanquam ultimum vale dicens extremamque petens copiam discedendi” – tak
konceptuje błogosławiony Ioannes Taulerus.
[94] Otóż widzicie, że wszystka przenajdroższa męka Jezusowa nic inszego nie
była, tylko jedno ustawiczne, nieuśmierzone i nieugaszone pragnienie, które zaprawdę słuszna i przyzwoita rzecz, ażebyśmy mu też jakimkolwiek pobożnym
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pragnieniem naszym, jako możemy najlepiej, odwdzięczali. O świętej Paulej
Rzymiance pisze to Hieronim święty, że z Rzymu wybrawszy się do Ziemie
Świętej, dla doskonalszej reprezentacyjej i kontemplacyjej męki Jezusowej, kiedy jej Pan Bóg dał na onych miejscach stanąć, na których on sam w ciele ludzkim cierpiał dla odkupienia naszego, niczego inszego barziej nie pragnęła, tylko
ażeby była jako najwięcej łez wylać z oczu swoich mogła nad gorzką męką Pańską bolejąc: „Quid ibi lacrymarum, quantum gemituum, quid doloris effuderit, testis
est cuncta Hierosolyma, testis est ipse Dominus, quem rogabat” – słowa Hieronima świętego. Błogosławiona Angela de Folino miawszy czasu jednego w imaginacyjej swojej reprezentowanego Chrystusa, wszystkiego krwią oblanego i na
krzyżowym drzewie umarłego, niczego barziej nie pragnęła, tylko ażeby była
pod ten czas jako najbarziej rozkwielić się mogła i całe serce swoje jako najcięższym utrapić i napełnić bólem. Mamy i my w tych świętych teraźniejszych
dniach tę bolesną wizyją skrwawionego, umęczonego, ukrzyżowanego i umarłego Jezusa, dlatego Kościół święty Septimanam Sanctam, tygodniem świętym
ten tydzień teraźniejszy nazywa, a my go zaś pospolicie Tygodniem Wielkim
zowiemy, że się w nim święta i wielka pamiątka doroczna okrutnej męki i śmierci Chrystusowej obchodzi. Pokłada nam już dnia dzisiejszego Kościół Boży
krucyfikse po ziemi dla nabożnego pocałowania, ażebyśmy się dobrze wszyscy
przypatrzyli, co się to w tych dniach z Jezusem dla nas grzesznych dzieje. Kiedy
już dziś, lubo z różnymi bractwami, lubo tylko pojedynkiem, według nabożeństwa i upodobania naszego, obchodzić kościoły do grobu Chrystusowego pójdziemy, możemy to w myślach naszych reprezentować sobie, że to one ścieżki
deptać jerozolimskie będziemy, które Zbawiciel nasz obfitą krwią swoją przenajdroższą zbroczył, w każdym niemal domu Bożym przy wystawionym grobie Pańskim rozmaite obaczemy okrutnej męki jego insignia, obaczemy Matkę
jego Przenajświętszą Niepokalanie Poczętą prawie na pół umarłą, Maryje płaczące, Jana struchlałego, Piotra płaczącego i tym podobne, zaczym ze wszystkich miar słuszną i godną rzecz, żeby też każdy z nas inakszego w sercu swoim
nie wzbudzał pragnienia, tylko do rzęsistych i nabożnych łez, tylko do rozmyślania pobożnego męki Jezusowej, tylko do kompasyjej i użalenia nad zelżywą
i sromotną krzyżową śmiercią jego.
[95] Ale ach, niestetyż na to, co ja słyszę od Izajasza proroka, „Iustus perit et non
est, qui recogitet in corde suo. – Ginie – powiada – i umiera sprawiedliwy, a niemasz
człowieka, który by w sercu swoim roztrząsał śmierć jego”. O onym to tu sprawiedliwym jest gadka, o którym sama żona Piłatowa mówiła: „Nihil tibi et iusto
illi”; o owym to tu sprawiedliwym mówi prorok Pański, o którym rzekł sam Piłat ręce sobie obmywszy: „Innocens ego sum a sanguine iusti huius”; o owym to tu
sprawiedliwym rozumieć się mają te słowa Izajaszowe, który autorem jest wszelakiej sprawiedliwości i bez którego łaski żadnego sprawiedliwego znajdować się
nie może; o Chrystusie to tu mowa, jako Hieronim ś[więty] glozuje to miejsce:
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„Iustus perit, de quo uxor Pilati dixit: Nihil tibi et iusto illi”; który lubo gardło dał
i umarł sromotnie, żeby w grzechach umarłego ożywił człowieka, przecie jednak
nie ma w tych czasach na świecie takowego człowieka, który by nad tą jego tak
okrutną i bolesną użalił się śmiercią!
[96] Iustus perit et non est, qui recogitet in corde suo. Gorsi w tej mierze jesteśmy
niżeli źli duchowie, którzy się dostali do piekła, bo gdyby dla nich był uczynił to
Chrystus, co dla nas uczynił, o jak by mu to byli wszelkim pomyślnym sposobem
odwdzięczać umieli; a my lichotarze, tak niewdzięcznymi jesteśmy, że w sercu naszym nigdy nie postoi ta dzisiejsza dla nas samych podjęta krzyżowa śmierć jego.
[97] Iustus perit et non est, qui recogitet in corde suo. Gorsi w tej mierze jesteśmy
aniżeli oni właśni krzyżownikowie jego, bo gdyby byli ci wiedzieli, że on był Panem chwały, Panem nieba i ziemie, nigdy by byli ręki swojej nie podnieśli na niego. „Si cognovissent, nunquam Dominum gloriae crucifixissent”; a my to wiemy barzo dobrze przez wiarę jego świętą, że Bóg wcielony ucierpieć i umrzeć dla nas
raczył, ażeby nas wiekuistej chwały swojej domieścił, a przecie miasto wdzięczności i użalenia nad męką jego znowu go nieprawościami i ciężkimi zbrodniami naszymi męczymy.
[98] Iustus perit et non est, qui recogitet in corde suo. Gorsi w tej mierze jesteśmy
aniżeli same nieczułe, ani rozumu, ani zmysłów niemające kreatury, bo te sposobem swoim, jakoście słyszeli, bolały nad śmiercią Pana i Stwórce swojego, strachały się i melancholizowały z umęczenia jego, a my, rozumne dusze z rąk jego
Boskich miawszy, dla których go to wszystko, cokolwiek ucierpiał, potkało, nie
bierzemy tego w rozum i prawie gwałtem nie chcemy do gorzkiej męki jego myśli naszej obrócić. Nie z siebie-ć ja to mam, co mówię, ale święty Efrem Syrus
z wielkim swoim resentymentem tak na to narzeka: „Omnis creatura timore ac tremore perculsa est, quando Salvator noster, Rex caelestis passus est; nos vero peccatores etiam despicimus semper, propter quos et traditus est, qui solus habet immortalitatem. – Wszelkie – powiada – stworzenie postrachem i bojaźnią przejęte zostało
natenczas, gdy Król niebieski a Odkupiciel nasz cierpiał, a my grzesznicy nieszczęśni za nic sobie tego nie mamy, że ten dla nas na okrutną śmierć został wydany, który ma nieskazitelność w sobie”.
[99] Chrześcijanie, chrześcijanie, postrzeżmy się w tym sami i nie dajmy się
w oczach Boskich bezrozumnym i niemym kreaturom sromocić; postrzeżmy
się w tym przez miłość Bożą, ażebyśmy przynamniej w tych teraźniejszych żałosnych i opłakanych dniach, w których dorocznią pamiątkę Kościół święty obchodzi gorzkiej męki Jezusowej, wszystko serce, wszystkę myśl, wszystko pragnienie nasze w ranach jego najdroższych utopili; usłuchajmy aby raz tegoż
świętego dyjakona wzwyż pomienionego, Efrema ś[więtego] głośno na wszystkich nas w te słowa wołającego: „Venite huc cuncti Ecclesiae filii, qui pretioso ac
sancto sanguine immaculati agni redempti estis; venite passionem Domini cum lacrymis atque singultibus meditemur atque inter meditandum contremiscamus et ad
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invicem dicamus: Christus Salvator noster propter nos ipsos morti est traditus. – Pospieszajcie się – prawi – wszyscy, którzy się być poczuwacie synami Kościoła świętego, przychodźcie tu teraz do krzyża Jezusowego, którzykolwiek drogą krwią tego Baranka niepokalanego odkupieni jesteście, ażebyście nabożnie
wzdychając i płacząc mękę jego rozmyślali, a rozmyślając strachali się i wzajemnie do siebie mówili, że nie dla kogo inszego, tylko dla nas samych tak
haniebną śmierć połknął na drzewie krzyżowym”. Przez takowe medytacyje,
przez ten święty postrach takowy, przez takowe łzy i wzdychania pobożne zasługować sobie będziecie na wiekuiste pociechy w onej ojczyźnie niebieskiej,
w której z widzenia Chrystusowego nie nasycicie swojego pragnienia waszego na wieki wieków. Amen.
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Objaśnienia
[1]

ateańskim – ateistycznym, bezbożnym.
wierna – godna wiary, rzeczywista.
„Sitivit anima mea…” – zob. Ps 83, 3.
kwadrować – odpowiadać, być przypisanym.
reprezentuje – ukazuje.
rekurs – odwołanie się, zwrot ku czemuś lub komuś.
prawie – prawdziwie.

[2]

w maluczkiej postawce – tu: w osobie małego dziecka.
Bernard – św. Bernard z Clairvaux (1090–1153), cysters, opat klasztoru w Clairvaux, wybitny filozof, mistyk i kaznodzieja (Doktor Miodopłynny). Znany z żarliwych kazań maryjnych i mów nawiązujących do Pieśni nad Pieśniami. Tu cytuje się wczesny zbiór czterech Homiliae super „Missus est”, zwanych też Sermones in laudibus Virginis Matris, 2, 9.
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[3]

prywować – pozbawiać.

[4]

Barradias – Sebastian Barradas (1543–1615), jezuita, doktor teologii. Do jego dzieł należy Commentarium in concordiam et historiam quattuor Evangelistarum, 1592 i wyd. nast.
Cornelius – Cornelius a Lapide (van den Steen, 1567–1637), jezuita, autor komentarzy do
niemal wszystkich ksiąg biblijnych; wydał m.in. 10-tomowe dzieło pt. Commentaria in Vetus
et Novum Testamentum, pierwsze wyd. 1616. Gutowski często odwołuje się do tego źródła.
fizyków – badaczy historii naturalnej, tu: medyków.
Baronijusz – Cesare Baronio (1538–1607), włoski oratorianin, kardynał, bibliotekarz watykański. Był hagiografem i historykiem Kościoła. Jego największe dzieło, Annales ecclesiastici w 12 tomach, skrócił i przetłumaczył na język polski Piotr Skarga pt. Roczne
dzieje kościelne (1603 i 1607).

[5]

proroctwa uczynione od Sybil – Sybilla, wieszczka przepowiadająca przyszłość, znana w literaturze greckiej i rzymskiej (tu wiele Sybill), stała się inspiracją dla chrześcijańskich Ksiąg
sybillińskich (Oracula Sibyllina), zebranych w IV w. po Chr., znanych zarówno w wersji
greckiej, jak i łacińskiej. Tu cytuje się fragment z ks. VIII przypisany Sybilli Erytrejskiej;
ta część apokryfu miała powstać w II w. po Chr.
„Felle fames eius, sitis illudetur aceto” – „Na pokarm dali Mu żółć, a dla zaspokojenia pragnienia – ocet” (tłum. W. Kornatowski, [w:] Apokryfy Nowego Testamentu. Listy i apokalipsy chrześcijańskie, red. M. Starowieyski, Kraków 2001, s. 346.
żarzyło – rozpalało.
Drogo – Drogo Hostiensis (zm. 1138), mnich, potem kardynał i biskup Ostii; autor homilii i komentarzy pt. De sacramento Dominicae Passionis.
„De cruce siles” – „O krzyżu milczysz, o braku wody wołasz: Pragnę. Czego? Waszego
zbawienia, waszej radości, ubłagania Ojca, mojej zagłady”.

[6]

Książę Clarentiae – Jerzy Plantagenet książę Clarence (1449–1478), brat króla Anglii
Edwarda IV, odegrał ważną rolę w Wojnie Dwóch Róż, skazany został przez brata na
śmierć za zdradę interesów rodu Yorków. Po egzekucji powstała legenda o tym, że został
utopiony w kadzi z małmazją. Nawiązuje do tego W. Szekspir w Ryszardzie III.
przewłoczną – powolną.
[marg.] Forarius in hist[oria] Saxoniae – Forarius w historii Saksonii; nie udało się uzyskać więcej informacji.
Zarówną – bardzo podobną.

[7]

Augustyn – św. Augustyn (354–430 po Chr.), filozof, pisarz chrześcijański, autobiograficznych Wyznań, wielkiej syntezy dziejów O państwie Bożym, dzieł dogmatycznych
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(m.in. O Trójcy Świętej), polemicznych, egzegetycznych (m.in. Objaśnienia do psalmów), kazań i listów. Tu cytat z In epistolam Ioannis ad Parthos tractatus decem, trakt. 4,
rozdz. 6.
Ambroży – św. Ambroży (339–397), biskup Mediolanu, duszpasterz, kaznodzieja i teolog. Autor wielu dzieł egzegetycznych dotyczących Starego i Nowego Testamentu. Tu
cytuje się dzieło De lapsu virginis consecratae, które przypisuje się też św. Hieronimowi
(najczęściej pt. De Susanna).
[8]

„et erat subditus illis” – „a był im poddany”, Łk 2, 51.
licencjować się – uzyskać pozwolenie.
Tobijasz – bohater biblijnej Księgi Tobiasza, wysłany przez ojca do Medii, by odebrać
zdeponowane pieniądze, żegnał się z matką przed podróżą.
„fecit Tobias vale matri suae…” – „pożegnał Tobiasz ojca swego i matkę swoję i poszli oba
społu. A gdy wyszli, poczęła matka jego płakać”. W dzisiejszych tłumaczeniach tekst odmienny, oparty na innych redakcjach tej księgi.
waledykować – żegnać się.

[9]

niegdy – kiedyś.
„Improperium expectavit cor meum et miseriam” – „Urągania i nędze czekało serce moje”, Ps 68, 21.
ordynuje – nakazuje.
„Ecce ego, mitte me” –„Owo ja, pośli mię”.
„Misit Deus Filium suum in mundum” –„posłał Bóg Syna swego na świat”.
„Expedit ut unus moriatur” – „wam jest pożyteczno, żeby jeden człowiek umarł”.
eliberował – uwolnił.
„Veni ad liberandum nos, Domine Deus virtutum” – „Przyjdź aby nas wybawić, Panie Boże zastępów”; w Graduale Romanum fragment śpiewu na Offertorium w okresie Bożego Narodzenia, zatytułowanego Laetentur coeli et exultet terra.
się […] armować – zbroić się.
benedykcyją – błogosławieństwo.
„Speciosus forma prae filiis hominum” – „Piękniejszy urodą nad syny człowiecze”, Ps 44, 3.
„A planta pedis…” – „Od stopy nogi aż do wierzchu głowy niemasz w nim zdrowia”, Iz 1, 6.
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[10]

stos (z niem. Stoss) – cios, uderzenie.
oprymowane – uciśnione, pognębione.
ruminować – rozważać, roztrząsać w myśli.

[11]

korbaczami – biczami.
Agara – Hagar, niewolnica Abrahama, z którą miał syna Izmaela; po narodzinach Izaaka wygnana na pustynię z dzieckiem, spodziewała się śmierci, ale uzyskała pomoc od
Boga (Rdz 21, 14–20).

[12]

słowa przekęsować – cedzić słowa, mówić z trudem.

[13]

nie deneguję – nie odmawiam.
imprezy – przedsięwzięcia.
walecie – pożegnaniu.
„Aperis tu manum tuam…” – „Otwarzasz ty rękę swoję a napełniasz wszelkie źwierzę błogosławieństwem”, Ps 144, 16.

[14]

puszczy – pustyni.
„Abiecit puerum…” – „porzuciła dziecię pod jednym z drzew, które tam były, i odeszła
i usiadła przeciw niemu z daleka”.
rozkwielonymi – rozrzewnionymi.

[15]

„Introeuntibus vobis…” – „gdy wy wnidziecie do miasta, potka się z wami człowiek, niosąc dzban wody”.
cum emphasi – z naciskiem.
Albertus Magnus – św. Albert Wielki (zm. 1280), dominikanin, filozof i teolog, jeden
z najwybitniejszych myślicieli scholastycznych, nauczyciel św. Tomasza z Akwinu. Łączył filozofię Arystotelesa z chrześcijaństwem. Najważniejsze jego dzieło to Summa theologiae. Pisał też komentarze do ksiąg biblijnych, w tym do ewangelii.
glosuje – komentuje.
Chryzostom – św. Jan Chryzostom (zm. 407 po Chr.), biskup Konstantynopola. Słynął jako znakomity mówca (gr. Chrysostomos – Złotousty); wiele jego kazań służyło egzegezie
ksiąg biblijnych. Był też autorem listów i traktatów.
„Hoc dicit, quia post illud Pascha crux imminebat” – „Powiedział to, ponieważ po tej uczcie
paschalnej czekał krzyż”.
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„Non otiose ait…” – „Nie bez przyczyny powiedział: «Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę
z wami», nie tylko życząc sobie, ale podwójnie pragnąc odpuszczenia grzechów”.
Dyjonizyjusz Carthusianus – bł. Dionizy Kartuz (Denis Ryckel, 1402–1471), teolog i mistyk, mieszkał w klasztorze Roermond w Limburgii. Zyskał tytuł Doctor Extaticus. Autor wielu pism ascetycznych, komentował też Pismo Święte. Najważniejsze jego dzieła
to Summa fidei orthodoxae i traktat o czterech rzeczach ostatecznych.
„Hoc enim superdignissimum sacramentum…” – „Chrystus najbardziej i niewymownie pragnął bowiem ustanowić ten przenajczcigodniejszy sakrament”.
[16]

konferował – przekazał.
„Christus post caenam…” – „Chrystus po uczcie ustanowił ten sakrament, aby pod tymi
postaciami prawdziwe jego ciało i prawdziwa krew naprawdę występowały, i nie tylko
wtedy, kiedy sam tego dokonywał, ale także gdy później kapłani w Kościele będą spełniać ten sakrament, do czego użyczył władzy, dodając słowa skierowane do apostołów:
«To czyńcie na moją pamiątkę»”.
Scotus – bł. Jan Duns Szkot (1266–1308), franciszkanin, filozof i teolog, wykładowca uniwersytetów w Oksfordzie, Paryżu i Kolonii, nazwany Doktorem Subtelnym (Doctor Subtilissimus). Główne jego dzieła to Opus Oxoniense i Reportata Parisiensia.
Basilius Seleucus – metropolita Seleucji (V w.), uczestnik soboru w Efezie, autor 43 homilii greckich; wydane w oryginale i łacińskim tłumaczeniu w 1622 r.

[17]

Artemizyja […] Mauzoła małżonka – wdowa po władcy Karii Mauzolosie (I poł. IV w.
przed Chr.) wzniosła mu wielki grobowiec w Halikarnasie (Mauzoleum), uznany za jeden z siedmiu cudów świata.
oraz – równocześnie.
memoryjał – pamiątkę.

[18]

„Hymno dicto exierunt in montem Olivarum” – „Hymn odprawiwszy, wyszli na Górę Oliwną”.
„Egressus est cum discipulis suis trans torrentem Cedron” – „Wyszedł z uczniami swymi za
potok Cedron”.
upragnął był – poczuł pragnienie.
verba Dei sicut aqua sitibunda – słowa Pańskie niczym woda rodząca pragnienie.
„Non dolor hicce meus…” – „Ten ból nie jest mój, ból a z drugiej strony miłość; nad tym tylko boleję, że nasz trud będzie dla wielu próżny”. Nie udało się ustalić autora dwuwiersza.

[19]

nie uważa – tu: nie żałuje.
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nieskończonego szacunku – o nieskończonej wartości.
pater Ludovicus Granata – Ludwik z Granady (1505–1588), dominikanin, pisarz ascetyczny i kaznodzieja. Jego najbardziej znane dzieła: Przewodnik grzeszników, O modlitwie i rozmyślaniu, przekładane z hiszpańskiego na wiele języków, były popularne również w Polsce. Tu autor cytuje jedno z kazań na Wielki Piątek; Grenada był autorem
zbioru kazań na niedziele i święta.
„Gravissima doloris causa…” – „Najważniejszym powodem smutku były opieszałość i niewdzięczność niezliczonych ludzi, którzy mieli odrzucić to tak wielkie zbawienie, tak wielką łaskę, tak skuteczną i zbawienną (gdyby tylko podjęli niewielki trud pokuty), którą on
zdobył dla nich przez tyle wysiłków, tyle obelg i udręk”.
[20]

„Procidit in faciem suam […] Procidit super terram” – „Padł na oblicze swoje (Mt 26, 39)
[…] Padł na ziemię (Mk 14, 35)”.
pogotowiu – w gotowości.

[21]

kreatury skażytelności podległe – stworzenia podległe zepsuciu.
ochędóżkę – ozdobę, piękno.
pawimenty – posadzki, tu: piękne skały.
rekoliguj – rozważ.

[22]

„Orans in faciem suam super terram procidit…” –„Modląc się upadł twarzą na ziemię, aby
ustała owa klątwa, że z powodu grzechu ziemia jest przeklęta”.
Sylveira – João da Sylveira (1592–1687), portugalski karmelita, autor wielotomowego
komentarza do tekstu Ewangelii; mękę Chrystusa omawia w t. 5.
ekspozytorów – komentatorów.

[23]

„Factus est sudor eius sicut guttae sanguinis decurrentis in terram” – „I zstał się pot jego jako krople krwie zbiegającej na ziemię”.
textus Arabicus – arabski przekład Ewangelii św. Łukasza.
„Factus est sudor eius velut sanguis distillans descendens in terram” – „Stał się pot jego niczym krew sącząca się i spływająca na ziemię”.
według pobożnej kontemplacyjej Bernarda świętego – autor cytuje kazanie św. Bernarda
z Clairvaux na Niedzielę Palmową.
Iosephus Speranza – włoski oratorianin, teolog; do jego zbioru komentarzy Scripturae selectae w trzecim, pośmiertnym wydaniu (Lyon 1641) dodano Observationes et affectus scripturales ad Christi Domini Passionem.
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„Certe amore sudat…” –„Z pewnością z miłości się poci, z miłości do męczeństwa przoduje w pragnieniu, by z własnej woli wylać tę świętą krew”.
o Androniku cesarzu wschodnim – Andronik I Komnen (cesarz bizantyjski 1182–1185),
obalony przez bunt w Konstantynopolu, w więzieniu ucięto mu rękę, potem został okrutnie zamęczony przez tłum na hipodromie.
od Izacyjusza – Izaak II Angelos, następca Andronika, cesarz w l. 1185–1195 i 1203–
1204 (wraz z synem).
Nicephorus – żadnemu z historyków o tym imieniu nie można z całą pewnością przypisać relacji o życiu i śmierci Andronika: Nikefor Bryennios żył wcześniej (zm. w 1137 r.),
a Nikefor Kallistos Ksantopulos (żył w XIV w.) swoją Kronikę kościelną doprowadził do
625 r. Wydarzenia z końca XII w. opisał natomiast Niketas Choniates w Historii (21 ksiąg).
[25]

kondescenduje – tu: zgadza się.
„Ministri Iudaeorum…” – „służebnicy żydowscy poimali Jezusa i związali go”.
Brygita święta – św. Brygida Szwedzka (1303–1373), żona i matka ośmiorga dzieci; po
śmierci męża żyła w klasztorze, założyła nowe zgromadzenie zwane brygidkami. Już od
młodości doznawała widzeń, głównie o treści maryjnej i pasyjnej; najwięcej z nich nastąpiło podczas pobytu w Rzymie, gdzie starała się o zatwierdzenie reguły swego zgromadzenia. Zostały spisane w Objawieniach niebieskich (Revelationes caelestes).

[26]

przydało się – przydarzyło się.
Porta sterquilinii – Brama Śmietników, w południowo-zachodniej części Jerozolimy.

[27]

Plinijusz – zwany Starszym, Gaius Plinius Secundus (23–79 po Chr.), pisarz rzymski,
autor dzieł historycznych, ale przede wszystkim Historii naturalnej (Naturalis historia)
w 37 księgach, swoistej encyklopedii nauk przyrodniczych.
„Huc pertinent…” – „Tu należą obce ćwiczenia i tarzanie się w błocie oraz wypinanie piersi i wykręcanie karku; to wszystko wskazuje na pobudzanie pragnienia”.

[28]

„Et adduxerunt eum ad Annam primum” – „I przywiedli go naprzód do Annasza”.
bezpieczniejszy – śmielszy.
Timotheus Ierosolimitanus – autor bliżej nieznany.
pogębek – uderzenie w twarz.
„Nunc dimittis servum…” – „Teraz pozwól, Panie, odejść twemu słudze w pokoju, według twojego słowa; albowiem Duch Święty, który we mnie jest, jawnie ukazuje twoją przyszłość; pozwól mi więc teraz odejść, błagam, bym nie oglądał, jak sługa wymierza ci policzek”.
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„Si inveni gratiam…” – „Jeślim nalazł łaskę przed obliczem twoim, ukaż mi twarz twoję”.
„Ostende faciem tuam…” – „ukaż oblicze twoje i będziemy zbawieni”.
in figura - w przewidywaniu przyszłości.
„Valde mirabilis es tu…” – „Abowiemeś barzo dziwny, Panie, a oblicze twoje jest pełne
wdzięczności”.
Chryzostom święty przyznaje – w homilii O niepojętej naturze Boga.
„Alapa nihil ignominiosius, nihil contumeliosius” – „Nic nie jest bardziej haniebne ani poniżające niż policzek”.
lichotarz – nędznik.

[30]

Ioannes Taulerus – Johannes Tauler (1301–1361), niemiecki dominikanin ze Strasburga,
teolog i mistyk. Był duszpasterzem beginek, dla których napisał zbiór kazań ascetyczno-mistycznych. Tu cytuje się Rozważania o męce Pańskiej.
według świętego Wincentego – św. Wincenty Ferrer (ok. 1350–1419), hiszpański dominikanin, wykładowca teologii i wędrowny kaznodzieja; występował przeciw katarom i waldensom. Autor Traktatu o życiu duchowym, kazań i pism polemicznych.
„Aspicite in gentibus…” – „Pojźrzycie między narody a przypatrzcie się, dziwujcie się
a zdumiejcie się: bo się zstał uczynek za dni waszych, któremu żaden wierzyć nie będzie, gdy ji będą powiadać”.

[31]

Sedulius świadczy – kapłan chrześcijański żyjący w V w., poeta, autor hymnów i poematu biblijnego Carmen paschale w pięciu księgach.
„His alapis nobis libertas maxima plausit” –„Dzięki tym policzkom raduje się wielka nasza wolność”.
Datana i Abirona – buntowników (wraz z Korachem) przeciw Mojżeszowi i Aaronowi, ukaranych przez Boga.
„Dirupta est terra…” – „Rozstąpiła się ziemia pod nogami ich i otworzywszy paszczekę
swą pożarła je z namioty ich i ze wszystką majętnością ich”.
rekwizycyją – żądanie.
„Cecidit autem ignis Domini” – „I spadł ognień Pański”.
Tertulijanus – Quintus Septimus Florens Tertullianus (ok. 160–ok. 240), nawrócony na
chrześcijaństwo ok. 190 r., stał się gorliwym apologetą i pierwszym teologiem piszącym po
łacinie. W późniejszym okresie życia skłaniał się ku rygoryzmowi montanistów w sprawie
obyczajów i przepisów. Jego nauka stanowi podstawę późniejszych rozważań teologicznych.
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„Saginari Dominus voluptate patientiae discessurus volebat” – „Chciał jednak przed odejściem napełnić się rozkoszą cierpliwości”. Cytat z 3 rozdziału De patientia (O cierpliwości) Tertuliana, przeł. E. Stanula, [w:] Tertulian, Wybór pism, oprac. W. Myszor, E. Stanula, Warszawa 1970, s. 157–158 (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, t. 5).
ignominijej – hańby.
„Cogitemus quis accepit alapam…” – „Pomyślmy, kto przyjął policzek: czy nie zechcemy,
by tego, kto go uderzył, albo spalił ogień niebieski, albo pochłonęła pęknięta ziemia, albo
by się tarzał opanowany przez demona, albo by spotkała go jakaś inna tego rodzaju albo nawet sroższa kara? Bowiem wszystko to mógłby spowodować swą potęgą ten, przez
którego świat powstał, gdyby nie to, że chciał nas nauczyć cierpliwości, która zwycięża
świat” (św. Augustyn, Traktaty na Ewangelię św. Jana, trakt. 113, rozdz. 4).
[32]

„Duxerunt Iesum ad Caipham…” – „Wiedli go do Kajfasza, najwyższego kapłana, gdzie
się byli zebrali doktorowie i starszy”.
poczesną – uhonorowanie, gościnę.
co żywo – każdy.
nukają – nękają, dręczą.
wiedz […] za pewne – przyjmij jako prawdę.
„Blasphemavit, reus est mortis” – „Zbluźnił, winien jest śmierci!” (Mt 26, 65–66).
pomyślnymi dyzgustami – wszystkimi możliwymi złośliwościami.

[33]

„Coepit anathemizare ” – „począł kląć i przysięgać: Iż nie znam człowieka tego, o którym powiedacie”.
Lyranus – Mikołaj z Liry (ok. 1270–ok. 1349), franciszkanin, profesor Sorbony, znany
głównie z pism egzegetycznych. Jego Postilla perpetua in universam Sacram Scripturam
służyła jako bardzo popularny podręcznik egzegetyczny.
„Eius locutio cum muliere non fuit inutilis et vana” – „Jego rozmowa z kobietą nie była
próżna ani bezużyteczna”.
„Haec mulier edocta a Christo” – „Ta kobieta pouczona przez Chrystusa natychmiast poszła do miasta i przyprowadziła do Jezusa wielu ludzi gotowych przyjąć wiarę”.
statku – dotrzymywaniu słowa.
przywarty – tu: przyciśnięty w rozmowie.
„Non bona certe ostiaria…” – „Z pewnością niedobra to odźwierna, która Piotra tak włączyła do domu kapłana, że odłączyła go od wiary w Zbawiciela”.
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Maksym święty – św. Maksym z Turynu (zm. w pocz. V w. po Chr.), biskup Turynu, autor 89 kazań. Tu cytowana homilia 52, O dobrym łotrze, Piotrze i służącej.
[34]

taras – więzienie.
zbyteczna licencyja – nadmierna swoboda.
wysworowali – rozpuścili, tu: wyczyniali.

[35]

Climachus – św. Jan Klimak (Scholastyk, Synaita, zm. ok. 600 r. po Chr. lub później), pustelnik i mistyk w klasztorze św. Katarzyny na Synaju. Główne jego dzieło to Drabina
do raju, traktat przedstawiający w 30 rozdziałach drogę do doskonałości.
akwawitę – okowitę, gorzałkę.
Ambroży święty – cytat z dzieła De officiis.
kontumelije – zniewagi.

[36]

jednostajnie – jednomyślnie.
in particulari – w szczególności.
turbatorem – burzycielem.
in universali – w ogólności.
malefaktorem – złoczyńcą.
„Sciebat enim…” – „Abowiem wiedział, iż go z zazdrości byli najwyższy kapłani wydali”.
„Tolle, tolle, crucifige eum” – „Strać, strać, ukrzyżuj go” ( J 19, 15)

[38]

frymark – handel, wymianę.
„Tunc ergo apprehendit Pilatus Iesum et flagellavit” – „Wtenczas tedy Piłat wziął Jezusa i ubiczował”.
są depozytowane – są złożone, mieszczą się.
„Ductus ad columnam…” – „Przyprowadzony do słupa, sam zdjął swoje szaty i objął słup
rękami, które bezlitośnie związali Jego nieprzyjaciele” (św. Brygida, Objawienia i inne
dzieła, tłum. J. Hojnowski, S. Kafel, T. Wietecha, Kraków 2004, s. 45).

[39]

rezolwuje – rozwiązuje.
nasz skotysta Bellutus – Bonaventura Bellutus (de Catana), filozof, komentator dzieł Jana Dunsa
Szkota, od lat czterdziestych XVII w. wydawał podręczniki do filozofii „ad mentem Scoti”.
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ile człowiekiem jest – ponieważ jest człowiekiem.
propter hypostaticam unionem cum verbo – z powodu unii hipostatycznej ze słowem.
„Ego servus tuus et filius ancillae tuae” –„jam sługa twój i syn służebnice twojej”.
„Formam servi accipiens” – „przyjąwszy postać sługi”.
[40]

zapuszczają o sztukę – ścigają się, współzawodniczą.
pada się skóra – skóra pęka.

[41]

Filozofa – Arystotelesa, w II księdze Retoryki, rozdz. 3.

[42]

spełni – w całości.
„A Iudaeis quinquies quadragenas una minus accepi” – „Od Żydów wziąłem po pięćkroć po
czterdzieści plag bez jednej”.
„Congregata sunt super me flagella et ignoravi” – „zgromadziły się na mię bicze, a nie wiedziałem”.
Maria Magdalena de Pazzis – (1566–1607), włoska karmelitanka, doświadczała przeżyć
mistycznych, wizji i stygmatów.
Catharina de Ricci – (1522–1590), włoska dominikanka, mistyczka, stygmatyczka. Autorka listów i traktatów ascetycznych.
jako Lanspergiusz pisze – Johannes Justus Landsberg (1490–1539), niemiecki kartuz, kaznodzieja i mistyk.

[43]

pikietę kijową – pikieta: gra w karty, tu: zabawa z kijami.

[44]

Tomasz święty de Villanova – św. Tomasz z Villanueva (1486–1555), hiszpański augustianin, abp Walencji. Pisał komentarze biblijne, kazania maryjne i dzieła ascetyczne.
ażeby się był […] obaczył – aby się opamiętał.
oratorium – kaplica.
wokacyją – powołanie.
koniwencyjej – pobłażliwości.
pawiment – posadzkę.

[45]

do tego czasu […] jest w Rzymie – kolumna biczowania, sprowadzona do Rzymu z Jerozolimy w I poł. XIII w., znajduje się w bazylice św. Praksedy na Eskwilinie.
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[marg.] S. Aug[ustnus] apud S Thomam in catena aurea – św. Augustyn cytowany przez św.
Tomasza z Akwinu w Catena aurea (Złotym łańcuchu), komentarzu do Ewangelii złożonym z cytatów z ojców Kościoła.
[46]

Sebastyjan święty – męczennik w Rzymie ok. 288 r. Nie zginął od strzał, którymi go chciano zabić za wyznawanie nauki Chrystusa. Wyleczony z ran przez pewną kobietę, udał
się do cesarza, by bronić chrześcijan, i tam został zatłuczony pałkami.
sustentowało – podtrzymywało.

[47]

Cypryjan święty – św. Cyprian bp Kartaginy (ok. 200–258 po Chr.), poniósł śmierć męczeńską za cesarza Waleriana. Autor pism dogmatycznych, apologetycznych i moralnych, pozostawił także 81 listów.
objawiła Anzelmowi świętemu – św. Anzelm z Canterbury (zm. 1109), benedyktyn, przeor klasztoru w Bec, potem arcybiskup Canterbury, wielki filozof średniowiecza, „ojciec scholastyki”.
W dziele Cur Deus homo? (Dlaczego Bóg stał się człowiekiem?) wyłożył naukę o zadośćuczynieniu za grzech człowieka. Otrzymał objawienia od Matki Boskiej opisujące mękę Chrystusa.

[48]

„Concidit me vulnere super vulnus” – „Posiekł mię raną na ranę”.

[50]

Sibillina de Pavia – bł. Sibillina Biscossi (1287–1367), tercjarka dominikańska, niewidoma mistyczka.
Teresa święta – św. Teresa z Ávila (1515–1582), hiszpańska karmelitanka, mistyczka, reformatorka zakonu (wraz ze św. Janem od Krzyża założycielka karmelitów bosych). Autorka autobiograficznej Drogi życia oraz dzieł ascetycznych, m.in. Twierdzy wewnętrznej i Drogi doskonałości.
się […] poalterowała – zaniemogła.
jako medytuje Bonawentura święty – św. Bonawentura (zm. 1274), franciszkanin, generał
zakonu, kardynał. Znakomity filozof i teolog, zwany Doktorem Serafickim. Przez długi czas przypisywano mu dzieło Meditationes passionis Christi, które wpłynęło na późnośredniowieczne utwory pasyjne; wśród nich w Polsce ważne miejsce zajmują Rozmyślanie przemyskie i Baltazara Opeca Żywot Pana Jezu Krysta.
umbra – cień.

[51]

Makary […] Ewagryjus – przedstawiciele monastycyzmu egipskiego IV w. (ojcowie pustyni): św. Makary Wielki (zm. ok. 390 r.), pustelnik, cudotwórca i autorytet wśród mnichów; św. Ewagriusz z Pontu (zm. w 399 r.) pustelnik i asceta, przyjaciel Makarego Wielkiego, autor pism ascetycznych.
Nicephorus – Nikefor Kallistos Ksantopulos (mnich w Konstantynopolu, XIV w.) swoją
Kronikę kościelną w 23 księgach (dochowało się 18) doprowadził do 625 r.

[52]

w […] starzyznę – w starą szatę.
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według nauki Galena – Galenus Claudius z Pergamonu (II w. po Chr.), lekarz grecki, medyk cesarzy rzymskich, autor dzieł filozoficznych i medycznych (m.in. Sztuka lekarska).
Wesaliusza – Andreas Vesalius (Andres van Wesel, 1514–1564), znawca anatomii, profesor uniwersytetu w Padwie. Napisał dzieło De humani corporis fabrica (wyd. w Bazylei
w 1543 r. z drzeworytami Jana van Calcara).
koliste – kłujące.
[54]

Petrus Damianus – św. Piotr Damiani (1007–1072), benedyktyński pustelnik, potem kardynał i biskup Ostii, pisał dzieła poetyckie, traktaty ascetyczne i o sprawach Kościoła, autor kazań i listów. Tu przytaczane kazanie na święto Podwyższenia Krzyża.

[55]

Michael zakonu kameduleńskiego – bł. Michał Pini z Florencji (ok. 1445–1522), mnich
w Camaldoli; wprowadził tzw. koronkę kamedulską, do dziś praktykowaną, na pamiątkę 33 ran w głowie Chrystusa od korony cierniowej.
Tiepolus – nie udało się odnaleźć informacji o tym autorze.
drudzy zaś mówią, że tych punktur było siedmdziesiąt i dwie – tak sądził św. Wincenty Ferrer, dominikański kaznodzieja (zm. 1419).

[56]

u Teokryta – w IV idylli Teokryta z Syrakuz. W tłumaczeniu Artura Sandauera: „Że od
tyciuchnej drzazgi mąż taki mógł polec!” (Teokryt, Sielanki, tłum. i oprac. A. Sandauer, Warszawa 1973, s. 44).

[57]

u Sofroniusza świętego – św. Sofroniusz Jerozolimski (zm. w r. 638), patriarcha Jerozolimy, poeta, autor kazań i dzieł hagiograficznych, przyjaciel i towarzysz Jana Moschosa,
który poświęcił mu Łąkę duchową, zbiór pouczających opowieści o życiu mnichów, skąd
pochodzi opowieść o opacie Gierazymie.
Laurentius Iustinianus – św. Wawrzyniec Iustiniani (1381–1456), zakonnik, założyciel kongregacji kanoników regularnych w San Giorgio di Alga, potem biskup Castello i pierwszy patriarcha Wenecji. Obszerna twórczość obejmuje listy, kazania i traktaty ascetyczne. Najważniejszy z nich nosi tytuł Lignum vitae (Drzewo życia). Ważne miejsce w jego
dorobku zajmuje tematyka pasyjna; tu zob. Opus de triumphali agone Christi (O tryumfalnym boju Chrystusa).

[58]

starodawny Tertulijanus – cytat z dzieła Tertuliana De corona militis.
infamowany – zniesławiony.
mówi Caietanus – Tomaso Giacomo de Vio, Kajetan (1468–1534), dominikanin, kardynał, profesor w Padwie i Rzymie. Głównym jego dziełem był komentarz do Summy
św. Tomasza z Akwinu.

[59]

na taki hak […] przyść – dojść do takiego stanu.
383

Walerian Gutowski

Euthymijus – Euthymios Zigabenos (zm. po 1118 r.), bizantyjski teolog i egzegeta, mnich
w Konstantynopolu związany z dworem cesarza Aleksego I Komnena. Jego komentarze do czterech ewangelii w przekładzie łacińskim dominikanina Jana Henteniusa drukowano od 1543 r.
[61]

konterfekt – obraz.

[62]

szwanków – tu: męczarni.

[63]

święty Elzeryjusz – zapewne św. Elzear (Eleazar) de Sabran (1286–1323), hrabia Ariano,
tercjarz franciszkański, żył w dziewiczym małżeństwie z bł. Delfiną de Signe.
„Sanguis eius super nos et super filios nostros” – „Krew jego na nas i na syny nasze”.

[64]

Adrichomius – Christianus Adrichomius (1533–1585), holenderski biblista, znawca geografii
Palestyny; wśród jego dzieł są: Urbis Hierosolymae […] descriptio i Theatrum Terrae Sanctae.
Dekret Piłata cytowany za komentarzem Korneliusza a Lapide do Ewangelii św. Mateusza.
ceklarzu – pachołku, oprawco.
kalumnijatorów – oszczerców.
przekinął się – zmienił się, tu: zmienił zdanie.

[65]

roki ziemskie […] sądy grodowe […] deputacyje trybunalskie […] marszałkowskie, zadworne, kapturowe, iudicia – różne rodzaje sądów: stałe posiedzenia sądu ziemskiego (roki
ziemskie), sądy starostów grodowych (pierwszej instancji), sądy trybunalskie (najwyższa
instancja apelacyjna), marszałkowskie, zadworne (królewskie odbywane bez obecności
monarchy), kapturowe (nadzwyczajne).
„O quanti cotidie iudicis huius imitantur…” – „O iluż ludzi codziennie naśladuje niestałość tego sędziego! O jak wiele z tego, czym powinni gospodarować jak świętością, pozwalają sobie przywłaszczyć!”

[66]

rekolekcyjej – namysłu.
na dorędziu – pod ręką.
„Crux adeo magna erat, quod habuerit quindecim pedes in longitudine” – „Krzyż był tak wielki, że miał piętnaście stóp długości”.
„Baiulans sibi crucem…” – „Dźwigając swój krzyż, nie oczekiwał aż żołnierz mu go nałoży, ale ujrzawszy drzewo zbawienia, pochwycił uradowany jak mocny atleta”.

[67]

ingresu – przyjścia.

[68]

Weronika święta – niewiasta, której Chrystus zostawił swe odbicie na chuście z wdzięczności za otarcie twarzy podczas Drogi Krzyżowej, jest postacią legendarną: apokryfy
łączą to imię z kobietą uleczoną przez Jezusa z krwotoku (Mt 9, 20–22 i paral.). Imię
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Weronika (gr. Berenike – „niosąca zwycięstwo”) objaśniano jako łacińsko-grecką zbitkę
vera i eikon oznaczającą „prawdziwy obraz”.
cewkami – rurkami.
[69]

spectaculum – widowisko.
palcatami – kijami, pałkami.
„Effectus erat Iesus ludibrium puerorum” – „Stał się Jezus pośmiewiskiem dla dzieci”.

[71]

przemijający – przechodzący obok.

[72]

mówią jedni Doktorowie […] Drudzy zaś twierdzą – rozważania na temat sposobu krzyżowania Jezusa powtórzone za J. Sylveirą, t. 5, ks. 8, rozdz. 13.
determinacyjej – rozstrzygnięcia.
„Et extensa ibi super terram…” – „I położywszy tam na ziemi najświętszy krzyż, jego
bezcenne ciało umieścili na nim na wznak”.

[73]

Ioannes Echius – o autorze nie udało się znaleźć informacji; nie chodzi o Johannesa Ecka,
katolickiego polemistę Lutra i innych reformatorów niemieckich.

[74]

Kwintyna świętego – św. Kwintyn (Quentin, zm. ok. 287 r.), zginął śmiercią męczeńską
w Amiens, więziony i torturowany wcześniej przez prefekta Rykcjowara (Rictiovarus).
klubami – tu: specjalnym urządzeniem, kołowrotem.
„Praefectus tyrannico furore commotus…” – „Prefekt opanowany tyrańskim szałem rozkazał
świętego Kwintyna tak bardzo dręczyć kołowrotem rozciągającym ciało, by jego członki można było wielką siłą wyrwać ze stawów”.

[75]

Tomasz de Kempis – (van Kempen, ok. 1380–1471), mistyk i teolog niemiecki, kanonik regularny, prawdopodobnie autor bardzo popularnego dzieła ascetycznego O naśladowaniu Chrystusa.
„Tali itaque poena pefixus est […] ” – „Taką więc udręką został przebity w obu stopach
niewinny Chrystus, który według proroka uwalnia więźniów, oświeca ślepych, podnosi
upadłych, kocha sprawiedliwych. Dlaczego? Z pewnością po to, by zerwać kajdany naszych grzechów i obmyć brud nóg, którego nabawiły się częstym bieganiem, spacerowaniem, przechadzkami, zabawami i skokami”.

[77]

o błogosławionym Mikołaju de Ravenna – bł. Nicola Paglia (1197–1256) był kaznodzieją
dominikańskim, ale nie pochodził z Rawenny.
o Mikołaju de Venetia – nie udało się ustalić, o którego kaznodzieję dominikańskiego chodzi.

[80]

tentowali – wodzili na pokuszenie.
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przegarzali – wyśmiewali.
szatan kusząc go – zob. Mt 4, 5–7.
„Considera nunc vocem filiorum diaboli…” – „Rozważ teraz głos synów diabła, jak naśladują głos rodziciela; diabeł mówił bowiem: Jeśli jesteś synem Bożym, rzuć się w dół; a Żydzi mówią: Jeśli jesteś synem Bożym, zejdź z krzyża”.
[81]

transakcyje – wydarzenia.
pura creatura – tylko stworzenie (domyślnie: pozbawione Boskiej natury).
prowidowałem – przewidziałem.
Bellarminus – św. Robert Bellarmin (1542–1621), włoski jezuita, kardynał, profesor teologii w Lowanium i Rzymie, teolog papieski. W jego dorobku najważniejsze są: Katechizm i Kontrowersje (De controversiis Christianae fidei).
Suryjusz – Laurentius Surius (1522–1578), niemiecki kartuz, historyk i hagiograf. Po
długoletnich pracach przygotowawczych wydał sześciotomowy zbiór żywotów świętych
(w poźniejszych edycjach liczba tomów większa); naśladował go Piotr Skarga, sporządzając Żywoty świętych w języku polskim.

[82]

Heimeramus – św. Emmeram z Ratyzbony (Imbram, zm. w 652 r.), misjonarz, męczennik. Zniósł męki przywiązany do drabiny, ale nie skonał od razu, lecz został przeniesiony
przez towarzyszy (jeden z nich to Vitalis) do kościoła, gdzie dokonał żywota.
tormenty – męczarnie.
„Pater ignosce illis…” – „Ojcze, odpuść im, boć nie wiedzą, co czynią” (Łk 23, 34).

[83]

„Quid enim aestuantissima haec sitis mea loquitur…” – „Cóż bowiem oznacza to moje najgorętsze pragnienie, jeśli nie gorejący pożar mej miłości? A przecież gdyby to się mogło stać i podobałoby się Ojcu, nawet tysiąckroć chciałbym być ukrzyżowany dla waszego zbawienia”.

[84]

Rodolfus cesarz – Rudolf I Habsburg król Niemiec, w 1278 r. stoczył zwycięską bitwę pod
Suchymi Krutami z królem Czech Przemysłem Ottokarem II, pretendującym do tronu.
[marg.] Aeneas Sylv[ius] – Eneasz Sylwiusz Piccolomini (1405–1464), włoski humanista, poeta i historyk, od 1458 r. papież Pius II. Wcześniej był biskupem Triestu
i wybranym na biskupa warmińskiego (nie objął tej funkcji). Pisał wierszem i prozą, do jego dzieł należą m.in. Historia de duobus amantibus, Historia Bohemica, Commentarii, Epistulae.

[85]

„Hodie mecum eris in paradiso” – „Dziś ze mną będziesz w raju” (Łk 23, 43).
„Mulier, ecce filius tuus” – „Niewiasto, oto syn twój” ( J 19, 26).
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„Consummatum est” – „Wykonało się” ( J 19, 30).
„Pater, in manus tuas commendo spiritum meum” – „Ojcze! W ręce twe polecam ducha
mojego” (Łk 23, 46).
„Et inclinato capite tradidit spiritum” – „A skłoniwszy głowę, ducha oddał” ( J 19, 30).
„cum adhuc peccatores essemus…” – „gdyśmy jeszcze byli grzesznymi, Chrystus za nas
umarł” (Rz 5, 8).
reponowane – złożone.
„Nihil sub sole novum…” – „Nic niemasz nowego pod słońcem i nie może nikt mówić:
Oto to jest nowe”.
[86]

retyrowało – odwołało.
według Orygenesa – filozofa i teologa I połowy III w. po Chr.; działał on w Aleksandrii i Cezarei, był wybitnym komentatorem tekstów biblijnych, które interpretował często alegorycznie. Wśród jego dzieł egzegetycznych jest też Komentarz do Ewangelii według Mateusza.
„A sexta autem hora…” – „od szóstej godziny stała się ciemność po wszytkiej ziemi aż do
dziewiątej godziny”.
„Non fuit haec eclypsis naturalis, sed miraculosa” – „Nie było to zaćmienie naturalne, lecz
cudowne”.
uczy Tomasz święty – św. Tomasz z Akwinu (ok. 1225–1274), dominikanin, jeden z największych filozofów i teologów wieków średnich (Doktor Anielski). Myśl swoją opierał na filozofii Arystotelesa. Największym jego dziełem jest Summa theologiae (Summa
teologiczna).
omacnie – na ślepo, w ciemnościach.
Dyjonizyjusz święty – Dionizy Areopagita, pierwszy biskup Aten, nawrócony przez św. Pawła.
Tu jednak mowa o Pseudo-Dionizym, autorze pism teologicznych działającym prawdopodobnie na przełomie V/VI w. po Chr., autorze m.in. dzieł Hierarchia niebiańska i Imiona boskie.
Przypisuje mu się powiedzenie: Aut Deus naturae patitur, aut mundi machina dissolvetur – Albo Bóg natury cierpi, albo psuje się mechanizm świata; nie ma tych słów w jego pismach.

[87]

Hilaryjusz święty – św. Hilary z Poitiers (zm. 367 lub 368 po Chr.), biskup i pisarz, walczył z arianami, wśród jego dzieł najważniejsze są Traktat o tajemnicach i komentarz do
Ewangelii św. Mateusza.
święty Efrem – św. Efrem Syryjczyk (ok. 306–373 po Chr.), diakon, mnich, organizator życia monastycznego na Wschodzie. Uprawiał działalność kaznodziejską, był cenionym teologiem i poetą (twórca hymnów). Stworzył w Edessie znaną szkołę. Jego dzieła
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dochowały się w językach syryjskim, greckim, ormiańskim i in. Wśród kazań jest też Sermo
de passione Domini, czytana najczęściej w łacińskim przekładzie Ambrogio Traversariego.
istotna – rzeczywista.
się […] korumpować – psuć się.
wehemencyją – gwałtownością.
in rigore theologico – w znaczeniu ściśle teologicznym.
baptismum fluminis […] baptismum flaminis […] baptismum sanguinis – terminy teologii scholastycznej: chrzest z wody (dosł. strumienia); chrzest pragnienia (dosł. powiewu wiatru, gdy
chrzest z wody jest z jakichś powodów niemożliwy); chrzest krwi (np. przy śmierci męczeńskiej
albo jak w tym szczególnym wypadku – przez bezpośrednią styczność z krwią Chrystusa).
[88]

Isidorus Ispalensis – św. Izydor Hiszpański (ok. 560–636 po Chr.), arcybiskup Sewilli;
głównym jego dziełem jest encyklopedia w 20 księgach pt. Ethymologiae.
od Salmerona – Alfonso Salmeron (1515–1585), jezuita, należał do grona pierwszych
zwolenników św. Ignacego Loyoli. Był wybitnym teologiem i biblistą, odegrał znaczącą
rolę podczas soboru trydenckiego. Pozostawił 16 tomów komentarzy biblijnych; rozważania na temat męki Chrystusa znajdują się w t. 10.

[89]

ad intende – pod rozwagę.
portę – bramę.

[90]

aperturę – otwór; tu: otwartą ranę.
bogomyślnej – poświęconej Bogu.

[91]

Gertruda święta – św. Gertruda z Helfty (1256–1302), niemiecka benedyktynka, mistyczka. Była wykształcona, prowadziła życie ascetki, spisywała swe wizje. Najważniejsze jej
dzieła: Objawienia, Ćwiczenia duchowe.
Blosius – Louis Blois (Ludwik Blozjusz, 1506–1566), benedyktyn, opat w Liessies, pisał
dzieła ascetyczne, wśród nich Institutio spiritualis (Ustawy życia pobożnego). Tu cytowane jego dzieło Margaritum spirituale (1555).

[92]

Atanazego świętego – św. Atanazy Wielki (zm. 373 r. po Chr.), w młodości mnich, potem patriarcha Aleksandrii, teolog i kaznodzieja. Autor dzieł polemicznych, egzegetycznych i dogmatycznych; najbardziej znany jest Żywot św. Antoniego. Tu cytowana
Quaestio ad Antiochum.
animusznym – tu: pysznym.
wyżej gębę nosić aniżeli nos – wyrażenie przysłowiowe, NKPP, t. 1, Gęba nr 132.
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„Si caput meum punctum est…” – „Jeśli moja głowa jest przebita i zwieszona na krzyżu za
ciebie, twoja głowa powinna skłaniać się ku pokorze”.
„Inclinat caput, quasi supponens…” – „Skłania głowę, jakby podsuwając ramiona do noszenia nas”.
Ugo Cardinalis – Hugo de Saint Cher (zm. 1263), francuski dominikanin, pierwszy kardynał z tego zakonu, autor zbiorów kazań, a przede wszystkim egzegeta: brał udział w korekcie tekstu Wulgaty, ułożył pierwsze konkordancje werbalne do Pisma Świętego. Napisał Postillae in universa Biblia iuxta quadruplicem sensum.
[93]

do czego konkurowała – do czego zmierzała.
„Inclinatus caput suum ad dilectissimam Matrem…” – „Skłonił głowę do najukochańszej Matki,
do wszystkich ludzi kierując jakby ostatnie pożegnanie i prosząc o wielką siłę do odejścia”.

[94]

o świętej Paulej – św. Paula Rzymianka (Cornelia Paula Asinia, 347–404 lub 406), młodo
owdowiała, po spotkaniu w Rzymie św. Hieronima wyruszyła wraz ze swą córką Eustochium na Wschód, by osiąść w Jerozolimie i stworzyć klasztor dla pobożnych niewiast.
„Quid ibi lachrymarum…” – „Ile tam łez, ile westchnień, ile bólu wydała, świadkiem cała Jerozolima, świadkiem sam Pan, do którego wołała”.
Angela de Folino – św. Aniela z Foligno (ok. 1248–1309), włoska tercjarka franciszkańska,
mistyczka, pełniła dzieła miłosierdzia. Ostatnie lata spędziła jako pustelniczka.
obchodzić kościoły do grobu Chrystusowego pójdziemy – obyczaj pobożnego nawiedzania grobów
w kościołach był zarówno praktyką indywidualną, jak i – zwłaszcza – zalecaną przez bractwa.
insignia – znaki.
kompasyjej – współcierpienia.

[95]

„Nihil tibi et iusto illi” – „Nic tobie i sprawiedliwemu temu” (Mt 27, 19).
„Innocens ego sum a sanguine iusti illius” – „Niewinienem ja krwie tego sprawiedliwego”
(Mt 27, 24).
glozuje – glosuje, komentuje.
„Iustus perit, de quo uxor Pilati dixit: Nihil tibi et iusto illi” – „Ginie sprawiedliwy, o którym żona Piłata powiedziała: Nic tobie i sprawiedliwemu temu”.

[97]

wiekuistej chwały […] domieścił – obdarzył wiekuistą chwałą.

Bernard Gutowski

Kazanie o męce Pańskiej
na siedm części podzielone, w postne wtorki miane
w kościele warszawskim Ojców Reformatów
podczas koronnego sejmu
Pater, si possibile est, transeat a me calix iste. Mat. 26, [39]
Ojcze, jeśli można jest, niech odejdzie ode mnie kielich ten.

Zdumiewać się i zaledwie nie trętwieć muszę na proceder Pana i Zbawiciela naszego, żałosną na drogi okup dusz naszych męki swojej okrutnej tragedyją w ogrodzie getsemańskim zaczynającego, gdy taką do Boga Ojca czyni modlitwę: „Ojcze, jeśli można jest, niech odejdzie ode mnie kielich ten”. Uradzono
jeszcze w punkcie wieczności secreto consilio, najwyższą i niedocieczoną wszelkim wynalazkiem rozumnej kreatury radą w konsystorzu Trójce Przenajświętszej, aby Syn Boży Chrystus, Bóg wcielony, od niezbożnych, a filiis sceleratis, od
synagogi żydowskiej zelżywą śmiercią na krzyżu umierał za naród ludzki, wprzód
srogą męką, ciężkiemi i nieznośnymi bólami, niesłychanym okrucieństwem, jako
grono winne w prasie ściśniony. W czym samże wolą i upodobanie Ojca swego
uczniom opowiada: „Oportet Filium hominis tradi in manus hominum peccatorum
et crucifigi. – Potrzeba, aby Syn Człowieczy był wydany w ręce ludzi grzesznych
i ukrzyżowany”.1Kajfasz, pierwszy biskup synagogi żydowskiej, lubo niesprawiedliwy, toż prorokuje: „Expedit ut unus homo moriatur pro populo” (boć to nie nowina w Piśmie Bożym i złym prorokować). Akceptował dobrowolnie tenże dekret
śmierci, stosując się do najświętszej woli Ojca swojego: „Oblatus est, quia ipse voluit”. A jeszcze z taką ochotą, z taką rezolucyją, że sobie do tej ostaniej, ach! żałobnej godziny tesknił: „Baptismo debeo baptizari, et quomodo coarctor!” – gdzie
[1]

1

Popr. wyd., w druku błędnie: Lucae 1.
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Lucae 241, [7]
Ioan. 11, [50]

Isaiae 53, [7]
Luc. 12, [50]
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Ioan. 13, [27]

Scotus

Ioan. 18, [11]

chrztem, łaźnią swoją nazwał Chrystus śmierć, mękę i krew swoję najdroższą,
w której się wszystek jako w jednej kąpieli abo drugim płynącym Jordanie opłukał. Tak to miejsce z Doktorów świętych tłumaczy Cornel[ius] a Lap[ide] : „Et
quomodo coarctor! Euthymijus czyta: Velut anxius sum propter tarditatem. Ściska
mi serce wielka żądza śmierci i uspokoić się nie mogę, póki zdrowia, życia i dusze mojej za dusze ludzkie zgubione nie położę”. Pokazał tę ochotę i żądzę swoję
męki i śmierci Chrystus, gdy przy Ostatniej Wieczerzy, pełny najwyższych dokumentów miłości, rzekł do Judasza zdrajce, przeniknąwszy okiem wiadomości swojej złość w sercu tego z instynktu szatańskiego uknowaną: „Quod facis, fac
citius!”. Czyń, co masz czynić, coś w sercu twoim zdradzieckim uknował. Jakby
chciał rzec: „Prędko wydawaj, prędko krzyżuj, prędko zabijaj”.
[2] O nieugaszone pragnienie śmierci na wskrzeszenie i przywrócenie żywota!
O miłości z granic wybiegająca ku zbawieniu naszemu, że się wstrzymać nie możesz! A czemuż, gdy mu anioł z nieba od Ojca przedwiecznego prezentuje kielich
pełen gorzkości i męki, jakoby cofać się i wzdrygać poczyna? Czemu prosi, aby ten
kielich, jeśli można, był oddalony od niego? Transeat a me calix iste. Odpowiadają
pospolicie Ojcowie święci, że to nie była skuteczna modlitwa i prośba Chrystusowa oddalenia od siebie kielicha tego, ale inefficax, to jest z dokładem woli Ojcowskiej. Święty zaś Paschasius nadto przydaje, że tych słów nie wymówił Chrystus
z niechęci abo renitencji jakiej do męki swojej, a dopieroż strzeż Boże pomyślić
(jako złość heretycka śmie bluźnić i potwarzać) z jakiej desperacji, ale z szczerej
ku nam miłości. W czym nas i nauka Subtelnego Doktora wielce wspiera, który tak twierdzi, że Chrystus miał ten przywilej od Ojca,iż mógł pro sua reverentia
uprosić i otrzymać dyspensę tak surowego dekretu, aby tak sromotnie, tak zelżywą śmiercią nie umierał za naród ludzki, ale inszym snadniejszym sposobem mógł
go odkupić. Na przykład jedną kropelką krwie swojej najświętszej, jednym aktem
miłości abo i jednym westchnieniem do Boga mógł uczynić dosyć in rigore Boskiej sprawiedliwości, a to z godności osoby swojej. Miłość jednak ku nam niedościgła wymogła to na nim, że się z ochotą bierze do tego kielicha, słodząc go sobie
upodobaniem woli Ojcowskiej. Rozbierajże w sercu u siebie, nędzny człowiecze,
coś powinien Panu i Zbawicielowi za takie bez granic afekty! Nawet gdy się Piotr
porwał do korda i dał po uszach Małchusowi, zgromił go Chrystus, aby go w jego
ochocie nie tamował: „Mitte gladium tuum in vaginam; calicem quem dedit mihi
Pater non bibam illum? – Schowaj, Pietrze, kord w pochwy; a czemu kielicha mnie
od Ojca ofiarowanego z ochotą pełnić nie mam?” „Et cur non avide exhauriam illum?” – przydaje Cornel[ius] a Lap[ide] na to miejsce. Więc gdy Chrystus wymówił te słowa w ściśnieniu swoim: „Transeat a me calix iste”, chciał pokazać żądzą
i pragnienie swoje, że i nas chce mieć uczestnikami kielicha tego. Tak się domyśla
Hilary święty: „Quoniam in omnes electos calicem suum transire cupiebat”, ażebyśmy
w podróży naszej pełniąc ten kielich z Chrystusem męki jego, przez serdeczne politowanie, przez nabożne afekty i rozpamiętywania gorzkości jego, przez wszelkie
392

Kazanie o męce Pańskiej

przykrości i umartwienia nasycili się potym na wszytkę wieczność niezmierną jego
radością i pociechami. „Bibam vobiscum in regno meo”. O czym nas i apostoł upewnia: „Scientes quod sicut socii passionum estis, sic eritis et consolationis”.
[3] Już to od czasów prawie niepamiętnych różne kościoły miasta tego stołecznego Warszawy codziennie częstują was tym kielichem, wzbudzając pamiątkę męki
Jezusowej przez kazania i różne nabożeństwa w sercach waszych. Niechże i ten
kościółek Antoniego świętego tak będzie szczęśliwy w dzień wtorkowy, ut transeat in vos calix iste. Abyście, mówię, stali się uczestnikami kielicha Chrystusowego,
a potym wiecznych pociech i radości. Było to u Żydów prawo, że gdy trędowacz
jaki miał być oczyszczony, taki Bóg dawał sposób Mojżeszowi na oczyszczenie
jego: żeby kapłan przy ofierze we krwi umoczywszy rękę, siedm razy skropił trędowatego: „Tinget in sanguine et asperget illum qui mundandus est septies, ut rite
purgetur”. S[łuchacze] m[iłościwi], wszyscyśmy sprośnym trądem grzechowym
zarażeni. „Lepra exprimit naturam peccati” – mówi Augustyn ś[więty]. Żaden nie
jest od zarazy wolny, etiam infans unius diei. Nie możemy inaczej być oczyszczeni, tylko krwią Baranka: „Sanguis Iesu Christi Filii eius emundat nos ab omni peccato”. Nie śmiem, niegodny kapłan, grzesznej ręki mojej ściągnąć i zamoczyć we
krwi Jezusowej, ale się poważę z pokorą wziąć kielich z ręku anioła od Ojca niebieskiego prezentowany i po siedmkroć naczerpam ex fontibus Salvatoris, w tym
źródle zbawiennym obficie płynącej krwie najdroższej, na oczyszczenie i ochłodę dusz naszych a oraz i na zalanie abo ugaszenie pomsty i gniewu Bożego, nie
tylko na masę w korupcji całej natury ludzkiej wylanego, ale i na Ojczyznę naszę, i całe chrześcijaństwo. Proszę cię, Jezu bolesny, połóż zaschłe słowa twoje
w ustach twoich najświętszych na język mój niemowny i grzeszny, abym mógł
godnie mówić o niewinnej i srogiej męce twojej.
[…]

Mat. 26, [29]
2 Cor. 1, [7]

Levit. 14, [6–7]

1 Ioan. 1, [7]

Szósta oraz i siódma część męki Pańskiej
na ostatni wtorek postny
[4] Już też dziś dopełnia Chrystus tej menzury gniewu i pomsty Boskiej aż do
dna, aż do drożdży samych; ale ach, z jaką przykrością! Usque ad fundum calicis soporis bibisti et potasti usque ad faeces, ażeby się spełniły one drugie słowa prorockie: Copiosa apud eum redemptio. A Bernard ś[więty] komentuje: „Prorsus copiosa, quia non gutta sanguinis, sed unda fluminis ex partibus corporis Christi emanavit”.
Sprasowała i wycisnęła iustitia vindicativa nie tylko kroplami, ale całym źrzódłem
płynącą krew Jezusowę z ciała jego najświętszego na zbawienną łaźnią i oczyszczenie dusz naszych i oraz na ubłaganie gniewu Boskiego. „Si enim sanguis hircorum et taurorum et cinis vitulae aspersus inquinatos sanctificat ad emundationem carnis, quantum magis sanguis Christi, qui super Spiritum obtulit se immaculatum Deo,
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emundabit conscientiam nostram ab operibus mortuis. – Jeżeli krew bydlęca – mówi
apostoł – w zakonie Mojżeszowym rzucona na zarażone trądem ciała ludzkie
wszelkie spędzała zmazy i obrzydliwości, dopieroż krew Baranka, krew Chrystusowa, który się za nas w Duchu jako czystą ofiarę Bogu ofiarował, spędzi wszystkie
makuły grzechowe, oczyści dusze i sumnienia nasze”. Słyszeliście, jako z wielkiej
i niepojętej ku nam miłości w męce swojej spełnił naprzód Chrystus za zdrowie
dusz naszych kielich abo menzurę pomsty Boskiej w ogrodzie Getsemani, calicem
maeroris et tristitiae, silnego smutku i wielkiego sercu ściśnienia, tak że się wszystek krwawym zlał potem. Spełnił calicem furoris w poimaniu swoim, wszystkie furyje,wszystkie impety jadem szatańskim zaostrzone na sobie wytrzymawszy. Admisit in se manus furentium. Spełnił calicem confusionis, wszelkiej sromoty i obelgi
u najwyższych biskupów synagogi żydowskiej, gdzie też ciężki i sromotny odniósł
policzek. Spełnił calicem lacerationis, zranienia, poszarpania ciała swego najświętszego w srogim ubiczowaniu i żałosnej koronacji. Spełnił calicem fletus et contritionis, łzami napełniony, starty, zniszczony pod ciężarem drzewa krzyżowego. Dziś
na ostatek pełni calicem turbationis et nauseae, jako czyta pomienione słowa Izajasza proroka Arias Mont[anus]. Już do turbacji, zatrwożenia, i samego obrzydzenia
przychodzi, o czym sam mówi u Joba: „Explevit in me voluntatem suam et omnipotens conturbavit me. – Wykonał nade mną wolą swoję i wszechmocny zatrwożył
mię”. Pogroził kiedyś Bóg tą ciężką karą przez Ezechijela proroka pokoleniu Juda
w narodzie żydowskim dla wielkich ekscesów i niekarności ich: „Conturbatio super
conturbationem veniet. Rex lugebit et princeps induetur maerore, et manus populi terrae conturbabuntur, secundum viam eorum faciam eis, et secundum iudicia eorum iudicabo eos, et scient quia ego Dominus. – Trwoga na trwogę przyjdzie, król się oblecze
w żałobę, a książę w smutek, i wszystek lud ręce opuściwszy strwoży się, według
dróg i zawodów ich uczynię im, a według sądów ich sądzić będę; i uznają, żem ja
Pan”. Upiją kielicha tego gniewu Boskiego często narody aż do zawrotu głowy,
jako mówi psalmista: „Turbati sunt et moti sunt quasi ebrius”. Dotknęła i nas już,
K[ochani] M[oi], niejedna conturbatio, niejedna trwoga. Widzieliśmy abo przynajmniej słyszeli niedawno zgrzyt, szelest i błyszczący się nad nami miecz pogański, który jeszcze w pochwy nieschowany, i widzieliśmy okropne na niebie znaki w kometach. Uznawamy nad sobą niełaskawe influencyje niebieskie. „Caelum
turbabo et movebitur terra”,2a to dla przewrotnych dróg i ścieżek naszych. „Secundum viam eorum faciam eis”. Żeśmy porzucili drogi proste uprzejmości, szczerości,
wierności, prostoty i staropolskiej cnoty, a weszliśmy w ścieżki obłudy, chytrości,
oszukania, niezgody, suplantacji jeden drugiego. „Reliquerunt iter rectum et ambulant per vias tenebrosas”.3Dlategoż spadliśmy z siły i ustali; co żywo ręce opuszcza.
„Manus populi terrae conturbabuntur”, tak że możem mówić z psalmistą świętym:
2
3

Popr. wyd.; w druku błędnie: Isaiae 10.
Popr. wyd.; w druku błędnie: Prov. 12.

394

Kazanie o męce Pańskiej

„Defecimus in ira tua et in furore tuo turbati sumus”.4Uchowaj nas Boże, aby jeszcze na nas spaść miała conturbatio super conturbationem, trwoga na trwogę, spustoszenie na spustoszenie, aż do zniszczenia i ostatniej zguby. A jeszcze owa gorsza,
którą przeklina tenże psalmista święty niezbożnych na wszystkie wieki: „Imple facies eorum ignominia; erubescant et conturbentur in saeculum saeculi”.5
[5] Zastawia nas dobrotliwy Jezus swoją niezmierną turbacyją, pełniąc ten kielich z woli Ojcowskiej turbationis et nauseae, abo jako Vatab[lus] czyta, calicem tremoris. Koncentruje się w sercu jego conturbatio super conturbationem; i pełnią się
w nim one słowa, które napisał z daleka Eklezjastyk, Kaznodzieja jerozolimski:
„Pro animabus filiorum colligabit vulnera sua et turbabuntur viscera eius. – Za dusze synów i elektów swoich będzie obwięzował rany swoje i strwożą się i zmieszają, i strząsną wnętrzności jego”.6Trzy razy po sobie pokazał Chrystus turbacyją
albo strwożenie i zmieszanie, jako świadczy Jan święty. Naprzód gdy miał wskrzesić Łazarza od śmierci, nad którym też i płakał, jakom w przeszły wtorek powiedział: „Infremuit spiritu et turbavit seipsum”. Potym gdy się czas i godzina męki
jego zbliżyła: „Nunc anima mea turbata est”. Po trzeci raz, gdy przy Ostatniej Wieczerzy postrzegł uknowaną złość w sercu Judaszowskim, że go miał zdradliwie
zaprzedać i wydać w ręce żydowskie: „Turbatus est in spiritu et protestatus”. Ale tu
nierównie większa turbacyja i zmieszanie wnętrzności, kiedy przychodzi Jezusowi już same drożdże, same fuzy kielicha abo menzury gniewu Boskiego, kielicha
gorzkiej męki swojej dopełniać na górze Kalwarii, na którą zaczołgawszy się Jezus wszystek zbolały i zraniony, i prawie starty pod ciężarem krzyżowym, klęknął
na kolana swoje święte, dziękując naprzód Bogu Ojcu za dekret, a potym witając
krzyż, na którym miał żywot swój położyć i krwawą na nim jako kapłan najwyższy zakończyć ofiarę. Kiedy Wiktora Utyceńskiego aryjani na śmierć skazali i potępili, nic się nie frasował, ale wesoło śpiewał: „Gloria haec est omnibus sanctis eius”.
Dopieroż Jezus z weselem wita krzyż swój, na którym i sobie chwałę, i nam żywot wieczny miał zjednać. „Proposito sibi gaudio sustinuit crucem”. A widząc zdradliwa siostra synagoga żydowska takie zemdlenie i osłabienie Jezusowe, obmyśla mu posiłek, ale ach! jak przykry i gorzki! „Dederunt ei vinum bibere cum felle
mistum”. Dali mu pić kielich, calicem nauseae, wina z żółcią zmieszanego, którego
skosztowawszy Jezus nie chciał pić, jako świadczy Ewangelija: „Et cum gustasset,
noluit bibere”. Co takiego uczyniło nauseam Panu Jezusowi w takim zemdleniu,
osłabieniu i pragnieniu nieznośnym, że onego kielicha pić nie chciał? Nie żółć
przymieszana, bo tę, by i smoczą, gotów był Jezus wypić za zdrowie nasze, gdyby
była wola Ojca niebieskiego. Musiała być inna przyczyna, której dociekł z daleka
Amos prorok: „Bibebant vinum damnatorum in domo Dei sui. – Pili Żydzi wino
4
5
6

Popr. wyd.; w druku błędnie: Psal. 9.
Popr. wyd.; w druku błędnie: 87.
Popr. wyd.; w druku błędnie: Eccl. 3.
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potępionych w domu Bożym”. Siedmdziesiąt czytają: „Vinum de calumniis bibebant”, Chaldejczyk: „Bibebant vinum rapinae, id est expressum ex oppressione et conculcatione pauperum”. Przydaje Corn[elius] a Lap[ide] : „Pili Żydzi wino, lusztykowali (jako i u nas teraz choć w ściśnionych czasach piją możniejsi) nie tak z grona,
jako z opresji i uciśnienia ubogich wyciśnione, których bez sądu, wszelkiej okazji przeciwko wszelkiej sprawiedliwości, z szczerej potwarzy i kalumnii potępiali i ich się substancyją panoszyli, i tak ubodzy krwawe łzy, a oni wina rozlewali.
„Fundebat dives vina, pauper lacrymas”. Tym tedy winem z ubogich opresji chcieli napawać Chrystusa Pana Żydzi. Zaczem uczuł w nim zaraz obrzydzenie i nie
chciał pić kielicha tego. Więcej mu to uczyniło obrzydliwości i niesmaku aniżeli żółć, nie chciał tedy wchodzić w spółkowanie tak ciężkiego grzechu: „Quae conventio Christi ad Belial?”. O winnico niepłodna, zatwardziała, zakamiała! Takież
to gospodarzowi niebieskiemu za jego prace, starania, dozór i usiłowania około
ciebie oddajesz grona i tłoczysz jagody w kielich jego? „Quid ultra vineae meae facere debui et non feci?” Oto cię na ostatek i własną krwią podlewał, a ty mu wydajesz uvam fellis et botros amarissimos, aż do obrzydliwości: „Et cum gustasset noluit bibere”. Przydajecie podobno i wy Polacy obrzydliwości w kielich Chrystusów.
Ubodzy chleba nie mają i zaledwie podobno czasem z potrzebę wody, a przecie
u panów lusztyk, rozgardyjas, wino w bród aż do zbytku; łzy to są uciśnionych
ubogich: bibunt vinum damnatorum. Daj Boże tylko, aby was nie poraziły abo się
w smoczą żółć nie przemieniły: „Fel draconum vinum eorum”.
[6] Ale jeszcze nie koniec turbacji i obrzydliwości Chrystusowej; chce dopełniać kielicha tego na drzewie krzyżowym. Calix tłumaczy się z greckiego calon,
a z łacińskiego lignum, od drzewa bierze kielich swoję denominacyją, podobno
z tej okazji, że u starych był taki zwyczaj, nie wiem z jakiego sekretu, że chorym w drewninanym kielichu dawano napoje abo trunki gorzkie i syropy przykre na uleczenie choroby. Na drzewie chce być lekarz dusz naszych zawieszony,
Chrystus Jezus. „Mittamus lignum in panem eius”, aby spełnił do końca potionem amaram na uleczenie trądu i śmiertelnej choroby naszej dusznej. Dlatego
sam ręce ochotnie do przybicia wyciąga, sam je dobrowolnie podaje; uderzają młotami, drelują tępymi goździami ręce i nogi jego najświętsze; trzydzieści
razy i sześć w każdy góźdź uderzono, a często w rękę abo nogę samę. Rozpinają miasto namiotu jako zwycięzcy najświętsze ciało jego, owę prześliczną Ducha Świętego membranę, na której wszystkie łaski i dary spisał w punkcie poczęcia jego: „Lingua mea calamus scribae”, jako to wykłada o Duchu Świętym
uczony Rupert. Przyciągają mocno sznurami do dziur umyślnie szeroko, szatańskim wynalazkiem w krzyżu zgotowanych. O czym z daleka Izajasz prorok: „Dilata locum tentorii tui et pelles tabernaculorum tuorum extende, ne parcas,
longos fac funiculos tuos, consolida” etc. A tak przybiwszy Pana Jezusa i wyniózszy go z krzyżem do góry, z wielkim impetem w dół wykowany spuszczono, za
którym spuszczeniem wszystko się ciało zatrzęsło: „Contremuerunt omnia ossa
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mea” i wszystkie7się wnętrzności zmieszały: „Conturbata sunt in me viscera mea”.
Turbacyja na turbacyją przypada; tu się wszystkie stawy, żyły i arteryje w ciele
Jezusowym rwać poczęły. „In nihilum redacti sunt omnes artus mei”; tu się jako
morze jakie suwa w boleściach, ulżyć sobie nie mogąc, bo obiwszy się fale boleści jego o nogi i ręce jako o brzegi, znowu się nazad do głębokości serca wracają i wskroś przenikają wnętrzności. „Quis conclusit ostiis mare, quando erumpebat?” Tu się w niem serce pokołatało: „Inter duo extrema tristitia in summo et
gaudium in summo”. Tu wszystek w boleściach wysilony, niemasz końca ściśnienia jego i próżno się dalej z językiem zawodzić; opuszczony od wszystkich: „Sustinui, qui simul contristaretur et non inveni”. Sama tylko Przenajświętsza Maryja, Matka jego, z ukochanym uczniem Janem świętym pod krzyżem dostawa,
mieczem boleści zraniona według proroctwa starozakonnego kapłana Symeona świętego: „Tuam ipsius animam doloris gladius pertransibit”. O Matko bolesna, Najświętsza Maryja! kto-ć doda ochłody? kto cię pocieszy? Nie przestanę
z tobą krwawemi łzami opłakiwać śmierci Syna twojego a Pana, Odkupiciela
i Dobrodzieja mojego, tylko ty sama najprzemożniejszą przyczyną racz to sprawić w sercu moim. W takim tedy ściśnieniu, aż do obrzydliwości dopiwszy samych drożdży kielicha gorzkiej męki swojej za zdrowie dusz naszych, wymówił Pan Jezus ostanie słowa na krzyżu: „Consummatum est”, a potym skłonił ku
nam głowę swoję najświętszą, jakoby nas chcąc jako ociec łaskawy dzieci swoje abo jako dobry pasterz wziąć wszystkich in ove centesima figurowanych na
ramiona i zanieść do kataraktów niebieskich; oddał w ręce duszę swoję Bogu
Ojcu: „Inclinato capite tradidit spiritum”.
[7] Jużże macie, S[łuchacze] M[oi], zbawienny znak na górze Kalwaryjej, Jezusa ukrzyżowanego! zabitego! Przybiegajcież z płaczem i lamentem pod krzyż
jego, zapatrując się i wlepiając całym afektem w umarłego i startego za grzechy
nasze. Woła na nas Bernard ś[więty]: „Venite, venite, attendite manu fortem; nunc
quomodo attritus est? desiderabilem; nunc quomodo miserabiliter deformatus est? pacificum; nunc quomodo in bello percussus? – Pódźcie jeno – prawi – pódźcie a uważajcie starcie i zniszczenie mocarza nieprzekonanego, oszpecenie najpiękniejszego, zabitego na wojnie najspokojniejszego”. „Plane s[anctorum] animabus – mówi
dalej tenże ś[więty] – nunquam delectabilior, nunquam pulchrior apparet, quam in
cruce. – Zaprawdę duszom ś[więtych] nikędy nie jest milszy i ukochańszy, nikędy
piękniejszy Chrystus jako na krzyżu”, gdy go w serdecznym politowaniu szukają.
Pisze Metodyjus ś[więty], że gdy Antychryst będzie rozumiał, że już do szczętu wygubił wszystkich chrześcijan, pokaże się jeden człowiek z krzyżem w Jeruzalem i na górę Kalwarii wielkie mnóstwo i nieprzeliczoną gromadę chrześcijan
sprowadzi, którzy z pustyń, lasów, jaskiń wynidą i krzyczeć będą: „Kyrie elejzon”.
7

Popr. wyd.; w druku błędnie: Isaiae 23.
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Psal. 68, [21]

Luc. 2, [35]
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Isaiae 138, [2]

Iob 7, [1]

2 Cor. 10, [4]

Euseb[ius] in vita
Constant[ini]

Lib. 12

Cornelius
in eius vita

Psal. 64, [9]

Homil. 8
de potentia Crucis

Oto ja dziś, K[ochani] M[oi], podnoszę ten znak zbawienny, krzyż Chrystusów
jako chorągiew, zwołując was wszystkich na krucyjatę. Tak mi każe Izajasz prorok: „Super montem caliginosum levate signum, exaltate vocem, levate manum”. 8Tak
czynili owi wielcy i ś[więci] mężowie, żarliwi kaznodzieje: Iacobus a Flamia uwijał się z krzyżem po miastach, zwołując pod krzyż Chrystusów, Bernardyn święty, Kapistran ś[więty], Iacobus de Marchia, nie żelazem, ale kazaniem, nie trąbą,
ale krzyżem ludzi na wojnę zaciągali. Niech nam krzyż Chrystusów na tej ustawicznej wojnie – „Militia est vita hominum super terrram” – kredensuje. Niech
będzie zaszczytem, obroną i tarczą, niech nam będzie orężem na wszystkich nieprzyjaciół naszych: „Arma militiae nostrae non carnalia sunt”. W tym znaku Konstantyn Wielki cesarz, dawszy miasto orłów rzymskich krzyże na chorągwiach,
poraził Maksencyjusza i inszych wielu zwojował tyranów: „In hoc signo vinces”.
Dlatego tymże potym przykładem, cokolwiek chrześcijan zaciągało się na wojnę na odebranie Ziemie Świętej, wszyscy się krzyżem piątnowali. Teodozyjusz
także Wielki (świadczy Niceforus) cesarz rzymski, wybrał się z wojskiem przeciwko Eugenijuszowi i gdy mu się przyszło bić wstępnym bojem z tymże tyranem, rozradzali mu wodzowie jego, widząc nierównie większe i potężniejsze siły
i wojska Eugenijusza, odłożyć bitwę na dalszy czas; a on mężnym sercem rzekł:
„Absit! Agamus; exercitui meo crux praeibit, illius copias Hercules ducet. – Strzeż
Boże! Krzyż Pański w bitwie kredensować nam będzie”. Uderzył tedy na nieprzyjaciela i sławne otrzymał zwycięstwo. Karol piąty także cesarz w ekspedycyjej tunetańskiej przeciwko mocnemu Polemijarchowi kazał na chorągwiach odmalować ukrzyżowanego Jezusa i wyniózszy chorągiew onę wysoko, w oczach
wszystkiego rycerstwa, animując ich do bitwy, rzekł: „Dux noster erit Rex regum, Dominus Deus exercituum. – Ten będzie wodzem naszym, Król nad królmi,
Pan i Bóg Zastępów”. Simon Montisfortis comes, wódz i hetman tych, którzy
się krzyżem piątnowali, gdy go znienacka król aragoński z wielkim obległ wojskiem w mieście Murello, wypadszy z miasta z małą garścią ludzi, to jest we 260
konnych a 500 pieszych, na których wszystkich krzyże były, położył trupem na
placu siedmnaście tysięcy ludzi. W Bogu nadzieja, że gdy się i my tym orężem
krzyża Jezusowego uzbroimy przeciwko Turkom, Tatarom, przelęknie się pogaństwo. „Timebunt gentes a signis tuis. – Przelękną się narody”, które Boga nie znają, uciekać, niszczeć i kurczyć się będą w łożyskach swoich. Zwojujemy tym orężem i dusznych nieprzyjaciół naszych, aereas potestates, którzy ustawicznie na nas
biją i czuwają. Nadobnie napisał Orygenes: „Crux Filii Dei nostra victoria est, illius patibulum noster triumphus; gaudentes ergo levemus hoc signum. Daemones, qui
cuncta Capitolia non timent, crucem timent; qui contemnunt sceptra regalia et purpuram caesarum, Christiani sordes et humilitatem et ieiunium pertimescunt. – Krzyż
8

Popr. wyd.; w druku błędnie: Isaiae 4.
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Syna Bożego naszym jest zwycięstwem i tryumfem; radując się tedy podnośmy
ten znak; czarci, którzy się złocistych pałaców albo pokojów nie boją, krzyża się
boją; którzy gardzą berłami królewskiemi i purpurą cesarską, chrześcijańskiej
pokory, podłości i postu obawiają się”. Wyganiając Chrystus czarta z opętanego, spytał go: „Quod tibi nomen? – Co masz za imię?”. Odpowiedział czart: „Legio. – Pułkownik”; jednak cały pułk dyjabłów nie mógł się oprzeć mocy Jezusowej. Skąd Cypryjan święty: „Non timemur mortis periculum, ubi tantae reverentiae
signum conspicitur: etiamsi universae legiones in aerem prosiliant et totas gehennae
flammas iniiciant in homines, ubi signum Christi apparet, omnia iustorum fient in
tuto”. Ale jednak Augustyn ś[więty] kładzie tę klauzulę i modyfikacyją: „Signum
crucis a nobis expellit exterminatorem, si tamen cor nostrum habeat Christum inhabitatorem. – Jeżeli chcemy, żeby nam krzyż Chrystusów był skuteczną obroną,
potrzeba mieć w sercu ukrzyżowanego Jezusa”. Nie po wierzchu tylko krzyżem
się piątnować abo się żegnać, ale całym sercem, wszystką siłą i żywym afektem
wiązać się do krzyża jego przez serdeczną kompasyją i rozpamiętywanie męki
i śmierci jego. „Homo qui non diligit crucifixum, damnandus manet inferno” – napisał Augustyn święty. Prędko po śmierci ś[więtego] Filipa Neryjusza zastano kapłana jednego w Rzymie z tejże kongregacji przed krucyfiksem klęczącego, z wielkiej i serdecznej kompasyjej umarłego, i gdy go z miejsca wzięto, alić
oto cudownie serce jego z ciała wyskoczyło pod nogi krucyfiksa, z którego wybuchały płomienie. O dałżeby to Bóg, aby i serca nasze tak się zapalały serdeczną kompasyją i miłością Jezusową, żebyśmy się w niej rozgorywali i rozpływali!
Święty Franciszek Seraficki z zapalenia ducha często ten afekt powtarzał: „Absorbeat, o bone Jesu, mentem meam ignita ac mellifluua vis amoris tui, ut amore tui
moriar, qui amore mei dignatus es mori. – Niech, o dobry Jezu, myśl, serce i duszę
moję ognista i słodko płynąca moc miłości twojej wsarknie, niech umrę z miłości ku tobie, któryś umarł z miłości dla mnie”.
[8] Augustyn ś[więty], ile razy uważał w sercu swoim zranionego Jezusa, nie
chciał żyć bez rany. Błogosławiona Krystyna w każdy piątek gorzki piołun jadła i piła wino z żółcią mieszane, łącząc serdeczną swoję kompasyją z kielichem
obrzydliwości Jezusa Pana. Melchtidis święta widziała, a ono z krzyża strzała ku
sercu jej wypada. O dałżebyś nam, dobrotliwy Jezu, aby te strzały ognistej miłości
twojej każdego momentu w serca nasze godziły! Niejaka panienka domu austryjackiego imieniem Małgorzata, zakochawszy się serdecznie w Oblubieńcu swoim ukrzyżowanym Jezusie i w nim samym obecnie się bawiąc, uczyniła taki ślub
przed nim własną krwią się podpisawszy: „Ja Małgorzata oddaję się na służbę twoję, bolesny Jezu, i obiecujęć, przy łasce i pomocy twojej, że cię nigdy śmiertelnym
grzechem nie obrażę i od wszelkiej do niego okazji uciekać będę”. Co uczyniwszy, poszła do krucyfiksa i on cyrograf przyłożyła do boku jego. Rzecz dziwna, zaraz głowę skłonił krucyfiks, onę jej wolą i świątobliwe postanowienie mile przyjmując. Oto i ja dziś, K[ochani] M[oi], i sam siebie, i was wszystkich zapisuję na
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służbę wieczną Panu Jezusowi ukrzyżowanemu; dałby Bóg, żeby i krwią samą z tą
wolą i ochotą, że go nigdy śmiertelnym grzechem obrażać nie będziemy. Ach, by
jako i powszechnym, który po staremu, choć nas z Boskiej łaski nie zraża, przecież tak jest przed Bogiem obrzydliwy – jako napisał Augustyn ś[więty] – że lepiej, aby wszystkie kreatury rozumne i nierozumne z ziemią i niebem były zgubione i anihilowane, aniżeli żeby Bóg i jednym grzechem powszechnym był obrażony.
Naucza wprawdzie Concilium Trid[entinum], że się wszystkich grzechów powszednich, collective biorąc, ustrzec nie możemy, przecież przez łaskę Boską i konkurs
jego każdego in particulari ustrzec się możemy.
[9] Więc tedy wszelkie próżności, wszelkie rozkoszy, delicyje, swawole porzucając i mocno stanowiąc, strzeżmy się wszelkich do najmniejszego grzechu okazyj. Nic nie wątpię, że tak zniewolemy sobie miłosierdzie ukrzyżowanego Jezusa.
Oto umierając – jakom rzekł – skłania głowę swoję ku nam; nie ku niebu, lubo
tam w ręce Ojcu przedwiecznemu oddawał ducha swego, z nieba odbiera cyrograf abo sekret śmierci naszej, który o krzyż zdrapał – ale ku nam, jakoby aprobując i przyjmując wolą naszę z kontentecą nabożnych afektów i pobożności
waszych, któreście przez ten post święty cierpiącemu dla was Jezusowi wyświadczyli. Jednak dla skutku wiecznego zbawienia potrzeba wytrwania aż do końca;
bo nie dosyć co zacząć dobrego, a potym ustać, gdyż to nie jest znakiem skutecznym przeznaczenia do nieba; ale potrzeba stalowej persewerancji. Strzeż Boże,
aby to Słowo Wcielone, już ostrym cierniem ukoronowane, miało paść znowu
na ciernie, które by je przez złe nałogi z serc naszych wykłuło, żeby nie padło na
ziemię twardą, opoczystą, bez wigoru łaski jego świętej, na uschnienie, na ziemię wedle drogi, na zdeptanie, conculcatum est; ale niech pada na ziemię serc naszych płodną, obfitującą w cnoty, w uczynki miłosierne, in terram bonam, która
by nam z śmierci Jezusowej jako z ziarna wsianego w grób abo ziemię stokrotny
owoc i żywot wieczny przyniosła. Amen.

F

Podstawa wydania
B. Gutowski, Kazania na niedziele całego roku z przydatkiem po większej części na święta uroczyste kościelne i zakonne, także o męce Pańskiej na wtorki wielkopostne…, Warszawa, Drukarnia
JKM in Collegio Scholarum Piarum 1696, s. 1–3 i 34–40 (drugiej paginacji).

Nota biograficzna
Bernard Gutowski (ok. 1633–1696), reformata. Pochodził z rodziny szlacheckiej z Mazowsza, wstąpił do prowincji wielkopolskiej reformatów w 1650 r. W zakonie sprawował funkcje
definitora, prowincjała i kustosza prowincji, był też gwardianem w Kaliszu, Poznaniu i Warszawie. We wczesnych latach swego życia zakonnego wykładał filozofię, interesował się teologią Jana Dunsa Szkota i wydał cztery druki z „konkluzjami” w duchu Doktora Subtelnego.
W rękopisie pozostał podręcznik teologii. Z dorobku kaznodziejskiego ukazała się tylko postylla z dołączonymi kazaniami wielkopostnymi, z której pochodzi wydawany tu tekst.
Wybrana bibliografia: SPTK 1, s. 611–612; PANUŚ 1, s. 460–461

Objaśnienia
[1]

secreto consilio – tajną radą.
„Expedit ut unus homo moriatur pro populo” – „jest pożyteczno, żeby jeden człowiek umarł
za lud”.
„Oblatus est, quia ipse voluit” – „Ofiarowan jest, iż sam chciał”.
rezolucyją – zdecydowaniem.
„Baptismo debeo baptisari…” – „mam być chrztem ochrzczon, a jakom jest ścisnion, aż
się wykona!”
Cornelius a Lapide – (van den Steen, 1567–1637), jezuita, autor komentarzy do niemal
wszystkich ksiąg biblijnych; wydał m.in. 10-tomowe dzieło pt. Commentaria in Vetus et
Novum Testamentum, pierwsze wyd. 1616.
Euthymijus – Euthymios Zigabenos (zm. po 1118 r.), bizantyjski teolog i egzegeta, mnich
w Konstantynopolu związany z dworem cesarza Aleksego I Komnena. Jego komentarze do czterech ewangelii w przekładzie łacińskim dominikanina Jana Henteniusa drukowano od 1543 r.
„Velut anxius sum propter tarditatem” – „Jestem jakby zaniepokojony z powodu spóźnienia”.

[2]

inefficax – nieskuteczna.
z dokładem woli Ojcowskiej – tu: ze zdaniem się na wolę Ojca.
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Paschasius – św. Paschazjusz Radbert (ok. 790–ok. 860), teolog, mnich benedyktyński,
opat w Corbie, autor dzieł hagiograficznych, dogmatycznych i egzegetycznych, m.in. komentarza do Ewangelii św. Mateusza.
renitencji – sprzeciwu.
potwarzać – szkalować.
Subtelnego Doktora – bł. Jana Dunsa Szkota (1266–1308), franciszkanina, filozofa i teologa, wykładowcy uniwersytetów w Oksfordzie, Paryżu i Kolonii. Główne jego dzieła to
Opus Oxoniense i Reportata Parisiensia. Gutowski wykładał teologię opierając się na poglądach Szkota.
pro sua reverentia – ze względ na szacunek, jakim się cieszył.
in rigore – w sposób wystarczający.
Hilary święty – św. Hilary z Poitiers (zm. 367 lub 368 po Chr.), biskup i pisarz, walczył z arianami, wśród jego dzieł najważniejsze są Traktat o tajemnicach i komentarz do
Ewangelii św. Mateusza.
„Quoniam in omnes electos calicem suum transire cupiebat” – „Pragnął bowiem, by jego kielich przeszedł na wszystkich wybranych”.
„Bibam vobiscum in regno meo” –„Będę pił z wami w moim królestwie”.
„Scientes quod sicut socii passionis estis…” – „wiedząc, iż jako jesteście towarzysze utrapienia, tak będziecie i pocieszenia”.
[3]

ten kościółek Antoniego świętego – kościół Reformatów przy ul. Senatorskiej w Warszawie,
zbudowany z fundacji króla Zygmunta III jako wotum wdzięczności za zdobycie Smoleńska w 1611 r. Drewniana budowla została zniszczona podczas „potopu” szwedzkiego, nowy
kościół z kamienia ukończono w 1680 r. Gutowski był gwardianem klasztoru i kaznodzieją.
„Lepra exprimit naturam peccati” – „Trąd wyraża naturę grzechu”.
Augustyn święty – (354–430 po Chr.), filozof, pisarz chrześcijański, autor autobiograficznych
Wyznań, wielkiej syntezy dziejów O państwie Bożym, dzieł dogmatycznych (m.in. O Trójcy Świętej), polemicznych, egzegetycznych (m.in. Objaśnienia do psalmów), kazań i listów.
etiam infans unius diei – nawet jednodniowe niemowlę.
„Sanguis Iesu Christi Filii eius emundat nos ab omni peccato” – „krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyścia nas od wszelkiego grzechu”.
oraz – jednocześnie.

[4]

menzury – miary.
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aż do drożdży – aż do dna; na dnie naczynia z winem zbiera się osad zwany drożdżami.
Bernard święty – św. Bernard z Clairvaux (1090–1153), cysters, opat klasztoru w Clairvaux, wybitny filozof, mistyk i kaznodzieja (Doktor Miodopłynny). Znany z żarliwych
kazań maryjnych i mów nawiązujących do Pieśni nad Pieśniami.
„Prorsus copiosa…” – „Całkiem obfita, ponieważ z członków ciała Chrystusowego wypłynęła nie kropla krwi, ale obfita fala”.
iustitia vindicativa – sprawiedliwość zadośćczyniąca.
makuły – plamy.
[marg.] S. Leo – Leon I (ok. 390–461) papież, teolog. Jego poglądy odpowiadają sporom
chrystologicznym, jakie prowadzono w IV–V w. Jest autorem listów i kazań.
calicem confusionis – kielich zawstydzenia.
calicem turbationis et nauseae – kielich trwogi i mdłości.
Arias Montanus – Benito Arias Montano (1527–1598), hiszpański filolog orientalista,
komentator Pisma Świętego. Pracował nad wydaniem Biblii wielojęzycznej u K. Plantina w Anwerpii w latach 1569–1573.
„Turbati sunt et moti sunt quasi ebrius” – „Strwożyli się i zataczali się jako pijani”.
influencyje – wpływy, oddziaływania.
„Caelum turbabo et movebitur terra” – „niebem zatrząsnę i poruszy się ziemia”.
„Secundum viam eorum faciam eis” – „Według drogi ich uczynię im”.
suplantacji jeden drugiego – podstępnego postępowania wobec siebie.
„Reliquerunt iter rectum…” – „opuszczają drogę prostą a chodzą drogami ciemnemi”.
spadliśmy z siły – utraciliśmy siłę.
„Manus populi terrae conturbabuntur” – „ręce ludu ziemskiego strwożą się”.
„Defecimus in ira tua…” – „Bośmy ustali w gniewie twoim i jesteśmy strwożeni w zapalczywości twojej”.
„Imple facies eorum ignominia…” – „Napełni twarzy ich sromotą. Niechaj się zawstydzą
i strwożą na wiek wieków”.
[5]

jako Vatablus czyta – François Vatable (zm. 1546), profesor hebraistyki w Paryżu, tłumacz.
Jego prace służyły rodzinie Estienne’ów przy wydawaniu druków biblijnych.
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calicem tremoris – kielich trwogi.
„Infremuit spiritu et turbavit seipsum” – „rozrzewnił się w duchu i wzruszył sam siebie”.
„Nunc anima mea turbata est” – „Teraz dusza moja zatrwożona jest”.
„Turbatus est in spiritu et protestatus” – „zatrwożył się duchem i oświadczył”.
fuzy – fusy, osady na dnie naczynia.
prawie – prawdziwie.
Wiktora Utyceńskiego aryjani na śmierć skazali – Wiktor z Wity, afrykański biskup zmarły w pocz. VI w. Znany z dzieła Dzieje prześladowania Kościoła w Afryce przez Wandalów.
„Gloria haec est omnibus sanctis eius” – „Tać jest chwała wszytkim świętym jego” (Ps 149, 9).
„Proposito sibi gaudio sustinuit crucem” – „mając przed sobą wesele, podjął krzyż”.
Siedmdziesiąt czytają – lekcja Septuaginty, greckiego tłumaczenia żydowskiej Biblii dokonanego w Aleksandrii w III/II w. przed Chr.; według tradycji tłumaczy miało być 72.
„Vinum de calumniis bibebant” – „Pili wino oszczerstw”.
Chaldejczyk – tłumaczenie Biblii na język chaldejski (akadyjski).
„Bibebant vinum rapinae…” – „Pili wino grabieży, to jest wyciśnięte z ucisku i gnębienia biedaków”.
lusztykowali – pili podczas wesołej biesiady (niem. lustig, wesoły).
się […] panoszyli – bogacili się.
„Fundebat dives vina, pauper lacrymas” – „Bogaty lał wino, biedny – łzy”.
[marg.] S. Chrysol[ogus] – św. Piotr Chryzolog (Złotousty, ok. 380–450), biskup Rawenny, znakomity kaznodzieja; zachowało się ok. 200 kazań jego autorstwa lub mu przypisywanych.
„Quae conventio Christi ad Belial?” – „Co za zgoda Chrystusowi z Belialem?”.
„Quid ultra vineae meae facere debui et non feci?” – „Co jest, com więcej miał czynić winnicy mojej, a nie uczyniłem jej?”.
uvam fellis et botros amarissimos – jagodę żółci a grona barzo gorzkie.
z potrzebę – tyle ile trzeba.
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lusztyk – biesiada.
„Fel draconum vinum eorum” – „Żółć smoków wino ich”.
[6]

z greckiego „calon” – ‘to kalon’ (gr.) – suche drewno; etymologia wątpliwej wartości, przytoczona za Izydorem z Sewilli, Ethymologiarum libri XX, ks. 20.
„Mittamus lignum in panem eius” – „Włóżmy drewno w chleb jego”.
potionem amaram – gorzki napój.
drelują – wiercą, świdrują.
membranę – pergamin, kartę.
„Lingua mea calamus scribae” – „Język mój pióro pisarza”.
uczony Rupert – Rupert z Deutz (zm. ok. 1129), benedyktyński teolog i egzegeta; najbardziej znane jego dzieło to De gloria et honore Filii Hominis super Matthaeum.
„Dilata locum tentorii tui…” – „Rozprzestrzeń miejsce namiotu twego, a skóry przybytków twych rozciągni, nie folguj! Uczyń długie powrózki twoje, a kołki twoje umocni”.
„Quis conclusit ostiis mare…” – „Kto zamknął drzwiami morze, gdy się wyrywało?”
„Inter duo extrema tristitia in summo et gaudium in summo” – „Między dwiema skrajnościami wielki smutek i wielka radość”.
„Sustinui, qui simul contristaretur et non inveni” – „Czekałem, kto by się społem smęcił, a nie było”.
„Tuam ipsius animam doloris gladius pertransibit” – „Duszę twą własną przeniknie miecz”.
„Consummatum est” – „Wykonało się”.
in ove centesima – w setnej owcy; zob. przypowieść o zaginionej owcy, Mt 18, 12–14,
Łk 15, 3–7.
do kataraktów – do bram (katarakta – krata zamykająca bramę).
„Inclinato capite tradidit spiritum” – „skłoniwszy głowę, ducha oddał”.

[7]

Metodyjus święty – św. Metody z Olimpu (zm. 311 lub 312), bp Olimpii lub Patary w Licji, autor m.in. Uczty dziesięciu dziewic. Tu jednak Gutowski przywołuje przypisywaną
Metodemu apokalipsę, napisaną w VII w. i dochowaną w oryginale syryjskim i kilku tłumaczeniach, m.in. greckim i łacińskim. Wizja krzyża postawionego na Kalwarii w czasach ostatecznych – w rozdz. 14, zob. Apokalipsa Pseudo-Metodego, tłum. A. Tronina, [w:]
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Apokryfy syryjskie, oprac. A. Tronina i M. Starowieyski, Kraków 2011, s. 236–237 (Pisma Apokryficzne, t. 6).
„Super montem caliginosum…” – „Na górze ciemnej podnieście chorągiew, podwyżcie
głos, podnieście rękę”.
Iacobus a Flamia – nie udało się znaleźć informacji o tym kaznodziei.
Bernardyn święty […] Kapistran święty […] Iacobus de Marchia – znakomici kaznodzieje, przedstawiciele zakonu franciszkanów obserwantów: św. Bernardyn ze Sieny (1380–
1444), św. Jan Kapistran (1386–1456), św. Jakub z Marchii (1393–1476). Jan Kapistran
i Jakub z Marchii byli uczniami Bernardyna. Wszyscy trzej słynęli z ascetycznego trybu
życia i wielkiej siły wymowy przyciągającej tłumy. Jan Kapistran podczas pobytu w Krakowie w 1453 r. założył wspólnotę zakonną i nazwał ją imieniem swego mistrza, dlatego polscy obserwanci nazywani są bernardynami.
„Militia est vita hominum super terram” – „Bojowanie jest żywot człowieczy na ziemi”.
kredensuje – przewodzi.
„Arma militiae nostrae non carnalia sunt” – „Broń żołnierstwa naszego nie jest cielesna”.
Konstantyn Wielki – cesarz rzymski (zm. 337), pierwszy władca Rzymu, który przyjął chrześcijaństwo; wcześniej, w 312 r., wraz ze swym współwładcą Licyniuszem wydał edykt mediolański dający swobodę wyznania chrześcijanom. Tu mowa o bitwie przy
Moście Mulwijskim, którą w tymże roku Konstantyn stoczył z Maksencjuszem o pełną
władzę w Rzymie: miał zobaczyć na niebie krzyż i otrzymać obietnicę, że zwycięży, jeśli
ten znak umieści na sztandarach („In hoc signo vinces”). Ta opowieść pojawiła się w biografii Konstantyna napisanej przez Euzebiusza z Cezarei.
Teodozyjusz Wielki – cesarz rzymski (zm. 395), który podzielił cesarstwo na część wschodnią i zachodnią. Pod koniec życia prowadził wojnę z uzurpatorem Eugeniuszem (zwolennikiem religii pogańskiej) i wodzem Franków Arbogastem; wielka bitwa nad rzeką
Frigidus (394) zakończyła się zwycięstwem Teodozjusza. Wskazane przez Gutowskiego źródło to Historia ecclesiastica Nikeforosa Kallistosa (XIV w.).
Karol piąty – Karol V Habsburg (1500–1558), jako król Hiszpanii nosił imię Karola
I. Prowadził liczne wojny, m.in. z Turkami: w 1535 r. odbił Tunis, opanowany wcześniej przez flotę turecką pod dowództwem Hajmaddina Barbarossy (tu nazwanego Polemijarchos – Dowódca).
[marg.] Cornelius in eius vita – nie odnaleziono informacji o tym biografie Karola V.
Simon Montisfortis – Szymon z Montfort, piąty earl Leicester (zm. 1218), uczestnik
IV krucjaty; tu mowa o wydarzeniu z 1213 r., kiedy to Szymon, walcząc z albigensami,
zdobył całą Langwedocję, zwyciężywszy w bitwie pod Muret (u Gutowskiego Murello)
Rajmunda hr. Tuluzy, którego wspierał jego szwagier, król Aragonii Piotr II.
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w łożyskach – w siedzibach.
aereas potestates – potęgi powietrzne.
Orygenes – filozof i teolog I połowy III w. po Chr., działał w Aleksandrii i Cezarei. Wybitny komentator tekstów biblijnych, które interpretował często alegorycznie. Tu cytowane kazanie O potędze Krzyża.
podłości – ubóstwa.
Cypryjan święty – (ok. 200–258), biskup Kartaginy, męczennik. Pozostawił wiele traktatów teologicznych i ponad 60 listów.
„Non timemur mortis periculum…” – „Nie bójmy się groźby śmierci, gdzie widoczny jest
znak tak tak wielkiej czci; choćby nawet wszystkie legiony pojawiły się w powietrzu
i skierowały wszystkie płomienie piekła na ludzi, tam gdzie pojawia się znak Chrystusa,
wszyscy sprawiedliwi będą bezpieczni”.
„Homo qui non diligit…” – „Człowiek, który nie kocha ukrzyżowanego, skazany jest na
piekło”.
Filipa Neryjusza – św. Filipa Neri (1515–1595), zwanego „Apostołem Rzymu”; przy kościele św. Hieronima della Carita prowadził oratorium – ośrodek duszpasterski dla elit.
Założył zakon filipinów (oratorianów).
się […] rozgorywali – rozpalali się.
Franciszek Seraficki – św. Franciszek z Asyżu.
wsarknie – wchłonie.
[8]

Krystyna – bł. Cristina da Spoleto (de Vicecomitibus, 1432–1458) porzuciła życie świeckie w 1450 r., oddając się dziełom miłosierdzia i ascezie w zakonie augustianek.
Melchtidis – św. Mechtylda z Hackenborn (1241 lub. 1242–1299), niemiecka mistyczka
żyjąca w klasztorze w Helfcie; jej doświadczenia spisane przez współsiostry noszą tytuł
Liber specialis gratiae; zostały przełożone na język polski przez Jakuba Gawatha i wydane we Lwowie w 1645 r. pt. Zwierciadło duchowej łaski. To raczej tę Mechtyldę znał
Gutowski, nie św. Mechtyldę z Magdeburga (ok. 1208–przed 1294), która żyła w tym
samym czasie w tymże klasztorze i również była mistyczką; opis jej doświadczeń w języku dolnoniemieckim pt. Strumień światła boskości, nie był tak dobrze znany jak pismo
jej imienniczki.
[marg.] Historia Austriaca – zapewne chodzi o dzieło Mikołaja Vernulaeusa (1589–
1649 pod tym tytułem, wydane pośmiertnie w 1651 r. Vernulaeus był historykiem i teologiem, profesorem uniwersytetu w Lovanium; był też oficjalnym historykiem cesarza
Ferdynanda III.
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Concilium Tridentinum – sobór trydencki (1545–1563); problematykę grzechu poruszał w dekretach o grzechu pierworodnym, o usprawiedliwieniu i o sakramencie pokuty.
collective […] in particulari – ogólnie […] w szczególności.
konkurs – pomoc.
[9]

kontentecą – zadowoleniem.
persewerancji – wytrwałości.
aby to Słowo Wcielone […] miało paść na ciernie […] na ziemię twardą […] na ziemię wedle drogi – nawiązanie do przypowieści o siewcy, Mt 13, Mk 4, Łk 8.
„conculcatum est” – „podeptano jest”.

Augustyn Rakiewicz

Kazanie trzecie
Lilija między cierniem podczas męki Pańskiej,
Bolesnej Najświętszej Panny serce
Erat faenum multum in loco. Ioan. 6, [10]
Było trawy wiele na miejscu
[1] Niektórzy w budownych dworach, w wspaniałych pałacach, w pozornych
salach bankietować zwykli. Lecz P[an] Jezus inaczej: ponieważ on dzisia i gości
przyjmuje, i z niemi bankietuje, i onych częstuje w polu, pod górą, w padole, na
wesołej łące, na zielonej trawie. Tego nam referendarzem jest Jan ś[więty] mówiąc:
„Erat faenum multum in loco. – Tam, gdzie bankietował dzisia Pan Jezus, było wiele
trawy”. Ale rad bym wiedział: czemu on dzisiejszą swoją odprawuje ucztę w polu,
w padole, na łące, na trawie? Ja mym zdaniem rozumiem, dlatego że on, będąc
polnym kwiatkiem i padołkową liliją, flos campi et lilium convallium, na tych miejscach rad przebywa, kędy najdują się kwiecia; a że kwiatki najdują się na łąkach,
w padołkach, w polu na trawie, przeto na takich miejscach on bankietuje dzisia.
Ten sekret i Oblubienica Pańska wydaje, głosząc, że on rad się między lilijami pasie: „Dilectus meus pascitur inter lilia”. A siłaż tej jego rekreacyjej na łące, na trawie
było? czy długo on cieszył się jako kwiat między kwieciem? Zaiste niedługo: „Flos
egreditur et conteritur”. Jako kwiat, skoro się pokaże, zaraz więdnieje – tak Jezusowa rekreacyja i radość zaraz za sobą w tropy miała żałość: „Extrema gaudii occupavit luctus”.1Za radością żałość w gonionego poszła, smutny pr[z]ed nim odprawując taniec, a to z tych miar, że dzisia rano każdego z gości kazał na swym miejscu
sadzić: „facite homines discumbere”, lecz teraz wieczór sam jest zasadzony w więzieniu. Dziś rano liczne tysiące ludzi miały go za wielkiego proroka: „Hic est vere

1

Popr. wyd.; w druku błędnie: Eccl. 7.
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Cant. 2, [1]

Cant. 6, [2]

Job 14, [2]

Prov. 141, [13]

Augustyn Rakiewicz

4 Esdr. 5

propheta”, lecz teraz wieczór mają go za fałszerza i obłudnika. Dziś rano mieli go
koronować za króla: „Iesus cognovit, quod raperent et fecerunt eum regem”, lecz teraz wieczór detronizowano jego. Dziś rano pięć tysięcy ludzi pięciorgiem nakarmił chleba: „de quinque panibus saturavit Dominus quinque millia hominum”, lecz
teraz wieczór wszytkie te tysiące zbuntowały się na niego, aby za pięcioro chleba zadały mu pięć ran najszkodliwszych na jego ciele. Dzisia rano bankietował,
jadł i pił na łące, na trawie między kwiatkami, lecz teraz wieczór pragnie między
łotrami. Ale i w uciechach swoich, i w mękach jest P[an] Jezus kwiatkiem, ponieważ podczas męki jego na zelżywym krzyżu od kwiatu zawieszono tytuł: „Iesus Nazarenus”, gdyż Nazarenus tłumaczy się floridus – kwitnący, a to respektem
Matki swojej, Najświętszej Panny, która była z miasta Nazaret, względem czego
i ona była Nazarena florida, kwitnąca, a zatym była kwiatem. Była kwiatem Bolesna Matka Najświętsza Panna; a jakimże, rad bym wiedział? Podobno różowym
czerwonym? dlatego, że jako P[an] Jezus podczas męki swojej czerwieniał, krwią
zbroczony swoją, tak Bolesna Matka czerwieniała, krwią swoje mając oblane serce. Podobno była fijołkowym kwiatem? a to dlatego, że jako Pan Jezus podczas
męki swojej był po zbiciu, stłuczeniu, męczeniu sinym, tak Bolesna Matka też siności nosiła na sercu swoim. Podobno była goździkowym kwiatem? a to dlatego,
że jako P[an] Jezus był przez ręce i nogi do krzyża przybity goźdźmi, tak Bolesna Matka temiż goźdźmi była przebita w sercu. Prawda, że i pomienione kwiaty
mogą symbolizować Bolesną Matkę Najświętszą Pannę, ale mój genijusz osobliwego coś upatrzył w lilijej, ile gdy okazyją podaje Ezdrasz prorok; mówi bowiem,
że Chr[ystus] P[an] na świecie ze wszytkich kwiatków obrał sobie jedyną liliją: „Ex omnibus floribus orbis elegisti tibi lilium unum”. Przeto teraźniejszy dyszkurs
mowy mojej będzie dowodził, że Najświętsza Panna Bolesna Matka podczas męki
Syna swego była liliją, nie pospolicie kwitnącą, ale między cierniem będącą, lilium
inter spinas, a to się pokaże według piąciu różańcowych tajemnic wtórej bolesnej
części, na cześć i na chwałę zbolałego Syna i Bolesnej Matki. A że lilija kolorem
swym pięknym i zapachem wdzięcznym każdego ku sobie zwabia, więc gdy teraz
ja będę dyszkurował o Bolesnej Matce jako o lilijej między cierniem, życzę, aby ten
mój dyszkurs powabił ku sobie uszu waszych audyjencyją pilną.

W Ogrodźcu Pan Jezus
[2] Mądrością przedwieczną będąc, Chrystus P[an] tak sporządził ludzkiego
narodu okup, aby stąd początek był zbawienia, skąd zaczęła się zguba; a że zguba
początek swój miała w ogrodzie rajskim, w ogrodzie też getsemańskim zaczyna
zbawienie ludzkie, co ogłaszając Kościół Boży śpiewa: „ut unde mors oriebatur, inde
vita resurgeret”. Przeto Pan Jezus po Ostatniej swej Wieczerzy wędruje do Ogrodźca. Chryste Panie, idziesz ty do Ogrodźca; izali nie wiesz, że tam cię czekają nie
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kwiatki pozornego koloru i wdzięcznego zapachu? nie tulipany, nie lilije, nie róże,
ale ostro kolące ciernie, które, dla przeklęctwa na naród ludzki spadłego, tamecznego ogroda dla ciebie zrodziła ziemia: „spinas et tribulos germinavit tibi”.Cierniem tam tobie będzie, że cię poimają jako winowajcę, skrępują jako zdrajcę, rzucą o ziemię jako buntownika, obłożą suchemi razami jako złośnika, poprowadzą
sromotnie jako wierutnego łotra. O wszytkich tych cierniach wiedział Chrystus
Pan dobrze, jednak przedsięwziętej tam nie omieszkawa drogi, gdzie na pierwszym wstępie trafił na smutku i tesknoty cierń aż nazbyt ostry, którym przerażony żałośnie odzywa się i mówi: „Tristis est anima mea etc.; ach, jak srogo mię trapi
niezbyty smutek! ach, jak boleśnie przeraża serce moje gryząca tesknota! barziej
mię dręczy niż najdolegliwszy cierń niszcząca melankolija”. Zbawicielu Chryste P[anie], lękasz się ty w Ogrodźcu? A wszakże ty jesteś najsprawiedliwszym;
sprawiedliwy zaś ma być jako lew dufający bez żadnego strachu: „Iustus quasi leo
confidens absque timore erit”.2A wszakże ty masz przytomne sobie bóstwo; mający
zaś przy sobie Boga nie ma się żadnej złej przygody lękać, jako o sobie Psalmista
22, [4] głosi: „Non timebo mala, quoniam tu mecum es”. A wszakże ty masz najdoskonalszą ku Bogu miłość; miłość zaś doskonała strach oddala wszelaki: „Perfecta caritas foras mittit timorem”. A wszakże tak wiele jest męczenników, którzy odważnie, śmiało, bez żadnej trwogi na nieznośne sami się rzucali męki; takiemi byli
ś[więci] Wawrzyniec, Wincenty, Ignacy biskup i inni. A ty, mój drogi Jezu, który
jesteś hetmanem wszytkich męczenników, filarem wszytkich męczenniczek, sam
się lękasz i trwożysz mówiąc: „Tristis etc. – Smutna etc.”?
[3] Wymawia w tym Jezusa P[ana] Bernard ś[więty], który znać daje, że dlatego mężnie, śmiało, bez żadnej bojaźni szli na śmierć męczennicy święci, bo im
Bóg osobliwy w tym dał dar i łaskę. Lecz Chrystus Pan szedł na śmierć oddaliwszy wszelką moc, potęgę i śmiałość; chciał bowiem dla nas cierpieć nie tylko
na ciele boleści, ale też na duszy strach, tesknotę i smutek. I przeto męczenników
smutkiem swoim uweselał, bojaźnią swoją zmacniał, strachem swoim ośmielał,
tesknotą swoją rozochocił. O tym te są pomienionego ś[więtego] słowa: „Totum
propter nos agebatur, ut non modo passio corporis, sed etiam affectio cordis pro nobis faceret, et quos vivificabat mors tua, tua nihilominus et trepidatio robustos, et maestitia
laetos, et taedium alacres, et turbatio quietos, et desolatio faceret consolatos”.
[4] Do tego nasz Zbawiciel z tej przyczyny lękał się i był smutnym, wiedząc,
że Ociec niebieski za grzechy, które złożone na nim, wszytkich a wszytkich ludzi widział, barzo ścisłego dość uczynienia wyciągał; tak się za grzechy ludzkie
uzbroiła sprawiedliwość Boska przeciwko Chrystusowi P[anu], aby koniecznie jak najsromotniejszą, jak najboleśniejszą, jak najokrutniejszą śmiercią umarł.
To też nie mniejszą przyczyną smutku Jezusowi było, że przejrzał wszytką moc
2
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Gen. 3, [18]

Proverb. 282, [1]

1 Joan. 4, [18]

Serm. 1.
de S. Andrea

Augustyn Rakiewicz

Luc. 22, [53]

piekielną wzruszoną przeciwko sobie, co wyraził słowy rzeczonemi do okrutnej na poimanie siebie przybyłej warty: „Haec est hora vestra et potestas tenebrarum – Ta jest godzina wasza i potęga piekielnych ciemności”. Lucyper bowiem
przeciwko Chrystusowi P[anu] podżegnął i Judasza, i Annasza, i Kajfasza, i Piłata, i Heroda, i faryzeuszów, i biegłych w Piśmie nauczycielów, i pospólstwo,
i Żydów, i pogan, i wszytkich a wszytkich, których mógł zażyć za instrumenta
swoje. To wszytko mając Pan Jezus w aprehenzyjej swojej, był smutnym, lękał się
i tesknił tak zbytecznie i mocno, że od tego rzucił się gwałtownie ze wszytkiego
jego ciała pot krwawy tak mnogi, iż ziemia się zarumieniła od niego: „Factus est
sudor eius sicut gutta sanguinis decurrentis in terram”.
[5] Zbawicielu mój, smęcisz się ty oczekiwając twojej okrutnej śmierci? Ach,
jako daleko barziej ja mam się smęcić, wyglądając na moją śmierć przyszłą, o której nie wie<m>3, jeśli z przygotowaniem albo nagła będzie. Boisz się ty nielutościwej męki twojej, która jest doczesna; ach, jako ja daleko barziej mam się lękać męki piekielnej, która jest nieskończona przez wieki wieków! Strachasz się
ty surowej sprawiedliwości Boskiej, który sam w sobie jesteś sprawiedliwy, czysty, żadnym niezmazany grzechem; ach, jako ja daleko barziej mam się strachać,
który jestem najniesprawiedliwszym, nieczystym i każdym śmiertelnym pokalany występkiem! Lękasz się ty mocy piekielnej wzruszonej na ciebie, który nie
zasłużyłeś na to; ach, jako ja daleko barziej mam drżeć, który tysiąc piekłów zasłużyłem dla siebie. Ale, o mój drogi Jezu! ponieważ według Bernarda ś[więtego]
twój smutek, strach, tesknota jest naszą pomocą, więc pokornie suplikuję do ciebie, aby twojej śmierci smutek uweselił mię w godzinie śmierci, ile dobrze przygotowanego do niej; bojaźń twojej męki aby mię wybawiła od mąk piekielnych;
strach twój od sprawiedliwości Boskiej aby mię ugruntował w nadziei i oddalił
rozpacz; lękanie twoje od mocy piekielnej rozjadłej na cię aby stwierdziło mię
przeciwko nieprzyjaciół dusznych natarczywościom wszytkim.

Żałosna Matka boleje dla Syna będącego w Ogrodźcu

Psal. 87, [16]
Cant. 2, [2]

[6] Iesus Nazarenus, Pan Jezus Nazareński, flos campi, kwiat polny kwitnący,
w Ogrodźcu od ciernia smutku, melankolijej i tesknoty więdniejący, nie sam jeden jest to cierpiący, ale wraz z Bolesną swoją Matką Najświętszą Panną, która przez całe Jezusowe życie sicut lilium inter spinas, była jako lilija między cierniem. Bo jako on mówiący przez Psalmistę: „in laboribus (a drugi tekst czyta in
doloribus) a iuventute mea całe swe życie strawił cierpiąc mękę” – tak Bolesna
Matka konformując się całemu Jezusowemu życiu, sicut lilium inter spinas była
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między boleścią jako lilija między cierniem. Nie wspominam ja tu, jako ona przy
porodzeniu Jezusa Pana lilium inter spinas, była liliją między cierniem nie dla
boleści przyzwoitych niewiastom rodzącym, ale dla żałości, widząc że Syn Boski i jej miejsca między ludźmi nie miał, który ludzie stworzył. Nie wspominam
ja tu, jako ona lilium inter spinas, liliją między cierniem była dla żałości, widząc
pod nogami wołu i osła leżącego tego, który jest wyższy nad niebiosa wszytkie.
Nie wspominam ja tu, jako ona lilium inter spinas, liliją między cierniem była dla
żałości, widząc od tęgiego mrozu drżącego tego, który ptastwo piórmi, bydlęta
i źwierzęta różną opatrzył szerścią. Nie wspominam ja tu, jako ona lilium inter
spinas, liliją między cierniem była dla żałości, kiedy maluczkiego Jezusa w pieluszki uwijając, wiedziała, że on miał być krępowany i wiązany od okrutnych
katów. Nie wspominam ja tu, jako ona lilium inter spinas, liliją między cierniem
była dla żałości, kiedy niemowlęcia Jezusa oglądając rączki i nóżki wiedziała, że
one miały być tępemi do krzyża przybite goźdźmi. Nie wspominam ja tu, jako
ona lilium inter spinas, liliją między cierniem była dla żałości, kiedy dziecięcia
Jezusa oglądając główkę wiedziała, że ona miała być ostrym raniona cierniem;
twarz najśliczniejsza miała być pokalana szpetną i brzydką żydowską flegmą;
oczy krwią zapiekłe, usta napojone żółcią; uszy napełnione bluźnierstwem. To
tylko przed się biorę, że Bolesna Matka sicut lilium inter spinas, była jako lilija
między cierniem w Ogrodźcu.
[7] Kiedy burzliwe wiatry, wichry i szturmy powstają, natenczas i najtrwalsze
dęby, i najmocniejsze klony, grabiny i sosny wywracają z gruntu. Lilija zaś ile między cierniem, aczkolwiek sam i tam rzucana bywa i prze to od ciernia skłuta i raniona, jednak na fundamencie swoim gruntownie i statecznie stoi. Stąd Berchoriusz stateczną w przeciwnościach osobę podobną czyni do lilijej: „Iustus dicitur
lilium propter firmam constantiam”. W Ogrodźcu podczas srogich wiatrów rozjątrzonego pospólstwa, podczas szturmów zajadłej hałastry żołnierskiej, podczas
wichrów nienawistnych arcykapłanów żydowskich obalone były owe twarde dęby
apostołów, wywrócone owe mocne klony uczniów, o ziemię rzucone owe trwałe
grabiny Piotrów, Jakubów, Bartłomiejów i innych. Lecz najśliczniejsza lilija Bolesna Matka Najświętsza Panna podczas wszytkich szturmów i wichrów męki
Syna swego w Ogrodźcu gruntowną i stateczną była. I gdy nauczyciela swego
odbiegli apostołowie, ona od niego nie odstąpiła ni krokiem; i owszem, tak stała
przy nim, jakby z nim samym spojona była; o tym Anzelm ś[więty] tak świadczy: „Discipulis fugientibus inter tot praessuras filii sui constanter ipsa sola stabat in
fide firma”. Ta najśliczniejsza lilija w Ogrodźcu była między cierniem natenczas,
kiedy z bledniejącym Synem od strachu przyszłej śmierci i ona bledniała. O tym
mówi b[eatus] Amadaeus: „Pallidus vultus Iesu exanguem reddidit vultum Genitricis”. Ta najśliczniejsza lilija w Ogrodźcu była między cierniem natenczas, kiedy podczas poimania, krępowania, stursania, sam i tam targania Syna jej ona te
wszytkie razy niby ciernia ponosiła na sobie; o tym kardynał Halgrinus świadczy:
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in repert[orio]
moral[i]

de excell[entia]
V[irginis]
Hom[ilia] 5.
de laud[ibus]
V[irginis]

Augustyn Rakiewicz
De laud[ibus]
V[irginis]
De dol[ore]
M[ariae]

„Ipso despecto despecta est et Mater, ipso obfuscato obfuscata est et Mater, nec Dei
Genitrix est repatata”. Przeto tamże w Ogrodźcu w Duchu zobaczywszy Petrus
Mauritius Bolesną Matkę jako liliją między cierniem, powiedział: „Maria fuit
inter spinas lilium, quod flante passionis Christi vento, sensit puncturas. – Maryja
jako między cierniem lilija była, która wiatrem, szturmem i wichrem męki Syna
swego sam i tam rzucana, raniona została i skłuta”.

U słupa Pan Jezus

Actor. 22, [25]

[8] Valerius Maximus pisze, że u starych Rzymian sejmem warowano było,
aby obywatela rzymskiego, aczkolwiek występnego, żaden pod gardłem nie śmiał
biczowaniem dręczyć. Przeto Paweł ś[więty], że jako Rzymianin bezprawnie od
nieprzyjaciół Chrystusowych był ubiczowany, tak się protestował: „Si hominem
Romanum indemnatus licet vobis flagellare?”. „O przestępnicy rzymskiego prawa! Izali nie wiecie, iż rzymski senat warował sejmem, aby ten gardło dał, który by się ważył rzymskiego biczować obywatela? Jam jest Rzymianin, a przecie
mnie bezprawnie, niesłusznie, ile niesądzonego, śmieliście ubiczować, gardłem
nieomylnie to wasze przestępstwo karane będzie”. Co usłyszawszy, przeciwnicy zlękli się barzo i zaraz puścili wolno ś[więtego] Pawła. Cicero, także Rzymianin, srodze agrawuje kryminał takiego śmiałka, który by chciał krępowaniem albo uderzeniem obywatela rzymskiego znieważyć; jego wiązanie nazywa
szkaradnym występkiem, jego uderzenie zowie ojcowskim zabójstwem mówiąc: „Civem Romanum vincire scelus est, verberare parricidium”. Co za porównanie jest apostoła do Chrystusa? jakie podobieństwo jest Boga do człowieka?
Precz obywatel rzymski przed monarchą niebieskim; w jerozolimskim ratuszu,
o kaci najokrutniejsi! czy wiecie, z kogo zdzieracie szaty? czy domyślacie się,
kogo przywiązujecie do słupa? czy rozumiecie, kogo sieczecie, biczujecie, karbujecie niemiłosiernie? Podobno was oślepiła wasza złość i zawziętość? Otóż
ja wam otwieram oczy; słyszcie, oto ja wam znać daję i głośno wołam: zdzieracie z tego szaty, który tak trwałe dał wam na puszczy suknie, że przez czterdzieście lat ani znosiliście, ani naruszyliście, ani przytarliście na jedną krtynkę.
Wiążecie tego do słupa, który was rozwiązał z egipskiej niewoli ciężkiej. Karbujecie, biczujecie, dręczycie tego ciało, który waszych nieprzyjaciół wszytkich
udręczył, zniósł i ubił. Nie godzi się wam rzymskiego obywatela pod karą gardła rózgami usiec (non licet vobis flagellare Romanum civem); toć daleko barziej
nie godzi się tyranizować tego, który milijon milijonów razy godniejszy jest niż
obywatel rzymski. Jeżeli rzymskiego obywatela jedno uderzenie jest niby własnego swego ojca zabicie (civem Romanum verberare parricidium est), toć daleko Jezusowej osoby jedno uderzenie cięższe jest niżeli rzymskiego obywatela
zabicie i własnego ojca zgładzenie, których milijon milijonów jest jedną cyfrą
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przed nim. Onego tak okrutnie szarpiąc u słupa, milijon milijonów razy większy kryminał popełniacie, niżli byście sto tysięcy monarchów światowych targali na sztuki. Ale darmo nad cale głuchemi wołać, non canitur surdis; daremnie
przed okrutnemi katami przekładać i prośbę, i groźbę.
[9] O najboleśniejszy Jezu! Nie chcą ciebie Żydzi znać, ktoś ty jest? Lecz my
znamy, żeś ty jest Syn Boga żywego: „Tu es Christus Filius Dei vivi”. Znamy,
że ty będąc dobrocią, dla nas jesteś ubiczowany od złośliwych; znamy, że ty będąc mądrością, dla nas jesteś wyśmiany od głupich; znamy, że ty będąc prawdą, dla nas jesteś udręczony od kłamliwych; znamy, że ty będąc sprawiedliwością, dla nas jesteś potępiony od niezbożnych; znamy, że ty będąc miłosierdziem,
dla nas jesteś pognębiony od okrutników; znamy, że ty będąc niewinnością, dla
nas jesteś skatowany od winowajców; znamy, że ty będąc cichością, dla nas jesteś
osieczony od zapalczywych. Co Augustyn ś[więty] z nas każdemu chcąc wbić
w pamięć, tak mówi: „Perpendite, qui talem pro nobis dedit pecuniam (scilicet sanguinem suum et vitam, immo totum Deum) aequalem a nobis sit exacturus usuram,
agnosce o homo! quantum valeas? et dum tantam redemptionis tuae perspicis dignitatem, ipso tibi indicito peccandi pudorem. – Katoliku, chrześcijaninie, o jak drogie jest twoje zbawienie u Chrystusa P[ana]; uważ, jaką on dał dla ciebie monetę, dał swoją krew najdroższą, dał swoje życie, dał całego Boga, albowiem sam
będąc Bogiem, siebie samego oddał za ciebie, a tak ty jesteś drogi za to. O jak
wiele jesteś winien jemu! Jesteś winien całego samego siebie, jesteś winien duszę
i ciało, i myśli, i zmysły, i uczynki, i słowa, i wszytko, cokolwiek jest w tobie do
zawdzięczenia jemu. Tak nieoszacowany znając twój okup, wstyd<ź>4 się grzeszyć przed Odkupicielem twoim”, który względem tak wielkiej i nieoszacowanej
monety za ciebie danej będzie potrzebował zysku. Zysk jego jest twojego poprawa życia, zysk jego są twoje do ciebie uczynki, zysk jego jest twoja wdzięczność, zysk jego jest twoje Boskich przykazań wypełnienie; dobrze tobie będzie,
gdy w tym wszytkim uczynisz pożytek Odkupicielowi swemu, biada zaś, kiedy daremnie rozproszysz przez złe życie twoje najdroższą monetę okupu twego, która jest przymiotu takiego jako Słońce. Jako bowiem Słońce jest wszytkim
świecące, jednak nie wszytkim jest pożytek czyniące. Na przykład wszytkiemu
światu promieńmi swemi jest Słońce świecące, kretowi jednak i sowie nie jest
pożytek czyniące. A czemuż? dlatego, że one niesposobność w sobie mają do
Słońca przez przymioty swoje. Tak i moneta okupu ludzkiego, przenajdroższa
krew Jezusowa, co z siebie jest wszytkim ludziom zbawienny pożytek czyniąca,
lecz tobie, zły katoliku, jest zgubę i potępienie przynosząca. A czemuż? dlatego,
że ty do zbawiennego pożytku masz w sobie niesposobność przez złe uczynki
twoje i szkaradne grzechy.
4
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de temp[ore]
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Żałosna Matka boleje dla Syna ubiczowanego

Cant. 2, [16]

De excel[lentia]
Virg[inis]

[10] Jesus Nazarenus, Pan Jezus Nazarański, flos campi, kwiatek polny kwitnący,
w jerozolimskim ratuszu u słupa rózgami, dyscyplinami, żelaznemi łańcuszkami
tak był okrutnie przytarty, mało nie zniszczony. Do tego przyszła i Bolesna Matka, Najświętsza Panna, którą w boleściach swoich Syn jej, qui pascitur inter lilia,
który się pasie między lilijami, obrał sobie za liliją między cierniem, a tą jedyną ze
wszytkich całego świata kwiatków, jako Ezdrasz prorok głosi: „Ex omnibus floribus
orbis elegisti tibi lilium unum”. Ta – mówię – lilija Matka Boża bolesna w jerozolimskim ratuszu była między cierniem, osobliwie z tych przyczyn, że przy przytomności onej Syn jej najmilszy był katowany, na ciele karbowany, niezliczonemi ranami
osadzony u słupa. Na co gdy patrzała, rozumiem że tak lamentowała:
[11] „O Jezu. mój najmilszy Synu! Tysiąc głogów ostrego ciernia serce moje
wskroś przebija, kiedy cię widzę tysiącami plag ranionego u słupa. O najmilsza
pociecho moja! Rwą się u mnie wnętrzności moje, kiedy patrzę na sztuki rozerwane ciało twoje. O jedyna ochłodo serca mego! Kona, kona życie moje, gdy
oglądam ciebie w morderstwie ledwie żywego w ręku zajadłych oprawców. Jeśli
masz umrzeć, ej, niechże oraz i ja z tobą umieram, bo bez ciebie żyć jest mi stokroć razy umierać”.
[12] Sicut lilium inter spinas, najśliczniejsza lilija Bolesna Matka i z tych miar
była między cierniem, że widziała Syna swego u słupa od wszytkich opuszczonego, od niebieskiego Ojca nieratowanego, od aniołów niewspomożonego, od
apostołów odbieżonego, od tyranów skatowanego; a nade wszytko lilium inter
spinas ta śliczna lilija była między cierniem z tych miar, że sama w tak wielkich
Syna swego u słupa ciężkościach niwczym usłużyć jemu nie mogła; dlatego rozumiem, że tak lamentowała:
[13] „Ach, niestetyż mnie utrapionej matce!, która stąd najbarziej jestem ostrym
boleści ściśniona cierniem, że ciebie, Synu, moje jedyne kochanie, widząc u słupa
obnażonego, nie mam przystępu pokryć; widząc przywiązanego, nie wydołam odwiązać; widząc ranionego, nie mam dozwolenia rany twe obwiązać; widząc krwią
spłynionego, nie mogę krwi obetrzeć; widząc ciała twego sztuki na ziemi leżące,
mam przeszkodę one pozbierać. Ach, jaka jest stąd niewymowna żałość! ach, jak
okrutne z tych miar serce moje boleści dręczą ciernia!”
[14] Wszytkie te niemal pomienione słowa są Anzelma ś[więtego], tak ten żal
wyjawiającego: „Quis aestimare potest, quanto dolore vulnerabatur cor maternum super unici filii sui passione, vidit eum ligatum et solvere non potuit, vidit corpus vulneratum, et vulnus alligare non valuit, vidit sanguine fluentem et abstergere nequivit”.
[15] Kronika zakonu świętej Teresy opisuje, że ona przyszedszy do kaplicy na
modlitwę zwykłą, gdy obaczyła znienacka na pewną uroczystość wystawiony
ubiczowanego Pana Jezusa obraz, barzo rzetelnie i żałośnie ubiczowanie Pańskie wyrażający, reflektując się nad swemi grzechami, że tak wielkiego Pańskiego
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udręczenia przyczyną była, do takiego wzruszyła się spółbolenia, że kości jej od
boleści trzeszczały; a gdy tą boleścią serce jej ściśnione było, padła i obumarła,
ledwie w kilka godzin do siebie przyszedszy, nieutulone łzy toczyła z oczu. Jeżeli
tę świętą panienkę tak srodze utrapiła malowanego obrazu ubiczowanego P[ana]
Jezusa figura, o jako daleko barziej ścisnęły ostre cierniowe głogi najśliczniejszą
naszą liliję, Bolesną Matkę, która nie na obraz, nie na figurę, ale na samo patrzała swojego Syna ubiczowane ciało.
[16] Co rozmyślając Bernardyn ś[więty], głośno woła: „O viscera materna beatissima! quanta fuit intra vos commotio illo tempore, cum dissecaretur, oculis videntibus, et laceraretur caro illa sancta, quae intra vos tam dulciter a Spiritu S[ancto] est
compacta. – O wnętrzności macierzyńskie błogosławione! jako w was było wzruszenie na ów czas, kiedy przy przytomności krajane i szarpane było u słupa ono
święte Syna twego ciało, które się sprawą Ducha Ś[więtego] uformowało”.
[17] Bolesna Boga Rodzicielko i Panno, lilija między cierniem, widzę i ja duchownemi duszy mojej oczyma Odkupiciela mego nielutościwie poorane, pokrajane, pokarbowane u słupa przenajświętsze ciało, a w tym oraz przypominam sobie, że tę tak okrutną srogość moje zadały grzechy, dla czego do spółbolenia ku
onemu i ku tobie wzruszając się życzę:
Aby moje ciało udręczenie miało,
Co się wczasowało w rozkoszach niemało;
By wam zawsze była ma pokuta miła,
Za tym dusza żyła, gdzie świętych jest siła.

W cierniach Pan Jezus
[18] Pisze Aulus Gelius, iż gdy Rzymianie barzo tanio przedawali więźniów,
znak był, że onym na głowach z podłego, nikczemnego zielska wkładali wieńce.
Dobrotliwy Jezus barzo tanio, bo za trzydzieście srebrników, niby za naszych dwanaście złotych, od złośliwego Judasza przedany Żydom, został u nich kupionym
więźniem, którego jako swego poimali w Ogrodźcu, w jerozolimskim zaś ratuszu,
znać dając, że go za marną kupili cenę, publicznie na głowę jego barziej niż z nikczemnego zielska, bo z ciernia, do udręczenia tylko zgodnego, wkładają wieniec.
O niebieski Panie najdroższy nad wszytkie a wszytkie skarby niebieskie i ziemskie! Jak tanio na ziemi ceniony jesteś! O najpoważniejsza Bogu Ojcu, Bogu Duchowi Ś[więtemu] równa Osobo, jak letko w jerozolimskim ratuszu ważona jesteś! O królu najwyższy zwierzchności! jak nisko od ludzi degradowany jesteś!
[19] Mistrz polityki Seneka za najboleśniejszą miał swoją urazę, kiedy kto z niego naśmiewał się, żartował i szydził. Cyfrą jest Seneka przed Jezusem P[anem],
nikczemnym jest on błotem przed Synem Bożym, z którego gdy trefnicy, Żydzi,
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poganie żartują, urągają się i szydzą, ach, jak wielką ma stąd konfuzyją i hańbę! Tym
samym zaś naśmiewają się i szydzą, że na grzbiet jego wrzucają szmat purpurowego
sukna, że w ręce mu dają nikczemną trzcinę, że na głowę jego wciskają cierniową
koronę, że poklękając przed nim miasto honoru w oczy, na twarz, w brodę z wielką
wzgardą plują; to czyniąc, promowują go szydersko na tron żydowskiego państwa.
Ach, królu nieśmiertelnej chwały, jak szkaradnie przez taką promocyją sam w sobie
posromocony jesteś! Przez szyderski tron tobie uczyniony posromocone jest niebo, które jest najwyższą stolicą twoją: „Caelum mihi sedes est”. Przez cierniową koronę posromocone są owe twoje korony, których mnóstwo widział Jan ś[więty] na
głowie twojej: „In capite eius diademata multa”. Przez szmat czerwonego sukna posromocona jest owa twoja słoneczna jaśnie świecąca szata, o której rzekł Psalmista
103, [2]: „Amictus lumine sicut vestimento”. Przez nikczemną trzcinę posromocone
jest owe twoje diamentowe twardsze nad żelazo berło, o którym cytaryzant głosi:
„Reges eos in virga ferrea”. Przez szyderskie ukłony posromocone są tobie należyte
od wszelkiego stworzenia adoracyje: „In nomine Iesu omne genu flectatur” etc. Przez
urągania, żarty i śmiechy posromocona jest twoja nad wszytkiemi królmi i senatorami zwierzchność, którą w kajdany wtrącasz królów, a senatorów niewolniczemi
manelami wiążesz: „Reges in compedibus et nobiles in manicis ferreis”.
[20] Cierniowa Jezusowi Panu korona nie tylko była zbyt sromotna, ale też i zbyt
bolesna. Opat pustelników Gerasimus, jako pisze Sofronius, przechadzając się nad
brzegiem Jordanu rzeki, ujźrzał przeciwko sobie z rykiem wielkim idącego lwa;
zbliżywszy się ku niemu, pokazywał swą zranioną nogę, w której utkwiała była cierniowa ość jedna, wzdychał, jęczał, stękał lew, niby prosząc starca, aby dobył ciernia; jakoż tak uczynił, dobywszy ości, wycisnął ropę i chustą zawiązał nogę, za co
mu lew tak był wdzięczen, że w klasztorze jako osioł drwa, wodę i wszytkie ciężary dźwigał. To tak bestyjej dzikiej dojmowała jedna ość cierniowa; a cóż człowiekowi, który jeśli tkwiące ma w której części ciała dźbło jakie spore, tak się biedzi
z sobą, że jęcząc, stękając, wzdychając, uskarżając się ani usiedzi, ani ustoi, ani uleży na jednym miejscu. Dopieroż reflektujmy się nad Chrystusem P[anem], który
nad wszytkie delikatne ludzie miał swe najdelikatniejsze ciało, bo nie naturalnie,
ale cudownie za sprawą Ducha Ś[więtego] z delikatnej krwi Najświętszej Panny
uformowane; i prze to w nim był zmysł dotknienia pieszczony wielce, tak że od
każdego gwałtownego tknięcia miał ból aż nazbyt ciężki. A cóż rzekę o głowie
jego, która jako była delikatniejsza nad insze ciała członki, tak też jej zadane razy
nieznośniejsze były, której bolejącej wszytkie spółbolały członki, według aforyzmu: „Dum caput languet, caetera membra dolent”; a to dlatego, że z głowy i z mózgu subtelniuchne są przez wszytkie wnętrzności, przez serce i całe ciało – jako
świadczą anatomikowie – rozwiedzione żyłki. Więc jeżeli człowieka kompleksyjej
grubej jedno dźbło utkwione w jakiej części ciała tak barzo martwi, że jęczeć i stękać musi, o jako daleko, nieporównanie barziej najdelikatniejszą Jezusową głowę
udręczyły ciernia, z których niejedna ość, ale siedm dziesiąt dwa utkwionych było
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głogów przebijających główne kości i wskroś porzących mózgu wszytkie i najmniejsze cząstki z takim bólem, że nie tylko łupała się głowa, ale też i wnętrzności wszytkie, i samo serce, i całe ciało okrutnie bolało.
[21] Dum caput languet, caetera membra dolent. Co rozmyślając ś[więty] Justynianus mówi, że od cierniowej korony w boleściach, w udręczeniu i w męce będącemu Chrystusowi Panu niepodobna było żyć naturalnie, gdyby przez Boską
swoją moc nie zachował swego życia do większych mąk, aż do krzyżowej śmierci. „Debuit plane mori, tanto dolore transfixus, se tamen reservavit ad vitam, ut his
etiam graviora perferret”.
[22] Zbawicielu, Chryste Panie! Ja grzeszny człowiek, jako niegodny człowiek
przyznawam się do ciebie jako głowy mojej. Ty, głowa moja, i na honorze, i na zdrowiu zrujnowany jesteś w jerozolimskim ratuszu; ach, jakoż ja, członek twój, nie mam
z tobą cierpieć i boleć? Dum caput languet, caetera membra dolent. Wstyd by mnie
był wielki według Bernarda ś[więtego], żebym ciebie, głowę moją, widząc w okrutnych cierniach, ja człowiek twój delicyj i pieszczot okładał się różami. „Pudeat sub
spinoso capite membrum esse delicatum”. Przeto, o mój drogi Jezu, że ty tanio ceniony jesteś, życzę, abym ja był u świata za jedne poczytany śmieci. Opprobrium hominum et abiectio plebis, że ty lekce ważony jesteś, życzę, aby ja był w oczach ludzkich
nikczemnym robaczkiem jednym, vermis sum et non homo; że ty szmatem czerwonego sukna narzucony jesteś, życzę, abym się ja czerwienił i docześnie wstydził za
moje zbrodnie; że ty wyśmianym, urąganym, szydzonym jesteś, życzę, abym ja był
wszytkich trefników zabawą i gadką; że ty piastujesz w ręku czczą i próżną trzcinę, życzę, abym ja był za lekkomyślnego i pustego rozumianym; że ty ostrym cierniem raniony jesteś, życzę, abym ja wszelkiego umartwienia ciernie na sobie nosił.
Przyjmiże, mój dobrotliwy Jezu, tę moją jakąkolwiek przysługę uczynioną tobie,
a przez twoją tanią cenę nietanio szacuj duszę moją odkupioną najdroższą krwią
twoją; przez twoje wzgardy nie gardź mną stworzeniem twoim; przez twoje urągania i szyderstwa nie daj ze mnie się urągać i naśmiać nieprzyjaciołom dusznym;
przez szmat czerwonego sukna pokryj moje grzechy w dzień twojego sądu; przez
trzcinę twoją wpisz mię jako piórem niejakim do ksiąg żywota; przez cierniową
koronę twoją racz mi dać koronę złotą w królestwie twoim.

De agon[e]
Christi

Serm[one]
de s[anctis]
Psal. 21, [7]
Psal. 21, [7]

Żałosna Matka boleje dla synowskich cierni
[23] Iesus Nazarenus, P[an] Jezus Nazarański, flos campi, kwitnący kwiatek polny, w jerozolimskim ratuszu cecidit inter spinas et simul exortae spinae suffocaverunt
illum. Wpadł między ciernie i od nich jest niemal zagłuszony cale. W tymże jerozolimskim ratuszu wpadła między ciernie i najśliczniejsza lilija, Bolesna Matka
Najświętsza Panna, którą tak-że niemal na śmierć raniły i zbodły. A najpierwej
z tych miar okrutnie bodły jej serce głogi, że widziała Jezusa Pana, niestworzoną
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mądrość wyśmianą od głupich, najpiękniejszą osobę oszpeconą od brzydkich, najwyższego Pana poniżonego od niewolników, najsprawiedliwszego utrapionego
od łotrów, najsłodszego gorzko udręczonego od okrutnych, najświętszego umartwionego od jawnogrzeszników. A cóż rzekę o boleści cierniach, któremi ściśniona była ta nasza najśliczniejsza lilija, dla skłutej od ciernia synowskiej głowy? Tak
licznemi cierniami jej macierzyńskie wnętrzności prute i szarpane były, jak wiele ości synowska głowa w sobie utkwianych czuła, o co dręcząc się nad nim i nad
sobą, jako wyraża Baptista Mantuanus, tak lamentuje i mówi: „O jednorodzony
Boski i mój najmilszy Synu! Kiedy cię widzę cierniem zranionego dla grzechów
ludzkich, ach, jak niewypowiedzianie od wielkich boleści targają się wnętrzności
moje! w pół się moje rozpada serce! temiż cierniami udręczona będąc śmiertelnie, ach, ledwie co żyję, resztą ostatniego dychając ducha! Ej, śmierci, zaostrz kosę
twoją a podetni mię, liliją między cierniem boleści nieznośnych będącą! Gdyż
niemiłe jest mi życie moje, kiedy miłego mojego Syna mało co żyjącego oglądam pod okrutnym cierniowym wieńcem. O Jezu mój! pociecho, słodyczo, radości, rozkoszy moja, z tobą w cierniach mdlejącym umiera wszytkie dobro moje,
a zatym nic mi nie zostaje więcej, tylko smutek, łzy, płacz, łkania i lamenta gorzkie”. O tym te są pomienionego Baptysty rytmy:
Nate Dei qui fers humana piacula solus,
Me affligi simul atque tuos sentire dolores
Cogit amor, natura iubet mihi ferrea plantas
Spicula, mortiferae penetrant mea pectora sentes
Cordaque dilaniant, miseros vix sustinet artus
Spiritus, atque utinam tecum mihi, Nate, liceret
Afflictos finire dies et cedere vita.
Omnia te nobis melius praesente ferebam,
Sed postquam te livor edax et avara5 cupido
Oppressere, nihil superest nisi triste et amarum.
Nulla meis sine te solatia, nulla voluptas
Rebus erit, tecum pereunt mea gaudia, tecum
Omne meum solamen6 obit, suspiria tantum
Singultusque mihi sine te et lamenta supersunt.

De dol[ore]
V[irginis]

[24] Toż samo potwierdza i bogomyślny Mundi Mariani autor mówiąc: „Quasi
confixa aculeis, spinisque laniata fuisset Maria, amarissime torquebatur”. Najśliczniejsza lilija Maryja, dla Syna będącego w cierniach sama skłuta i zraniona była
nieznośnych boleści cierniem. Przeto też Damascen ś[więty] nazywa onę między
5
6

Popr. wyd.; w druku błędnie: amara.
Popr. wyd.; w druku błąd metrum: solatium.
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cierniem liliją, krwią Jezusową przez ciernie płynącą, upurpurowaną: „Lilium in
medio spinarum, purpura sanguinis tinctum”.
[25] Panience zakonu naszego Mariej Radzijej w bogomyślności będącej i obfite
łzy z oczu swoich lejącej cierniami zraniony pokazał się Pan Jezus, te do niej mówiący słowa: „Córko, o cokolwiek przez ciernie moje będziesz mię prosiła, wszytko
otrzymasz”. Nie Maria Radzija, ale ty, Bolesna Matko Maryjo, najśliczniejsza lilijo,
nie w bogomyślności będąca, ale między cierniem boleści zostająca, nie w imaginacyjej, ale na jawie widzisz i oglądasz najmilszego Syna twego ranionego cierniem;
dla czego o jako gorzkie łzy! jako hojne z oczu twoich wyciskasz wód strumienie!
My na to duchownie patrząc a nabożeństwo do Syna twego i twoich bolesnych cierni mając, do ciebie suplikujemy i mówiemy: „Najśliczniejsza lilijo między cierniem,
Bolesna Matka, wiedząc o pewności od Syna twego przed pomienioną panienką
Radziją asekurowanej, iż kto onego przez ciernie jego o co prosi, uprosi – więc twoje
serdeczne ciernie do jego głównych łącząc, prosiemy, aby przez wasze ciernia były
od nas oddalone nieznośnego głodu głogi, które w naszym państwie wielkie mnóstwo ludzi zakłuły na śmierć; prosiemy, aby przez wasze ciernia srogiego Boskiego gniewu, morowego powietrza były skruszone głogi, które w Ojczyźnie naszej
w wielu prowincyjach niemało tysięcy ludzi wybodły z życia; prosiemy, aby przez
wasze ciernia pogłuszone i wyniszczone były nam nazbyt naprzykrzonej wojny
głogi, które we wszystkich krajach naszych wszelką z nas ozdobę, splendor i aparencyją zdarły; prosiemy, aby przez wasze ciernia były w nas wygubione grzechów
naszych głogi, które nam są przyczyną wszytkiego złego.

Krzyż dźwiga Pan Jezus
[26] Tyrańsko okrutni, zajadli, zawzięci, surowi – tak są dzikiej i srogiej natury
ludzie, że ze krwie wylanej ludzkiej cieszą się jakby z najdelikatniejszej rozkoszy
i pieszczoty; a jako niedźwiedź, wilk, ryś, lew na krew bydlęcą albo źwierzęcą są
chciwi, tak oni ludzkiej są pragnący. Takiemi byli owi Bazylirydowie, Apollodorowie, Falarydowie, Kalligulowie, Nerowie i inni. O Annibalu kartageńskim pisze Seneka, że obaczywszy barzo wielki dół pełny krwi ludzkiej, rzekł: „O formosum spectaculum! – O piękne i mnie miłe widowisko!”; z którego wielce jestem kontent, ale
tym kontentniejszy byłbym, gdybym widział szerokie i głębokie rzeki krwią płynące
ludzką. Boterus pisze o murzyńskim królu Abulim, który dobywszy przez szturm
miasta nazwanego Marocco wszytkich od największego do najmniejszego obywatelów pozabijać kazał; krew na ulicach rynsztokami jako woda po dżdżu najwalniejszym płynęła, pobitych wielka liczba była, że na krok nie można było stąpić nie
nadeptawszy trupa. Tym czasem wydał dekret, aby pod gardłem żaden nie grzebł
i jednego zabitego; gdy to trwało przez dni kilkanaście, porozpukały się trupy, rozlała się zgniłość, skąd nieznośnym wszytkie miasto trąciło swądem; i gdy tego nie
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mogli dalej cierpieć, owego tyrana senatorowie prosili, aby pozwolił pogrześć w ziemi zarazę taką, gdyż inaczej miało być stąd jadowite powietrze. Tyran ofuknowszy
się na nich, kazał im iść za sobą do onych pobitych i pośrzodku ich chodząc delektował się, jako kto delektuje się w ogrodzie pośrzód kwiatków wdzięcznych; nadto
rękaw swej sukni dużo zamoczywszy w gniłości trupów, z ukontentowaniem wąchał i mówił: „W życiu moim nie czułem tak wdzięcznego zapachu, jako ten od
trupów. Wy powiadacie, że wam stąd jest nieznośny swąd; mylacie się, barzo jest
olejek wdzięczny krew nieprzyjaciela, aczkolwiek zgniłego”.
[27] Pomienionych wszytkich tyranów przewyszyli okrutni, zajadli, zawzięci,
surowi Żydzi, którzy jakby z najrozkoszniejszych delicyj cieszą się i upodobanie mają z wylanej krwi Jezusowej, której reszty barziej pragną niż krwi bydlęcej
chciwi niedźwiedzie, wilcy, lwi, tygrysowie i inne żarłoczne bestyje. Nie dość Żydom tego, że przy ubiczowaniu, przy cierniowej koronie od wierzchu głowy aż do
stóp nożnych ze wszytkiego ciała krew się Jezusowa lała; nie dość tego, że on jak
w rzece krwi swojej brodził; ale radzi by się nurzali sami w niewinnej krwi onego; jakoż tak żądają nurzać się, kiedy domagają się u Piłata Chrystusowej krzyżowej śmierci, mając wolą i w dłoniach, i w stopach, i w sercu żelaznemi instrumentami krwi nowych dokopać się źrzódeł. A tymczasem z pilnym pośpiechem
gotują krzyż ciężki i ważny, prędko zawijają się, aby wygotowane były goździe,
młoty, drabiny, powrozy, z żółcią i octem gąbka, włócznia i tam dalej.
[28] Kiedy kto przez sąd dekretowany bywa na śmierć, tedy przed winowajcą nie
pokazują instrumentów śmierci, ale i owszem tają i kryją. Na przykład gdy kto jest
skazany pod miecz, temu na placu śmierci nie pokazują miecza, ba i owszem, aby
go nie widział, zawiązują oczy. Lecz okrutni i zajadli Żydzi przeciwnym sposobem
czynią: ciężkiego drzewa zelżywej śmierci Jezusowej krzyża nie tylko nie tają, ale
mu samemu na ramionach swoich rozkazują dźwigać. Łotrom wierutnym folgują,
że swoich krzyżów idąc na śmierć ani widzą, ani niosą, lecz Chrystusa P[ana] gorzej niż łotrów uciskają, że mu krzyż nie tylko prezentują, ale też, aby własnemi ramionami włóczył, przymuszają i naglą; a czemuż? dlatego, żeby go bardziej utrapili, umartwili, udręczyli tak na duszy jako i na ciele: na duszy, aby widząc krzyż od
smutku się dręczył, dźwigając i niosąc – na ciele się męczył.
[29] Ale od okrucieństwa żydowskiego zwabiają mię do siebie figury dźwigania Pańskiego krzyża najdujące się w Piśmie Ś[więtym]. A najpierwej Iudic. 16,
[3], gdzie silny Samson bywszy w ręku nieprzyjacielskich, gdy wychodził z miasta
nazwanego Gaza, wziął na ramiona swoje wrota bromy miejskiej i niósł one na
górę, która była za miastem. – „Portae fores impositas humeris suis portavit ad verticem montis”. Co przez figurę z Samsonem się działo, to w samej rzeczy z Chrystusem się stało; którego gdy nieprzyjaciele dostali, po różnych okrucieństwach
i mękach ciężkim go krzyżem obciążyli i z miasta wypędzili. Więc jako Samson
wziąwszy na grzbiet swój wrota bromy miejskiej niósł na górę pewną, tak Chrystus P[an] wziąwszy na ramiona swoj krzyż ważny, dźwigał na Kalwaryjską górę;
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z tą jednak różnością, że Samson żyw został przy wrotach, lecz Chrystus P[an]
umarł zelżywie na krzyżu.
[30] Zbawicielu Chryste P[anie], gdy ciebie krzyż dźwigającego uważam, tak
mi się zda, że ty niesiesz wrota, któremi masz zamknąć piekło, aby tam więcej
wiernych twoich nie wchodziły dusze. Tak mi się zda, że ty niesiesz stół, na którym wyliczysz sumę odkupienia naszego. Tak mi się zda, że ty niesiesz ołtarz,
na którym za wszytkich grzesznych ludzi sam się masz stać ofiarą Bogu. Tak mi
się zda, że ty niesiesz Noego łódź, w której z góry Kalwaryjskiej wszytkich ludzi masz przewieźć przez czerwone męki twojej morze do wiecznej szczęśliwości portu. Tak mi się zda, że ty niesiesz wszytkich koron katolickich monarchów
najdroższy klejnot, bo krzyż twój, aczkolwiek Żydom widzi się być zelżywym instrumentem śmierci, jednak Kościoła twego jest jedynym zaszczytem i na koronach katolickich monarchów jest nieoszacowanym klejnotem.
[31] Arcybiskup waleński ś[więty] Tomasz a Villanova, tłumacząc one słowa
ś[więtego] Jana: „Baiulans sibi crucem”, powiada, że Chrystus P[an] obaczywszy
na swą śmierć krzyż wygotowany, nie czekał, żeby był od kogo na swój grzbiet
włożony, ale sam z ochotą, z chęcią prędko porwał się do niego: „Non expectavit
ut crux imponeretur sibi a milite, sed viso salutis ligno ut fortis athleta laetus arripuit”.
Pośpieszył P[an] J[ezus] ochoczo do krzyża; lecz nim go sam na się włożył, pobożnie trzymam, że takiemi krzyż pozdrowił słowy: „O krzyżu najkosztowniejszy! Ciebie z wielką pilnością szukałem; ciebie z wielkim pragnieniem czekałem
od pierwszego mego na ten świat wstępu; na ciebie przez życie moje wyglądałem
chętnie, bo twoim miłośnikiem byłem zawsze. O krzyżu najdroższy! O krzyżu
nieoszacowany! Wszytkich moich myśli, mów i uczynków kresie, z niewymownym żądaniem życzyłem ciebie poślubić sobie, tak żebym zawisł i umarł na tobie. Witajże, witaj, o ś[więty] krzyżu, który od mego ubóstwionego ciała wnet poświęcony będziesz, przez co staniesz się wielkim strachem czartów, zwycięstwem
śmierci; znakiem zbawiennym dla ludzi, ozdobą Kościoła mego, zaszczytem królewskich koron. Otoż już ciebie milusieńko obłapiam i do siebie przyciskam, i rad
już wielce na swoje ramiona kładę, życząc, abym na tobie umarł między dwoma
łotrami, który-m się rodził w stajni między dwoma bydlętami”.
[32] Nie mniej mądry jako i bogomyślny nasz autor Paciucheli, uważając procesyją Chrystusową z krzyżem na Kalwaryjską górę, tę transakcyją widzi, że Pan
Jezus wysilony barzo, zmordowany wielce, krwią ściekły zbytecznie, krzyżem
uciemiężony nieznośnie, wahając się i słaniając się, letkim postępuje krokiem;
przed nim idzie łotr jeden, za nim drugi; okrutni kaci z powrozami, z go[ź]dziami, z młotami, z octem i żółcią z boków; swawolni najpierwej chłopcy, jedni drugich goniąc, na wyścigi biegą, mijając Chrystusa P[ana] rzucają nań to gnojem,
to błotem, to kamieńmi; jerozolimscy obywatele , pospólstwo, Żydzi, poganie,
wkoło okrążywszy, przy ciężkim upadnieniu pod krzyżem przymuszają wstawać
popychając, stursając, kołatając to palcatami, to kijami, to bodźcami, to nogami
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a żołnierze dardami, pikami, włóczniami; za tym szli żydowscy arcykapłani, faryzeuszowie, w Piśmie biegli nauczycielowie; za niemi różni urzędnicy, panowie,
szlachta, bogaci, asystencyja, słudzy a z tych każdy przeciwko Jezusowi P[anu]
jakby miał sto rąk do uderzenia, sto języków do bluźnienia, sto serc do nienawiści, wszyscy straszni na twarzy, srodzy na spojrzenie, posępni, gniewliwi na czele,
wszyscy sarkają, zęboma zgrzytają, w furyjach wrą, płomieniem i ogniem gniewu pałają. Jeżeli gdzie, jako tu, barziej się prawdzi ów tekst Psalmisty Pańskiego:
„Fremuerunt gentes et populi meditati sunt inania, astiterunt reges terrae et principes
convenerunt in unum adversus Dominum et adversus Christum”. Ponieważ wzburzyli się na Chrystusa Pana i król Herod, i Piłat starosta, i książęta żydowscy, i arcykapłani Annasz i Kajfasz, i żołnierze, i pospólstwo, i dzieci.

Żałosna Matka boleje dla Syna krzyż dźwigającego

Lucae 8, [5]

[33] Iesus Nazarenus, Pan Jezus Nazarański, flos campi, kwiatek polny kwitnący,
„cecidit secus viam et conculcatus est – padł na drodze pod krzyżem a od wszytkich
niemal jest stratowany, zdeptany”. W tę drogę Kalwaryjską, na tę procesyją żałosną wybiera się – widzę – prędkim krokiem i Bolesna Matka N[ajświętsza] Panna,
którą ja rad bym zatrzymał, tylko nie śmiem dotknąć się jako grzesznik tak świętej Pani; rad bym jej perswadował zostać doma, tylko nie odważam się rzec słowa,
nikczemny, barzo wysokiej godności Matronie. Więc ty, ś[więty] Janie, jej nierozdzielny kompanie, odradzaj onej, by się nie porywała na tę tak żałosną procesyją. Temi racyjami konwinkuj i z lamentem rzekni: „O Matko Boża Maryjo! o najśliczniejsza lilijo! zatrzymaj kroki twoje od tej przedsięwziętej drogi, gdyż ta droga
jest pełna barzo ostrych cierni, które ciebie jako liliją okrutnie strapią i zbodą; cierniem ostrym tobie będzie krew Syna twego widziana, po ulicach rozlana; cierniem
ostrym będzie tobie Syn twój pod krzyżem zwątlony, krzyżem przytłoczony; cierniem ostrym tobie będzie Jezus z łotrami idący, na twarz upadający; cierniem ostrym
tobie będzie Chrystus na śmierć wleczony a od wszytkich zelżony, którego obaczenie wielkie będzie strapienie; bo Matka w sercu umiera, gdy na śmierć Syna zaziera”.
[34] Ale nie przestaje na tym Bolesna Matka, ba i owszem, gwałtem na tę smutną
wydziera się procesyją i odpowiada: „Ach, żadne mię nie tylko rady, ale i łańcuchy nie
zatrzymają od przedsięwziętej drogi. Pójdę, pójdę za Synem moim na śmierć, gdyż
Matka nie jest matką, która nie chce tym się trapić, czym Syn strapiony zostaje; Syna
mego życie życie jest moje; toć i śmierć Syna mojego śmierć niech będzie moja, gdyż
mnie bez niego żyć jest sto razy umrzeć, a z nim umrzeć jest mi stokrotne życie”.
[35] Zatym pospiesznie szła z miejsca i najkrótszą drogą usiłowała zabiec w oczy
Jezusowi Panu; z którym jak prędko się potkała, pobożnie rozumiem, że od niego te słowa usłyszała, jeżeli nie ustami (bo tam na to czasu nie było), toć przynamniej smutnym wyrażone wzrokiem: „O Matko moja najmilsza! Dość zbolały
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jestem, jak widzisz, na moim ciele, ale o jak barziej udręczony jestem na sercu stąd,
że ciebie, najśliczniejsza lilijo, od ciernia boleści strapioną widzę. Te ciernia boleści wycisnęły tobie rosę potu na czele, wodę łez gorzkich z oczu. Te ciernia boleści
wyzuły ciebie z najozdobniejszego rumieńca na jagodach, z wdzięcznej wesołości
na twarzy. Te ciernia boleści przeczyste twoje wnętrzności popruły, serce wskroś
przebodły. Te ciernia boleści mdłości cię nabawiają, życie tobie skracają; ach, stąd,
stąd mi jest ból sroższy na duszy niż męka, którą cierpię na ciele!
Więc, o Matko litości,
Żegnam cię z mej miłości;
Ja umrę z ludzkiej złości,
Ty hamuj się w żałości”.
[36] Na co macierzyńskie tak się odezwało serce: „Ach, największe i jedyne dobro, Synu mój! Ja nędzna matka ciebie nie poznawam, gdy przed tobą stawam.
O najjaśniejsza twarzy, jakoś się ty zaćmiła obłokiem krwawym! O najgładsze
czoło, jakoś strędowaciało pod kolącym cierniem! O najprzezroczystsze kryształowe oczy, jakoście zaskorupiały krwią gęstą zaciekłe! O najrumieńsze koralowe
wargi, jakoście posiniały potłuczone pięśćmi! O jako rada bym was, najdelikatniejsze członki, ochędożyła z tych niepozorów wszytkich, gdyby mnie kto podał wody! Ej, oczy moje! teraz, teraz wylewajcie z siebie łez potoki hojne, żebym
onemi i twarz, i czoło, i oczy Syna mego przemyła, jemu się ostatni raz przypatrzyła. Żegnasz mię, mojej duszy nieoszacowany skarbie; ach, tym samym wzbudzasz we mnie ostre cierniowe kłucia, dręczysz, ściskasz, trapisz serce moje, ach,
zbyt okrutnemi głogami ciernia!

I jużeż ja matka biedna
Bez ciebie żyć będę jedna?
I jużeż ja osierocieję?
Ach, nędzna, gdzie się podzieję?
Ej, umrzeć z chęcią wolę,
Tę obieram sobie dolę.
Przeto ten krzyż dźwigam z tobą,
Byśmy mogli skonać z sobą”.
[37] Powiadają naturalistowie, że lilija między cierniem, im barziej bywa od ciernia ściśniona, bym barziej z siebie wdzięczny wydaje zapach: „Lilium inter spinas,
quanto magis ab illis pungitur, tanto meliorem emittit odoris fragrantiam”. Nabożny
Idyjota przez liliją być rozumie bolesną Matkę Najświętszą Pannę, przez ciernie zaś
rozumie okrutnych oprawców, nielutościwych katów, którzy niby cierniem niejakim
okrutnemi mękami dręczyli Jezusa P[ana]. Więc idącego onego z krzyżem owe to
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stursania niemiłosierne cierniem były; owe to za włosy i brodę targania cierniem
były; owe to na szyję pchnięcia, na twarz upadania cierniem były; a między tak gęstym cierniem była jako lilija bolesna Matka Najświętsza Panna, w oczach której
wszytkie te ciernia bodły jej najmilszego Syna. A nie tylko onego, lecz i onąż samą
okrutnie ściskały i dręczyły; w tych boleści i udręczenia cierniach wdzięczny jako
lilija wydała z siebie cierpliwości zapach. Ponieważ względem utrapienia, męczenia, tyranizowania, Syna swego i swoich boleści, żałości i gorzkości nie łając morderców, nic nie lżąc prześladowników, nic nie złorzecząc oprawcom, nic nie wołając do Boga o pomstę na okrutników, w cierpliwości trwała – oną się w ciernistych
boleści gorzkościach cukrowała. Tak o tym pomieniony Idyjota świadczy: „Dolorosa Virgo lilium fuit inter spinas, quia quanto magis pungebatur afflictionibus, tanto
magis spirabat odorem patientiae, non reddens malum pro malo, nec pro maledicto tribuens maledictionem. – Bolesna Matka i Panna była liliją między cierniem, a to dlatego, że im ostrzejsze względem męki Syna swego boleści na swym sercu miała, tym
wdzięczniejszy cierpliwości zapach z siebie wydawała. Nieprzyjaciołom Syna swego i swoim za złe złym nie oddawała ani złorzeczeństwo złorzeczeństwem odbijała”. Skąd daje się dobry przykład gniewliwym, gorącym, zapalczywym paniom, matronom i matkom, które krzywdy najmniejszej słownej lub uczynkowej sobie lub
potomstwu od kogo wyrządzonej nie chcą znosić i cierpieć, ale i owszem, albo językiem jako mieczem mszczą się, albo nieprzejednaną zawziętością, jadowitym sercem gniewają się, albo najazdami, krwie rozlaniem i śmiertelnemi razami przez się
lub przez drugich obelgę nagradzają. Takie nie są liliją między cierniem, lecz istotnym, kolącym, drącym, szarpającym, raniącym głogiem przez ogień gniewu swego zapalonym, na wieczny ogień gotowym, którego jeśli chcą uniknąć, radzę, życzę
i sprzyjam naśladować cierpliwej w krzywdach swoich i Syna swego bolesnej Matki Najświętszej Panny. Taż nauka zgodna jest i męskiej płci zawziętym osobom.

Ukrzyżowany Pan Jezus

Exod. 3, [1–2]

[38] Niegdyś Bóg Wszechmogący w Starym Testamencie Mojżeszowi pokazał
się na górze Horeb w ognistym krzaku, a ten według niektórych tłumaczów Pisma
Ś[więtego] był cierniowy: „Moyses venit ad montem Dei Horeb, apparuitque ei Dominus in flamma ignis de medio rubi”. Co pod zasłoną i figurą działo się w Testamencie Starym, to samą rzeczą stało się w Nowym. W Starym Testamencie Mojżesz
widział na górze Boga Wszechmogącego w cierniowym krzaku, ja zaś duchownym
moim wzrokiem w rzeczy samej widzę na górze Kalwaryjskiej Wcielonego Boga,
niby w cierniowym krzaku na krzyżowym rozpiętego drzewie; Mojżesz w widzeniu swoim nie dojźrzał, aby Bóg Wszech[mogący] będący w cierniowym krzaku
jakie miał od ciernia razy, lecz ja widząc Wcielonego Boga na górze Kalwaryjskiej
przypiętego do krzyża, oglądam go skłutego, zranionego, wskroś przez ręce i nogi
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przebitego żelaznemi go[ź]dźmi, i prze to przez Psalmistę swego uskarżającego się
temi słowy: „Foderunt manus meas et pedes meos – Przebodli, przebili,wskroś przekopali ręce moje i nogi, niby bodącym cierniem, żelaznym instrumentem”.
[39] Doktor Anielski nasz Tomasz ś[więty] srogich i okrutnych ran w ręku i w nogach Jezusowych uważając boleść, ze trzech przyczyn pochodzącą powiada. Pierwsza, że w miejscach, w których jest najwięcej kości i żył, szwank otrzymany bywa
najboleśniejszy; a że w ręku i w nogach, jako u każdego człowieka, tak u Jezusa P[ana] było najwięcej kości i żył, toć tam onemu od goździ szwank zadany był najboleśniejszy. Do tego gdy kogo ścinają mieczem albo zabijają szpadą ugodziwszy w serce, aczkolwiek ma niewymowną boleść, jednak jest prędko przemijająca i wkrótce
przestająca. Lecz Chrystusa Pana zawieszonego na krzyżu boleść była i nazbyt
ostra, i długo trwająca; nazbyt ostra dlatego, że przybity do krzyża wszytkim ciała swego ciężarem zawisł na ręku i nogach, prze co i kości się gruchotały, i żyły się
targały, i rany się rozszerzały; długo trwająca dlatego, że wiszący na krzyżu nie zaraz, ale powoli konał; nie wnet, ale po trzech godzinach umarł.
[40] Po wtóre, dlatego P[an] J[ezus] ukrzyżowany aż nazbyt bolał w ręku
i w nogach, że on był barzo delikatnej kompleksyjej i pieszczonego ciała, ile uformowanego cudownie Ducha Ś[więtego] sprawą; delikatniejsze zaś kompleksyje i pieszczone ciała daleko barziej i boleśniej cierpią zadane sobie razy niż grube i wieśniackie. Przeto więc aczkolwiek dwaj łotrowie tak jako Pan Jezus mieli
ręce swe i nogi goźdźmi do krzyżów przybite, jednak daleko mniejszą cierpieli mękę niż P[an] J[ezus] dlatego, że niż on grubszą daleko mieli kompleksyją
i twardsze wieśniackie ciała.
[41] Po trzecie, wiszący Pan J[ezus] na krzyżu prze to zbyt bolał, że za wszytkich ludzi grzesznych, co byli, są i będą, występki dość czynił Wszechmocnemu
swemu Ojcu, i że z tej swojej męki wszytkim ludziom, którzy byli, są i będą, miał
dać zbawienny pożytek. A że ludzi, którzy byli, są i będą, jest niewymowna liczba,
przeto też niewymowne w ręku i w nogach swoich on cierpiał boleści na krzyżu.
[42] Nasz kapłan Pius, pisząc historyje zakonu naszego, świadczy o błogosławionym naszym Mikołaju z Rawenny, który w Wielki Piątek każąc o męce Pańskiej,
gdy o ukrzyżowaniu mówił, tak się wzruszył do spółbolenia ku ukrzyżowanemu,
że zanurzony w bogomyślności widziany był od przytomnych słuchaczów wyniesiony wyżej nad ambonę, z rozściągnionemi rękoma, jakby rozpięty na krzyżu; do
tego słyszany był w nim taki rozruch, jakoby się onego gwałtownie wnętrzności
rwały. Jeżeli pomieniony błogosławiony, w duchu uważając ukrzyżowanie Jezusowe, bolał we wnętrznościach swoich, o jako daleko barziej bolał Chrystus P[an]
sam<ą>7 rzeczą na ciele swoim, rękoma i nogoma rozpięty na krzyżu! Pomienionego błogosławionego od spółbolenia rwały się wnętrzności gwałtem; o jako daleko
7
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barziej zawieszonego na trzech goździach Zbawcy świata padało się ciało, rwało
się mięso, trzaskały kości, zrywały się żyły, szerzyły się rany! Pomieniony błogosł[awiony], przed się biorąc nieznośną mękę Pańską zadaną od twardych goździ,
sam od siebie odchodził w duchu; o jako daleko barziej Chrystus P[an] to cierpiąc mdłał, słabiał, ustawał w siłach, a nieprędko rozstawał się z życiem!
[43] Kiedy na trzech goździach zawieszony Zbawiciel nasz cierpiał w ręku i w nogach tyrańską mękę, na ów czas rozruch stał się między elementami, nocne okropne
na cały świat ciemności przyszły, światła niebieskie pogasły, ziemia się trzęsła, opoki się padały, umarli z grobów powstawali. Te wszytkie tak cudowne, niezwyczajne rzeczy ś[więty] Leo papież przywłaszcza goździom, które wiszącego na krzyżu
trzymały wszech rzeczy Stwórcę: „Pendente in patibulo creatore universa natura congemuit et crucis clavos omnia simul elementa senserunt”. Zbawicielu Chryste P[anie],
słyszę ja od Leona ś[więtego], że boleści twoje od twardych zadane goździ wszytkie stworzenia nawet nieczujące czuły i jakiekolwiek mogły, spółbolejąc tobie, wydawały jęczenia z siebie, co znakiem jest, że wszytkie stworzenia tobie cierpiącemu
wdzięcznemi się stały. Skąd o jak barzo ja wstydzę się, nędzny! wstydzę się, że nierozumne tobie, P[anie] mój, spółboleją kreatury, a ja rozum mając nie znam się do
tego; wstydzę się, że nieżywe żywioły czują tobie od goździ zadane rany, a ja żywy
nie chcę czuć na sobie onych; wstydzę się, że od żałości po tobie twarde padają się
skały, a ja w sercu moim nie mam po tobie żadnego smutku; wstydzę się, że dla
męki twojej wszytka się trzęsie ziemia, a ja jak marmurowy słup nieporuszony stoję; wstydzę się, że nieodkupione od ciebie stworzenia podczas męki twojej ciebie
żałując, wdzięcznemi były, a ja krwią twoją najdroższą i ceniony, i kupiony, tobie
niewdzięcznością płacę. Ej, duszo moja, roztapiaj się ty od gorącej miłości Zbawiciela twego, tak jako się wosk roztapia od ognia, a poznawaj światło niestworzone
Boga twego mękami zaćmionego na zelżywym drzewie! Ej, wolo moja, mijając ty
wszelkie znikome ziemskie dobra, kochaj przedwieczne jedyne Dobro, dla ciebie
między łotrami wiszące na krzyżu!
[44] Zbawicielu mój, podaj mi sposób jak najdoskonalszy do kochania ciebie,
do spółbolenia i odwdzięczenia tobie. Ja z siebie nie mogę naleźć inszego, tylko ten, który teraz wyrażam: krzyżu przykry, który jesteś twardym łożem mojego Pana, bądź umartwieniem wszytkich złych namiętności moich. Żelazne goździe, które trzymacie ciało Zbawcy mego, przytrzymajcie mnie rozpustnego, tak
przynitujcie moje ciało, by Boga nie obrażało; ręce moje tak przykujcie, żeby się
nigdy nie targnęły do żadnej obrazy Boskiej; nogi moje tak przypnijcie, żeby ani
na ćwierć kroku nie mogły stąpić do występku żadnego. A najbarziej, Odkupicielu mój, serce moje pod stopami twemi tak przynituj twoim żelaznym goździem,
żeby się nie ruszyło ni do czego krom ciebie ukrzyżowanego. Wszelkie odychanie jego niech ciebie, Zbawcę mego tchnie, wyziewa, ruszaniem się swoim wyraża. W tobie niech przez wszytkie dni życia mego żyje, w tobie niech umiera,
w tobie przez nieskończoną szczęśliwą wieczność niech odpoczywa.
428

Lilija między cierniem podczas męki Pańskiej, Bolesnej Najświętszej Panny serce

Na trzech goździach wiszący nasz Stworzyciel już widzę, że słabieje, już
widzę, że mdleje, już widzę, że trupieje; a tymczasem słyszę, że przenajświętszego swego ducha oddaje Bogu Ojcu w ręce, gdy mówi: „Pater, in manus tuas comendo spiritum meum”. A zatym zmrużywszy oczy, zawarszy mowę, schyliwszy głowę
z doczesnym rozłączył się życiem: „Et inclinato capite tradidit spiritum”.
[46] Żałosną rzecz powiedziałbym osierociałym dziatkom, kiedybym mówił, że
im który z rodziców umarł; smutną rzecz rzekłbym rodzicom, kiedybym oznajmił, że ich syn najmilszy z tym się pożegnał światem; płaczu godną rzecz ogłosiłbym w niebezpieczeństwie Ojczyźnie będącej, kiedybym zwiastował, że ten,
który jej od wszytkich nieprzyjaciół bronił, już nie żyje. Ale daleko więcej mówię, oznajmuję i opowiadam, kiedy głoszę, że Bóg prawdziwy, Zbawiciel świata już umarł i skonał. O jakież to mają być lamenta! o jakie łkania i łez wylania!
o jaka stąd ma być żałość, jak nieutulony po wszytkim świecie smutek!
[47] Co wiedząc i znając, żałujcie i płaczcie wy święci aniołowie, albowiem wasz
umarł Pan i monarcha. Żałujcie i płaczcie wy, ś[więci] patryjarchowie, albowiem
wasza cieniem śmierci pokryła się wiara. Żałujcie i płaczcie wy, ś[więci] prorocy, albowiem wasza umarła obietnica. Żałujcie i płaczcie wy, ś[więci] apostołowie, albowiem wasz umarł Nauczyciel i Doktor. Żałujcie i płaczcie wy, ś[więci] męczennicy,
albowiem wasz obelił się gruntowny filar. Żałujcie i płaczcie wy, ś[więci] wyznawcy, albowiem wasza zniknęła światłość. Żałujcie i płaczcie wy, ś[więci] kaznodzieje,
albowiem wasze już umilkło zbawienne słowo. Żałujcie i płaczcie wy, ś[więte] panienki, albowiem wasz umarł Oblubieniec. Żałujcie i płaczcie wy, osierociałe wdowy, albowiem wasz umarł opiekun. Żałujcie i płaczcie wy, utrapieni, nędzni, skłopotani ludzie, albowiem wasz umarł pocieszyciel. Żałujcie i płaczcie na ostatek wy,
wszyscy obywatele ziemscy, albowiem wasz umarł Zbawiciel i Odkupiciel.
[45]

Luc. 23, [46]
Ioan. 19, [30]

Żałosna Matka boleje dla Syna ukrzyżowanego
Jesus Nazarenus, P[an] Jezus Nazarański, flos campi, kwiatek polny kwitnący, cecidit supra petram et aruit quia non habebat humorem, padł na suchą skalistą ziemię Kalwaryjskiej góry, gdzie pozbywszy wilgotności i najmniejszej ze
krwie swojej kropli, uwiądł przez śmierć i usechł. Bolesna Matka Maryja, najśliczniejsza lilija, na tejże suchej Kalwaryjskiej górze stojąca, pod krzyżem swego Syna jęcząca, quia non habebat humorem, strapioną będąc dla ukrzyżowanego
Syna, zwiędła i uschła nie mogąc mieć w swym smutku żadnej pocieszenia rosy:
„Aruit sicut lilium inter spinas – Uschła jak lilija między cierniem”, widząc z jednego swego boku zawziętych okrutników mających w ręku swoich wysokie drabiny, grube powrozy, tępe goździe, hartowne włócznie gotowe na zabicie niewinnego Baranka; „Aruit sicut lilium etc. – Uschła jako lilija etc.”, patrząc z drugiego
boku na dwóch bezecnych łotrów, z któremi niby trzeci łotr taki Syn jej najmilszy
[48]
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ma być zawieszony na krzyżu; „Aruit sicut lilium etc. – Uschła jako lilija etc.”,
oglądając przed sobą barzo zmordowanego, wielce wysilonego, zbytnie słabego,
z szat, ze skóry, z mięsa zdartego i przeto krwią niepohamowanie pluszczącego
wszech rzeczy stwórcę; „Aruit sicut lilium etc. – Uschła jako lilija etc.”, bacząc
przed sobą najdroższy olejek, nieoszacowany balsam, nieocenioną krew Pańską
na suchą ziemię wylaną, od piasku pożartą a od niezbożnych podeptaną; „Aruit
sicut lilium etc. – Uschła jako lilija etc.”, przed się biorąc nad sobą prawdziwego
w ciele ludzkim Boga do krzyża przybitego, na trzech goździach wiszącego, między łotrami konającego; „Aruit sicut lilium etc. – Uschła jako lilija etc.”, słysząc
za sobą z najpoważniejszej i najpiękniejszej między wszytkiemi ludzkiemi synami osoby urągających się, naśmiewających się, żartujących, szydzących, bluźniących i arcykapłanów żydowskich, i faryzeuszów, i żołnierzów, i łotrów, i Żydów,
i pospólstwo, i panów, i ubogich, i starych, i młodych, i niewiasty, i dzieci. Ach,
bolesnej Matki Maryjej, między cierniem lilijej, jakoś się od aprehenzyjej święta
nie rozłupała głowo? O klarowne oczy! jakoście się nie rozpłynęły od zbytniego
płaczu? O przeczyste wnętrzności! jakoście się nie rozerwały od wielkiego żalu?
O najszlachetniejsze serce! jakoś się nie rozpadło od nieznośnego bólu? Zapewne
wszytko by się to stało z bolesną Matką, gdyby onej w tych boleściach nie trzymała, nie stwierdziła moc i potęga Boska. Nie z siebie to mówię, ale nauczony
od Anzelma ś[więtego] tak mówiącego: „Pia Domina, non crediderim te potuisse
ullo pacto tantos cruciatus sustinere, nisi ipse spiritus dulcissimi Filii tui te confortaret. – O litościwa Pani! Nie zda mi się, abyś ty mogła była naturalnym sposobem
tak wielkie podczas męki Syna twego udręczenie wytrwać, gdyby cię nie posiliła była Boga Syna twojego moc i siła”.
[49] Indyjski kwiatek nazwany granadilla to na sobie reprezentuje cudownie,
że znać na nim męki Pańskiej instrumenta wszytkie; co takim Gualterus Paulus
in cantico opisuje stylem:
In flore grandillae haec sculpta sunt aenigmata,
Crux, hasta tresque clavi et dira qinque stigmata,
Virgae, columna, scalae, corona spinis horrida
Miraculumque tale fert zona mundi torrida.
In Indiis videtur Christi renata passio,
Ut cordibus creatur vel barbaris compassio.

Co się po polsku tak tłumaczyć może:
Widzieć słup, rózgi, ciernie, goździe i drabiny,
Pięć ran, krzyżowe drzewo, włócznie, stryczki, liny.
Na kwiatku granadylli Bóg te cuda stworzył,
By w dzikich sercach boleść ku Chrystu otworzył.
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Daleko doskonalej i rzetelniej niż indyjska granadylla mękę Pańską wyraża między cierniem lilija, bolesna Maryja, gdyż granadylla indyjska, aczkolwiek
męki Pańskiej narzędzia na sobie wyrażała, jednak nic w sobie od nich nie cierpiała. Lecz nasza lilija, bolesna Maryja, podczas męki Syna swego na Kalwaryjskiej górze między cierniem spółboleści będąca, tak na sercu swoim ukrzyżowanego reprezentowała, że z nim zarówno i od młotów, i od goździ, i od włóczni
zadane razy tyrańsko cierpiała. Z tych więc miar z wielkim afektem wszytkie instrumenta męki Pańskiej zwabiała do siebie. A najpierwej do młotów z tymi się
słowy ozwać mogła: „O żelazne ciężkie młoty, które tępe goździe pędzicie przez
niewinne Syna mego ręce i nogi, ej, przybywajcie do mnie z waszemi ciężkiemi
razami; oto i ja w ręku i w nogach moich pozwalam wam też tępe utopić goździe.
O twarde z natury swojej goździe, ej, bądźcie moją zmiękczone prośbą a trzymajcie mię tak mocno na sobie, jako trzymacie potomka mego ciało. O hartowna ostra włócznio, uderz w bok mój impetem szybkim, aby jako Pana mego,tak
moje serce grotem twoim w pół rozkrojone było”.
[51] Czego Matka Bolesna od instrumentów męki Pańskiej żądała, proporcyjonalnie otrzymała, tak jednak, jako Kościół Boży w kapłańskich pacierzach
temi wyjawia słowy:
[50]

Hunc spina, clavus, lancea dum pungit, illam conficit.
Gdy Syna cierń, goźdź, włócznia na krzyżu obraża,
Toż wszytko Matki serce pod krzyżem przeraża.
[52]

Causinus o granadylli kwiatku takie wiersze pisze:

lib[ro] 10
Symb[olorum] 34

Hic crux, hic clavi, Christi pretiosa supellex
Pauperis, hic rubris vulnera picta notis.
Quis tanta in parvo lusit miracula flore?
Nempe sua hic pinxit se Deus ipse manu.
[53] Co pomieniony autor o namienionym kwiatku głosi, to ja stosując do naszej między ciernie lilijej tak na polski tłumaczę język:

Ty sprzęt drogi masz w sobie, Chrysta ubogiego
Krzyż, goździe, pięć ran krwawych srodze cierpiącego.
Kto w cię, śliczna lilijo, takie znaki wraził?
Bóg swą wszechmocną ręką sam siebie wyraził.
[54] Rupertus zaś opat Bolesną Matkę dojźrzawszy między instrumentami męki
Pańskiej jako liliją między cierniem, tak mówi o niej: „Maria fuit lilium inter
spinas, quia quaecumque spinae Filium, eaedem confixerunt et Matrem. – Matka
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Ad Gal. 2, [19]
Ad Gal. 6, [17]

Bolesna Maryja była jak w cierniu lilija, gdyż które męki Pańskiej instrumenta
bodły Syna, te-ż raniły i Matkę”.
[55] Już więc ty, Doktorze Narodów Pawle ś[więty], ukrzyżowany z Jezusem
i onego rany na swoim noszący ciele, umilkni trochę i nie odzywaj się temi słowy:
„[Cum] Christo confixus sum cruci; Ego stigmata Domini in corpore meo porto”. Ustępuj prymy bolesnej Matce, która jako lilija między cierniem była między wszytkiemi męki Pańskiej instrumentami, a zatym <ma>8 wszytkie Jezusowe rany, bo
wszytkiej jego męki była skłuta głogami. Quaecunque spinae filium, eaedem confixerunt et Matrem.
[56] Bazyli ś[więty], ile razy spojźrzał na różany kwiat między cierniem będący, tyle razy jęczał, wzdychał i płakał, uważając, że róża po przestępstwie Adama dostała się w ciernie. P[an] Jezus jako purpurowa róża, Naświętsza P[anna]
jako najśliczniejsza lilija – słyszeliście, s[łuchacze] n[ajmilsi], jako byli opasani
ostrym cierniem; a nie tylko opasani, lecz skłuci, poranieni, udręczeni. A któreż to ciernia tak srodze udręczyły te dwa śliczne kwiateczki, różą i liliją, Jezusa
i Maryją? Nie insze, tylko ciernia szkaradnych grzechów, sprośnych występków
naszych. One to nasze ciernia wysokiego o sobie rozumienia, z bliźniego wzgardą, zbodły i raniły głowę Jezusa P[ana] różową i Naświętszej P[anny] lilijową.
One to nasze ciernia kształtowania i bielenia twarzy zbodły i raniły twarz Jezusa P[ana] różową i Naświętszej P[anny] lilijową. One to nasze ciernia obżarstwa i opilstwa zbodły i zraniły usta Jezusa P[ana] różowe i Naświętszej P[anny] lilijowe. One to nasze ciernia rankoru, gniewu i nad bliźnim pomsty zbodły
i zraniły serce Jezusa P[ana] różowe i Naświętszej P[anny] lilijowe. One to nasze ciernia zdzierstwa, ukrzywdzenia i uciemiężenia bliźniego zbodły i zraniły
ręce Jezusa P[ana] różowe i Najświętszej P[anny] lilijowe. One to nasze ciernia niepoczciwych kroków, lubieżnych dróg, grzechem trącących tańców zbodły i zraniły nogi Jezusa P[ana] różowe i Najświętszej P[anny] lilijowe. One to
nasze ciernia wymyślnych, już francuskich, już węgierskich, już wołoskich i tam
dalej nie wiedzieć jakich strojów zbodły i zraniły całe ciało Jezusa P[ana] różowe i Najświętszej P[anny] lilijowe.
[57] Ach katolicy! Ach chrześcijanie! A długoż będziem dręczyli cierniem naszych zbrodni, a pókiż będziem ranili cierniem naszych występków Jezusa P[ana]
i Naświętszą P[annę]? Ej, słuchacze! Już odtąd, już odtąd przestańmy tego, jęczmy,
wzdychajmy i płaczmy mówiąc: „O różo! O lilijo! O Jezu! O Maryjo! Wdzięczne kwiateczki cierniem grzechów naszych ranione! Oto wasze zapiekłe rany już
przemywamy oczu naszych łzami. Oto zropiałe wasze blizny już wysysamy ust
naszych wargami. Oto poczerniałe wasze siności już okładamy naszej serdecznej
skruchy plastrami. Już więc przepraszamy was, Maryjo i Jezu niewinny,
8

Uzupełnienie wyd.
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Przez Matki twej przyczyny
Odpuść nasze winy”.
[58] Berchoriusz moralista, u naturalistów wyczytawszy, pisze, że ciernia, które
rostą blisko siebie, z sobą się wiążą tak gęsto, że ani słoneczny gorący promień,
ani rosa zimna nie może dojść do ziemi; przeto między takim cierniem kryją
się jadowite węże, gadziny, żmije i nikt onych tam ani razić, ani zabić nie może.
O Jezu cierpiący! O Maryjo bolesna! My grzesznicy znamy się do tego, iż jesteśmy dla grzechów naszych na kształt gadzin, wężów, żmij; każdy z nas może
mówić z Psalmistą (21, [7]): „Vermis sum et non homo – Robakiem jestem a nie
człowiekiem”. Więc garniemy się pod ciernie waszych boleści, wy dla nas waszego udręczenia, smutku i dolegliwości złączywszy i związawszy ciernie, bądźcie
ochroną naszą, prosiemy, zasłońcie nas waszemi cierniami od zbytecznego upału
słonecznego, to jest w dzień zejścia naszego od surowego sądu Bożego. Suplikujemy, zasłońcie nas waszemi cierniami w godzinę śmierci naszej od pożaru gorącego ognia piekielnego. Ekspostulujemy, zasłońcie nas waszemi cierniami od
wściekłych gorących furyj piekielnych, nieprzyjaciół dusznych, na ów czas, nim
przy pogrzebie naszym będziem zaniesieni do zimnych podziemnych lochów. Za
co my waszych boleści na wieki będziem wysławiać ciernia, mówiąc:

Sit summa Christo gloria, amara cuius passio
Aeterna nobis gaudia Matris dedit compassio.

F

W chwale słyń wiecznej, za nas umęczony
Jezu, z twą Matką bólmi udręczony.
Nam stąd niech będzie dusz naszych zbawienie,
Nie potępienie. Amen.

Podstawa wydania
A. Rakiewicz, Snopek mirry, gorzkiej męki Jezusowej i jego Matki Najświętszej Panny serdecznych
boleści, w piąciu kazaniach według piąciu tajemnic bolesnych różańcowych zebrany, Supraśl, Drukarnia Bazylianów 1712, s. 46–84.

Nota biograficzna
Augustyn Rakiewicz (?–po 1712), dominikanin prowincji litewskiej. Niewiele o nim wiadomo: był doktorem teologii, w l. 1711–1712 mieszkał w klasztorze w Choroszczy. Gorliwie propagował duchowość pasyjną (z naciskiem na ideę kompasji Matki Boskiej) i modlitwę różańcową. W 1709 r. wydał Latorośl piętnastu róż na pamiątkę piętnastu tajemnic
różańcowych (15 kazań), w l. 1711–1712 trzy dzieła stanowiące w zamyśle całość: oprócz
Snopka mirry, z którego pochodzi tekst tu wydawany, także Zapach mirrowego snopka (modlitwy pasyjne) oraz Garści mirrowego snopka, to jest przykłady pobożne zachęcające do rozmyślania męki Pańskiej. W przedmowie do czytelnika w Snopku mirry informuje, że miał zamiar oprawiać owe trzy części wspólnie i wypuszczać jako całość, ale ze względu na różnych
adresatów (modlitwy i rozważania raczej dla kobiet, kazania dla mężczyzn) zdecydował się
publikować je oddzielnie.
Wybrana bibliografia: E XXVI, s. 117–118; M. Cubrzyńska-Leonarczyk, Dziedzictwo
Unii Brzeskiej. Z dziejów oficyny wydawniczej OO. Bazylianów w Supraślu (1695–1803), Warszawa–Białystok 2007, s. 17.

Objaśnienia
[1]

pozornych – wspaniałych, pięknych.
w padole – w dolince.
referendarzem jest – opowiada, zdaje sprawę.
„Flos egreditur et conteritur” – „wychodzi jako kwiat i skruszony bywa”.
„Extrema gaudii occupavit luctus” – „koniec wesela smutek posiada”.
Nazarenus tłumaczy się floridus – nazwa miasta pochodzi od hebr. necer – zielona gałązka.
podaje Ezdrasz prorok – w apokryficznej 4 Księdze Ezdrasza, drukowanej w wydaniach
Wulgaty. Rozdziały 3–14 traktuje się dziś jako oddzielną całość, apokryf Starego Testamentu (tłum. polskie: S. Mędala, [w:] Apokryfy Starego Testamentu, oprac. R. Rubinkiewicz, Warszawa 1999, s. 373–404); tu cytat z rozdz. 5, wers 24.
lilium inter spinas – lilia między cierniem.
audyjencyją – posłuchanie, uwagę.
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[2]

ut unde mors oriabatur […] – fragment Prefacji o Krzyżu świętym; we współczesnej wersji polskiej: „Na drzewie rajskim śmierć wzięła początek, na drzewie krzyża powstało nowe życie”.
przytomne sobie – obecne przy tobie.
„Non timebo mala…” – „nie będę się bał złego, bowiemeś ty jest ze mną”.
Wawrzyniec, Wincenty, Ignacy – święci męczennicy, którzy podjęli śmierć bez strachu:
św. Wawrzyniec (III w. po Chr.) poniósł śmierć męczeńską na rozgrzanej do czerwoności kracie; św. Wincenty z Saragossy (zm. 304 lub 305 po Chr.), diakon ukrzyżowany w Walencji; św. Ignacy, biskup Antiochii za czasów Trajana (98–117 po Chr.),
skazany na śmierć i wieziony do Rzymu, by tam być ofiarą dzikich zwierząt podczas
widowiska. Kierował listy do gmin chrześcijańskich, wspierając je, ale także wyrażając
pragnienie męczeństwa.

[3]

Bernard święty – św. Bernard z Clairvaux (1090–1153), cysters, opat klasztoru w Clairvaux, wybitny filozof, mistyk i kaznodzieja (Doktor Miodopłynny). Znany z żarliwych
kazań maryjnych i mów nawiązujących do Pieśń nad Pieśniami. Tu autor cytuje kazanie o św. Andrzeju.
„Totum propter nos agebatur…” – „Wszystko działo się dla nas, aby nie tylko mękę ciała,
ale także udręczenie serca wycierpiał dla nas; aby nas, których wprawdzie uczyniła żywymi twoja śmierć, twoja trwoga umocniła, twój smutek uweselił, znużenie dało gorliwość, niepokój uspokoił, a opuszczenie pocieszyło”.

[4]

„Factus est sudor eius…” – „Stał się pot jego jako krople krwie zbiegającej na ziemię” (Łk
22, 44).

[5]

jeśli – czy.
ile – tu: jako.
stwierdziło – umocniło.

[6]

„in laboribus (in doloribus) a iuventute mea” – „w pracach (bólach) od młodości mojej”.
konformując się – upodabniając się.
przyzwoitych – właściwych.

[7]

Berchoriusz – Pierre Bercheuvre (1290–1362), benedyktyn francuski, sekretarz królewski, autor dzieła Repertorium morale, Norymberga 1489.
„Iustus dicitur lilium…” – „Sprawiedliwego nazywa się lilią ze względu na wielką stateczność”.
hałastry – motłochu, pospólstwa.
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Anzelm święty – św. Anzelm z Canterbury (zm. 1109), benedyktyn, przeor klasztoru
w Bec, potem arcybiskup Canterbury, wielki filozof średniowiecza, „ojciec scholastyki”.
Tu cytuje się dzieło De excellentia gloriosissimae Virginis Mariae.
beatus Amadaeus – św. Amadeusz (Amedeus, 1110–1159), członek rodu królewskiego
Frankonii, uczeń św. Bernarda z Clairvaux, opat klasztoru, potem biskup Lozanny; pozostawił osiem homilii maryjnych.
„Pallidus vultus Iesu…” – „Blade oblicze Jezusa pozbawiło krwi twarz Bożej Rodzicielki”.
stursania – poszturchiwania.
kardynał Halgrinus – kard. Joannes Algrinus ( Jean de Abbeville, zm. 1237), wykładowca
teologii w Paryżu, abp Besançon, od 1227 kardynał, autor kazań i komentarza do Pieśni nad Pieśniami.
„Ipso despecto…” – „Jego obraza jest obrazą Matki, zniewaga wobec niego jest zniewagą
Matki, Boża Rodzicielka jest niezmiennie obecna”.
Petrus Mauritius – Piotr Czcigodny (Venerabilis, właśc. Maurycy de Montboissier, 1094–
1157), opat Cluny, reformator życia zakonnego. Pierwszy tłumacz Koranu na łacinę;
wśród jego dzieł są listy, traktaty teologiczne, hymny i wiersze.
[8]

Valerius Maximus – Waleriusz Maksymus (I poł. I w. po Chr.), historyk rzymski, autor
zbioru opowieści i powiedzeń pt. Factorum et dictorum memorabilium libri IX.
pod gardłem – pod karą śmierci.
agrawuje – powiększa wagę.
„Civem Romanum vincire…” – Cicero, Przeciw Werresowi II, rozdz. 66, 170.
karbujecie – tniecie (ranicie do krwi).
krtynkę – odrobinę.

[9]

Augustyn święty – (354–430 po Chr.), filozof, pisarz chrześcijański, autor autobiograficznych Wyznań, wielkiej syntezy dziejów O państwie Bożym, dzieł dogmatycznych (m.in.
O Trójcy Świętej), polemicznych, egzegetycznych (m.in. Objaśnienia do psalmów), kazań
i listów. Tu cytowana jest Sermo de tempore 14.
jest przymiotu takiego jako Słońce – ma cechy takie jak Słońce.

[11]

oraz – jednocześnie.

[12]

niwczym – w niczym.
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[15]

świętej Teresy – św. Teresa z Ávila (1515–1582), hiszpańska karmelitanka, mistyczka, reformatorka zakonu (wraz ze św. Janem od Krzyża założycielka karmelitów bosych). Autorka autobiograficznej Drogi życia oraz dzieł ascetycznych, m.in. Twierdzy wewnętrznej i Drogi doskonałości.

[16]

Bernardyn święty – św. Bernardyn ze Sieny (1380–1444), włoski franciszkanin, jeden z założycieli nurtu obserwanckiego w ramach franciszkańskiego. Słynął z ascetycznego trybu
życia i wielkiej siły wymowy przyciągającej tłumy. Jego uczeń, św. Jan Kapistran, podczas
pobytu w Krakowie w 1453 r. założoną przez siebie wspólnotę zakonną nazwał imieniem
swego mistrza, dlatego polscy obserwanci nazywani są bernardynami.

[18]

Aulus Gelius – Geliusz (II w. po Chr.), rzymski pisarz i erudyta, autor zbioru Noce attyckie (Noctes Atticae), różnych notatek z dziedziny filozofii, literatury, historii, prawa i retoryki.

[19]

Seneka – Lucjusz Anneusz Seneka (ok. 4 r. przed Chr.–65 r. po Chr.), rzymski pisarz
i filozof, reprezentant stoicyzmu. Pisał tragedie, był autorem Listów moralnych do Lucyliusza i Dialogów, wśród których jest utwór O niezłomności mędrca, mówiący o stosunku mędrca do obelg.
cytaryzant – grający na cytrze, tu: Dawid, autor Psalmów.
„In nomine Iesu omne nomen flectatur” – „aby na imię Jezusowe wszelkie kolano klękało”.
manelami – kajdanami.

[20]

jako pisze Sofronius – św. Sofroniusz Jerozolimski (zm. w r. 638), patriarcha Jerozolimy,
poeta, autor kazań i dzieł hagiograficznych, przyjaciel i towarzysz Jana Moschosa, który poświęcił mu Łąkę duchową, zbiór pouczających opowieści o życiu mnichów, skąd pochodzi opowieść o opacie Gerazymie i lwie (niektórzy, jak Rakiewicz, przypisują Łąkę Sofroniuszowi).
„Dum caput languet, caetera membra dolent” – „Gdy głowa boleje, cierpią pozostałe członki”.
kompleksyjej – budowy, postury.
siedm dziesiąt dwa – tyle kolców w koronie cierniowej chciał widzieć św. Wincenty Ferrer, kaznodzieja dominikański (zm. 1419).

[21]

św. Justynianus – św. Wawrzyniec Iustiniani (1381–1456), zakonnik, założyciel kongregacji kanoników regularnych w San Giorgio di Alga, potem biskup Castello i pierwszy patriarcha Wenecji. Obszerna twórczość obejmuje listy, kazania i traktaty ascetyczne. Najważniejszy z nich nosi tytuł Lignum vitae (Drzewo życia). Ważne miejsce w jego
dorobku zajmuje tematyka pasyjna; tu zob. Opus de triumphali agone Christi (O tryumfalnym boju Chrystusa).
„Debuit plane mori…” – „Z pewnością powinien umrzeć przebity takim bólem, ale zachował życie, by przejść przez większe cierpienia”.
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[22]

„Opprobrium hominum et abiectio plebis” – „pośmiewisko ludzkie i wzgarda pospólstwa”.
gadką – zagadką, tu: przedmiotem szyderstw.

[23]

Baptista Mantuanus – (bł. Johannes Baptista Spagnolo, 1447–1516), włoski karmelita,
reformator zakonu, poeta i humanista. Pisał traktaty teologiczne, poematy (np. De calamitatibus temporum) i wiersze (np. zbiór eklog Adolescentia). Tu fragment z III księgi
Parthenice prima, poematu poświęconego Matce Boskiej.
„Nate Dei qui fers…” – „Synu Boży, który sam ponosisz ludzką karę, mnie miłość skłania do tego, abym się trapiła i współodczuwała twoje cierpienia, natura każe, byś przeniósł na mnie żelazne ostrza, moją pierś przeszywają śmiercionośne kolce i rozrywają
serce, duch z trudem podtrzymuje schorzałe członki, i obym mogła, o Dziecię, z tobą zakończyć straszne dni i odejść z życia. Gdy byłeś ze mną, lepiej wszystko znosiłam, lecz odkąd żarłoczna zazdrość i chciwa żądza cię zmiażdżyły, nie pozostaje nic
poza smutkiem i goryczą. Bez ciebie nie mam żadnej pociechy ani przyjemności, wraz
z tobą giną moje radości, umiera każda pociecha, bez ciebie pozostały mi tylko westchnienia i łkanie”.

[24]

„Mundi Mariani” autor – Laurentius Chrysogonus (1590–1650), jezuita z Dalmacji, autor dzieła Mundus Marianus sive Maria speculum mundi w trzech częściach.
Damascen święty – św. Jan z Damaszku (zm. ok. 750), teolog, żył w klasztorze niedaleko
Jerozolimy. Na jego syntezę teologiczną składa się m.in. dzieło De fide orthodoxa (O prawdziwej wierze). W kazaniach maryjnych dał podstawy nauki o Wniebowzięciu NMP.

[25]

Maria Radzija – nie udało się ustalić, o kim mówi autor.
w bogomyślności – w medytacji.
asekurowanej – zapewnionej.
aparencyją – dobry wygląd.

[26]

Bazylirydowie, Apollodorowie […] – znani okrutnicy: Bazyliryd – nie udało się odnaleźć;
Apollodor (III w. przed Chr.), bezwzględny władca Kasandrei w Chalkidyce; Falarys
(VI w. przed Chr.), okrutny tyran Akragas na Sycylii, wynalazca byka z brązu jako narzędzia tortur; Kaligula (I w. po Chr.), cesarz rzymski znany z bezwzględności; Neron,
cesarz rzymski w latach 54–68 po Chr., znany z okrucieństwa.
Annibal kartageński – Hannibal (III/II w. przed Chr.), wódz Kartaginy, walczył z Rzymem podczas II wojny punickiej. Scenę z dołem pełnym krwi przedstawia Seneka w dziele O gniewie (De ira), ks. 2, rozdz. 5.
Boterus – Giovanni Botero (1544–1617), włoski historyk i pisarz polityczny, autor pojęcia racji stanu, opisał świat w dziele Delle relationi universali.
dużo zamoczywszy – zamoczywszy głęboko.
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[27]

ważny – wielkiej wagi.

[31]

Tomasz a Villanova – św. Tomasz z Villanueva (1486–1555), hiszpański augustianin, arcybiskup Walencji. Pisał komentarze biblijne, kazania maryjne i dzieła ascetyczne.
„Baiulans sibi crucem” –„niosąc krzyż sobie” ( J 19, 17).

[32]

Paciucheli – Angiolo Paciuchelli (zm. 1660), dominikanin, gorliwy kaznodzieja; pisał komentarze biblijne, i traktaty, m.in. Discorsi morali sopra la passione di Gesu Cristo.
transakcyją – tu: scenę.
palcatami – pałkami, kijami.
bodźcami – zaostrzonymi kijami, ościeniami.
dardami – oszczepami.
asystencyja – orszak, asysta.
się prawdzi – realizuje się, wypełnia się.
„Fremuerunt gentes…” – „[Czemu] się wzburzyli pogani, a ludzie rozmyślali próżne rzeczy? Stanęli wespół królowie ziemscy a książęta zeszli się w gromadę przeciw Panu i przeciw Chrystusowi jego” (Ps 2, 1–2).

[33]

konwinkuj – przekonuj.

[36]

ochędożyła – oczyściła.
niepozorów – brzydkich elementów.

[37]

naturalistowie – badacze przyrody.
Nabożny Idyjota – autor z czasów św. Anzelma, chcący pozostać anonimem ze względu
na pokorę; znany jest jego traktat Contemplationes de Virgine Maria (dołączany do dzieła św. Anzelma De excellentia gloriosissimae Virginis Mariae).
istotnym – prawdziwym.

[39]

Doktor Anielski – św. Tomasz z Akwinu (ok. 1225–1274), dominikanin, jeden z największych filozofów i teologów wieków średnich. Swoją filozofię opierał na filozofii Arystotelesa. Największym jego dziełem jest Summa theologiae (Summa teologiczna).

[42]

Nasz kapłan Pius – historyk zakonu kaznodziejskiego; nic bliższego nie udało się ustalić.
Mikołaj z Rawenny – jedyny dominikański błogosławiony o imieniu Mikołaj wchodzący
tu w grę to Nicola Paglia (1197–1256); był on kaznodzieją, ale nie pochodził z Rawenny.
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padało się – pękało.
[43]

święty Leo – św. Leon I (ok. 390–461) papież, teolog. Jego poglądy odpowiadają sporom
chrystologicznym, jakie prowadzono w IV–V w. Jest autorem listów i kazań.
przywłaszcza – przypisuje.
„Pendente in patibulo…” – „Gdy Stwórca wisiał na belce krzyża, cała natura wzdychała
i wszystkie jednocześnie elementy natury odczuwały gwoździe krzyżowe”.
nie znam się – nie kwapię się.

[45]

„Pater, in manus tuas…” – „Ojcze, w ręce twe polecam ducha mojego”.
„Et inclinato capite…” – „A skłoniwszy głowę, ducha oddał”.

[48]

quia non habebat humorem – bo nie miała wilgoci.
stwierdziła – wzmocniła.

[49]

indyjski kwiatek granadilla – chodzi o kwiaty pnącza z Ameryki podzwrotnikowej zwanego passiflora (męczennica); istnieje wiele gatunków, kwiaty mają różne kolory. Charakterystyczna jest budowa owych kwiatów, która kazała misjonarzom widzieć w nich
obraz męki Pańskiej: pięć pylników oznacza pięć ran Chrystusa, trójdzielne znamię
słupka – trzy gwoździe, szyja słupka – ramię krzyża, pięć płatków i pięć działek kielicha – dziesięciu apostołów (bez Judasza i Piotra), postrzępiony przykoronek – koronę cierniową.
Gualterus Paulus – pisarz słabo znany, być może chodzi o odnotowanego w katalogach
autora dzieła Animi per universi fastidia […] in Deum salientis imago, 1682.

[51]

w kapłańskich pacierzach – nie ma takiego tekstu w brewiarzu, zapewne chodzi o adorację krzyża podczas nabożeństwa Wielkiego Piątku.

[52]

Causinus – Nicolaus Caussinus (1583–1651), francuski jezuita, kaznodzieja i profesor
retoryki. Wśród jego dzieł jest wykład retoryki kościelnej i świeckiej oraz Hieroglyphica,
symbola, aenigmata – słownik wydany w 1654 r.

[54]

Rupertus – Rupert z Deutz (zm. ok. 1129), benedyktyński teolog i egzegeta; komentował m.in. Pieśń nad Pieśniami.

[55]

„[Cum] Christo…” – „z Chrystusem jestem przybity do krzyża. Ja piątna Pana Jezusowe na ciele moim noszę”.
Ustępuj prymy – daj pierwszeństwo.
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[56]

Bazyli święty – Bazyli Wielki (329–379 po Chr.), jeden z ojców kapadockich, mnich, potem biskup Cezarei. Wybitny teolog, autor pism ascetycznych, kazań, listów, a także reguły zakonnej i liturgii mszy św.
rankoru – niezgody.

[58]

znamy się – przyznajemy się.
zbytecznego – nader wielkiego.
eskpostulujemy – żądamy.

Adrian Seriewicz

Scena siódma i ostatnia
albo Kazanie siódme
Vadam et videbo visionem hanc magnam.
Pójdę i oglądam widzenie to wielkie. Exodi 3tio cap[itulo] [3]
[1] Po zakończonej szóstej anatomicznej scenie, gdzie nie tylko nad żywym
ciałem Jezusowym czego chcieli to dokazywali okrutni kaci, ale też i po śmierci, macając prawie duszy, bok przebili na próbę Zbawicielowi, jeżeli prawdziwie umarł, i już są upewnieni, siódma i ostatnia na tym dyjalogu tragedii i komedii męki Jezusowej następuje scena; daj Boże tylko, żeby było to sceniczne
spectaculum z pożytkiem dusz naszych. Więc pódźmy i oglądajmy ten widok tak
wielki: Vadam etc. I ja bym już rzekł przy konkluzji pasji, przy epilogu aktu tego
ostatniego scenicznego, dyjalogu męki Jezusowej, że dosyć lamentów, dość ubolewania, niech będzie koniec pasji, bo wszyscy gotowi do kompasji. Lecz słyszę,
co mi odpowiada Zbawiciel: „omni tempore diligit, qui amicus est”. Jako dosyć?
Nie dosyć jeszcze, ponieważ każdego czasu kocha, kto przyjaciel jest. „U was to,
jako widzę – mówi mój Jezus – koniec, epilog scen dyjalogu w rozpamiętywaniu męki mojej, ostatnia pasyja w kościele do ceremonii, ale u mnie nie koniec,
ba i nie będzie podobno końca, przez renowacyją grzechów waszych, męki mojej, aż do ostatecznego dnia sądu, ponieważ tyle mię razy znowu dręczyć i krzyżować będziecie, ile razy do złych nałogów waszych wracać się a grzechów poprzestać nie usiłujecie. Pamiętajże, bracie grzeszniku, każdy żyjący człowiecze,
że cię żadnym sposobem z życia twojego w godzinę śmierci nie minie rachunek
i dekret od tego, który dla ciebie niesłusznie dekretowany został. Radźże o zbawieniu twoim dobrze zawczasu, abyś wiecznego potępienia nie był przyciśniony
dekretem. Prawda, że już sześć minęło aktów scenicznych na tym dyjalogu, ale
podobno nie z uwagą i dobrą atencyją, i owszem, bez wszelkiej kompasji przypatrowaliśmy się, dlatego Zbawiciel w tej ostatniej scenie przy epilogu dyjalogu
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męki swojej woła na nas z tego theatrum krzyżowego przez proroka „O vos omnes” etc. Jakoby rzekł: „Źleście się przypatrzyli męce mojej przez upór swój i zakamieniałość serca, przynajmnięj na tej ostatniej scenie – mówi Zbawiciel. – Patrzajcie dobrze, grzesznicy, com ucierpiał dla zbawienia waszego, jeżeli nie jest
widok straszny, feralny i okrutny”.
[2] Zwyczaj ten jest, że na spektakulach i scenach różne eksprymują i wyrażają stanów albo narodów obyczaje i akcje. A chcecież, państwo moje, słuchacze
pobożni, wszelakiego stanu ludzie, przypatrzyć się akcjom i sprawkom swoim na
tej ostatniej żałobnej scenie i widoku okrutnym? Ale ach, widok okrutny! widok
okropny, widok nigdy niewidziany i niesłychany! jak ciężko złe uczynki nasze
zmęczyły Zbawiciela! Porachujcie się z sumnieniem waszym, w stanie duchownym zostający źli kapłani, z których ja najniegodniejszy i najpierwszy jestem, jakoście wiele razy złym przykładem swoim gorszyli ludzi świeckich, którym pobudką powinniście byli być do dobrego; roztrząśnijcie sumnienia wasze, jakoście
wiele razy niegodnie administrowali i przyjmowali sakramenta święte. Porachujcie się, źli zakonnicy, jakoście po wiele razy reguły i ustawy wasze zakonne łamali,
z których ja jestem najpierwszy; wiedzcie o tym wszyscy tacy, że odnawiacie mękę
Jezusową, ale też i sobie słuszną karę zasługujecie, jeżeli tego nie poprzestaniecie.
Porachujcie się, urzędnicy wszyscy i niesprawiedliwi sędziowie przy tej konkluzji,
żeście tyle razy na śmierć skazywali niewinnego Jezusa, ileście razy za korupcyją
idąc, źle sądzili sprawy bliźniego swojego, z dóbr prawie wyganiając, dobra i fortuny przez dekret słusznie wygrane wydzierając, sami więcej długów niż włosia
na głowie mając, innych fortunę okiem przerzucaliście. Pamiętajcie tacy, co mówi
Zbawiciel: „Ego iustitias vestras iudicabo”. Gniewu i nienawiści pełni ludzie, pyszni i siła o sobie rozumiejący faryzeuszowie, pomnijcie, wieleście razy w ubogim
i mizernym człowieku ubogim gardzili Chrystusem. Więcej imieniem niż rzeczą
samą młodzianowie i panny, wejźrzyjcie w swoje sumnienia, jakoście wiele razy
Boga przez wszeteczne myśli i uczynki obrażali, duszę swoję gubili, nie unikając bliskich okazyj w konwersacyjach i innych okolicznościach. Czas już uczynić
koniec złym akcyjom waszym, czas się nawrócić do Boga. W stanie małżeńskim
zostający, roztrząśnijcie sumnienia wasze, jak wieleście razy przysięgę zobopólnie łamali, gwałt sakramentowi małżeńskiemu czyniąc, jak wiele razy w domach
waszych Bóg obrażony bywał przez one zobopólne przekleństwa, przez zwadki,
bicia i katowania, przez złe i niesłuszne jedno o drugim suspicyje; ej, niech już
będzie koniec wszystkim występkom waszym. Wdowy i sieroty ubogie, wszyscy
jałmużnicy, którzy grzechy ludzkie jecie, porachujcie się dobrze, jeżeliście zadosyć obligacyjom waszym czynili; zważcie dobrze, jak ciężki was rachunek czeka
z tego, tak na partykularnym sądzie przy śmierci, jako i na uniwersalnym. Obżercy i łapikuflowie, a gdzie wstrzemięźliwość? Pijaństwo matką jest wszystkich niecnót, wasze to zbytki w pijaństwie pragnienie odnawia<ją> Zbawicielowi, usta jego octem z żółcią napawając. Słowem, każdy człowiecze, porachuj się
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z sumnieniem swoim, jakeś dotąd Boga obrażał, a przy konkluzji pasji, przy dokończeniu komedii męki Jezusowej, przy epilogu tej ostatniej sceny uczyń konkluzyją zbrodniom i występkom twoim.
[3] Patrzcie na skatowanego Zbawiciela a uważajcie, jako go okrutnie grzechy nasze zraniły; pódźcie przez kontemplacyją, oglądajcie ten widok okropny: vadam etc., ponieważ Zbawiciel i na tej ostatniej scenie nie przestaje wołać przez proroka: „O vos omnes” etc. Ale, o miłości Ojca przedwiecznego, jako
żeś sroga: „O amor paterne, quam severus es”. A gdzie są owe słowa słodkie twoje,
któremiś wyznawał Jednorodzonego Syna swojego na Jordanie i na górze Tabor? A teraz przekładasz nad niego zbójcę i łotra wierutnego Barabasza, kiedy
ten wolnym od śmierci zostaje, a mój Jezus okrutnie zmęczony polega na placu. O widoku straszny! o widoku opłakany! o miłości Ojcowska, jako żeś sroga! Widzisz się być bardziej nakłoniona do synów ludzkich aniżeli do własnego
Syna swojego. Król Dawid cudzołóżca oraz i zabójca, ledwie co westchnąwszy,
rzekł: „Peccavi Domino. – Zgrzeszyłem Panu”, aż zaraz przez proroka usłyszał:
„Dominus quoque transtulit peccatum tuum”. A mój Jezus kochany wszystek we
łzach krwawych, wszystek zmęczony nie ma tej translacji, czyni zadosyć woli
Ojca przedwiecznego sprawiedliwości Boskiej, pod tak ciężkiemi aktorami wytrzymuje, póki tryumfu nie odbierze; jednak mówi do nas: „Attendite et videte” etc. Przypatrujcie się dobrze przynajmniej przy konkluzji tego dyjalogu, jeżeli jest boleść jako boleść moja. „Przedtym jak mię pragnęli – mówi mój Jezus
kochany – abym był przyszedł na świat; jedni wołali do Ojca: «Emitte, Domine, Agnum dominatorem terrae. – Spuść Baranka, Panie, panującego na ziemię».
Inni mówili: «Veni, Domine, et noli tardare. – Przyjdź, Panie, a nie omieszkiwaj». Drudzy wołali: «Defecerunt oculi mei, dum spero in Deum meum. – Ustały oczy moje, spodziewając się Boga mojego». Inni wołali: «Utinam disrumperes
coelos et descenderes. – O gdybyś rozerwał nieba a stąpił, Panie»; a teraz myślą,
jako by mię zgładzić z świata, kiedy wołają: «Deglutiamus eum sicut infernus viventem». Narodzonemu na świat chwałę wyśpiewowali anieli, a tu już drugą zaczęli śpiewać pasyją. Przedtym mi pokłon oddawali, a teraz mię bluźnią i naśmiewają się ze mnie. Przedtym świetna gwiazda oryjentalnych monarchów do
oddania czołobitności mnie jako królowi nieba i ziemie przyprowadziła, a teraz
zamiast gwiazdy latarnie, pochodnie i kagańce widno, z powrozami, z łańcuchami jako łotra szukają. Wjeżdżającemu do Jeruzalem aplaudowano: «Ecce rex tuus
venit tibi mansuetus. – Oto król przyszedł twój ci łaskawy», a teraz przewrotnie wołają: «Non habemus regem nisi caesarem». Przedtym wdzięcznie śpiewali:
«Hosanna Filio David, benedictus qui venit in nomine Domini. – Hosanna Synowi Dawidowemu, błogosławiony, który wchodzi w imię Pańskie», a teraz
straszliwie wołają: «Tolle, tolle, crucifige eum. – Znieś, znieś, ukrzyżuj go»”. Już
też to każdy słusznie z nas zawołać i mówić może: „Domine, tantum me diligis,
ut te pro me odisse videaris. – Panie, takeś z nas każdego ukochał, że siebie za nas
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niejako w nienawiści masz”, nie folgując samemu sobie, lecz dobrowolnie dając
się na tak okrutne męki.
[4] A któż, Państwo moje, tak zatwardziałego serca będzie, żeby nie miał ubolewać nad Odkupicielem swoim? Więc abyśmy się niewdzięcznemi nie pokazali
i rzeczą samą nie byli, uczyńmyż folgę Zbawicielowi przez kompasyją, przynajmniej na tej ostatniej scenie dyjalogu męki Jezusowej, pódźmy i oglądajmy widok ten tak wielki: Vadam etc. Jużeśmy widzieli proscenium męki Jezusowej przed
tą siódmą i ostatnią sceną, czas już przystąpić do samego aktu scenicznego, dlatego pódźmy i oglądajmy przez pobożną kontemplacyją, co w tym epilogu na
tej ostatniej scenie najsłodszy Jezus cierpi. I cóż jest za synopsis tej ostatniej sceny? Ogłaszam i na dalszy dyskurs mowy mojej ten zabieram argument: że jako
raz wystawiony na theatrum palestyńskim pacyjent Jezus pod temiż aktorami raz
w pierwszej scenie prezentowany miłością swoją niezwyciężone zwyciężył rzeczy: vicit invincibilia; jako w wtórej scenie przy kontemplacji boleści widzieliśmy,
że miłość jego trudne w łatwe zamieniła rzeczy: ardua fecit levia; jako w trzeciej
scenie gorzkość męki swojej miłość Jezusowa w słodycz zamieniła: amara fecit
dulcia; jako w czwartej scenie oglądaliście miłość syna Bożego w traktamencie
duchownym nam objawioną, że amor Filii Dei non potuit abscondi; jako w piątej
scenie widzieliście tęż miłość Syna Boskiego w tak ciężkich mękach zatajoną ku
narodowi ludzkiemu, że bardziej jeszcze pałała: amor Filii Dei absconditus intensius ardet; jako w szóstej scenie po kontemplacji mąk i boleści widzieliście miłość
persewerującą Jezusa i trwającą aż do końca, która i kroku nie chybiła: amor Filii
Dei perseverans non deserit unquam. Tak i w tej ostatniej scenie, przypatrzywszy
się męce i boleściom Jezusowym, oglądajcie, że miłość Jezusowa wypełniła wolą
Ojca przedwiecznego, uczyniwszy zadosyć sprawiedliwości Boskiej, wszystkie rankory i złości żydowskie niesie w tryumfie z odebranej wiktorii, na tronie krzyża
ś[więtego] zasiadszy, prawdziwą miłość pokazując, siebie do śmierci zniszczywszy: amor verus Filii Dei seipsum destruens usque in cineres, in throno crucis reportat
triumphum. A po kontemplacji pobożnej pożytek z skarbu męki Jezusowej pochodzący odbierzemy. Ciebie zaś pokornie o to suplikuję, Zbawicielu, przy konkluzji pasji, któryś jest niesłusznie osądzony za grzechy nasze: daj godnie mówić o męce twojej mnie największemu grzesznikowi, abym ci już w całości serca
słuchacza mego i swoje oddał. Niech idą wszystkie słowa na cześć twoję, Stwórco i Odkupicielu świata, któryś za człowieka chciał być sądzonym od człowieka,
który wszystkich sądzić będziesz, Zbawicielu; dopomóż mówiącemu łaską swoją,
wespół z Synem cierpiąca n[iepokalanie] poczęta N[ajświętsza] Maryja Panno.
Ad M.D.G.B.M.V.H.

446

Scena siódma i ostatnia albo Kazanie siódme

Vadam et videbo visionem hanc magnam. Exodi cap. 3.
[5] Żebyśmy łatwy i do tej ostatniej sceny przystęp mieć mogli, żebyśmy – mówię – tak boleści, jako i miłości Jezusowej już się należycie przypatrzyli, dla lepszego pożytku dusze naszej taką wprowadzam induktę. Walecznego a sobie miłego
hetmana Abnera pogrzebszy, Dawid takiemi słowy w parentalnym kole żałobną zaczyna perorę: „Nequaquam, ut mori solent ignavi, mortuus est Abner”. Poległ
Abner, ale to śmierć niepospolitego trybu, śmierć niezwyczajna. Uważmyż i my,
Państwo moje, miłość ku nam Jezusową: oto dziś polega za nas, walecznego oddał ducha: nequaquam ut mori solent ignavi mortuus est Jesus. Umarł, ale nie przegrał, skonanie jego naszą wiktorią, śmierć osobliwym tryumfem. Gdy Herakliusz,
wschodni na ów czas cesarz, boso w cierniowej koronie, w prostym odzieniu krzyż
Chrystusów własnemi ramionami na górę Kalwaryjską wniosszy, za wieczny memoryjał na tejże skalistej górze kazał kamieniarzom różne monumenta swojej nad
Persami wiktorii wyrabiać. Dziwną odmianą, lubo nie chcąc, wyrysowali tryumfy nie Herakliuszowe, ale Jezusowe. Szły długim szeregiem przed Chrystusem,
brząkając kajdanami z połomanemi strzałami, wszystkie natrętne ludziom pokusy, za niemi spętany Lucyper, śmierć związana, okowane piekło pod krzyż Chrystusów, jako sub arcum triumphalem, z tą inskrypcją: „Captivam duxit captivitatem”.
Za Chrystusem zaś leciały liczne orszaki wyzwolonych z otchłani świętych ekspektantów: „laqueus contritus est et nos liberati sumus”, wyswobodzone patriarchów
i proroków spolijały. Toć prawda, że na tej ostatniej scenie prawdziwa miłość Jezusowa doskonale zwyciężyła, siebie wniwecz obróciwszy aż do zniszczenia; widok z jednej strony wesoły, lecz z drugiej strony pełny żalu i smutku.
[6] Piękna Jezusowych tryumfów delineacyja, ale cóż po niej, kiedy my żadnej kompasji nie mamy, i owszem, co moment prawie renowujemy przez grzechy nasze wszystkie boleści, jako nadobnie mówi Augustyn ś[więty]: „Contempsit
Iudaeus in ligno pendentem, contemnis tu in caelo sedentem. – Jako żydostwo wzgardzili Jezusem na krzyżu wiszącym, tak my obrażając jego majestat, gardziemy już
w niebie królującym”. Dawne jest przysłowie: „Videre et non gustare mors est. – Widzieć a nie kosztować śmierć jest”. O zaprawdę, przysłowie godne uwagi, ponieważ widzieć Boga w ludzkim ciele za człowieka cierpiącego i umierającego, widzieć widok tak straszny i niewidany, widzieć tak żałosną scenę, a nie skosztować,
a nie smakować, a nie rozpamiętywać męki Jezusowej – mors est, bez pochyby
śmierć jest, bo człowiek najdroższą krwią Jezusową odkupiony, przy uporze niewdzięczności zostając, gorszy jest nad skały i nieme stworzenia, ponieważ według Grzegorza ś[więtego] wszelkie stworzenie uznało Stwórcę swego. Poznało
niebo, gdy zaraz przy narodzeniu gwiazdę zesłało. Poznało morze, gdy po sobie
suchą nogą iść zezwoliło. Poznała ziemia, kiedy przy śmierci jego drżała. Poznało
słońce, kiedy przy śmierci Stwórcy swojego promienie jasności swojej zakrywszy
zaćmiło się. Poznały skały, gdy się przy śmierci jego padały. Samo nawet piekło
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poznało alboli otchłanie, kiedy tych, których trzymało, wydać musiało. Same tylko serca żydowskie poznać Boga w ludzkim ciele nie chciały i nie chcą, bo nad
skały twardszemi się stają, ponieważ się do pokuty nie krają.
[7] Dla czego żeby też i my podobnemi albo podobno gorszemi nie pokazali się
nad Żydów, pytam was, pobożni słuchacze, jeżeli też z was miał kto przez te pasje,
przez kontynuacyją dyjalogu męki Jezusowej, przez ten post ś[więty] kompasyją
nad Zbawicielem swoim? Jeżeliście też ubolewali nad męką okrutną najsłodszego Jezusa mojego, którą oto widzicie, jak cierpliwie znosił dla zbawienia naszego
z miłości swojej szczególnej? Wiem, że mi każdy w sobie odpowie, iż ubolewałem i ubolewam. Ale pytam jeszcze, czy-li serdecznie? czy-li tylko oczyma na pozór?; jako powiadają: co z oczów, to i z myśli. Trzeba tu koniecznie próbować tego
przykładem, jako lidyjskim kamieniem. Pisze Guilelmus Pera[l]dus, że ociec jeden umierający, trzech synów zostawując z wielką substancyją, powiedział przed
śmiercią, że jeden z nich był tylko prawdziwym synem. Po śmierci ojca radcy miasta tamecznego, aby prawdziwemu przysądzili synowi, ten sposób wynaleźli: kazali synom wykopać ciało umarłego ojca i przywiązawszy do pnia, strzelać do niego z łuku tak, że kto by trafił w samo serce, ten miał być prawdziwym synem jego
i dziedzicem dóbr wszystkich. Wziąwszy tedy starszy łuk, wymierzy do serca strzałę, ale daleko chybił od serca; i średni także, jeszcze dalej. Aż najmłodszy, wziąwszy łuk i strzałę, wymierzy na ojca swojego, wszystek się przestraszył i zedrżał, tak
że mu z rąk wypadło wszystko. Pokrzepił się, znowu bierze łuk i strzałę, znowu
wypuścił z ręku. Oblał się łzami, myśli co czynić: jeżeli wymierzy i trafi do serca
ojcowskiego, obrazi ojca, jeżeli nie wymierzy i nie zechce strzelić, straci wszystko. Płacząc tedy rzewliwie, tak rzecze do strzały: „Ach, strzało okrutna, i ty-że to
chcesz zranić ojca mojego? i ty-że to chcesz wysać krew z tego źrzódła, z którego
ciało moje i życie moje wyszło? i ty-że to chcesz nacierać na umarłego ojca mojego, który żyjąc wielce mię kochał? Nie uczynisz tego na wieki” – i tak odrzuciwszy strzałę i łuk od siebie, wolał być oddalonym od dziedzictwa, aniżeli zmarłego
obrazić ojca. Co ujźrzawszy sędziowie, że naturalny afekt synowski ku ojcu w nim
zostawał, prawdziwym go synem i dziedzicem dóbr wszystkich ogłosili.
[8] Państwo moje, prawda, że to jest stary i dawny przykład, ale nowym i świeżym krzyżownikom, i owszem każdemu chrześcijańskiemu człowiekowi do rozmyślania wielce potrzebny. Wszakże raz umarł za nas wszystkich Pan i Zbawiciel nasz, a umarł okrutnie na krzyżu, który nie tylko Ojcem <al>bo1 Stwórcą, ale
Zbawicielem i Odkupicielem naszym jest. Powiedzcież mi, wieleście razy Ojca
waszego Chrystusa Pana z grobu dobywali? Który dla zbawienia naszego umarł,
wieleście razy wyjąwszy z grobu, choć już zmartwychwstał, znowu na krzyż przybijali? i strzały grzechów swoich w niego wpuszczali? Jako mówi Doktor narodów
1

Popr. wyd.; w druku: bo.
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Paweł ś[więty]: „Rursus crucifigentes sibimetipsis Filium Dei”. Wiedzcie o tym wszyscy, którzykolwiek tym sposobem obrażaliście Boga i obrażać będziecie – czego
nie daj Boże – że stracicie dziedzictwo do królestwa niebieskiego. Ale o jak wiele jest takich rozpustników, którzy się odważają na takie strzały grzechów jadem
napuszczone! o jak mało jest takich, którzy by myśleli, że to się nie godzi rzucać
tych strzał, bo to jest Stwórca, Zbawiciel i Odkupiciel, od którego nie tylko początek życia, ale wszystko dobre płynie! O jak mało jest takich, którzy by z Augustynem ś[więtym] mówili: „Offendere talem Patrem quam sit crudele. – Obrazić takiego Ojca jak jest rzecz okrutna!”. O prawdziwie okrutna i przykra nie tak synowi
niewdzięcznemu, każdemu człowiekowi grzeszącemu i obrażającemu Boga – jako
Ojcu synów swoich, najukochańszemu Zbawicielowi naszemu. Dla czego słusznie
się każe przypatrować męce i boleści swojej, nie tak już od Żydów zadanej, jako
od nas teraz znowu renowowanej: „Attendite et videte etc.” Toć by nam tak trzeba
postąpić, abyśmy prawdziwą kompasyją rzeczą samą pokazali nad Zbawicielem,
jako Izraelitowie niektórzy, kiedy Piotr ś[więty] miał do nich kazanie mówiąc:
„Viri Israelitae, audite verba haec: Iesum Nazarenum, virum approbatum a Deo in
vobis, per manus iniquorum affligentes interemistis. – Izraelitowie, słuchajcie, żeście
wy przez ręce niezbożnych katów zabili Jezusa Nazareńskiego”. I przydaje litera ś[więta], że „compuncti sunt corde et dixerunt ad Petrum et reliquos apostolorum:
quid faciemua, viri fratres? Petrus vero ad eos: paenitentiam agite. – Skruszonym
sercem rzekli do Piotra i innych apostołów: Cóż mamy teraz czynić, bracia? Którym Piotr ś[więty] odpowiedział: Czyńcie pokutę”.
[9] A my, pobożni słuchacze, co mamy czynić? Zważywszy jak wielkie zadaliśmy przez nasze grzechy rany Zbawicielowi, pokutujmy. Uczyńmy to, co jeden
uczynił młodzieniec: ten dla swojego ubóstwa nie mógł przyjść do skutku, aby
córkę bogatego jednego kupca mógł pojąć za żonę; co czyni? Oto nocy jednej
zakradszy się do mieszkania swojej amazji, ojca jej zabił i w kącie jednym tak tajemnie zakopał, że żadnym sposobem nie mogli dociec, gdzie by się ów kupiec
podział. Potym bierze za żonę córkę od siebie zabitego ojca, wesołe i szczęśliwe życie prowadzi, tak że potym między senatorów był policzony; jednakże wewnątrz inne życie było jego, serce pełne sztyletów złego sumnienia, cień zabitego
ojca często zabiegając eksprobrował: „Occidisti, occidisti. – Zabiłeś, zabiłeś”; które słowa mizernego trapiły człowieka. Dnia jednego, gdy miał iść do senatu, aby
sentencyją na zabójcę ferował, prosił żony pierwej, aby mu dała jeść; kładzie mu
na stole cielęcą główkę; ledwie co postrzeże, aż zawoła wielkim głosem: „A cóż
mi to stawiasz, tyć to ta głowa na mnie woła, zęby zaciska, krew płynąca zemsty
woła. Widzę, że to głowa ojca twojego jest, o żono!, któregom temi rękami zabił, widzę, że mnie grozi”. I tak wołając wszedł na ratusz i gdy go proszono, aby
sentencyją swoją dał na zabójcę, tak zaczął mówić: „Reus est hic mortis, sed magis
ego, ego ille sum, qui ante aliquot annos innocenti sanguine me pollui, ego uxoris meae
patrem strangulavi, iustitiam peto, malo mori quam sic vivere. – Winien ten jest
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śmierci, ale bardziej ja, ja ten jestem, który przed kilką lat niewinną zmazał się
krwią, ja żony mojej ojca zabiłem, o sprawiedliwość proszę, wolę umrzeć aniżeli
tak żyć”. Gdzie osądzony pokutował i śmiercią swoją zadosyć uczynił.
[10] Ach, mizerni my grzesznicy! My jesteśmy, którzyśmy grzechami naszemi
zabili Chrystusa; wołają bicze, wołają ciernie, wołają rany, plucia, gwoździe, woła
krew niewinna Jezusa mojego: „Occidisti, occidisti. – Zabiłeś, tyś zabił”, grzeszniku, n[ajświętszego] Jezusa. A cóż z tym czynić będziemy? Oto mówi apostoł: „Adeamus ergo cum fiducia ad thronum gratiae, ut misericordiam consequamur
in tempore oportuno. – Pódźmyż z ufnością do tronu łaski, przystępujmy, abyśmy miłosierdzia dostąpili w czasie sposobnym, albowiem teraz czas przyjemny,
teraz dni zbawienia naszego”. Tronem łaski jest krzyż Chrystusów, do tego tedy
tronu przystąpmy bezpiecznie, wyznawszy grzech: „Ego occidi Christum Dominum. – Ja grzesznik zabiłem Chrystusa”. Jezu, zmiłuj się, a gotowe znajdziemy
miłosierdzie, jako Guilelmus Paryski świadczy, mówiąc: „In hoc tribunali sedet misericordia, assidet iustitia et quidquid haec scribit contra paenitentem, delet misericordia, acumen styli figens in corde paenitentis, ut faciat vulnera contritionis vel doloris,
vel amoris. – Na tym trybunale siedzi miłosierdzie, siada i sprawiedliwość, i cokolwiek feruje przeciwko grzesznikowi sprawiedliwość pokutującemu, to maże
miłosierdzie, utopiwszy grot w sercu grzesznika, aby ranę uczyniło skruchy, boleści albo miłości”.
[11] Zabił książę normański brata swego diakona; ten nie miał żadnego pokoju, albowiem zabitego dusza za bratobójcą chodziła z kielichem krwi pełnym,
wołając: „Bibe sanguinem fratris tui. – Pijże, pij krew brata swego”, którąś wylał
niewinnie. Państwo moje, a nie dalekoż to większy występek zamordować okrutnie dobrodzieja, ojca, prawdziwego Syna Bożego? A przecie we krwi pływając,
miłosierny Jezus nie woła zemsty, nie eksprobruje, ale i owszem, tryumf zwycięstwa odniósszy, o miłosierdzie prosi Ojca przedwiecznego: „Pater, dimitte illis”.
„Ojcze mój niebieski, jeżelim Syn twój umiłowany, jużem zadosyć uczynił woli
twojej i sprawiedliwości Boskiej, jużem zasiadł na tronie krzyżowym, już miłość
moja prawdziwa, zniszczywszy mnie do szczętu, wszystkie rankory zwyciężyła.
Niechże już na koniec przy tym zwycięstwie w tej prośbie mojej pozna świat, że
mnie ty kochasz: odpuść, proszę, wszystkim winowajcom moim, którzy oto stoją
około krzyża, urągając się ze mnie, głowami natrząsając, sławę moję szarpiąc, bóstwo bluźniąc. Ciężkie to, prawda, na mnie sztylety, ostre groty wskroś mię przenikające, jednakże ponieważ jużem skończył dzieło zbawienia ludzkiego, jużem
na drzewie krzyżowym tryumf odniósł z czarta i śmierci wiecznej, jużem książęcia ciemności zwojował – miłość moja, która tak wielkie zwyciężyła katownie,
i te szyderstwa zwycięża. Proszę za nimi: Pater, dimitte illis. – Odpuść im, Ojcze, albowiem nie wiedzą, co czynią”. I rzecze tu kto: jeżeli ta prośba Chrystusa
Pana wysłuchaną była, ponieważ wiele, zostając przy uporze swoim, dostało się
na potępienie? Według zdania Doktorów ś[więtych] odpowiadam, że „exauditus
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est pro sua reverentia”. Wysłuchana była prośba Jezusowa, ponieważ Zbawiciel
osobliwie modlił się za tych, którzy z niewiadomości grzeszyli, bo było ludu pospolitego wiele nieznającego się na Piśmie, ale zmówieni od Żydów, faryzeuszów
i uczonych rabinów, którzy udawali przed ludem prostym Pana Jezusa za zwodziciela i praw Mojżeszowych gwałciciela, tak lud wierząc jako uczonym kapłanom i książętom, „persequebantur Christum zelo legis”, aż im Pan Jezus za to do
nieba promocyją czyni, jako Akta Apostolskie świadczą, że z tych nawróciło się
jednego dnia trzy tysiące do Chrystusa Pana, drugiego pięć tysięcy: „et appositae
sunt in illa die animae circiter tria millia”. Ta to modlitwa za nieprzyjacioły swoje Pana Jezusa sprawiła: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą co czynią. Wiedzą, że
krzyżują, ale nie wiedzą kogo krzyżują; jeżeli oskarża ich przed tobą złość, niechajże ich wymówi i wyegzekwuje niewiadomość”.
[12] O jak wdzięczne były te słowa niebu, jak śliczna a przedtym nigdy niesłychana melodyja! I przeto jej jako Canticum novum, nowego pienia, pilnie słuchało niebo. Ale nam, jako widzę, ludziom nie bardzo miła, gdyż się jej echo o piersi
nie obija kamienne, kiedy przykładem Pana Jezusa często się nieprzyjaciołom odpuszczać nie chce. Woła Pan Jezus: „Diligite inimicos vestros. – Kochajcie nieprzyjacioły wasze”, a zły człowiek z małej okazji na nieprzyjaciela ani spojrzeć chce.
Woła Pan Jezus: „Benefacite eis qui oderunt vos. – Czyńcie tym dobrze, którzy was
w nienawiści mają”, a gniewliwy o zemście myśli. Woła Pan Jezus: „Dimittite et dimitetur vobis. – Odpuszczcie winy nieprzyjaciołom waszym, a będą wam odpuszczone” – a zawzięty człowiek mówi: „Nie odpuszczę, zakrwawił mi serce, wziął mi
honor, nie uczynię, aż mi piasku na oczy nasypią”. Tym też gorzej, bo i ty, każdy
taki człowiecze, nie będziesz miał z synami Boskiemi miejsca w niebie.
[13] O jak wiele takowych ludzi zawziętość nawpychała do piekła! Niech będzie jeden za wiele przykładny dowód potomnym wiekom zostawiony. Pisze pater Gabriel de Vega collegii Madritensis rector, że w Kordubie zacnej familii człowiek, mając gniew na jednego nieprzyjaciela swego, długo trwał w tej zawziętości
i gniewie z niemałym zgorszeniem wszystkich obywatelów, zachorował potym
śmiertelnie, z tegoż kolegijum wezwał spowiednika do siebie, prosząc o spowiedź,
potym o absolucyją i żeby go na tamten świat wyprawił należycie. Spowiednik
tego uczynić nie chce, ażby wprzód jawnie z swoim pojednał się nieprzyjacielem,
ponieważ jego gniew i zawziętość przez tak długi czas jawna była całemu miastu.
Pozwolił chory, do którego gdy był sprowadzony jego gniewu przyczyńca, publicznie oba sobie krzywdy odpuścili, przy ludziach pojednawszy się i przeprosiwszy;
po której odprawionej ceremonii otrzymał absolucyją i świętym wijatykiem opatrzony zostawszy, z wielkim aplauzem i pociechą wszystkiego ludu i kapłana zaraz
w tym umarł. Gdzie bez omieszkania za duszę jego wielkie się nabożeństwa odprawowały, a potym solenny pogrzeb, na którym co żywo szczęśliwą śmierć jemu
ludzie przypisowali i takiej sobie życzyli. Ale ach, słuchajcie, że są inne sądy Boskie, nie takie jak ludzkie, co się stało! Tej nocy zaraz po pogrzebie – mówi tenże
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autor – „Duo effebi pulsant portam Collegii Cordumensis. – Dwóch młodzieńców
przychodzi z pochodniami do forty owego kolegijum kordubeńskiego”. Proszą, aby
wyszedł do nich spowiednik świeżo pogrzebionego, powiadając, że: „Mu mamy
objawić pewną rzecz, która jest znacznego momentu”. Przychodzi spowiednik,
pyta, co za potrzebę mają. Któremu odpowidzieli: „Ta jest potrzeba, ażebyś poszedł
z nami do kościoła, gdzie twego penitenta pochowane ciało”. Tam gdy przyszli,
kazali mu bez wszelkiej bojaźni otworzyć kościół, a gdy weszli, zaraz się obrócili do wielkiego ołtarza, tam mu dawszy kluczyk, kazali otworzyć do cymboryjum
i wyjąć z puszką N[ajświętszy] Sakrament, któremu uczyniwszy uniżoną rewerencyją, prowadzili go i asystowali do grobu owego nieboszczyka; tam przyszedłszy,
rzecze jeden z młodzianów do kapłana: „Wszakże tu twój penitent jest pochowany, który przed śmiercią przy wielu świadkach pojednał się i przeprosił z sąsiadem swoim. A że to tylko powierzchownie uczynił, w sercu jednak swoim gniew
tając, ważył się N[ajświętszy] Sakrament Ciała Pańskiego przyjąć, więc ta komunija poszła mu na sąd gniewu i wiecznego nabawiła potępienia, ponieważ do tego
czasu przeklęty trup trzyma w ustach komunikant”. A wtym jeden z nich począł
bić w ziemię nogą, aż się grób otworzył i on przeklęty trup, podniósszy się, otworzył usta i pokazał hostyją ś[więtą], którą kapłan wziąwszy z wielką rewerencyją, schował do cymboryjum, a potym uderzywszy znowu nogą w ziemię, grób się
zamknął i tak nieszczęśliwy trup poleciał w przepaść piekielną; jakoż nazajutrz
znaleziono fosę w grobie niezgruntowaną bez trupa. Co sprawiwszy, kapłana nazad odprowadzili do kolegijum i zniknęli.
[14] Państwo moje, słuchacze pobożni, niechże nas ten tak straszliwy do odpuszczenia krzywd z serca bliźnim naszym pobudzi przykład, niech żadnemu
nie wychodzi z pamięci, abyśmy złość nam wyrządzoną dobrocią nadgradzali.
Oto wejźrzyjcie na wiszącego na drzewie krzyżowym Chrystusa Jezusa Zbawiciela naszego, patrzcie, jak wiele ucierpiał, jak srodze skatowany, a przecie miłość
jego prawdziwa, zniszczywszy go aż do krzyżowej śmierci, wszystkie rankory nasze, zasiadszy na tronie krzyżowym, w tryumf zmieniła, wszystkim odpuszczenie
grzechów uprasza; a my jeżeli inaczej, i owszem, bez wątpienia, ile razy tak czyniemy przeciwnie, tyle razy nowe rany, nową mękę Zbawicielowi zadajemy. Jeżeli tedy kto dotąd w rankorze jakim zostawał i w gniewie z bliźnim swoim, przy
konkluzji pasji niech uczyni konkluzyją gniewu dla miłości Jezusowej, który dla
miłości człowieka więcej wyświadczył, ponieważ według Chryzostoma ś[więtego] „Nihil facit hominem ita Deo similem, sicut inimicis esse placabilem. – Nic tak
człowieka nie czyni podobnym Bogu, jako świadczenie łaski nieprzyjaciołom”.
Antonius Bendinellus słonia małego odmalować kazał dźwigającego lwa zabitego, z takim napisem: „Debiliores erigunt”. Otóż sama cię uczy bestia, grzeszniku, coś czynić powinien, krew obaczywszy Jezusową; widzisz jej pełny ogrodziec,
pełne ulice i rynsztoki z góry Kalwaryjskiej strumieniami leje, czemuż non ardes
in arma magis? Nu jeno, nu, do oręża, na kogo? na siebie samego, twoja to owa
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i owa krewkość tak wiele krwi z Jezusowego ciała wytoczyła, twoja gorączka ta
się krwią niewinną rozerwała, mścić się tu na sobie samym przez pokutę ś[więtą] grzesznikowi koniecznie potrzeba.
[15] O słoniu powiadają, że kiedy się zemścić nad kim inszym nie może, zęby
swoje o drzewo rozbija, któremu przypisał symbolista: „Peiora relinquo. – Co
gorszego zostawiam”. I ty, każdy bracie grzeszniku, na to się osądź , któryś krwie
Jezusowej winien, jeżeli krwią swoją nagrodzić nie możesz albo nie chcesz, porzućże zęby przy drzewie krzyżowym owe, któremiś sławę niejednego szarpał
i samemuś nieraz nie przepuścił Jezusowi. Aelianus pisze sposób drugi ukojenia zażartego słonia, że kiedy wejźrzy na pannę, zaraz swój impet traci; któremu
przypisał symbolista: „Iam alius ecce. – Oto inszy”. Ej, spojźrzyj, grzeszniku, na
bolesną pod krzyżem pannę, która sama okrutnej Jezusowi pomagała męki. Wydrzyj miecz z serca, a skieruj do serca swojego. Jako kawaler Saulów,2obaczywszy pana przebitego mieczem, samże się na ów miecz rzucił, jako świadczy litera ś[więta]: „Quod cum vidisset armiger eius, irruit super gladium suum”. A któryś,
grzeszniku, na Matkę bolejącą i Syna jej najmilszego miecza nie dobył? „Gladium evaginaverunt peccatores”; na siebie go obróć, a tak siebie samego dekretując, najlepiej o niewinności Jezusa sądzić będziesz.
[16] Ale o jak wiele takich jest, którzy przez złe sądy swoje znowu niesłusznie
niewinnego dekretują Zbawiciela! Pokazał to ś[więty] prałat Udalricus grafowi
nad Renem, do którego gdy ś[więty] biskup z sporządzenia Boskiego przyszedł,
u którego był wielce wdzięcznym gościem, aż oto obaczy mąż ś[więty] białogłowę utrapioną w pewnym pokoju, w więzieniu i w łańcuchu, u której szyje przywiązaną głowę trupią już oczerniałą obaczywszy i wziąwszy wiadomość, że ze psy
jadała, nad tym cudem przestraszony, pyta się ś[więty] biskup tajemnice; któremu
pan odpowiada: „Przezacny prałacie, wiedz o tym, że to moja żona, która cudzołóstwem taką karę ode mnie zasłużyła, ta zaś głowa jest tego, z którym zgrzeszyła; na której pokucie przez rok ja ją trzymać będę”. Co usłyszawszy mąż ś[więty], a o niewinności onej niewiasty strapionej będąc w duchu upewniony, pyta się:
„Z jakich okoliczności takeś ich surowo osądził?”. Któremu odpowie: „Stąd tego
dochodzę, żem ich raz zastał tajemnie z sobą rozmawiających”. Na co ś[więty]
biskup: „A mądraż to, z tak lekkiej okazji nad bliźnim i dożywotnim przyjacielem swoim dokazywać? i bez uwagi sądzić? Powiedz mi, jeżeliś i ty kiedykolwiek
z białogłową nie gadał, a przecie o tobie nikt źle nie rozumiał”. I tak serdecznym mąż ś[więty] wzruszony żalem, gdy się udał do gorącej modlitwy oraz ze
wszystkiemi przytomnemi, stał się cud, że owa głowa już prawie z spróchniałym
językiem te słowa przemówiła: „Ego cum faemina hac non peccavi. – Jam – prawi – z tą białogłową nie zgrzeszył”. Na które słowa wszyscy potrętwieli, ale mąż
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ś[więty] tym się nie kontentując, rozkazał trupa spod szubienice pogrzebionego wykopać, którego przyniosszy do alkierza, gdy głowę uciętą przyłożono, zaraz się zrosła i człowiek już od kilka miesięcy pogrzebiony na nogach stanąwszy,
te słowa do grafa wymówił: „Domine comes, innocentissimam et integerrimam coniugem tuam iudicasti et indigno supplicio affecisti crudeliter, nihil illa unquam in te
peccavit, sed tu in illam”.
[17] Państwo moje, słuchacze pobożni! O jak wiele niesprawiedliwych i teraz
znajduje się sędziów, o których nie tylko w wielkim zgromadzeniu, ale i w ubogiej
komórce by się znajdowało dwoje albo troje ludzi, nietrudno bywa gdzie o bliźnich gadają, sprawy sądzą, obyczaje nicują. O sprawiedliwości ś[więta], gdzieżeś
się z sprawiedliwym sądem podziała, kiedy cię na rozkaz Boski w stołecznym
mieście Jeruzalem prorok Pański znaleźć nie może: „Circuite vias Ierusalem et non
invenietis virum facientem iudicium”. A jestże teraz na świecie? a jestże i w tym
samym mieście? Ach, patrzcie, jaką boleść zadajecie, wszyscy źli sędziowie, że
Jezusa Odkupiciela swojego potępiacie, wiele razy za korupcyją niewinność dekretujecie; patrzcie, wszyscy grzesznicy, jakimkolwiek sposobem obrażający Zbawiciela, że mu daleko większe boleści renowujecie: attendite etc.; którego miłość
szególna, wszelkie zwyciężywszy katownie, na tronie krzyża ś[więtego] zasiadszy, tryumf odniosła: „mors illi ultra non dominabitur”.
[18] Toć już w tej ostatniej scenie boleści i męki Jezusowe, tak od Żydów zadane, jako i od nas renowowane widzieliśmy, ale nie ze wszystkim, więc tego dojdziemy lepiej dokumentu. Hyppolitus Calatanus, człowiek pobożnego żywota, gdy jednę matronę szlachetną próżnościom światowym oddaną wszelkiemi
sposobami, to strofowaniem, to przykładami, to groźbą sądu Boskiego do pokuty i poprawy życia nie mógł nawrócić, mając mieszkanie swoje naprzeciwko jej
okna, czasu jednego, gdy patrzyła z okna, on w swoim wystawił źwierciadło, na
którym był odmalowany krucyfiks. Spojźrzawszy jakoś z<razu>3 matrona z śmiechem wzgardziła nowy sposób na nawrócenie jej od męża ś[więtego] wynaleziony, lecz potym gdy raz i drugi wejrzała i uważała za łaską Boską figurę odmalowaną rozpiętego na krzyżu Zbawiciela, tak skruszoną została, że mówić z sobą
poczęła: „O jako ja mizerna i nieszczęśliwa jestem białogłowa! Ja miękko na niewstydliwym spoczywam łożu, a na Odkupiciela mojego na twardym krzyżu wiszącego patrzyć się nie wstydzę? Widzę ręce moje drogiemi manelami i pierścieniami przyozdobione, a oto ręce i nogi n[ajświętszego] Jezusa mojego okrutnie
gwoźdźmi przybite. Widzę włosy moje strefione, patrzę na włosy Chrystusowe powyrywane i we krwi zbroczone, tu ówdzie roztargane. Widzę twarz moję
ukolorowaną i rumianą, patrzę na twarz Odkupiciela mojego zbledniałą i krwią
spluszczoną, plwocinami oszpeconą i policzkami grzechów moich zbitą. Widzę
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głowę moję drogiemi klejnotami przypstrzoną i uperfumowaną, patrzę na głowę Jezusa mojego okrutnie cierniem zranioną. Widzę ciało moje w wspaniałe
szaty przyodziane, patrzę na ciało Jezusowe nagie, skatowane i purpurą własnej
krwi przyobleczone. Ach, Chryste Jezu – rzekła potym – dla mnie ukrzyżowany! Jak-em daleko dotąd od ciebie błądziła! jakom różne życie od twego prowadziła! Ty już będziesz, Zbawicielu, na dalszy czas życia mojego źwierciadłem dusze mojej, ty przykładem moim, ty ozdobą moją, od wzoru życia twego już nigdy
nie odstąpię”. Co i uczyniła, i życie swoje świątobliwie skończyła.
[19] Państwo moje, słuchacze pobożni, miejcie ten przykład zawsze w pamięci. A czuje się kto z was do tych i podobnych próżności światowych, otóż wam
na konkluzyją tej ostatniej sceny dyjalogu męki Jezusowej prezentuję źwierciadło
albo figurę ukrzyżowanego Zbawiciela. Porachuj się każdy z sumnieniem swoim,
jako kto żyje, w jak ciężkich grzechach brodzi. Wejźrzyj na ciało swoje, grzeszniku, któremu tak dogadzasz, patrz na ciało Jezusowe tak ciężko skatowane! Co
za komparacyja człowieka do Boga, a przecie Bóg i człowiek z miłości co ucierpiał za grzechy nasze! a my za grzechy nasze cierpieć nie chcemy. O zaprawdę
mówić możemy z Drogoniuszem ś[więtym]: „Fecisti, Domine Jesu, de corpore tuo
speculum animae meae. – Uczyniłeś, Panie Jezu Chryste, z ciała twojego P[ańskiego] źwierciadło duszy mojej”. Widzicie oto wszyscy ukrzyżowanego Zbawiciela, że niemasz w nim zdrowia a planta pedis etc., ale nie widzicie wszystkiego,
co dla nas ucierpiał. Widzicie oto twarz P[ana] od policzków zsiniałą, ale wiele razy nie wiecie: tysiąc i dwa razy policzkowano Zbawiciela – świadczy Augustyn ś[więty]. Okrom tego pogębkowania i poszyjkowania odebrał sto i dwa razy.
Pluniono na twarz jego n[ajświętszą] 36 razy. Uderzono o ziemię 22 razy, kopany był nogami sprośnemi 19 razy, pięściami, kłykciami bicia po głowie, twarzy,
plecach i innych miejscach uderzono 300 razy, targano za włosy 27 razy, nadto
uderzenia po wszystkim ciele różnie było pięć tysięcy siedmdziesiąt i pięć razy,
według zdania Birgitty, Gertrudy, Mechtyldy ś[więtej] w głowie n[ajświętszej]
tysiąc ran od ciernia uczyniono, a 40 razy w ukoronowaną uderzono głowę, nadto przed koronowaniem plag odebrał 6666, sto trzydzieści tysięcy kropel wylał
krwie swojej P[an], tak że 70 źródłami płynęła. A jako Alanus de Rupe powiada, że przy biczowaniu samym tyle P[an] Jezus krwie wylał, iż gdyby kto po sto
Pacierzy i Zdrowaś Maryja przez 17 lat mówił, dopiero by każdą kroplę krwi Jezusowej pozdrowił.
[20] Przezierajcież się w tym źwierciedle cierpliwości, jako naucza Laurentius Iustinianus: „Christus nobis patiendi speculum factus est”. W tymże źwierciedle mówi: „Clamant sputa, clamant clavi, clamat lancea, ut ipse toto corde diligatur,
qui prae dilectione tanta perferre dignatus est. – Wołają plwociny, wołają gwoździe,
woła włócznia i wszystkie rany, abyśmy tego całym sercem kochali, który dla miłości naszej tak wiele znieść raczył”. Toć już w całości widzieliście katownie, boleści Jezusowi tak od Żydów zadane, jako też i od nas renowowane. Widzieliście
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i miłość na tronie krzyżowym tryumfującą, jednak dla lepszego dokumentu weźmy sobie na uwagę, co pisze Arysteas, że Salomon miał pierścień figury i litery
w sobie tający; były na drogim kamieniu dwie wyrznięte korony, cierniowa i złota, a między koronami te były słowa: „Victoria amoris. – Zwycięstwo miłości”.
Wokoło zaś te było widać litery: A.C.F.R.I.C., których nikt nie mógł wytłumaczyć, póki królowa Saba wielkiemi prośbami nie otrzymała u Salomona tych liter interpretacji, której rzekł Salomon: „Mądra królowa, masz wiedzieć, że trzy
rzeczy w tym pierścieniu są uwagi godne. Naprzód, że w nim zawiera się korona złota, druga cierniowa, trzecia, że to korony obiedwie z sobą są złączone. Co
się tycze złotej korony, to wyrażają litery: «A – aurea, C – corona, F – fortissimus,
R – regnat, I – in, C – caelis. – Z złotą koroną najmocniejszy króluje w niebie».
Względem zaś cierniowej korony, tak się mają rozumieć te litery: «Aspera corona
Filius redimitus inferiora calcabit. – Ostrą koroną Syn uwieńczony niskości zdepce piekielne». Że zaś te korony wzajemnie są złączone, ten sens wyrażają litery
pomienione: «Amoris cognita fortitudo regalium insigniorum copulatio. – Miłości
uznana potęga królewskich jest znaków złączeniem». Do czego te kwadrują słowa: «Victoria amoris – Zwycięstwo miłości»”. Jakoby chciał rzec: ta jest moc, potęga i zwycięstwo miłości, w której tryumfuje ten tylko, który te dwie korony sobie przeciwne mógł złączyć do kupy.
[21] Teraz do naszego, Państwo moje, stosujmy propositum. Korona złota, którą Syn Boski jest uwieńczony i przyozdobiony w niebie od wieków, jest bóstwo
jego; cierniowa korona jest jego człowieczeństwo, które przyjął w czasie, którym
go ukoronowała Matka jego w dzień zaślubienia wcielenia jego. Cierniowa jest
bez wątpienia, która mu ciernie, głogi, gwoździe wydała z siebie. W tym jednak
najbardziej zwycięża i tryumfuje miłość, że te dwie korony złączyła; wielki albowiem skutek nam jest objawiony miłości Zbawiciela: to wyrobiwszy, że niecierpiący i nieśmiertelny w koronie złotej Bóg stał się w koronie cierniowej człowiek
cierpiący i śmiertelny. Zwycięstwo tedy miłości w tym, że tryumfuje nad Bogiem
miłość: „Victoria ergo amoris, triumphat de Deo amor”. Ponieważ zwyciężywszy
wszelkie katownie, zadosyć uczyniwszy woli i sprawiedliwości Boskiej, nie tylko
miłość Jezusowa niezwyciężone zwyciężyła, trudne w łatwe, gorzkie w słodkie
zamieniła rzeczy, nie tylko się objawiła w komunikacji 5 chleba – 5 ran i dwóch
ryb – bóstwa i człowieczeństwa, nie tylko pod cymeryjami katowni przytłumiona
będąc, bardziej ku nam pałała, nie tylko persewerując kroku nie uchybiła, ale też
już na koniec prawdziwa miłość Jezusowa, siebie zniszczywszy, na tronie krzyżowym oto już zasiadszy, szczęśliwie tryumfuje, grzech, czarta, śmierć, piekło alboli
otchłanie zwojowawszy. Toć już i ta ostatnia scena swój skutek odebrała, w której przypatrzywszy się mękom i katowniom, boleści tak od Żydów zadanej, jako
i od nas renowowanej, oglądaliście prawdziwej miłości Jezusowej tryumf i zwycięstwo: „Amor verus Filii Dei seipsum destruens usque in cineres, in throno crucis reportat triumphum”.
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Jednak żebyście i z tej ostatniej sceny, i owszem już z zakończonego dyjalogu męki Jezusowej daremnie nie odeszli, przypatrzcie się krótko i odbierzcie
owoc alboli pożytek zbawienia waszego, który wynika z tego skarbu najdroższego męki Jezusowej. A ten jest naprzód, że kto pobożnie rozpamiętywa mękę Jezusową, takiego człowieka na trojakiej części ciała swojego rysuje Zbawiciel. Na
ręku naprzód, aby mu we wszystkich dopomógł potrzebach; na nogach, aby z nim
zawsze zostawał, tak w szczęściu, jako i w nieszczęściu salwując go i ratując. Na
ostatek rysuje na sercu swoim, że nigdy o takim dylekcie swoim nie zapomnie,
jako przez Izajasza powiedział: „Si oblivisci potest mater filii uteri sui et si illa oblita
fuerit, ego tamen non obliviscar tui. – Jeżeli matka może zapomnieć syna swojego?
a choćby ona zapomniała, ja o tobie nie zapomnę”, człowiecze, byleś tylko był
wdzięcznym dobrodziejstwa mojego. A do tego, że człowiek pobożnie rozmyślający mękę Zbawiciela w ostatni moment życia swego pocieszony będzie i po
śmierci do Królestwa Niebieskiego przyjęty, jako świadczy Lobet in Dominica 2.
Quadrag[esimae]: że Jan ś[więty] po wniebowzięciu N[ajświętszej] Maryi Panny
wzdychając we dnie i w nocy modlił się pragnął widzieć N[ajświętszą] Maryją,
która mu się pokazawszy, po długich rozmowach o okrutnej śmierci Syna swojego, o boleściach swoich na górze Kalwarii podjętych to powiedziała, że: „Syn mój
kochany tym, którzy nabożnie rozmyślają mękę jego, trojaką łaskę przyobiecał.
Pierwsza, że każdego z nich przed śmiercią serdeczną udaruje skruchą. Po wtóre,
że macierzyńską moję będą mieli przytomność i pewną obronę. Trzecia, że Syn
mój straszny sędzia żywych i umarłych moc i prawo zlecił mi nad takiemi, abym
według woli mojej z niemi przy ostatnim terminie postąpiła”.
[23] Państwo moje, a cóż jest najpotrzebniejszego każdemu, jeżeli nie łaski i fawory wynikające z pobożnego rozmyślania męki Jezusowej? Oto żeście przypatrzywszy się boleści i męce Jezusowej, oglądali i miłość na koniec tryumfującą,
za coście też i pożytek wynikający z skarbu tego odebrali. A teraz przy konkluzji,
gdy uważam, widzę, że pięknyś dała przykład z siebie, Archikonfraternio Anny
i Franciszka ś[więtych] na tych pasyjach, ubolewając nad Zbawicielem przez ten
post ś[więty] i innym będąc pobudką do kompasji; toć też godnaś nadgrody. Zaczym dziękuję naprzód tobie, prześwietna, szlachetna i sławetna Archikonfraternio Anny i Franciszka ś[więtych]. Dziękuję i wam wszystkim przytomnym, którzyście uczęszczali na te feralne sceny dyjalogu, komedii i tragedii męki Jezusowej,
którzyście dopomagali sercem i afektem Zbawicielowi, jeżeli biczując ciało swoje umorzyliście i grzechy, jeżeli modlitwy i wzdychania wasze korespondowały
z sercem, za co niech będzie pochwalone na wieki imię najsłodszego Jezusa mojego. Jeżeli tak jest, toć dziękuję wam wszystkim słowy ukrzyżowanego Zbawiciela: „Venite ad me omnes, qui laboratis et onerati estis. – Pódźcie do mnie wszyscy, którzy pracujecie i obciążeni jesteście kontemplacją męki mojej”. Pódźcież ze
mną wszyscy sercem i afektem po nadgrodę do ukrzyżowanego Jezusa, a upewniam, że bez pochyby w nadgrodę odbierzecie niebo. Ponieważ według apostoła:
[22]
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„Si fuistis socii passionum, eritis et consolationis”. Jeżeliście szczerze ubolewali wespół z cierpiącym dla zbawienia Jezusem, będziecie się cieszyć i z tryumfującym
w uwielbionym ciele, zostawszy uczestnikami Królestwa Niebieskiego.
[24] Ale ja jeszcze mam was prosić o jednę rzecz; a wiecież o co? Oto biorę miasto skrzyneczki albo miseczki przebite serce Pana Jezusowe i nadstawiam wam,
żebrząc i prosząc: „Date nobis. – Dajcież mnie i Panu Jezusowi”. A co? Oto ty
krzywdę, którą masz od bliźniego lub to na fortunie, lub na honorze i sławie. Date.
Ty osobę, z którąś albo dla której dotąd obrażał Pana Jezusa, juże ją porzuć a kochaj Zbawiciela, który dla miłości twojej wyniszczył się na krzyżu aż do śmierci.
Date – Dajcie. Ty cudze wróć a nie pragnij więcej, proś Boga, abyś tego mógł pożyć, co ci Bóg dał; nie bądźże już chciwy cudzej pracy, ponieważ i z tego, co masz,
ścisły cię przed Bogiem czeka rachunek. Date – Dajcież Panu Jezusowi, bo on za
was duszę swoję dał. A dali żeście mu co? Ja nie widzę; ale Pan Jezus widzi, który serca wasze przenika, jeżeliście mu cokolwiek dali: jedni, że nie będziecie tego
albo tego czynić więcej; drudzy, gdy życie swoje poprawicie, w całości nawróciwszy się do Boga – mile przyjmuje i do serca swego przytula, asekurując was, że
z serca wam wdzięczen będzie. Więc przy tej konkluzji, gdy cześć Bogu oddawać
będziemy, Te Deum laudamus zacząwszy, dziękujcież i wy, chwalcie Boga wszyscy, że wam dał tę łaskę swoję do powstania z grzechów, miejcież przed oczymia
okrutną mękę Jezusową wszyscy w utrapieniu zostający, a cierpliwie znosić będziecie; miejcie ją przed oczyma wszyscy w pokusach zostający, a łatwo odpór
dacie. Miejcie kapłani i duchowni, a doskonałości większej nabędziecie. Miejcie
wszyscy w stanie małżeńskim zostający, a nauczycie się zobopólnej miłości, jako
Boga i siebie samych kochać macie. Miejcie wdowy, a w swoim osieroceniu pociechy na sercu doznacie. Miejcie panny, a rozkochacie się od razu w Oblubieńcu waszym najsłodszym Jezusie. Zgoła wszyscy grzesznicy miejcie przed oczyma waszemi mękę Jezusową, ponieważ ktokolwiek w gorączce grzechów swoich
ma pragnienie, z strumienia gorzkiej męki Jezusowej weźmie posilenie. Do czego nas zachęca Augustyn ś[więty]: „Inspice vulnera pendentis, sanguinem morientis, praetium redimentis, cicatrices resurgentis; caput habet inclinatum ad osculandum,
cor apertum ad diligendum, brachia extensa ad amplectendum, totum corpus expositum
ad redimendum. Haec quanta sint, cogitate, haec in statera cordis vestri appendite, ut
totus vobis figatur in corde, qui totus pro nobis fixus fuit in cruce. – Patrz, grzeszniku, i owszem wszyscy wejźrzyjcie na rany wiszącego, krew umierającego, szacunek odkupującego, blizny zmartwychwstałego. Głowę ma skłonioną, aby nas pocałował, serce otwarte, aby nas kochał, barki i ręce wyciągnione, aby nas obłapił,
wszystko ciało wystawione na krzyżu na odkupienie. Co to za miłość, uważajcie,
na wadze serca waszego zawieście, aby wszystek w sercu waszym zostawał, który
wszystkiego siebie dał na krzyż”.
[25] O zaprawdę, Chryste Jezu, attendimus et vidimus, quod non est certe dolor et
amor, nec unquam fuit, quam dolor et amor tuus, qui in passione seipsum destruens, in
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cruce reportavit triumphum. Za co obiecujemy odtąd miłość miłością nadgradzać,
a jako sławny doktor i akademik loweński Justus Lipsius, już podeszły w latach będąc, u cudownego obrazu Matki Boskiej pióro swoje powiesił, tak i ja najniegodniejszy składam i tobie dedykuję, N[ajświętsza] Monarchini N[iepokalanie] Poczęta Maryja P[anna], wespół z Synem bolejąca, ten dyjalog męki Syna twojego
z głęboką pokorą te wszystkie sceny pasjonalne albo kazania; oraz i ze mną najniegodniejszym grzesznikiem pod nogi twoje panieńskie ścielę, suplikując ze wszystkiemi grzesznikami największy winowajca, abyś, miłosierna Matko, stała się ucieczką naszą, którzy jesteśmy przyczyną tak okrutnej męki i śmierci N[ajświętszego]
Syna twojego. Przyjmijże, Matko miłosierdzia, ten lichy upominek, a w godzinę
śmierci naszej pokaż nam macierzyński swój afekt, o co upadając pokornie do stóp
twoich, kończę słowy Bernarda ś[więtego]: „O felix Maria! Tu mater regis, tu mater exulis, tu mater rei, tu mater Dei, tu mater iudicis, tu mater Dei et hominis, cum
sis mater utriusque, discordias inter tuos filios sustinere nequis. – O szczęśliwa Maryja!
Tyś matką króla, tyś matką wygnańca, tyś matką sędziego, tyś matką obwinionego,
tyś matką Boga, tyś matką człowieka, a żeś matką obudwu, nie zniesiesz zwadki
między synami swojemi”. Ale wszystkim winowajcom i mnie największemu uproś
szczęśliwe dokończenie doczesnego żywota. „Oro supplex et acclinis, cor contritum
quasi cinis, gere curam mei finis. Per Christum Dominum nostrum”. Amen.
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Objaśnienia
[1]

po zakończonej szóstej anatomicznej scenie – nawiązanie do kazania szóstego, w którym
szczegółowo omówiono rany na ciele Chrystusa.
jeżeli – czy.
kompasji – współcierpienia.
„Omni tempore diligit qui amicus est” – Prz 17, 17.
renowacyją – tu: ponawianie.
„O vos omnes…” – „O wy wszytcy, którzy idziecie przez drogę, obaczcie a przypatrzcie
się, jeśli jest boleść jako boleść moja” (Lm 1, 12).

[2]

eksprymują – przedstawiają.
prawie – prawdziwie, istotnie.
„Ego iustitias vestras iudicabo” – trawestacja Ps 74, 3: „Gdy wezmę czas, ja sprawiedliwości sądzić będę”; werset umieszczany na ścianie trybunałów w dawnej Polsce.
zobopólnie – wzajemnie.
suspicyje – podejrzenia.
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obligacyjom – zobowiązaniom, obowiązkom.
[3]

oraz – jednocześnie.
„Dominus quoque transtulit peccatum tuum” – „Pan też przeniósł grzech twój”.
translacji – przeniesienia; tu nawiązanie do łacińskiego tekstu: transtulit pochodzi od tego samego czasownika co translatio.
„Veni, Domine, et noli tardare” – parafraza Ha 2, 3: „bo przychodzący przydzie, a nie zamieszka”; w liturgii gregoriańskiej śpiew na Alleluja na IV niedzielę Adwentu.
„Defecerunt oculi mei…” – Ps 68, 4
„Utinam disrumperes …” – Iz 64, 1.
„Deglutiamus eum sicut infernus viventem” – „Pożrzemy go jako piekło żywego” (Prz 1, 12).
„Ecce rex tuus venit tibi mansuetus” – Mt 21, 5.
„Non habemus regem nisi caesarem” – „Nie mamy króla, jedno cesarza” ( J 19, 15).
„Hosanna Filio David…” – Mt 21, 9.
„Tolle, tolle, crucifige eum” – J 19, 15.
„Domine, tantum me diligis…” – św. Bonawentura, Stimulus Divini amoris, ks. 2 rozdz. 2.

[4]

synopsis (gr.) – streszczenie.
pacyjent – tu zgodnie z etymologią: cierpiący (łac. patiens).
amor Filii Dei non potuit abscondi – miłość Syna Bożego nie mogła się ukryć.
persewerującą – trwającą, nieustanną.
rankory – gniewy.
amor verus Filii Dei… – prawdziwa miłość Syna Bożego unicestwiająca samą siebie aż
do zniszczenia odnosi triumf na tronie krzyża.
Ad M.D.G.B.M.V.H. – Ad maiorem Dei gloriam Beataeque Mariae Virginis honorem (na
większą chwałę Boga i cześć błogosławionej Maryi Dziewicy) – tradycyjna formuła zakończenia.

[5]

induktę – wstęp, element wprowadzający.
w parentalnym kole – w kręgu żałobników (bliskich zmarłego).
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„Nequaquam, ut mori solent ignavi, mortuus est Abner” – „Nie tak, jako zwykli umierać ludzie nikczemni, umarł Abner”.
Herakliusz – (ok. 574–641), cesarz bizantyński, prowadził wojnę z Persami i zwyciężył
ich pod Niniwą w 627 r.
sub arcum triumphalem – pod łukiem tryumfalnym.
„Captivam duxit captivitatem” – „wiódł więźnie poimane” (Ef 4, 8, cytowany Ps 67, 19).
Werset ten używany jest w liturgii gregoriańskiej w śpiewie Alleluja na Wniebowstąpienie Pańskie.
ekspektantów – oczekujących.
„laqueus contritus est et nos liberati sumus” – „sidło się potargało, a myśmy wybawieni” (Ps 123, 7).
spolijały – łupy.
[6]

delineacyja – szkic, zarys.
Augustyn – św. Augustyn (354–430 po Chr.), filozof, pisarz chrześcijański, autor autobiograficznych Wyznań, wielkiej syntezy dziejów O państwie Bożym, dzieł dogmatycznych (m.in. O Trójcy Świętej), polemicznych, egzegetycznych (m.in. Objaśnienia do psalmów), kazań i listów.
według Grzegorza świętego – brak bliższych danych utrudnia stwierdzenie, o którego świętego chodzi: Grzegorza z Nazjanzu, z Nysy czy Grzegorza Wielkiego.
się […] padały – pękały.

[7]

co z oczów, to i z myśli – wyrażenie przysłowiowe, NKPP 2, Oko nr 20.
lidyjskim kamieniem – lidyt, łupek krzemionkowy, skała osadowa stosowana jako kamień
probierczy przez złotników.
Guilelmus Pera[l]dus – Guillaume Perault (ok. 1190–1271), dominikanin, arcybiskup
Lyonu, autor popularnej Summy cnót i wad (Summa virtutum et vitiorum).
z wielką substancyją – z wielkim majątkiem.

[8]

„Rursus crucifigentes sibimetipsis Filium Dei” – „znowu krzyżujący sami sobie Syna Bożego” (Hbr 6, 6).
litera święta – Pismo Święte.
„Compuncti sunt corde…” – Dz 2, 37–38.

[9]

amazji – ukochanej.
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eksprobrował – czynił zarzuty.
sentencyją – wyrok.
tyć to – ależ to.
[10]

„Adeamus ergo cum fiducia…” – Hbr 4, 16.
Guilelmus Paryski – Guillaume de Paris, Guilelmus Parisiensis (1437–1485), dominikanin, profesor teologii, autor m.in. dzieła o siedmiu sakramentach.

[11]

„Pater, dimitte illis” – Łk 23, 33.
„exauditus est pro sua reverentia” – „był wysłuchan dla swej uczciwości” (Hbr 5, 7).
„persequebantur Christum zelo legis” – „prześladowali Chrystusa z gorliwości w przestrzeganiu prawa”, fragment pisma św. Bernarda Capitula haeresum Petri Abaelardi (Epistula
190). Św. Bernard z Clairvaux (1090–1153) – cysters, wybitny filozof, mistyk i kaznodzieja (Doktor Miodopłynny). Znany z żarliwych kazań maryjnych i mów nawiązujących do Pieśni nad Pieśniami.
„et appositae sunt in illa die…” – Dz 2, 41.

[12]

„Diligite inimicos vestros” – Mt 5, 44.
„Dimittite et dimittitur vobis” – Łk 6, 37.

[13]

pater Gabriel de Vega – brak informacji o tak się nazywającym zakonniku, rektorze kolegium madryckiego; w latach 1559–1615 żył natomiast Gabriel Lasso de la Vega, poeta, dramaturg i historyk.
absolucyją – rozgrzeszenie.
przyczyńca – sprawca.
wijatykiem – komunią chorych.
cymboryjum – cyborium, naczynie do przechowywania hostii w tabernakulum.
fosę – dół.

[14]

według Chryzostoma – św. Jan Chryzostom (zm. 407 po Chr.), biskup Konstantynopola. Słynął jako znakomity mówca (gr. Chrysostomos – Złotousty); wiele jego kazań służyło egzegezie ksiąg biblijnych. Był też autorem listów i traktatów.
Antonius Bendinellus – Antonio Bendinelli (1515–1575), humanista włoski, biograf Scypiona Afrykańskiego, polemizował z Karolem Sygoniuszem.
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„Debiliores erigunt” – „Podnoszą słabszych”. Z opisu wynika, że chodzi tu o konstrukcję
emblematyczną, a podane tu dwa słowa stanowią lemmę (inskrypcję).
non ardes in arma magis – nie płoniesz chęcią użycia broni.
[15]

symbolista – autor dzieła symbolograficznego; często posługiwano się w takich pracach
emblematami, łączącymi obraz i tekst.
Aelianus – Klaudiusz Elian (ok. 190–260 po Chr.), sofista, nauczyciel wymowy, autor
dzieła O naturze zwierząt.
„Gladium evaginaverunt peccatores” – „Grzesznicy wyjęli miecz z pochwy”.

[16]

święty prałat Udalricus – św. Udalryk, biskup Augsburga (890–973).
z sporządzenia Boskiego – ze zrządzenia Bożego.
„Domine comes…” – „Panie hrabio, osądziłeś i okrutnie zadałeś niezasłużoną karę twojej najniewinniejszej i najczystszej małżonce, w niczym ona nigdy nie zgrzeszyła przeciw tobie, lecz ty przeciw niej”.

[17]

nicują – krytykują.
„Circuite vias Ierusalem…” – „Obieżcie drogi Jeruzalem […] a nie znajdziecie męża czyniącego sąd” ( Jr 5, 1 – parafraza).
„mors illi ultra non dominabitur” – „śmierć mu więcej panować nie będzie” (Rz 6, 9).

[18]

Hyppolitus Calatanus – nie udało się znaleźć bliższych informacji.
manelami – bransoletami.
policzkami – uderzeniami w policzek.

[19]

czuje się – ma skłonność.
z Drogoniuszem świętym – św. Drogo (ok. 1118–1189), pustelnik przy kościele w Sebourgu, wcześniej zrzekł się majątku i był pasterzem.
a planta pedis etc. – „Od stopy nogi aż do wierzchu głowy niemasz w nim zdrowia” (Iz 1, 6).
tysiąc i dwa razy policzkowano Zbawiciela – wielu autorów liczyło skrupulatnie męki zadawane Jezusowi; tu Seriewicz zebrał informacje z różnych źródeł.
pogębkowania i poszyjkowania – uderzenia w twarz i w szyję.
Birgitta, Gertruda, Mechtylda – trzy mistyczki średniowieczne. Św. Brygida Szwedzka (1303–1373), doznawała widzeń, głównie o treści maryjnej i pasyjnej, które spisała
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w Objawieniach niebieskich (Revelationes caelestes). Św. Gertruda z Helfty (1256–1302),
niemiecka benedyktynka, mistyczka. Była wykształcona, prowadziła życie ascetki, spisywała swe wizje. Najważniejsze jej dzieła: Objawienia, Ćwiczenia duchowe. Św. Mechtylda z Hackenborn (1241 lub. 1242–1299), niemiecka mistyczka żyjąca w klasztorze
w Helfcie; jej doświadczenia spisane przez współsiostry noszą tytułLiber specialis gratiae.
Alanus de Rupe – (Alain de la Roche, ok. 1428–1475), dominikanin, który był gorliwym
propagatorem modlitwy różańcowej; w wydawanych po jego śmierci pismach pewną
część stanowią egzempla.
Pacierzy – modlitw Ojcze nasz (łac. Pater noster).
[20]

Laurentius Iustinianus – św. Wawrzyniec Iustiniani (1381–1456), zakonnik, potem biskup Castello i pierwszy patriarcha Wenecji. Obszerna twórczość obejmuje listy, kazania i traktaty ascetyczne. Najważniejszy z nich nosi tytuł Lignum vitae (Drzewo życia).
Ważne miejsce w jego dorobku zajmuje tematyka pasyjna; tu zob. Opus de triumphali agone Christi (O tryumfalnym boju Chrystusa).
„Christus nobis patiendi speculum factus est” – „Chrystus stał się dla nas zwierciadłem cierpienia”.
Arysteas – właściwie Pseudo-Arysteas, Żyd żyjący w Egipcie w II w. przed Chr. podający się za dworzanina króla Egiptu Ptolemeusza II, autor listu do Filokratesa, w którym
przedstawia legendę o powstaniu Septuaginty, greckiego tłumaczenia Biblii hebrajskiej.
Nie ma jednak w tym utworze informacji o pierścieniu Salomona.
kwadrują – stosują się, odpowiadają czemuś.

[21]

propositum – zamiar.
cymeryjami – prawodpodobnie: ciemnościami. Utworzone zapewne od nazwy Kimmeryjczyków, ludu żyjącego na północy, ukaranego przez Zeusa na ciemności Hadesu za
odmowę kultu bogów olimpijskich.

[22]

salwując – zbawiając.
dylekcie – ukochanym.
Lobet in Dominica 2. Quadrag[esimae] – nie udało się odnaleźć źródła; zapis wskazuje, że
mowa o kazaniu na drugą niedzielę Wielkiego Postu.

[23]

Archifraternio Anny i Franciszka – bractwo św. Anny przy lubelskim kościele bernardyńskim pod wezwaniem Nawrócenia św. Pawła powstało w 1596 r. Kościół i klasztor
w Lublinie odgrywały znaczącą rolę w dziejach zakonu w Polsce: od połowy XVII w.
mieściło się przy nim studium teologiczne, którego wykładowcą był przez pewien czas
Adrian Seriewicz.
feralne – smutne, żałobne (łac. feralis, e).
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[24]

pożyć – użyć, spożytkować.
asekurując – zapewniając.

[25]

„attendimus et vidimus…” – „słyszymy i widzimy, że zaiste nie ma cierpienia i miłości,
ani nigdy nie było, takiej jak cierpienie i miłość twoja, która, wyniszczając się w męce,
odniosła tryumf na krzyżu”.
Justus Lipsius – (1547–1606), filozof i filolog niderlandzki, profesor uniwersytetów w Jenie, Lejdzie i Lowanium. Wydał liczne prace antykwaryczne na temat historii i kultury
Rzymu starożytnego. Zwolennik idei stoickich, które godził z chrześcijaństwem. Najważniejsze dzieła: De constantia (O stałości) 1584, Politicorum libri sex (1589).
„Oro supplex et acclinis…” – końcowy fragment hymnu Dies irae, przypisywanemu Tomaszowi z Celano (XIII w.), przyjacielowi i pierwszemu biografowi św. Franciszka z Asyżu.

Jan Franciszek Włocki
(Jan Franciszek od św. Józefa)

Kazanie na szóstą niedzielę postną
Venerunt in locum qui dicitur Golgota, quod est Calvariae locus. Matt.
Przyśli na miejsce, które się nazywa Golgota, które jest Kalwaryi miejscem.
Saturabitur opprobriis. Thren. 3
Będzie nakarmiony zelżywościami.

Chwała Bogu! Kiedy już na górze stanął Zbawiciel Jezus, już też więcej gorzkich zelżywości potraw zażywać nie będzie, już mu zawzięty lud żydowski posiłku pożądanego – ego alium cibum habeo quod vos nescitis – odpoczynku wdzięcznego po krwawym traktamencie pozwoli. Sturbowanemu następującą Sodomy
ruiną Lotowi na górze kazano szukać sposobnego do salwowania się z domem
swoim kącika: in monte salvum te fac. Skołatana falami Noego arka, przepłynąwszy jak długi i szeroki świat rozlane wody, na armeńskich beśpieczne od nawałności skłonienie nalazła górach: Requevit Arca mense septimo, 27. die mensis super
montes Armeniae. Spracowany długą za morze Tiberiadis podróżą lud gdzież refekcyją swoję i posilenie znużonych ciał odebrał? Na górze: Subiit in montem Jesus, multitudo magna veniebat ad eum, et impleti sunt. Wyszedłeś, Zbawicielu mój,
jako Lot sprawiedliwy, z między złośliwych faryzeuszów, na zgubę twoję rabinów
zajątrzonych; wyszedłeś z miasta jerozolimskiego, które za życzliwość twoję oddawało ci niechęci, za prace nakarmiło cię trudami; stanąłeś jako arka na tej górze, toć nieomylnie z krwawego oschniesz męki twojej potopu. Wyszedłeś jako
podróżny Elijasz na górę, toć tam przecie refekcyją po pracy najdziesz, miejsce
spoczynku po feralnej uczcie. Spocząłeś, bolesny Panie, na Kalwarii, ale ach z takim odpocznieniem! Krzyż nieociosany z ostrych sęków za miękkie podesłano ci
łoże. Głowa nie miała wezgłówka, na który by, skołatana tak wielą o zbawienie
nasze kłopotami, skłoniła się; ręce i nogi miasto tego, co naturalnym ułożeniem
się miały sobie uczynić folgę, jak cięciwa na drzewie sromotnym rozciągnione.
[1]
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Otóż po krwawym traktamencie! Saturabitur opprobriis, czy-li też po deambulacji męki swojej, jak ją nazywa Hugo Kardynał: „Deambulatio Christi fuit eius
Passio, ubi deambulabat de flagellis ad illusiones, de illusionibus ad sputa, de sputis ad
colaphos, de colaphis ad crucem, de cruce ad mortem”. Do takiego przystępuje spoczynku, sen śmiertelny wiąże mu oczy. A że snowi przypisują: Alma quies somnus, lassorum tutor et altor, iż on tuczy i karmi znużone sfatygowaniem się ciała, więc ostatni ten będzie traktament feralny śmierci Jezusowej, którym go przy
podaniu żółci i octu w konaniu żydowska nieludzkość poczęstowała i umorzyła.
Proszę, P[rzezacni] M[oi], do stołu krzyżowego, tu łez ostatek wylejcie w kompasji, tu skruszonemi konającego Jezusa posilcie sercami, a zasmakowawszy sobie w tej uczcie, aż do śmierci tych stołów nie odbiegajcie.
[2] O zastawionych przez wszytkie niedziele postne stołach nie pytam się, co
za gust i upodobanie w nich było, bo wiem, że mi każdy Chryzostoma świętego
słowy odpowie: „Mortiferis venenis nihilo melius, imo multo peius hae mensae constitutae sunt”; gdyby byli trucizną i arszenikiem zaprawione zastawili Chrystusowi uczniowie przystawki, coś by lżejszego było nad to wszytko traktowanie tak
zelżywe, tak okrutne i niemiłosierne. A jeżeli za największą to mamy sobie konfuzyją, kiedy co zgryźliwego publicznie nas potyka – jakoż tu Synowi Boskiemu
nie większa działa się krzywda, kiedy nie tylko Jerozolima, ale i postronne na tę
ucztę patrzały narody, jak wiele zgryzł kontemptów, przekęsowania Zbawiciel
świata, że przy owych illuzyjach illudebant ei, do obmierżenia przychodziło: Posuerunt me abominationem sibi.
[3] Aryamnes wielki bogacz Francji ze wszytką francuską ziemią łożył zakład,
że miał przez cały rok częstować ludzi. Aby swojej mógł dokazać imprezy, cóż
czyni? Którędy szły najwalniejsze gościńce, powystawiał austeryje, wjezdne domy,
sałasze z chrustów tak obszerne i przestrone, że w jednym po trzysta kilkadziesiąt ludzi wygodnie się mieściło. Tam w kotłach wielkich umyślnie na to robionych przez rok jeść gotowano, prowianty, wina, chleba i co potrzeba było, dawano. Wysadzeni na to z umysłu ministrowie, którzy tego pilnowali, żeby nie tylko
z miast i wsiów proszono gości, ale też przejeżdżających wzywano, i tak zawsze
tysiącami do owego podróżnego bankietu ciągnęło się ludu ze wszech stron, że
nie myśląc o tym, na ochotę trafiali. Za zjedzone łakomo jabłuszko świat cały
sprawiedliwość Boska poczęstować chłostą swoją obiecowała się i gotowała, tymczasem na jednym człowieku na to wystawionym, Ecce homo, dosyć się stało, który
za wszytkich, cośmy byli powinni, strawił wszytko. Patrzcież, jaka się tu zeszła na
tę ucztę frekwencyja: pewnie za zdaniem piśmiennych zgromadziło się na cztery
kroć sto tysięcy ludzi. Cóż tam za gorzkość trawić musiał Pan Jezus, kiedy na takiej publice cierpieć mu potrzeba było krzyżową szubienicę? Napisał Plutarchus:
„Convivium bonum esse nequit et gratiosum, in quod homines diversarum gentium coniecti sunt. – Już tam dobry nie może być bankiet, kędy wiele ludzi różnych fantazyj znajduje się”. O, jakaż tu różność ludzi i fantazyj na Kalwaryjskiej górze! Ci
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z Jerozolimy, owi z Betsaidy; ci z Egiptu, inni z Mezopotamii, ci z Tyru, niektórzy z Sydonii, insi z Persji, a ci z Afryki; Partowie i Medowie, Grecy i Arabczykowie; jedni się dziwują srogości dekretu, owi się z śmierci Syna Boskiego cieszą; ci go żałują, insi się urągają; insi w ziemię radzi by przepadli, okrutne widząc
teatrum; drudzy wzgórę Chrystusa wynosić każą, pragnąc jego zelżywej śmierci;
insi śmiertelne noszenia gotują, rozciągają powrozy i stryczki, owi próbują młotów, krzyż wiercą świdrami, upatrują miejsca, zatępiają gwoździe, gotują drabiny,
gębkę, ocet i wino mirrą przyprawują; convivium nequit esse bonum.
[4] To wszytko wygotowawszy, biorą okrutni na swoje ręce Pana tyrani, zdzierają
z niego do ran dawnych przywrzałą sukienkę; skrzepła krew i rozjątrzone po ciele
rany znowu się z ciężkim bólem otworzyły. O żalu nieznośny! Ten Pan, który różom purpurowej udziela barwy, dziś w oczach ludzkich nagi zostaje; ten Pan, który drzewa zdobi liściami, łąki kwiatami, obnażony w oczach całego świata stawa;
ten Pan, który powietrze obłokami, niebo stroi gwiazdami, bez śmiertelnej nawet
koszule na śmierć krzyżową idzie. Cóż to zaś za zwyczaj i moda, nieokryto do stołu przystępować? Ewangeliczny pan, że postrzegł niedobrze przyodzianego między zaproszonemi na traktament gośćmi, kazał związanego wrzucić do ciemnice:
„Amice! Quomodo huc intrasti non habens vestem?” – tu zaś do krzyżowego stołu mając zasadzić Pana, ze wszytkiego odzierają; na cóż? Głodny rzeczy niebieskich święty Chryzolog trafił gdzieś na bankiet, kędy jakaś święta gospodyni zastawia noszenia: „Poenitentia ponit mensam, fercula compunctionis apponit, panem doloris infert,
potum lacrymis temperat in mensura. – Pokuta stół gotuje, potrawy skruchy przystawia, chleb żalu przynosi, napój z łzami mięsza pod miarę”. Znać świat nie umiał
pokutować, nie umiał zadosyć uczynić za zbrodnie swoje sprawiedliwości Boskiej.
Albowiem nie dosyć to wylać łzy z pokutującym Piotrem (flevit amare); nie dosyć
serdecznym w piersi uderzyć się afektem z publikanem (percutiebat pectus suum); nie
dosyć o soli i kawałku chleba suche dni, posty odprawiać; nie dosyć skruszonemi
łzami zlać pawiment. Że ze złych obyczajów nie zewłoczemy natury, Chrystus nagi
zimno na krzyżu znosi! że nie chcemy zedrzeć z siebie starego człowieka, a nowego przybrać, Zbawiciel bez odzienia wędzi się na powietrzu, ostrym zsieczony wiatrem! Wy przynajmniej, alamody, co pawimenty dostatnim stroju zbytkiem wycieracie, zrzuciwszy niepotrzebną pompę, dajcie zasłonę Ukrzyżowanemu.
[5] Wpół omdlały Elijasz prorok prosi Sareptanki o trochę wody na otrzeźwienie sił podróżą i upałem znużonych i o kawałek chleba. Po wodę w lot zebrała się, ale z chleba wymawiała się, że go w domu nie było: „En colligo duo ligna, ut ingrediar, et faciam illum mihi et filio meo, ut comedamus et moriamur. – Oto
zbieram dwa drewna, abym go sobie, synowi upiekła, abyśmy jedni i pomarli”.
Któż to zaś kiedy widział od pokarmu umierać? wszak ludzie z głodu, nie z dostatku umierają chleba! I owszem mówić było: jeść będziemy, żebyśmy nie poumierali. Chyba to był chleb taki, jakim Emanuel cesarz wschodni poczęstował
Konrada cesarza zachodniego, kiedy przez jego państwo prowadził wojsko na
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jerozolimską ekspedycyją i o prowiantowy wijatyk prosił, wpół krety z mąką namięszać kazał do chleba, z czego wiele choroby i śmierci w wojsku nastąpiło. Ale
kiedy ręką własną chleb zrobisz, nie może być śmierci zguba i okazyja: „Comedamus et moriamur”. Twój to był prawdziwy abrys, cierpiący dla naszego zbawienia
Panie Jezu; twojej męczeńskiej refekcji i nieuchronnej śmierci żywy obraz. Wyniosłeś na górę Kalwarii dwa drewna krzyżowej szubienice w asystencji dwóch
łotrów idący, czegoż ci nie dostaje na traktamencie, tylko żeby ci śmiercią stanął
w gardle: ut comedas et moriaris.
[6] Już też same widzę niedojadki, bo co złośliwym Żydom z zęba, z języka
spadnie, tym, nasyconego dosyć tak wielą obelgami, karmią Chrystusa. Ach! jak
złośliwe i ciężko morzące owe przekąsywania arcykapłanów, piśmiennych i starszych synagogi jerozolimskiej: „Principes sacerdotum cum scribis et senioribus illudentes dicebant: Alios salvos fecit, se ipsum non potest salvum facere. – Książęta
kapłańskie, piśmienni i starsi naśmiewając się mówili: «Innych zbawił, a siebie
wybawić nie może»”. Jak niestrawne niezbożnego łotra kąski: „Si tu es Christus,
salvum fac temet ipsum et nos. – Jeżeliś jest Chrystusem, zbaw siebie i nas”. Jak
śmiertelne ugryzki przeżuwających słowa owych ludzi, którzy „praeter euntes blasphemabant moventes capita sua et dicentes: Vah! qui destruis templum Dei – przechodząc bluźnili; a wydrzeźniając się, głowy wznosili mówiąc: «Vah! otóż tobie!
który obalasz kościół Boży»”. Dosyć pewnie okrutnie wnętrzności twoje te i tym
podobne rozsadzać, rozpierać musiały niedojadki, kiedyś z ciężkiego bólu to wyrzekł do Ojca, Zbawicielu: „Deus meus! Deus meus! ut quid dereliquisti me? – Boże
mój! Boże mój! na co żeś mię opuścił?”.
[7] Kallidyjusz starosta hiszpański, mając sprawę w trybunale, żeby sukces jej
i termin lepiej i prędzej się powiódł, zaprosił sędziów na traktament, gdzie każdemu złoty na talerzu przystawił język. Coć ty, ukrzyżowany Panie, za owe dyzgusta, za obrzydliwą poczęsną złotym językiem twych sędziów, nieprzyjaciół poczęstowałeś, prosząc Ojca przedwiecznego, żeby ich o niewinnej krwie wylanie nie
dekretował: „Pater, dimitte illis quia nesciunt quid faciunt. – Ojcze, odpuść im, bo
nie wiedzą co czynią”; ale oni jak ciebie traktują? Języki ich żelazny styl, bo aże
do serca przenikały, ostre groty. Złocili-ć je owemi słówkami, obwijali w bawełnę,
w jedwab purpury królewskiej (Rex Israel); lecz zakrwawiły, wnętrzności Jezusowi niezbożnemi rażąc sarkazmami! „Descende nunc de cruce, ut videamus et credamus”. Nie mogli już dosiąc alabartami pragnąc jeszcze z raz uderzyć Jezusa – rzucali szkaradnemi słowami; nie mogła dostać świętokradzka ręka – miotają złośliwe
przytyki; nie mogła brzydka zalecieć plwocina – zajadłym godzą w niewinnego urąganiem. O niepojęta zawziętości! jako się słusznie twej opoczystej dziwuje
hardości hipponeński infułat: „Canes educatione mansuescunt, leones obsequiis tractabiliores fiunt, invidi vero officiis agrestiores et efferaciores evadunt. – Psy ugłaskają
się, lwy wygodami ukrócą się, nienawiśni zaś uczynnością i dobrodziejstwy dziczeją”. Z Bereniką był lew wychowany, lizał jej ręce i z nią u stołu zajedno siadał.
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W elimejskim królestwie był kościół poświęcony Adonisowi, w którym chowano
lwów tak łaskawych, że ludzi do kościoła przychodzących witali, wszelką łaskawość łasząc się pokazowali. Tyberyjusz cesarz chował smoka, którego z ręki swojej karmił, ten u pańskiego łóżka jak pies najwierniejszy straż odprawował. Wam
zaś co się dzieje, zapamiętali w swym okrucieństwie Żydzi? Nie pomniąc na łaski Dobrodzieja waszego, nie pomniąc na pieczołowanie i starania Boga a Ojca
waszego, który błąkających się szukał, straconych najdował, upadających dźwigał, leżących podnosił, chorych leczył, umierających wskrzeszał, tonących ratował – śmiercią go nakarmić chcecie! Na to się usadzili, co widzę przy solennym
Heroda traktamencie: niecnotliwa skoczka Herodias przy uczcie napiera się głowy Jana niewinnego, jakoby mało u stołu jadło obżarstwo: „da mihi in disco caput
Ioannis”; stało się jako żądała swawolnica: „Allatum est caput eius in disco et datum
puellae. – Przyniesiono głowę jego na półmisku i dano panience”.
[8] Kajus Maryjusz, nie mogąc się inaczej Antoniusza senatora nasycić zgubą, głowę na ostatek jego od tułowu odciętą przynieść rozkazawszy, stoły krwią
płynącą mazał i tym się delektował. Nie inaczej z Chrystusem będzie, żarłokowie krwie Jezusowej nie odejdą od tego krzyżowego stołu, aż głowa całego świata polegnie, na ostatnie zastawienie. Wyrzekł kiedyś Kajfasz: „Oportet ut unus moriatur pro populo et non tota gens pereat. – Potrzeba, aby jeden za lud umarł, a nie
cały naród ginął”. Stanie na tym nieubłagana zaciętość, że choć mu szyje nie wezmą, jednakże sam ją jak pod miecz skłoni.
[9] Jeszcze na konkluzyją przy kontynuacji ochoty słyszę, że ktoś nie dosyć
mając, domaga się kielicha: sitio. Czas by już wstać od stołu. Macie dosyć, żydostwo, jako sami z tym głosicie się: „Sanguis eius super nos et filios nostros. – Krwawy
jego napój wystarczy dla nas i dla synów naszych aż nadto”: super, super. Zbawiciela to naszego lepszą ochotę promowującego głos jest, który gdy już żołnierze w częstowaniu ustawali, on w śmiertelnej gorączce sam się domawia posiłku:
sitio. A cóż, bolesny Jezu, dadzą za napój? Wyniszczeli, wystawili się na ostatnią
poczęsną i tobie już sił nie staje, a im w noszeniu i przystawianiu przebrało się;
boć przy tych drewnach dwóch krzyżowych już wszytka złość, ostatnia wywrzała cholera; nie mają się na co sadzić. Cóż przecię czynią? Dostali gdzieś dawnych
stoczków, kwasu przykrego: „Obtulerunt spongiam aceto plenam hyssopo circumponentes. – Podali mu gębkę octu pełną, izopem ją pięknie przyprawiwszy”. To taka
być musiała poczęsna, jako ów puar od zagniewanych bogów Prometeuszowi ofiarowany, kóry cały wyzłocony a wewnątrz wszytkie zarazy choroby zawierały się:
bojąc się zdrady, Prometeusz w prezencie zasłał go przyjacielowi swemu; gdy go
odkrył, aż febry, paroksyzmy, śmierć i wszelkie rodzaje niedomagania wyleciały na świat, sama tylko na dnie (według świadectwa Masseniusza) nadzieja się
została: „Sola spe in fundo latente”. Przybrali ozdobnie zielonym majem podany
Chrystusowi trunek, ukształcili swój traktament wesołą zielonością izopu (hyssopo circumponentes), tam jednak co najgorsza cholera, co najniestrawniejsza złości
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żydowskiej żółć wysączyła się: „Dederunt ei vinum bibere cum felle mixtum. – Dano
wina z żółcią zmieszanego”; ale niemasz nadzieje dalszego życia. Pełni tę ostatnią kolej konający Jezus i ledwie co skończy, zawoła: „Consummatum est – Spełniło się”, oświadczając to, że już po feralnym męki jego traktamencie. Do tegoż
skłoniwszy głowę za krwawy bankiet podziękował i z światem się pożegnał: „et
inclinato capite tradidit spiritum”.
[10] Spełniłeś, Panie Jezu Chryste, kielich gorzkiej męki; za czyjeż zdrowie?
Augustyn święty w kontemplacji stanąwszy przy kończącej się ochocie tak mówi:
„Aceto potatus est Christus, ut nos inebriaret dulcedine caelestis desiderii et aeterni
gaudii. – Octem napojony jest, ażeby nas upoił słodkością niebieskiego pragnienia i wiecznego wesela”. A miałżeś też kiedy gust do niebieskich rzeczy, katoliku? Stawa w oczach twoich ukrzyżowany Jezus nie raz; a smakuje-ż ci jego gorzkość? Widzisz w bród płynącą krew; a szacujeszże sobie tak drogi Jezusa napój?
Boję się, żeby ta uczta na inszy nie wyszła koniec. Filotas poimany będąc do więzienia a mając wielką w Kraterze nadzieję, że go swoją z turmy wyzwoli łaskawą
interpozycyją, kiedy żebrał miłosierdzia jako od poufałego konfidenta o instancyją prosząc, usłyszał to: „Cave Craterem nomines, in hoc enim cratere senties naufragium”. Na pożytek uniwersalny, na całego wybawienie świata z niewoli czartowskiej Chrystus na tak sromotną podał się mękę; karmi nas nadzieja, że wszyscy
ogółem z niewoli będziem uwolnieni. Czy tylko wielom, ach wielom! mówić nie
przyjdzie: „Cave, in hoc cratere senties naufragium”?
[11] Ej, zastawił ci Jezus krwawy traktament męki swojej, wylał do ostatniej
krople krew przenajświętszą; a tak-że korespondujesz temu okupowi, ażebyś się
nie miał obawiać potępienia? takież życie twoje, że się możesz nie lękać żadnej
na duszę twoję piekielnej nawałności? Podobno dufasz w wielkiej miłości Jezusa,
że on już dosyć za twoje grzechy uczynił; podobno ta dobroć jego na hardą cię
wsadza, że pokładając w zasługach jego męki nadzieję nie chcesz złych porzucić
nałogów? Osłodził ci ów ocet zajątrzone ku nam Boga serce; ocukrowała żółć
gniew Boski; bicze, rany, dyzgusta ukontentowały sprawiedliwość Boską – w tym
jednak przystawianiu się za nas Jezusowym, w tych zelżywych traktamentach,
jeżeli na złe ich używamy i bardziej a bardziej krew, źle nią szafując, rozlewamy,
jakie nas czeka niebezpieczeństwo? In hoc cratere naufragium.
[12] W pokojach Temistoklesa były różne według różności stanów i kondycyj
podzielone stoły: u innych zasiadali senatorowie, u drugich ziemscy dygnitarze,
u tych niższych szlachta, u tamtych zaś żołnierze, u innych damy; między niemi
był stół z tym napisem: „Haec mensa perituros alit. – Ten stół tych co mają zginąć karmi”. Nie przebierał Bóg wcielony między stanami, wszytkich zarówno do
stołu feralnego męki swojej przypuścił, tak królów, jako i ubogich, tak książęta
jako i nędznych, tak katolików jako i niewiernych; między temi jak wiele takich
znalazło się i najduje, którym ta uczta śmiercią i zgubą się wieczną staje! Spadła
okruszyna od tego traktamentu na ateistę, spadła i na aryjanina, spadła niejedna
472

Kazanie na szóstą niedzielę postną

kropla krwie na Żyda, kalwina, lutra, spadła i na katolika; a przecie tyle tysięcy
dusz zginęło, samych chrześcijan prawowiernych, którym dla ich nieupamiętałej
w grzechach złości ten bankiet życia wiecznego dać nie mógł.
[13] Kończę już zastawione stoły owemi słowami Bernarda świętego, ekshortując słuchacza mojego: „De omnibus amaritudinibus et anxietatibus Domini Dei tui
colliga quasi fasciculum, ut amarum poculum lacrymarum tibi conficias. – Ze wszytkich
gorzkości i smutków Pana Boga twojego, duszo chrześcijańska, zrób sobie niby fascykuł, ażebyś gorzki roztruchan łez z niego wystawiła i napełniła”. Alboż nie masz
nad kim płakać? Umiera ten, który życie wszytkim daje; ten żyć na świecie przestaje, bez którego być nie możemy; ten żałość i żałobę po sobie zostawuje, który nikogo nie zasmucił; ten dekretowi nieuchronnej śmierci poddaje się, w którego mocy
i śmierć, i życie. Umiera! I mogęż to śmiało bez kompasji wymówić?
[14] Anaksareta panienka, wyjrzawszy z domu swojego oknem, ledwie co obaczyła pogrzebową kochanka swojego Ifisa do grobu procesyją, trupem padszy w kamień się obróciła. Tak ci podobno serce moje, co się od żalu rozpływać ma, kamienieje; oczy, co ślochać powinny, w skałę się obracają. Ach! czemuż
cały nie jestem okiem, żebym mógł nie krople, ale morze łez wylewać; ach! czemuż, źrzenice, nie wypłyniecie, żebym miejsca próżne łzami napełnił? „Consummatum est – Spełniło się”; a co? toż, że Zbawiciel umarł? a mogłoż się to kiedy
stać? onże to zginąć był powinien? Ach dla Boga! co się to dzieje! Żyjeszże na
to, świecie? Niebo się ćmi, luminarze gasną, ziemia się trzęsie, opoki padają się,
a serce moje nie truchleje?
[15] Inclinato capite emisit spiritum. Ukrzyżowany Pan po skonaniu głowę zwiesił, a ja tej głowy członkiem będąc, jeszcze siłami władam, jeszcze się wzmagam.
Chrystus już bez dusze, a ja tchnę. Czemuż mi umierać z Jezusem, złości moja, nie
dopuszczasz? Wiem, żem niegodzien nieba, alem na sromotniejszą śmierć zasłużył;
wiem, że do raju niebieskiego znać się nie powinienem, ale tak okrutnie, tak zelżywie
zginąć mi należało. Skłania Jezus głowę ku ziemi, jeszcze i po śmierci coś o mnie
myśli. O dobroci nieprzebrana! To pewnie upatrzyć chciał, jeżeli jeszcze jakie nie
zostało na ciele jego miejsce, które dla zbawienia mojego nie ucierpiało, ażeby je
na nowe bóle skinieniem głowy wytknął. Skłania głowę; znać nie ma wezgłówka,
na którym by sfatygowane, zranione położył skronie: „Fili, praebe cor tuum. – Kochająca duszo, wyrwij serce twoje a podściel go Jezusowi”. Skłania głowę, podobno uważając, jeżeli tu jest która dusza tak wdzięczna swojemu Zbawicielowi, która by mocne uczyniła przedsięwzięcie nigdy nie ranić grzechami wnętrzności jego;
skłania głowę, chcąc, widzi mi się, coś przemówić do nas, słuchacze. I oto dziękuje
wam za tę ludzkość, żeście feralnym jego nie wzgardzili traktamentem; dziękuje,
żeście pobożną kompasyją najboleśniejsze serce jego w niestrawnych dyzgustach,
smutkach cieszyli, nietęskliwie w jego zabawiając się kontemplacji; dziękuje, żeście w tym domu Bożym według czasu do stołów tragicznych przychodzili; dziękuje za wszytkie westchnienia, politowania nad bólami jego, za nieuprzykrzone
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klęczenia, głębokie adoracyje, pobożne oferty, surowe dyscypliny, zimna zniesienie
i inne podjęte fatygi, trudy, od zabaw oderwanie się i wszelkie katolickie świątobliwe uczynności. Prosi zaś, żebyście pamiętni jego miłości byli.
[16] Proszę i ja imieniem Chrystusowym, P[rzezacni] M[oi]: nie zapominajcież o Bogu miłośniku waszym; nie zapominajcie osobliwie w grzechowych okazyjach o cierpiącym dla zbrodni naszych Zbawicielu. Łakomstwa i zdzierstwa będzie cię napastowała chciwość – pomyślże sobie, że Jezusa stryczkiem wiążesz,
żeby ci więcej dobrze nie czyniła szczodrobliwa ręka. Pycha cię uniesie – pomnij,
że koronę cierniową na głowę Jezusa wciskasz i tak zagradzasz, żeby o twoim dobru nie myślał. Przypadnie na cię serca pożądliwość – pamiętaj, że bok przebijasz
włócznią Odkupicielowi i pragniesz, żeby cię więcej nie kochał. Zła kompanija
pociągnie cię na swawolą, na podejrzane wizyty, na niezbożne salty – rekolligujże
się, że nogi ranisz Zbawicielowe, żeby nie chodził około zbawienia duszy twojej.
Pijaństwo, obżarstwo zaostrzy ci apetyt albo świegotliwy zaświerzbi język obmówić, zelżyć kogo – myślże sobie, że żółcią i octem poisz karmiciela swego, żeby łagodnie nigdy do ciebie nie przemówił. Na ostatek, niepowściągliwe zmysły, nieumartwione ciało do złego ciągnąć cię będą – miejże to na oku, ża wtenczas bicze,
rózgi, dyscypliny gotujesz na grzbiet Pana bolesnego i widzeniem nieskromnym
oczy podbijasz, żeby na cię nie poglądały; słuchaniem bajeczek skwapliwym zatulasz uszy, żeby prośby twojej nie słuchały. Niechaj przy stołach waszych, ochotach, konwersacyjach przyjacielskich, posiedzeniach uczciwych, przy ogrodowych
spacyjerach, politycznych wizytach będzie zawsze na pamięci, w uściech i w sercu: „Vita tua pendens ante te”. Jezus ukrzyżowany niechaj na każdym miejscu, we
wszelakiej przygodzie, w ucisku i radości, smutku i weselu, w życiu i przy śmierci z myśli nie ustępuje. Jesus Amor meus crucifixus. Amen.
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Nota biograficzna
Jan Franciszek Włocki (1688–1773), pijar. Był nauczycielem w kolegiach pijarskich, potem wykładał teologię w Warszawie. Słynne były jego kazania. Pełnił posługę spowiednika
zgromadzeń żeńskich, m.in. wizytek warszawskich; pozostawił łacińskie zasady dla spowiedników (Kraków 1753). Oprócz kazań pasyjnych wydał drukiem liczne kazania adwentowe,
niedzielne i okolicznościowe.
Wybrana bibliografia: SPTK 4, s. 451–453; PANUŚ 2, s. 116–117.

Objaśnienia
[1]

„ego alium cibum habeo…” – „mam ja pokarm ku jedzeniu, o którym wy nie wiecie” ( J 4, 32).
traktamencie – uczcie, posiłku.
morze Tiberiadis – Morze Tyberiadzkie ( Jezioro Galilejskie).
refekcyją – odpoczynek.
„Subiit in montem Iesus…” – „Wszedł tedy Jezus na górę […] wielka rzesza idzie do niego […] i najedli się” ( J 6, 3.5.12).
jako podróżny Elijasz – prorok Eliasz uciekł przed królową Jezabel na górę Horeb, gdzie
spotkał Boga w łagodnym powiewie (1 Krl 19).
feralnej – smutnej, żałobnej.
„Saturabitur opprobriis” – „Nasycon będzie urągania” (Lm 3, 30).
deambulacji – przechadzce.
Hugo Kardynał – Hugues de Saint-Cher (ok. 1200–1263), francuski dominikanin, filozof
i teolog, pierwszy kardynał z zakonu dominikańskiego. Pisał teksty egzegetyczne (opracował konkordancje Pisma Świętego), kazania i traktaty teologiczne.
„Deambulatio Christi…” – „Przechadzką Chrystusa była jego męka, w której przechodził
od biczów do szyderstw, od szyderstw do plwocin, od plwocin do policzkowania, od policzkowania na krzyż, z krzyża w śmierć”.
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„Alma quies somnus…” – „Sen jest spokojnym odpoczynkiem, stróżem i opiekunem udręczonych”.
kompasji – współcierpieniu.
[2]

Chryzostoma świętego – św. Jan Chryzostom (zm. 407 po Chr.), biskup Konstantynopola. Słynął jako znakomity mówca (gr. Chrysostomos – Złotousty); wiele jego kazań służyło egzegezie ksiąg biblijnych. Był też autorem listów i traktatów.
„Mortiferis venenis…” – „Te stoły zastawione są niewiele lepiej niż śmiertelnymi truciznami, a nawet znacznie gorzej”.
kontemptów – wyrazów pogardy.
illudebant ei – wyśmiewali go.
„Posuerunt me abominationem sibi” – „Uczynili mię obrzydzeniem sobie”.

[3]

Aryamnes – postać najprawdopodobniej fikcyjna, bohater egzemplum kaznodziejskiego.
austeryje, wjezdne domy – gospody, zajazdy.
sałasze – szałasy, tymczasowe karczmy.
wysadzeni na to z umysłu ministrowie – specjalnie do tego przeznaczeni słudzy.
ochotę – przyjęcie.
strawił – zjadł.
Plutarchus – Plutarch z Cheronei (zm. po 120 r. po Chr.), filozof i historyk grecki. Autor Żywotów równoległych oraz Moraliów – zbioru pism na różne tematy, od obyczajowych i etycznych po ściśle filozoficzne. Sprawę uczt rozważa w dziełku Symposiaca (Zagadnienia biesiadne).
noszenia – szaty.

[4]

„Amice! Quomodo huc intrasti…” – „Przyjacielu, jakoś tu wszedł, nie mając szaty?” (Mt 22, 12).
święty Chryzolog – św. Piotr Chryzolog (Złotousty, ok. 380–450), biskup Rawenny, znakomity kaznodzieja; zachowało się ok. 200 kazań jego autorstwa lub mu przypisywanych.
flevit amare – gorzko płakał (Mt 26, 75).
z publikanem – z celnikiem.
percutiebat pectus suum – bił się w piersi (Łk 18, 13).
pawiment – posadzka.
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alamody – strojnisie.
[5]

Sareptanki – wdowy z Sarepty Sydońskiej, do której Bóg skierował proroka Eliasza
(1 Krl 17, 8–24).
Emanuel cesarz wschodni – Manuel I Komnen, cesarz bizantyjski, wspierał wojska II krucjaty (1147–1149) podczas ich przejścia przez ziemie cesarstwa wschodniego. Wojskami
chrześcijańskimi dowodzili królowie: Francji Ludwik VII i Niemiec Konrad III.
krety – kredy.
abrys – szkic, plan.

[6]

przekąsywania – kpiny, uszczypliwości.
piśmiennych – pisarzy.
vah! – ach!
„Deus meus! Deus meus!…” – Mt 27, 46.

[7]

dyzgusta – nieprzyjemności.
poczęsną – poczęstunek.
dekretował – wydawał wyrok.
styl – rylec.
„Descende nunc de cruce…” – „Niechże […] zstąpi z krzyża, abyśmy ujźrzeli i uwierzyli” (Mk 15, 32).
alabartami – halabardami.
opoczystej – kamiennej.
hipponeński infułat – biskup Hippony, św. Augustyn (354–430 po Chr.), filozof, pisarz
chrześcijański, autor autobiograficznych Wyznań, wielkiej syntezy dziejów O państwie
Bożym, dzieł dogmatycznych (m.in. O Trójcy Świętej), polemicznych, egzegetycznych
(m.in. Objaśnienia do psalmów), kazań i listów.
Berenika – imię wielu kobiet z dynastii Ptolemeuszów rządzących Egiptem po okresie
wojen Aleksandra Wielkiego.
w elimejskim królestwie – Elimeja, kraina w górnej Macedonii, samodzielne królestwo do
połowy IV w. przed Chr.
Tyberyjusz – cesarz Rzymu w l. 14–37 po nar. Chr.
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pieczołowanie – opieka.
skoczka Herodias – Herodiada, żona Heroda Antypasa, wcześniej poślubiona jego bratu Herodowi III. Skrót myślowy każe autorowi nazwać ją „skoczką” (tancerką), podczas
gdy taniec na uczcie wykonywała jej córka Salome. Za namową matki, jako nagrody zażądała głowy Jana Chrzciciela (Mt 14, 1–12, Mk 6, 17–29).
„da mihi in disco caput Ioannis” – „Daj mi tu na misie głowę Jana” (Mt 14, 8).
[8]

Kajus Maryjusz – Mariusz (157–86 przed Chr.), wódz rzymski, zwycięzca Teutonów
i Cymbrów, wróg Sulli. Po zdobyciu Rzymu w 87 r. wraz ze swym sojusznikiem Cynną, zarządzili czystki; zginął w nich m.in. członek stronnictwa arystokratycznego Marek Antoniusz Orator, któremu żołnierze ucięli głowę. Wersja o pastwieniu się Mariusza nad głową Antoniusza pochodzi z historii Florusa.
„Oportet ut unus moriatur…” – J 11, 50.

[9]

sitio – pragnę.
przebrało się – zabrakło.
cholera – gniew.
się […] sadzić – opierać się, mieć oparcie.
stoczków – resztek wina w beczce, mętów winnych.
puar – puchar.
Prometeuszowi ofiarowany – historia tzw. puszki Pandory opowiedziana tu w wersji
przerobionej tak, że nie pojawia się ani brat Prometeusza Epimeteusz, ani jego żona Pandora.
Massenius – Jakob Masen (1606–1681), niemiecki jezuita, nauczyciel i teoretyk retoryki, historyk i poeta.
majem – gałązkami.
„et inclinato capite tradidit spiritum” – „skłoniwszy głowę, ducha oddał” ( J 19, 30).

[10]

Filotas […] Krater – Filotas, syn Parmeniona, był przyjacielem Aleksandra Wielkiego,
dowódcą jego gwardii przybocznej; Krater był jednym z dowódców wojsk Aleksandra.
Filotas został stracony za rzekomy udział w spisku przeciw Aleksandrowi.
interpozycyją – pośrednictwem.
instancyją – wstawiennictwo.
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„Cave Craterem nomines…” – „Strzeż się wymieniać imię Kratera, bo w tym pucharze
utoniesz” (gra słów: łac. crater – kielich).
[11]

korespondujesz – odpowiadasz.
na hardą cię wsadza – wprawia cię w pychę.

[12]

Temistoklesa – ateńskiego wodza i polityka (527–459 przed Chr.), dowódcy w wojnie
z Persami (480–479).

[13]

Bernarda świętego – św. Bernard z Clairvaux (1090–1153), cysters, opat klasztoru w Clairvaux, wybitny filozof, mistyk i kaznodzieja (Doktor Miodopłynny). Znany z żarliwych kazań maryjnych i mów nawiązujących do Pieśni nad Pieśniami oraz z Traktatu o męce Pańskiej.
ekshortując – napominając.
fascykuł – wiązka, zwój.
roztruchan – kielich.

[14]

Anaksareta – mitologiczna bohaterka opowieści z Metamorfoz Owidiusza, mieszkanka Salaminy Cypryjskiej. Afrodyta zamieniła ją w kamień za obojętność wobec Ifysa i wyśmiewanie go.
padają się – pękają.

[15]

się wzmagam – przychodzę do siebie, odzyskuję siły.
„Fili, praebe cor tuum” – „Synu, podaj serce swoje”.
oferty – ofiary.

[16]

chciwość – chęć, pragnienie.
salty – skoki, tu: tańce.
rekoliguj się – opamiętaj się.
„Vita tua pendens ante te” – „będzie żywot twój jakoby wiszący przed tobą” (Pwt 28, 66).
„Iesus amor meus crucifixus” – „Jezus, moja miłość ukrzyżowana” (hasło św. Ignacego Loyoli, przejęte od św. Ignacego Antiocheńskiego).

Michał Franciszek Karpowicz

Kazanie na Wielki Piątek
o męce Pańskiej
Będą narzekali nad tobą głosem wielkim i będą gorzko wołali; posypią się popiołem
i płakać będą nad tobą w gorzkości dusze swej płaczem gorzkim.
Ezech. r. 27 w. 30, 31
[1] Mówić i płakać razem rzecz jest trudna; mówić też o męce i śmierci Jezusowej a nie płakać – małej pobożności jest znakiem, chrześcijanie. Co mam
obrać, naucz mię, cierpiący Jezu! Czy-li mówić bez płaczu? – i to będzie rzecz
niepobożna; czy-li mówić w płaczu i z płaczem? – i to jak jest w sobie trudna,
tak dostateczna być nie może; czy-li mówić do płaczu słuchającym chrześcijanom? – do tego skuteczności nie znajdę w języku moim. Was, chrześcijanie,
proszę, dajcie swe zdanie, co i jak mam mówić o męce i śmierci Jezusa Chrystusa. Czy-li historyją męki i śmierci jego z nabożnemi refleksyjami wam opowiadać? – lecz to w postnych kazaniach doskonale słyszeliście; czy-li przyczyny tak srogiej męki albo jej skutki zbawienne wyliczać? – lecz cóż to pomoże,
jeżeli zlodowaciałe serca nasze do żadnej się stąd nie poruszą zbawiennej odmiany? Wybornej wymowy czas płaczu mi broni; lecz płakać przynajmniej nad
tobą, mój Jezu, i wszystkich kochających ciebie do płaczu nad męką i śmiercią
twoją pobudzać któż mi zabroni?
[2] Prawda, że i tego bronić mi się zdajesz, gdy mówisz do płaczących nad sobą:
„Nie płaczcie nade mną, lecz sami nad sobą i synami waszemi”. Ale czyliż twa dobroć, którą mię w płaczu hamujesz, we mnie niewdzięczności przyczyną być ma?
I owszem, zdaje mi się, że gdybym nie ubolewał w płaczu nad męką i śmiercią Jezusową, w wiecznem nieszczęściu płakać bym musiał nad nędzną duszą moją. Któż
mi więc przygani, że was na teraźniejszem kazaniu do płaczu nad męką i śmiercią Zbawiciela naszego pobudzać myślę? Uczyńmy, słuchacze kochający Jezusa,
zmowę razem i z sobą, i z cierpiącym Jezusem: ja słowa i mowę do was, wy serca
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nabożne w pilnem mnie słuchaniu do cierpiącego Jezusa obróćcie, a Jezus i dla
mnie, i dla was obfitych łask niech użyczy; tak wypełnimy proroctwo Ezechiela : „Wzdychać nad tobą będą rzewnym głosem i narzekać gorzko; popiołem się
posypią i płakać cię będą w gorzkości duszy płaczem największym”.
[3] Według tych słów proroka taki uczyńmy tej mowy naszej podział: że płakać męki i śmierci Jezusowej powinniśmy (eiulabunt super te voce magna et clamabunt amare) – do tego przyczyn i pobudek szukać będziemy w pierwszej części
kazania. Że płakać męki i śmierci Jezusowej powinniśmy w największem poniżeniu ciała i gorzkości duszy (et plorabunt te in amaritudine animae ploratu amarissimo) – tych płaczu sposobów zażywać uczyć się będziemy w drugiej kazania
części. Uderz, Jezu, bez odwłoki w twarde serc naszych opoki, aby rzęsiste łzy
lały. Tobie, Boże, ze skały wyprowadzać wodę jest własna, tobie z kamienia czynić syny Abrahama nie jest trudna; niechże mocy twej skutek uznamy w sercach
naszych, dla większej chwały twojej i pożytku naszego. Matko cierpiącego Jezusa, podzielże z nami żałość serca twojego.

Część pierwsza
[4] Zwykło bywać, że rzeczy choć najstraszniejsze, kiedy spowszednieją wspominaniem samem, przestają w partykularnem rozumieniu człowieka być strasznemi; rzeczy najżałośniejsze, i same przez się łzy wyciskające, przeciągiem czasu
samym odmieniają się w mniemaniu ludzkiem. Czyliż męka i śmierć Jezusowa
ma być w tem porównaniu? Ach, dla Boga! Wszakże ten nam tu jest przytomny, którego płakać mamy, i jest przytomny z mocą, bo jest najzacniejszy, a przecie mąk i śmierci jego pamiątkę obchodzim. Jest przytomny z łaskami i dobrodziejstwy, a przecie tak wiele w oczach naszych cierpi! Jest przytomny kochając
nas miłością największą, a przecie ten, który nas tak kocha, w mękach srogich
umiera. I ma-ż to wszystko tak spowszednieć w oczach naszych, żeby żadnego
w nas nie sprawiło pomieszania? Chyba byśmy ludźmi nie byli. Otóż pierwsze
źrzódło przyczyn płaczu nad Jezusem naszym: dla zacności, dobroci i miłości
tego, który cierpi, a cierpi męki najokrutniejsze. Otóż i dla wielkości mąk, które
cierpi, płakać go mamy, a cierpi te męki dla grzeszników i za grzeszników. Otóż
i dla złości i niewdzięczności tych, dla których cierpi, płakać nad męką i śmiercią jego powinniśmy. Te są przyczyny płaczu, patrzcież, jak wielkie, sprawiedliwe, właśnie przyrodzone i skuteczne.
[5] Któż kiedy z zacnych i dobrych umarł, a od kochających siebie płakany nie
był? Taki albo prawdziwie dobrym nie był, albo ci prawdziwie złemi byli i obłudną ku żyjącemu oświadczali miłość. Któż z nas jest, kto by się z tym nie szczycił:
„Kocham Jezusa, Jezus miłość moja i kochanie moje, życie moje za niego daję”.
Otóż ten, którego kochamy, srogie męki cierpi. Oto ten umiera; kiedyż czas lepszy
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dania dowodu prawdziwej miłości? Któż to jest ten, co umiera, w którego śmierci cudowne dziwy całą naturę z swych fundamentów wzruszyły? Któż jest, Bóg
czy-li człowiek? Człowiek szczery być nie może, Bóg też jest nieśmiertelny; więc
chyba Bóg i człowiek. Lecz cóż mówię, Bóg i człowiek umiera? Syn Boski umiera. Ach! oto miłość wszystkich wieków jest znienawidziana; radość nieba i ziemi
jest zasmucona; wolność więzami skrępowana, przyjaźń opuszczona i odrzucona,
mądrość wyszydzona i wyśmiana, powaga zdeptana, godność zelżona, piękność
zeszpecona, niewinność potępiona, życie zabite. O dziwy! Syn Boży wyniszczony i starty. Jezus umiera; któż płakać nie będzie? O nieba! o aniołowie! o ludzie
i stworzenia wszystkie! Oto Pan Bóg i Stworzyciel wasz umiera; któż się w żalu
i zadumieniu zatapiać nie będzie?
[6] Umiera wprawdzie ile człowiek, ale nie tak jak człowiek. W czyjejże kiedy
śmierci ziemia się trzęsła, słońce nie dało jasności, skały się padały, umarli powstali z grobu, najbezbożniejsi w piersi się ze strachem bili? My sami nad wszystkie stworzenia nikczemniejszemi będziemy, jeżeli śmierć Syna Bożego ku żałości
i płaczu nam nie będzie. Patrzmy na dobroć jego, której żywa pamięć płaczu przy
śmierci jego dla nas ma być przyczyną. Umarł Jakub w Egipcie i że był mąż zacny i dobry, płakał go Egipt cały dni 70. Umarł Mojżesz i że był mąż zacny i dobry, płakał go lud wszystek dni 30. Zdradą zabity był kapłan najwyższy Oniasz
i wspomniawszy na dobroć jego, płakał go, choć niezbożny, król Antyjoch. Któż
lepszy nad Jezusa? Kto łaskawszy nad tego, który i nadłamanej trzciny nie dołamał? Kto nam więcej dobrego uczynił nad tego, oprócz którego niemasz i być
nie może nic lepszego? A przecie ten męki srogie cierpi, ten haniebnie umiera;
my przecie śmierci jego nie płaczem?
[7] Ach, wstydzie i hańbo nasza! Cóż jest? Sam Jezus nas się pyta przez proroka: co nam mógł uczynić a nie uczynił? My mu za to nagrodzili złością, a przecie miłości jego ku nam końca niemasz, gdyż miłość jego ku nam jest miłość największa, bo duszę swoję kładąca za przyjaciół swoich. Ta tedy miłość czy-liż nas
nie wzbudzi do żalu nad śmiercią tego, który nas tak kocha, nas tylko i naszego w tem szukając zbawienia? Której matce umrze syn jej najukochańszy, a ona
nie płacze? Którym dzieciom umrą rodzice im najmilsi, a oni się stąd nie smucą? Komu umrze uprzejmie miły przyjaciel, a on go nie żałuje? Jezus Syn Boski;
Jezus dobroci największej, Jezus z miłości ku nam cierpi, boleje, umiera – a nas
to obchodzić nie ma? Chrześcijanie, którzy Jezusa znacie, łask jego doznajecie,
miłości jego dowodów doświadczacie, patrzcież: umiera ten, którego miłujecie,
umiera ten, którego kochacie, wszakże łzy ze straty kochanego są miłości prawdziwej dowody. Czemuż nie mamy płakać nad śmiercią tego, którego kochamy,
kiedy sam Jezus, którego śmierci płakać mamy, płakał nad śmiercią kochanego
sobie Łazarza?
[8] Lecz uważmy drugie przyczyny płaczu nad męką i śmiercią Jezusową dla
wielkości mąk, które cierpiał. Cierpi Jezus na duszy, cierpi na ciele, cierpi na
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sławie, a cierpi bez żadnej folgi; cierpi bez żadnej pociechy, cierpi z samej miłości. Ej, kto ma poznanie rzeczy, tu je obróćcie; kto ma serce ku miłości sposobne,
tu je nakłońcie; kto ma oczy ku łez wylaniu zdolne, tu je otwórzcie! Jezus cierpi
na ciele, a cierpi tak, że od stopy nogi aż do wierzchu głowy zdrowia w nim niemasz; a cierpi tak, że starty jest i wyniszczony i stał się jakoby trędowatym; a wyniszczony jest tak, że wyniszczenie jego jest napełnieniem naszem, a sinością jego
uzdrowieni jesteśmy. Lecz żeby się to lepiej poznało, uważając tę srogość mąk,
które Jezus cierpiał, uważmy razem złość i niewdzięczność tych, dla których cierpi, i podziału w różności tych przyczyn uczynionego odstąpim.
[9] Zaprawdę wiele musiał cierpieć Zbawiciel nasz, bo cierpiąc za wszystkich
i nad wszystkich, to wszystko cierpiał od wszystkich. Stawcie sobie człowieka najnieszczęśliwszego, przecie w największych utrapieniach jakąkolwiek cieszy się folgą. Jezus w Ogrójcu jeszcze zacząwszy się smucić, tęsknić i lękać, aż
do skonania na krzyżu żadnej ochłody, żadnej pomocy, pociechy, folgi lub politowania nie miał. O Boże! Cierpi prześladowanie Eliasz od Achaba, lecz tylko
od jednego, i zaraz cuda czyni, i bardziej się wsławia. Cierpi Dawid od Saula,
Semeja, Absalona, lecz tysiączne znajduje pociechy i nagrody. Cierpi Zuzanna potwarz, lecz Daniel ją oczyszcza z jej większą sławą. Cierpi Job na wszystkich swych dobrach i na ciele dotkniony, przecież go cieszą przyjaciele jego.
Cierpi Jezus Syn Boga żywego i na zgubę jego wszyscy się, i najprzeciwniejszych umysłów, zgadzają; i choć kondycyją, religiją, wiekiem, stanem, narodem
z sobą różni, na zgubę Jezusa się jednoczą: poganie i Żydzi, Rzymianie i obce
narody, pospólstwo i książęta, sędziowie i żołnierstwo, uczeni i prostacy, kapłani i lud wszystek, słowem – wszyscy się przykładają na zgubę Jezusa naszego.
Ach, Ojcze przedwieczny! Na cóż opuszczasz w mękach srogich Syna twojego? na co w płacz zamieniasz uroczystości jego, w lament i w jęczenie wesołość
jego, a w krzyż i sromotę rólestwo jego?
[10] Nie ma Zbawiciel nasz pociechy niskąd: Ojciec niebieski kocha go, lecz
w swym dekrecie nieodmienny; anioł go umacnia, lecz razem i kielich męki prezentuje; Piotr się został przy nim, lecz właśnie na to, aby go bardziej zaprzeniem
się swem zasmucił. Zewsząd smutek i boleść, a Jezus stawszy się ofiarą miłości
i boleści, staje się ofiarą wszystkich czasów, ofiarą wszystkich ludzi sprawiedliwych
i bezbożnych, i jako wszystkich nas grzechy na siebie przejął, tak wszystkim nam
powinne męki poniósł. Któż cię, dobry Jezu, przymusza za niewdzięcznych umierać i nieszczęśliwości nasze na siebie przyjmować? Śmierć podjąłeś, abyś nam dał
życie; a nieszczęśliwości, abyś je w błogosławieństwo dla nas zamienił. I tym się
podobno jeszcze, o Jezu!, trapisz, że więcej cierpieć nie możesz! A my w rozkoszach żyć chcemy? O Jezu! Gdzież znajdę dobroci twojej i złości mojej przykłady? Gdzież znajdę przykłady miłości twojej, a mojej niewdzięczności, jeżeli nie
w męce twojej? Sam, Zbawicielu mój, co tylko wspomnisz o niej w Ogrójcu, aż
pot twój staje się jako krople krwi spadającej na ziemię. O jak straszna potyczka
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pierwsza! Ach! Jam był w sercu twojem, Panie, natenczas, który-m cię tak trwożył; i grzechy nasze przed nami jeszcze męczyły Pana.
[11] Modli się w Ogrójcu, a wysłuchany od Ojca nie jest; wydany od Judasza,
poimany i związany od łotrów, zaprzany od Piotra, w domach Annasza i Kajfasza policzkowany, wyśmiany, zeplwany, zelżony, najgorszym złoczyńcą osądzony.
O, bezbożności niesłychana! Cóż czynimy, chrześcijanie, kiedy Jezusa szarpiemy? Mówcież wszyscy do Jezusa zelżonego: „Ach, Panie! Myśmy to, my godni
wzgardy, którzyśmy tobą gardzili! my policzków godni, którzyśmy cię policzkowali! Ty przecie za nas niegodnych i niewdzięcznych cierpisz”.
[12] Prowadzony był Jezus ze wzgardą, biciem i popychaniem do sądu Piłata, tam jak winowajca sądzony; do Heroda posłany, tam wzgardzony, w szyderską szatę przybrany, za niemającego rozumu osądzony; znowu do Piłata odesłany, tam nad Barabasza złoczyńcę śmierci godniejszym osądzony. O, dokądże już
przychodzi hańba i wzgarda twoja, najukochańszy Jezu! O chrześcijanie, najniepoczciwszy złoczyńca nad niewinnego się przenosi; grzesznika nad Boga przekładają! Powiedz nam, najmilszy Jezu, czy takaż w tym poniżeniu jest dla ciebie
wzgarda, jako kiedy chrześcijanie rozkosz i czarta przekładają nad ciebie? Ach!
daleko większa, bo od tych, którzy większych twej miłości skosztowali dowodów. Cóż czynim, kiedy miłość naszę z nierozumną zapalczywością w znikomem zatapiamy stworzeniu, nad miarę, stan i kondycyją ciału i zmysłom pozwalamy pociechy? Ach, gardziemy Jezusem nad wszystkie nikczemności, a możeż
być większa bezbożność?
[13] Obnażają Jezusa wpośrzód rynku; ach, duszo moja, jak to wspomnieć możesz? Wiążą najdelikatniejsze ciało tęgiemi do pręgierza powrozami; o, któż mi
łez doda na opłakanie tak dziwnego widoku! Sieką srodze kaci, krew się obficie
leje, najświętsze ciało opada. Pódźcież, nieczyści grzesznicy, na omycie się do
źrzódła; patrzcie, ludzie, na Zbawiciela waszego, patrzcie na to, czegoście grzechami waszemi przyczyną byli. O ciało panieńskie! ciało ze krwi Maryi Panny
od Ducha Świętego uformowane, tak-że się w swej własnej krwi za nas wylanej
broczysz? Myślmy sobie, że Jezus odwiązany od słupa i jako snopek na ziemię
omdlawszy upadły, podnosi się wszystek skatowany i zekrwawiony i mówi do
nas: „Oto za was, dla was i od was cierpię, a nic wzajem nie pragnę oprócz dusz
waszych, serc waszych!”. O ludzie! czyż będziem żałować serc naszych Panu takie rany za nas cierpiącemu? Dajmy mu, aby je krwią swoją omył; choćby najszkaradniejsze były, czyste będą. Gotowe są serca nasze, Panie, dla ciebie, gotowe serca nasze.
[14] Odbiera potem Jezus dekret śmierci; swywola rozpustników wtłacza nań
ostrą koronę cierniową z kolcami aż do mózgu najświętszego przechodzącemi;
kładą nań krzyż wielki i na miejscu śmierci z szat go odzierają, rany wszystkie odnawiają. Uderzają o krzyż na ziemi leżący i rozciągają srodze, ręce tępemi goźdźmi przebijają i nogi, w dół krzyż wpuszczają. O boleści nad wszystkie boleści!
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Natura się wzdryga wspominając je tylko. Napawają go żółcią, wisi w niezmiernych boleściach w oczach całego świata przez godzin trzy na krzyżu i wyrzekłszy ostatnie słowo według Jana świętego Consummatum est (spełniło się), umiera jakoby mówiąc: „Ojcze, ach Ojcze mój! Oto się już ofiara wykonała, wola się
twoja wypełniła, proroctwa już spełnione, Ewangelija ogłoszona, rodzaj ludzki
odkupiony, więźnie oswobodzeni, nieprzyjaciel pokonany, sakramenta ustanowione, niebo otworzone, świat naprawiony”. To mówiąc właśnie umarł, wypełniwszy
sprawiedliwość Ojcu za nas, dopełniwszy największej miłości ku nam, doznawszy najzupełniejszej złości naszej ku sobie.
[15] Cóż mu za to oddajem, chrześcijanie, uważmy. Życie nasze całe przebieżmy, co żeśmy Jezusowi miłego i przyjemnego uczynili? O Jezu, któż cię płakać
nie będzie? Nad lada umarłym Pismo Święte płakać każe: Super mortuum produc lacrymas, dlatego że ustała światłość jego; w Jezusie wszystkich nas światło
ustało, a płakać nie będziem? Ach! wszystkie stworzenia wzywajmy do płaczu,
bo Pan ich wszystkich umiera. Jezu, zbawco nasz! Jeśli ci miły płacz kochających ciebie nad tobą, dajże nam serce skruszone i łez obfitość na opłakanie męki
i śmierci twojej. Przy śmierci twojej skały się padały, czemuż serca nasze gorsze być mają? Żywioły wszystkie żałowały Pana, człowiek rozumny żałować nie
ma? Ej! wypełniajmy chętnie proroctwo Ezechiela: Eiulabunt super te voce magna
et clamabunt amare. Płaczmy rzewno Jezusa naszego, a płaczmy w największem
poniżeniu ciała i gorzkości duszy: Cinere conspergentur et plorabunt te in amaritudine animae ploratu amarissimo.
[16] Nie przykrzcie sobie, chrześcijanie, proszę, krótko tych płaczu sposobów
uczyć się będziemy w następującej drugiej kazania części.

Część druga
Płaczmy Jezusa, Boga naszego, w największem poniżeniu, psując to wszystko w ciele naszem, co było przyczyną nieznośnych ran i boleści w ciele Zbawicielowem, a psując to wszystko tak, żebyśmy żałowali tego serdecznie, cośmy źle
uczynili, i poskramiali ciało nasze, aby nas więcej w podobne nie prowadziło bezbożności; słowem, poniżając ciała nasze przez pokutę i umartwienie.
[18] Kiedyżkolwiek Pismo Święte o pokucie wspomina, zaraz o posypywaniu
ciał pokutujących popiołem, o przyodzianiu onych grubym worem wzmiankę czyni, o płaczu i narzekaniu znać daje. My kiedy poznajem wielkie przyczyny płaczu
nad męką i śmiercią Jezusową i poznajem, żeśmy sami tego wszystkiego sprawcami byli, niepodobna, żebyśmy do pokutnego płaczu serc naszych skłonionych
nie czuli; a kiedy uznajem przyczynę najbliższą złości naszych, niesforności ciała naszego, niepodobna, abyśmy tego domowego nieprzyjaciela naszego poskramiać i ukarać nie uznali potrzeby. Płaczmy więc w pokucie męki Zbawicielowej,
[17]
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chrześcijanie, a pokutujmy w nabożeństwie i serc uprzejmem skruszeniu. Płaczmy męki i śmierci Chrystusa Boga naszego w umartwieniu ciała, a martwijmy
tego nieprzyjaciela naszego w czynieniu dobrowolnych sobie przykrości, w cierpliwem znoszeniu przepuszczonych od Boga nieszczęśliwości, w zabronieniu
uciech zmysłom swoim, w poskromieniu złych żądz ciała naszego.
[19] O Jezu! Grzechy nasze zamordowały i umorzyły cię; więc potrzeba, ażeby naprzód przez sakramentalną pokutę szczerą same umorzone zostały. Rozpusta nasza srodze więzami skrępowała Jezusa; więc potrzeba, ażeby w tym przynajmniej czasie nabożeństwem gorącem zniesiona była. Serca nasze zatopione
w stworzeniu, wypaszone na łechcących wszeteczości uciechach, srogich wzgard
i zelżywości przyczyniły Panu; niechże teraz przynajmniej w tym dniu najsmutniejszym skruchą zbawienną przerażone będą. Myśli nasze pyszne, zazdrosne,
wszeteczne cierniem okrutnie zraniły Jezusa głowę; niechże się teraz w pokucie
około rzeczy Boskich z nabożeństwem zabawią. Twarze nasze wytuczone zmyślnością na zgubę dusz niewinnych, wynalazkiem piekielnym wypiększone i ufarbowane, twarz Jezusową zeplwały i zelżyły szkaradnie; niechże teraz przynajmniej pokutą prawdziwą wycieńczone będą.
[20] Czy-liż wam zbywa, chrześcijanie, na okazyjach nabożeństwa? czy-li
wam zbywa na naukach zbawiennych? czy-liż wam sposobów umartwienia brakuje? Ciągnie kogo chęć do rzeczy miłej – ej, wspomnij na mękę srogą Jezusa, a dla niego ten akt umartwienia uczyń. Miła ci kompanija ukochanej osoby,
pragną obecności twojej dla swojej i twojej uciechy – ej, wspomnij, proszę, na
rany Jezusa, wspomnij na śmierć jego okrutną, dufam Bogu, że ci da łaskę zwyciężenia siebie samego w tej mierze. Prowadzi cię chęć do niepoczciwej rozkoszy – wspomnij na Jezusa przy słupie obnażonego, ubiczowanego, zekrwawionego; a jeżli najmniejszą iskierkę masz jeszcze miłości ku niemu, mniemam, że
się w tem utrzymasz i zwyciężysz. Pijaństwo ci jest miłe – wspomnijże na pragnienie Jezusa, w którem był żółcią napawany, a wspomnij z miłości, dufaj Bogu,
żeć z niego powstać pomoże. Chrześcijanie, nie pielęgnujcież zbyt pieszczenie
ciał waszych, lecz pomniąc na srogość męki Jezusowej, jeżeli tyle serca nie macie, ażebyście sami sobie umartwienie czynili, przynajmniej te, które sam Bóg
na was przepuszcza, cierpliwie i bez szemrania znosząc, cierpiącemu za was Jezusowi je ofiarujcie. Trafi się nieszczęście jakie, zelżywość od złych ludzi, opaczne w złych rzeczach posądzenie – wspomnijże na Jezusa cierpiącego, a wszystkie gorzkości słodyczą ci się staną.
[21] Te tedy są sposoby, któremi męki i śmierci Jezusowej w poniżeniu ciał naszych płakać powinniśmy. I chociaż niepodobna, ażebyśmy tych płaczu zażywając
sposobów nie mieli zbawiennej gorzkości w duszy naszej, przecież te szczególne dwa sposoby płakania w gorzkości duszy króciuteńko wspomnę. Gorzka jest
rzecz porzucić Boga, a to się przez grzech dzieje; gorzka też jest choć już w pokucie i pamięć na to, żeśmy kiedy Boga porzucili; a do naszej materii mówiąc,
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żeśmy grzechami naszemi Boga umęczyli; otoż jedna gorzkość. Po wtóre, nader
smutna jest wspomnieć na nieszczęśliwe skutki złości naszych, a to się dzieje, kiedy wspominamy na straszną mękę Jezusa. Otoż są dwa sposoby w gorzkości duszy opłakiwania męki Jezusowej: pamięć pokutna na złość i niewdzięczność naszę jako na przyczynę męki Zbawicielowej i częste a nabożne rozpamiętywanie
tejże męki jako opłakanego skutku złości naszych. Nie chcę i nie śmiem dłużej
bawić was mową moją, chrześcijanie.
[22] Teraz ty, Jezu umęczony, zacznij mówić do nas z katedry krzyża twojego; ty nam wyraź cierpienie swoje, a bez pochyby wszyscy płakać cię będą w największem poniżeniu ciała, w gorzkości duszy: cinere conspergentur et plorabunt te
in amaritudine animae ploratu amarissimo.
[23] Przyczyny płaczu i ubolewania nad męką i śmiercią Jezusa, którem wam
powiedział w pierwszej kazania części, acz same z siebie są mocne, przecież jeżeli
im miejsca w rozumie i w sercu waszem nie dacie, nieskuteczne będą. Pamiętajcież więc o nich, proszę, pamiętajcie o tem, że ubolewać nad Jezusem cierpiącym
powinniśmy dla zacności, dobroci i miłości tego, który cierpiał; dla wielkości mąk,
które cierpiał; dla złości i niewdzięczności tych, dla których cierpiał. Wyraźcież
te przyczyny żalu na sercach waszych. Sposoby, którem podał w drugiej kazania części, acz są nader łatwe, przecież niepożyteczne będą, jeśli ich zaniedbacie.
Miejcie je więc w używaniu, płacząc nad męką i śmiercią Jezusową w największem poniżeniu ciała przez pokutę i umartwienie, w gorzkości duszy przez pokutną pamięć na złości swoje jako przyczynę męki Zbawicielowej, i przez częste
i nabożne rozpamiętywanie tejże męki Pańskiej jako opłakanego skutku złości
i bezbożności naszych. Miejcież, proszę, w używaniu zawsze te zbawienne ubolewana i płaczu nad męką Chrystusową sposoby.
[24] O cudo niesłychane od wieków miłości i boleści, Jezu nasz! Skropże oschłe
serca nasze krwią z ran twoich płynącą; my zaś ją mieszając ze łzami naszemi,
z niej oczyszczenie niech mamy. Cierpmy współ z Panem naszym, chrześcijanie:
on krew swą za nas obficie leje, my dla niego łzy wylewajmy rzęsiste; a jako nikt
nie jest, za kogo by Jezus krwi swej nie wylewał w boleści, tak nikt być nie powinien, kto by ubolewającym afektem ze skruszonego serca smutnego nad nim
nie wydawał jęczenia.
[25] Zbliżmy się, chrześcijanie, na miejsce męki pod krzyż Jezusa. Podnieście
oczy na krzyż, wejrzyjcie na Chrystusa; cóż w nim obaczycie, co by nas do miłości jego i płaczu nad nim nie pobudzało? Oto głowa skłoniona do pocałowania; serce włócznią otworzone do umiłowania; ręce rozciągnione na obłapienie; wszystko ciało wystawione na okup. A więc, kapłani Boscy i słudzy ołtarza,
płaczcie najwyższego biskupa waszego; ludzie uczeni, płaczcie nauczyciela waszego; płaczcie mężowie szlachetni, bo upada korona głowy waszej; płaczcie panienki, bo umiera najmilszy wasz oblubieniec; ubodzy płaczcie, bo ginie ucieczka i wspomożenie wasze; opłakujcie, sieroty, boście się zostały bez ojca; chorzy
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bez lekarza; płaczcie, osierociałe wdowy, oto pocieszyciel wasz umiera. Wszyscy
ludzie, płaczmy Pana naszego, wołajmy w żałości głosem rzewnym, według słów
Ezechiela: Eiulabunt super te voce magna et clamabunt amare. Posypujmy pokutnym popiołem w żałości głowy nasze i płaczmy w gorzkości duszy: Cinere conspergentur et plorabunt te in amaritudine animae ploratu amarissimo.
[26] Wspomóż nas w tem, miłości nasza, na krzyżu rozpięty Jezu, abyśmy politowaniem się naszem nad tobą tem bardziej się miłosierdzia twego godnemi
stali. Mówcie wszyscy nabożnym głosem i sercem: Jezu najłaskawszy i najcierpliwszy! Przez mękę, krzyż i śmierć twoję zmiłuj się nad nami. Jezu! Niech nam
krew twoja nie będzie na potępienie. Zmiłuj się nad nami, zakryj nas w ranach
twoich i zbaw nas. Amen.
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Objaśnienia
[2]

„Nie płaczcie nade mną…” – parafraza Łk 23, 28.

[3]

„Uderz, Jezu, bez odwłoki w twarde serc naszych opoki” – Gorzkie żale, cz. 3, Pobudka.

[4]

przytomny – obecny.

[5]

człowiek szczery – tu: wyłącznie człowiek.

[6]

ile człowiek – jako człowiek.
umarł Jakub w Egipcie […] - zob. Rdz 50, 3.
umarł Mojżesz . – zob. Pwt 34, 8.
kapłan najwyższy Oniasz […] – zob. 2 Mch 4, 37–38.
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nadłamanej trzciny nie dołamał – parafraza Iz 42, 3.
[7]

co nam mógł uczynić a nie uczynił – zob. Iz 5, 4.
uprzejmie miły – wielce miły.

[8]

od stopy nogi aż do wierzchu głowy zdrowia w nim niemasz – Iz 1, 6
sinością jego uzdrowieni jesteśmy – Iz 53, 5.

[10]

niskąd – znikąd.

[13]

gotowe są serca nasze, Panie, dla ciebie, gotowe serca nasze – parafraza Ps 107, 2.

[15]

Super mortuum produc lacrymas – Syr 38, 16.

[16]

Nie przykrzcie sobie – nie bądźcie niechętni.

[18]

martwijmy – uśmiercajmy.

[19]

przerażone – przebite.
zabawią – zajmą się.

[20]

zbyt pieszczenie – zbyt delikatnie.

Część druga
Stulecia XIX–XX
opracował
Kazimierz Panuś

F

Zasady transkrypcji
Pisownię, ortografię i interpunkcję kazań dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych zmodernizowano zgodnie ze współczesnymi zasadami.
Zachowano występujące w drukach archaizmy i dawne formy fleksyjne, np.
rzecze, usty, ośmnaście, podobien, sromać się, książęcia, najsamprzód, krzykli, alić,
przekupywacze.
Wprowadzono współczesną pisownię słów obcego pochodzenia typu religia,
Ewangelia, Syjon, pretorium, perswazja, historia.
Zmodernizowano końcówkę fleksyjną -em przymiotników i zaimków np. tem
→ tym, takiem → takim, bolesnem → bolesnym, wyższem → wyższym, jakiem → jakim, jakiemi → jakimi, Bożem → Bożym, jednem → jednym, podobnem → podobnym, oczekującem → oczekującym, wszystkiemi → wszystkimi, grubemi i tępemi → grubymi i tępymi, wiecznem → wiecznym, krwawemi → krwawymi, miłemi
→ miłymi, czemże → czymże, swojemi → swoimi, całem → całym, naszem → naszym, ostrem → ostrym, niemożliwem → niemożliwym, pracowitem → pracowitym,
poprzedniem → poprzednim, mojem → moim, ogólnem → ogólnym, jadowitem → jadowitym, przypadkowem → przypadkowym, popełnionem → popełnionym.
Wahania w pisowni wyrazów: djabelskie / diabelskie, swoję / swoją, twoję / twoją, zwycięztwa / zwycięstwa, lekkiemi / lekkimi, Kaimy / Kainy, zapewnie / zapewne,
Władzca / Władca, dosiądz / dosiąc, zwłoków / zwłok, wśrzód / wśród, bohatyra / bohatera, chrześciańskiego / chrześcijańskiego, religję / religię, chrześcianina / chrześcijanina,
strzedz / strzec, ztamtąd / stamtąd, wiernem / wiernym, gieniuszu / geniuszu, tłómaczeniu / tłumaczeniu, prelekcyach / prelekcjach, drugiem / drugim, szkolnemi / szkolnymi, godnem / godnym, śmiertelnem / śmiertelnym, wszystkiem / wszystkim, poezye / poezje, konferencya / konferencja doprowadzone zostały do postaci współczesnej.
Pisownię wielką lub małą literą uwspółcześniono.
W tekstach kazań pozostawiono oryginalne zapisy siglów biblijnych; ich rozwinięcia i zapisy uwspółcześnione zamieszczone zostały w objaśnieniach.
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Kazanie VII o męce Pańskiej:
Powinien umrzeć!
[1] Dwa wielkie słowa były, jak pamiętacie zapewne, przedmiotem wczorajszego rozmyślania. Piłat, przedstawiając Jezusa Chrystusa, wyrzekł o Nim,
mimo wiedzy, mimo woli, to słodkie, to pełne pobożnego, świętego wdzięku:
Ecce homo – Oto człowiek! Człowiek, który nam oddał swe serce w ofierze najwyższej miłości i nie wymaga od nas jak tylko serc Jego czystą napełnionych miłością! Bóg-człowiek, który w miejsce trwogi, zgrozy, jakimi tchnęły wszystkie
obrządki fałszywych religii, a nawet jakimi tchnęła religia Żydów, przyniósł nadzieję; Bóg-człowiek, którego tak bardzo potrzebował nieszczęśliwy ludzki rodzaj; Bóg-Odkupiciel, Bóg, nie już straszny i zagniewany jak dawniej, ale Bóg-człowiek dobry, słodki, miłosierny, pokorny, ubogi, podobien człowiekowi, Syn
człowieczy i brat – taki zupełnie, za jakim tęsknił rodzaj ludzki przedstawiony
w płaczącym Syjonie, błagającym o Zbawiciela, który by pojednał go z Bogiem,
i o jakim śpiewa Psalmista w tych słowach: Będziesz-li wołać Syjonie: Oby przyszedł człowiek? Człowiek narodzi się w Tobie i sam Najwyższy położy fundament Twojej nadziei i Twojej miłości: Ecce homo!
[2] A drugie słowo, okropne, objawiające przez usta kapłanów, stróżów prawa, ministrów Boga i faryzeuszów, tych niby najżarliwszych Boga czcicieli, iż
ów człowiek najwyższą miłością oddany ludziom, z rąk ludzi powinien według
prawa umrzeć, że ten człowiek przez tyle wieków obiecywany, tak upragniony,
tylu jękami tak uciśniętych serc wzywany, że ten człowiek tak tkliwy i cierpiący za wszystkich, jak gdyby był sercem całego rodu ludzkiego i jak gdyby, najniewinniejszy, za wszystkich był zgrzeszył – że ten człowiek, nie tylko od chwili
swego urodzenia, nie tylko przez cały ciąg życia w ubóstwie, trudach, w niesieniu wszystkim światła i pociechy przepędzonego, ale nawet wśród okrutnych
boleści biczowania i koronowania cierniem, wśród wszystkich obelg swej męki,
wciąż zajęty zbawieniem człowieka, powinien był umrzeć z ręki człowieka! To
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drugie słowo: powinien umrzeć, debet mori, tak różne od pierwszego: Oto człowiek – odsłaniało przecież tęż samą miłość, ale jeszcze z wyższej cudowniejszej
strony, bo miłość nie już przyjmującą człowieczeństwo, aby ośmielić i zbliżyć do
Boga ród ludzki, ale wydającą to człowieczeństwo na wszystkie okropności męki
i na samą śmierć, aby człowiekowi dać niejako życie Boskie i tak ubóstwionego
zjednoczyć jak najściślej z Bogiem!
[3] Dzisiaj, najmilsi moi, zbliżać się będziemy do tego wielkiego i rozwiązującego całą sprawę odkupienia aktu, zadekretowanego przed wiekami własną wolą
Boga, a spełnionego w czasie przez nieprzyjaciół Boga? Będziemy rozważać
okropne, a razem pocieszające szczegóły wykonania tego wyroku miłości Boga
dla człowieka: „powinien umrzeć”. Otóż skazanie na śmierć Chrystusa to przedmiot, na który za pomocą Boską, na chwałę Boską, a na wspólny nasz pożytek,
pragnę zwrócić uwagę moich najmilszych słuchaczy.
Pomóżcie gorącem do Boga westchnieniem i prośbą zaniesioną do Matki
Ukrzyżowanego: Zdrowaś Maryjo!
[4] Usłyszawszy Piłat tę nową skargę przeciw Chrystusowi, iż się czynił Synem
Bożym, tym bardziej się uląkł, dodaje Ewangelista. Dziwne milczenie Chrystusa, nadzwyczajna mądrość w krótkich bardzo odpowiedziach, oczywista cudowność Jego słodyczy i cierpliwości, jakiś wyraz nieziemskiej wielkości i Majestatu, jakiś promień Bóstwa jaśniejący zawsze w Jego obliczu, jakkolwiek okropnie
zranionym i oplwanym, wszystko to poddawało Piłatowi myśl, iż to, o co Żydzi
oskarżali Chrystusa, (to jest, iż się czynił Synem Bożym) i co Mu zarzucali jako
zbrodnię, było rzeczywiście prawdą, że ten człowiek nadzwyczajny był w samej
rzeczy czymś wyższym nad człowieka, jakąś istotą tajemniczą, Boską, i że na koniec wydając przeciw Niemu wyrok, stałby się winnym okropnej zbrodni. Dlatego to, jak tłumaczą ojcowie, tym bardziej się uląkł. Nie tego się zląkł, żeby nie
postąpił przeciw prawu, mówi czcigodny Beda, ale tego, żeby nie skazał na śmierć
Syna Bożego. A św. Atanazy: „Drży Piłat przed Tym, którego ma sądzić. Strach
go własnego wyroku przeciw Chrystusowi, jakby przeczuwał, iż przeciw samemu sobie miał wydać wyrok. I kiedy Żydzi domagają się, aby Jezus był potępiony
w moc prawa, on w strach okropny popada, aby potępiając Jezusa, nie potępił samego siebie”. Okropny, ale wierny obraz tych wszystkich, którzy w wypełnianiu
obowiązków swego stanu, zapomniawszy o tym, iż głównym najwyższym celem
ich życiu, oraz ich działania powinien być Bóg, – siebie samych tylko widzą, do
siebie wszystko odnoszą i samego Boga chcieliby użyć za środek do dopięcia celów swego nikczemnego samolubstwa.
[5] Tak przerażony i miotany wewnętrznie, powraca Piłat z Chrystusem do
wnętrza pretorium i zapytuje Go z wyrazem tajemniczego oczekiwania: Powiedz,
proszę, skąd Ty jesteś? Już nie tak, jak pytał przedtem: O co jesteś oskarżony, jaką
zbrodnię popełniłeś…, ale daje zapytanie, przez które wypowiada, iż się czegoś
lęka, że się czegoś domyśla. Wie dobrze, że to Żyd, Galilejczyk, o pochodzenie
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więc ziemskie nie pyta. Zapytuje przecie: Skądże ty jesteś? Jak gdyby pytał: jesteś-li mieszkańcem ziemi, czy zstąpiłeś z Nieba? Jesteś-li zwyczajnym człowiekiem czy jaką wyższą istnością lub też może jesteś Bogiem? O jak wielką zapytuje rzecz, ale sercem bardzo nie usposobionym, z pobudki zbyt nędznej, po prostu
ze strachu. Zapytuje Krew i Ciało.
[6] Ale objawienie prawd Boskich, jak powiada cudnie św. Jan Ewangelista,
nie dzieje się ze krwi ani z woli ciała, nie przychodzi na usługi rachubom ludzkiego samolubstwa. Ono jest dziełem wielkiej łaski Boga i tym się tylko udziela, którzy sposobią swe serce przez pokorę i przez miłość. Sam też Zbawiciel
rzekł jak najwyraźniej, gdy jeszcze wypełniał swój urząd nauczycielski i gdy
Go książę Apostołów wyznał Synem Boga: „Nie ciało ani krew objawiła tobie, ale Ojciec mój, który jest w Niebiesiech”. A Ojciec Niebieski objawia tylko cuda swojej mocy i swojej miłości samym maluczkim i pokornym w duchu,
którzy z objawienia pragną korzystać na wieczne zbawienie, ale nie objawia dumie ludzkiego rozumu, szukającej na to jedynie prawdy, aby ją zrobić służką namiętności lub narzędziem interesu ziemskiego. A Piłat właśnie znajdował się
w tym nieszczęśliwym usposobieniu. Cóż gdy dodamy, że mu Zbawiciel już nie
raz mówił, a wszystko było na próżno. I na cóżby się przydało, gdyby na nowo
podniósł swój głos? Nie byłby dlatego ani mocniejszym, ani gorliwym w popieraniu sprawiedliwości, a w końcu zawsze by nad prawdę przeniósł politykę, zawsze by niewinność wydał nikczemnie w ręce domagającej się zbrodni, poświęciłby ją pewnie, jak to wiedział Chrystus: ludzkiemu względowi. Dlatego On
milczał, dlatego – jak powiada Ewangelia: „Nie dał mu odpowiedzi”. Oby serca
nasze na wskroś przejęła ta okropna, ale niezawodna prawda, że łaska długo na
próżno odbierana, kończy nareszcie przez straszne milczenie. Nie daj, o nie daj
Boże, aby milczenie podobne przyjść miało kiedyś na które z tych serc! Z pokorą zapytują, z pokorą proszą, z miłością odbierają, z wdzięcznością dziękują,
a jeśli nie wszystkie tak, to racz odmienić zaraz, co w nich głosowi Twej łaski
nie sprzyja. Bo gotowe serca nasze!
[7] Z tą gotowością pójdźmy dalej. Otóż pokazało się, że Piłat w samej rzeczy nie był wart, nie był godnym, a raczej (bo i któż z nas, kto z ludzi godnym
się czuje), a raczej nie byłby z odpowiedzi Chrystusa korzystał. Bojaźń jego, jego
wahanie się i pewien rodzaj wiary był w nim po prostu jednym z tych przechodnich wstrząśnień, jakich od czasu do czasu doświadczają grzesznicy. O, jak często z czymś podobnym spotkać się można, zwłaszcza gdy nieszczęście lub strach
bliskiego niebezpieczeństwa padnie na serce grzesznika! Chciałby to ukryć, ale
nie umie, nie może; chciałby wmówić w siebie, że to urojenie, że to działanie
krwi lub oddziaływanie nerwów, że to głupstwo, szaleństwo, nic! Mimo wszelkich tego rodzaju perswazji wstrząśnienie to budzi gwałtem ze snu, w którym
go pogrążyły grzechy; chcąc nie chcąc, otwierają się oczy i okropności, spotykają się z oczekującym na nich wiecznym potępieniem. Ale to zwykle zbyt krótko
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trwa. Dusza przyciśnięta ciężarem nałogów, prędko znów popada w nieszczęśliwy letarg, przechodzi pod panowanie błędów, pod wrażenia namiętności, zapomina o wszystkim lub dlatego tylko pamięta, aby szydzić z chwilowych przywidzeń, i co ją pędziło, to ją pędzi dalej po strasznych bezdrożach zguby. Tak
i Piłat, oddawszy jakiś cień hołdu Bóstwu Zbawiciela, wraca do dawnych przekonań i już w Nim widzi tylko prostego człowieka. A ponieważ nic się tak bardzo nie uraża i nie unosi jak duma, więc Piłat obrażony milczeniem Chrystusa
rzuca ton bojaźni i pokory, a przybierając ton groźny: „Nie odpowiadasz?” – zawoła. „Czy nie wiesz, kto jestem? Czy nie wiesz, że w ręku moim Twoje życie
i Twoja śmierć?”.
[8] Och! Wie o tym Jezus Chrystus i właśnie dlatego nie odpowiada, że nie
czynisz, co czynić możesz i coś czynić powinien. Szalony! – woła św. Ambroży – tymi słowy sam się oskarżasz i sam na siebie wydajesz potępienia wyrok.
Bo jeżeli prawda, jak się wynosisz, że w twojej mocy jest uwolnić albo potępić,
więc czemuż nie uwalniasz Tego, w którym nie znalazłeś winy? Czemu kazałeś biczować, więzić? Czemu wydałeś w ręce rozbestwionego ludu Tego, o którym wiesz dobrze, iż całym Jego występkiem jest nienawiść Jego nieprzyjaciół
i własna niepokalana cnota! Co się wynosisz z władzy, której tak nikczemnie
nadużywasz? Co się szczycisz powagą, gdy zapominasz, żeś ją od Boga odebrał? Będziesz musiał kiedyś za nią zdać ścisły, straszny rachunek. Ach, to tylko wstęp do ostatecznej niesprawiedliwości, jaką za natchnieniem szatana zamierzasz popełnić!
[9] Wszakże to dumne i głupie słowo Piłata nie mogło zostać bez odpowiedzi. Rozumiał nieszczęśliwy, że skazanie Chrystusa na śmierć zależało od
jego mocy lub jego kaprysu, tymczasem śmierć ta rzeczywiście była, jak widzieliście wczoraj, dziełem wolnego poświęcenia się, wolnej ofiary Zbawcy. Jezus Chrystus chciał nas o tym zapewnić jak najwyraźniej, wybrał do tego właśnie tę chwilę, stawiając przeciw miotaniu się niemądrej pychy i zuchwałości
człowieka, swoją własną, Boską, majestatyczną, ale razem pełną świętej prostoty powagę. Odpowiedział mu więc: „Nie miałbyś żadnej mocy przeciwko
mnie, gdyby ci z góry nie była daną”, co według ojców śś. znaczy tyle, jak gdyby powiedział: „Co się miotasz twoją władzą? Władza twoja nie jest twoja, ale
Ojca mego, a gdy mnie i Ojcu wszystko jest wspólne, więc władza, jaką masz
teraz przeciwko mnie, jest moją własną władzą. Możesz mnie kazać ukrzyżować, boć Ojciec pozwala, a ja się oddaję w twe ręce. Możesz, bo tak chce moja
wielka miłość dla ludzi, a chcesz i wydasz, boś występne narzędzie szatana. To,
że możesz, nie jest twoje, tylko moje; to, że chcesz, jest twoje własne, ale z tego
nie chwalić się tobie, raczej sromać się i drżyć, a to, że wydasz, diabelskie jest,
ale na zgubę królestwa ciemności, bo ja to wszystko przyjmę i zniosę, a równie z tego, że możesz, jak z tego, że chcesz, jak z tego, że wydasz, wyprowadzę
mój tryumf i tryumf wszystkich, którzy pójdą za mną. Czyń więc, co możesz
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ze mnie, a co chcesz z siebie, ale się nie wynoś, bo z tego co zrobisz – mój tryumf, a twoja zguba!”.
[10] Nie dosyć jednak na tym. Piłat bowiem tak zgromiony przez Pana mógłby rozumieć, że skoro nie działa z swojej własnej mocy, więc nie popełnił i nie
popełnia żadnej winy, wydając Chrystusa na krwawe katusze i skazując Go
na śmierć. Kiedyś, gdy dla niego przyjdzie chwila okropnej zgryzoty sumienia i szarpiących wyrzutów, mógłby się łudzić, że udział jego w śmierci Chrystusa był mimowolny, a zatem niewinny, dlatego Zbawiciel dodaje: „Przetoż,
który mnie wydał, większy ma grzech, niż ty”. Św. Augustyn powiada: „Pan
porównywa grzech Piłata z grzechem Judasza, aby dał uczuć, aby mu przypomniał, że jak Judasz choć nie z własnej mocy wydał Zbawiciela, popełnił jednak okropną zbrodnię, bo Go wydał z własnej woli, tak i on, to jest Piłat, który z własnej mocy skazywał Go na śmierć przez występną obojętność, przez
nikczemne względy, przez szatańską politykę, popełniał także zbrodnię, bo
Go skazywał nie zmuszony, ale z pełną wolą, podając przez tę wolę rękę swemu panu – diabłu. A Piłat uczuł całą moc tego wyrzutu, zrozumiał całą słuszność tej groźby wyrzeczonej z słodyczą przyjaciela i z majestatycznością nadziemskiej powagi, więc jak powiada Ewangelia: Odtąd, aby nie wziąć udziału
w okropnej zbrodni zamordowania niewinnego wydanego swej władzy, starał
się wszelkimi sposobami, aby Go wypuścić”. Wszakże trudno się cofnąć, gdy
tak daleko już zaszedł! Mienił się panem życia i śmierci Chrystusa, on, który
przez swą nikczemną bojaźń i nikczemne względy był niewolnikiem książęcia
ciemności. Pokazało się to zaraz, gdy Żydzi, widząc go zakłopotanym i chwiejącym się w usposobieniach, poczęli wszczynać rozruch i wołali głośno: „Jeżeli go wypuścisz, nie jesteś przyjaciel cesarski. On się królem czynił, On burzył
lud, On chciał panować, a każdy, kto się czyni Królem, jest wyraźnie przeciw
cesarzowi!”. Kto osłania buntownika, sam się staje buntownikiem!… Uważcie
tutaj postępowanie nieprzyjaciół Chrystusowych. Najsamprzód oskarżają Go
i potępiają w domu Kajfasza jako winnego bluźnierstwa, przywiódłszy Go następnie do Piłata, zarzucają Mu, iż czynił zamieszki, podburzał lud. Piłat orzeka, iż w Nim tej winy nie znalazł, wracają więc na nowo do zarzutu bluźnierstwa i świętokradzkiego przywłaszczenia sobie bóstwa. Piłat nie tylko że w tym
nie widzi powodu śmierci, ale owszem, tym bardziej usiłuje wypuścić Chrystusa, co zrozumiawszy, Żydzi odstępują tejże skargi i wracają do zarzutu zbrodni stanu. Z tego wszystkiego to tylko jedno najpewniejsze i najwidoczniejsze,
że sędzia jest niedołężny, a zaciekłość oskarżycieli piekielna!
[11] Z drugiej strony, patrzcie, jak jest niecną, jak ohydną ta udawana, ta obłudna żarliwość o wykonanie sprawiedliwości, przez najstraszliwszy gwałt przeciw
sprawiedliwości! Patrzcie, jak oskarżyciele Chrystusa, obstając niby żarliwie przy
prawach cesarskich, depczą w tej samej chwili prawo samego Boga. Nikczemni!
Widzą, że Piłat obojętny we względzie religijnym, więc na nędznika zarzucają
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sieci względów politycznych. Spostrzegłszy, że się nie lęka niełaski Boga, biorą go z najsłabszej strony i grożą mu niełaską cesarza. Piłat, czując się tą groźbą
do żywego dotknięty, w swej dumie zapomina o wszystkim i aby pomścić swoją zniewagę, wyprowadza przed ratusz Jezusa, zasiada na stolicy sądowej i tam
publicznie, z całą powagą swego urzędowania, wbrew czynionym sobie zarzutom, jakoby szydząc z pogróżek, i jakoby chcąc dać Żydom do zrozumienia, że
nie są godni innego króla, tylko właśnie tak zniesławnego przez siebie, wskazuje na Chrystusa i rzecze do tłumu: „Oto jest wasz Król!”
[12] Na to niespodziewane oświadczenie Żydzi tracą resztę umiarkowania, wybuchają z całą swą szaloną złością. Porozumieli, że z nich żartuje, że z nich szydzi,
więc podniósłszy głos swój okropny i dziki, poczęli wołać: „Strać, strać, ukrzyżuj Go – Tolle, tolle! crucifige eum!”. Na to Piłat niezmieszany powtarza: „Oto
Król wasz! Jak to? Króla waszego mam ukrzyżować”. „Jaki król? – krzykli Żydzi z wściekłością do najwyższego podniesioną stopnia. – Jaki król? Nie mamy
króla jeno cesarza!”.
[13] Rzecz zbliża się do okropnego rozwiązania. Żydzi już wyczerpali wszystkie potwarze, oskarżenia, krzyki i groźby w celu zmuszenia Piłata do potępienia Chrystusa, a Chrystus jeszcze niepotępiony. Cóż czynią? Oni, którzy dopiero oskarżali Chrystusa o burzenie spokojności i porządku publicznego, biorą się
sami do podburzania. W okamgnieniu wszczyna się rozruch, tłum ściśnięty przed
pretorium już nie krzyczy, ale wyje, pożar buntu coraz bardziej się wzmaga. Piłat, który z uczucia pychy wpadł w uczucie zemsty, z tej ostatniej wpada w trwogę, zapomina swej godności, sam nie wiedząc, co czyni, zapytuje: „Cóż wam złego zrobił? Co wam zrobił ten człowiek” – ale wśród ryku rozjuszonej tłuszczy
nikt go nie słyszy, tylko straszne: „Ukrzyżuj!” – rozlega się po całym pretorium,
po całej Jerozolimie. Reprezentant cezara drży jak listek, a nie umiejąc odpowiedzieć na ten ostatni argument i lękając się ogólnego powstania; widząc, iż nie pomagało, jak powiada Ewangelia, a rozruch coraz bardziej się wzmagał, podpisał
na koniec wyrok śmierci i wydał Chrystusa, aby był ukrzyżowan, tak iż sprawdziło się znowu, co wyrzekł Prorok: „Cisną się na duszę Sprawiedliwego, i Krew
niewinnego potępią”.
[14] Wszakże aby się to proroctwo dokładniej wypełniło, aby się sprawiedliwość
potępionego jak najjaśniej okazała – Piłat, podpisawszy ten wyrok, wobec całego
tłumu umywa swe ręce, mówiąc: „Jam nie jest winien Krwi Sprawiedliwego, wy
sami odpowiadać będziecie za Krew tę niewinnie przelaną”. Jeden z ojców rozważając ten akt, tak mówi: Tak jest, Żydzi odpowiedzą za tę Krew Boskiej sprawiedliwości, ale i ty, o sędzio, odpowiesz za twoją występną niedołężność. Obmywasz sobie ręce? Co to znaczy? Z serca swojego nie zmyjesz zbrodni, której
stałeś się winnym, potępiając niewinnego.
[15] Umywasz ręce – woła Skarga – a serce niesprawiedliwością mażesz; właśnie
to rąk umywanie dowodzi, że serce splamione, a usta zeszkaradzone orzeczeniem
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śmierci. Tymi samymi usty przybijasz na krzyż Chrystusa, którymi orzekłeś Jego
niewinność. Bonawentura św. powiada: Okropny to a zbyt częsty błąd, w jaki popadają grzesznicy, rozumiejąc, że Bóg ich występki tak samo powinien sądzić, jak
oni sami je sądzą. Wymawiamy i usprawiedliwiamy wobec samych siebie nasze
upadki, zdrożności nasze sądzimy lekkimi i zaślepiając się tym sposobem, chcielibyśmy niejako i Boga zaślepić. I mamy się za niewinnych, i rozumiemy, wmawiamy w siebie, że za niewinnych ma nas także Bóg!
[16] Tak więc, jakby nie dość było, że Piłat tylekroć ogłaszał Chrystusa usty
swoimi niewinnym, ogłaszał to jeszcze dotykalnie, czynnie, uroczyście, obmywając sobie ręce. Tym czynem uwiecznił niecną swą pamiątkę, tym czynem
wystawił sobie pomnik trwalszy jak z marmuru, trwalszy jak z brązu, którego
ośmnaście wieków zniweczyć nie mogło. Wyrażenie: „umył sobie ręce” przełożone na wszystkie języki, stało się przysłowiem wszystkich narodów, a wciąż
powtarzane, przypomina razem i czyn Piłata, i niewinność Zbawcy. Ale zaledwie Piłat wyrzekł te słowa: „Jam niewinien Krwi tego Sprawiedliwego, bierzcie
ją na swoje odpowiedzialność” – alić lud wszystek jednozgodnym krzykiem,
jakby jeden mąż zawołał: „Krew Jego na nas i na dzieci nasze!”. Och bezbożni! stanie się, jakoście chcieli. Świętokradzkiemu życzeniu stanie się zadosyć!
Jedyna cząstka, jakiej żądacie w tej Krwi, dzika rozkosz jej przelania, ta cząstka będzie wam daną! Krew Jego na nas! Och, spadnie ta Krew na głowy wasze
i na wasze serca, zbryzga wasze niecne dusze i wypiętnuje na nich charakter
odrzuconych potępieńców! Krew Jego na nas i na dzieci nasze! Czy słyszycie, jak po ośmnastu wiekach rozlega się jeszcze po całej przestrzeni ziemi
straszliwe echo tego słowa piekielnego! Krew święta trysła i tryska na dzieci, wnuki, na dziesiąte, dwudzieste pokolenia morderców i wciąż ukazują się
jakby uwinięci w zbrodnię swych ojców i w ich przekleństwo! Krew ta wycisła na ich czołach piętno niesławy, tak że bez ziemi, wszędzie obcy i wszędzie
przychodnie jak Kainy znienawidzeni od Boga i ludzi; że wszędzie ich spotyka wzgarda, wszędzie bez wiary, bez zaufania, bez czci – i zda się jak gdyby każdy czytał na ich czole krwawymi wyryty głoskami niezmazalny, straszny wyraz „Bogobójca”!
[17] Co do nas, o najmilsi, to słowo obelgi i śmierci zamieńmy sobie na słowo modlitwy i życia, a wołajmy do naszego Zbawiciela w uczuciu pokory, nadziei i miłości: Tak, o Panie nasz, niechaj Twoja Krew najdroższa spływa na nas
i na dzieci nasze, niech spływa na dusze, aby je oświecić, niech spłynie na serca
i niech je nawróci; niech spłynie na nasze ciała, aby je oczyścić, na nasze rodziny, aby je uświęcić, na nasz naród, aby go Tobie miłym uczynić! Oby ta Boska
Krew mogła nas zasłonić i wybawić od klęsk wszelkiego rodzaju, oczyszczając nas z grzechów, za które nimi Bóg karze! Oby naznaczywszy drzwi domów
i mieszkań naszych, obroniła nas jak niegdyś Izraelitów od gniewu Anioła niszczyciela! Oby spłynąwszy na serca nasze, roznieciła w nich ogień starej a prostej,
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a żywej pobożności, przez którą Ojcowie nasi bywali miłymi dziećmi Kościoła
i wiary św. nieprzełamaną tarczą. Oby się stała naszym uświęceniem, naszą obroną, naszą pociechą, iżbyśmy mogli śpiewać społem w Niebie na hymn wdzięczności te słowa Psalmisty: „Odkupiłeś nas, Panie, w Krwi Twojej i uczyniłeś nas
Bogu naszemu Królestwem”. Amen.
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i bronił go przeciw atakom ks. Waleriana Serwatowskiego oraz dzienników lwowskich. Rzymska Accademia dei Quiriti przyjęła go w 1862 r. w poczet swych członków. W l. 1862–1867
na zaproszenie abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego wykładał w duchu lowańskiej neoscholastyki dogmatykę ogólną, a po roku także szczegółową w Akademii Duchownej w Warszawie. Pozostawał w bliskich stosunkach z hr. Aleksandrem Wielopolskim. Jako przeciwnik powstania styczniowego głosił pacyfistyczne kazania w katedrze i w innych kościołach.
Z tego powodu atakowany był przez ugrupowanie czerwonych, którzy widzieli w nim zdrajcę narodowej sprawy. Po powrocie do Krakowa został administratorem parafii św. Floriana.
W czasie soboru watykańskiego I bronił w kazaniach i na łamach „Tygodnika Soborowego”
dogmatu nieomylności papieskiej przeciw poglądom liberalnym. Ostro zwalczał zwolenników ks. J. I. von Döllingera, starokatolików, socjalistów i liberałów. W l. 1872–1880 Zygmunt
Golian administrował parafią mariacką, gdyż rząd austriacki odrzucił jego kandydaturę na
to probostwo. Aktywnie wspierał Matkę Teresę (Ewę) Potocką w organizowaniu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, nad którym sprawował duchową opiekę. Przez dwa
lata wykładał filozofię św. Tomasza z Akwinu, zanim wreszcie w 1881 r. otrzymał z nadania
rządowego parafię w Wieliczce, której poświęcił ostatnie lata swego życia, m.in. odnawiając
kościół parafialny. Zmarł 21 lutego 1885 r. w Wieliczce.
Wybrana bibliografia: J. Groblicki, PSB VIII, s. 219–220; J. Bazydło, EK 5, s. 1261;
R. Żmuda, SPTK I, s. 546–549; M. Barcik, SBKSP, s. 148–150; PANUŚ 2, s. 255–262,
S. Tarnowski, X. Zygmunt Golian (wspomnienie pośmiertne), „Przegląd Polski” I (1885),
s. 635–639; Z. Bartkiewicz, Krótki rys życia śp. ks. Zygmunta Goliana, prałata i proboszcza
wielickiego, Kraków 1888; K. Panuś, Kaznodziejstwo w katedrze krakowskiej, cz. II, Okres
niewoli narodowej, Kraków 1995, s. 92–107; idem, Uratować naród! Głos z ambony katedry wawelskiej okresu niewoli narodowej 1795–1918, Kraków 1996 (passim); F. Ślusarczyk, Misericordia – to serce oddane nędzy. Ks. Zygmunt Golian i jego krakowskie kazania,
[w:] Wielcy kaznodzieje Krakowa. Studia in honorem Eduardi Staniek, red. K. Panuś, Kraków 2006, s. 339–354.
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Objaśnienia
Tytuł: Kazanie VII o męce Pańskiej: Powinien umrzeć!
[1]

Ecce homo – Oto człowiek! – słowa Piłata wypowiedziane podczas procesu sądowego o Jezusie Chrystusie ( J 19,5) po Jego ubiczowaniu i cierniem ukoronowaniu. Ten motyw
pasyjny znalazł swą interpretację w malarstwie (słynny obraz św. Brata Alberta – Adama Chmielowskiego), w literaturze (poemat St. H. Lubomirskiego Ecce Homo) i w kaznodziejstwie.
w płaczącym Syjonie – por. Iz 61, 3.
śpiewa Psalmista – nawiązanie do słów: „Kto przyniesie z Syjonu zbawienie Izraela” (Ps
53, 7).
Syjon – dawne miasto Jebuzytów na południowo-wschodnim wzgórzu Jerozolimy, które po jego zdobyciu przez Dawida nazywane było również Miastem Dawidowym. Po
sprowadzeniu Arki Przymierza przez króla Dawida Syjon określa się mianem świętej
góry, którą wybrał Pan tu mieszkający (Ps 2,6; 78, 68; Iz 8, 18). Na tym miejscu wzniesiono świątynię Salomona. Jerozolima i jej mieszkańcy zwani są „dziećmi Syjonu”. Biblia mówi również o „córze Syjonu” (2 Krl 19, 21; Iz 1, 8; Za 9, 9). Góra Syjon obecna jest także w wizji niebieskiego Jeruzalem (Ap 14, 1; Hbr 12, 22). Zob. F. Rienecker,
G. Maier, Leksykon biblijny, red. wyd. polskiego W. Chrostowski, tłum. D. Irmińska,
Warszawa 2001, s. 767.

[2]

powinien umrzeć, debet mori – Mt 26, 66. Dokładnie: „Winien jest śmierci”.

[4]

Nie tego się zląkł […] mówi czcigodny Beda – parafraza komentarza do 15 rozdz. Ewangelii św. Marka In Marci evangelium expositio (PL 92, 131–302; CCL 120, 427–486)
św. Bedy Czcigodnego (ok. 673–735), angielskiego teologa, historyka, doktora Kościoła. Fakty dotyczące jego życia znane są z napisanego przez niego samego krótkiego curriculum vitae, które zamieścił w dziele Historia ecclesiastica gentis Anglorum
(PL 95, 21–290), mającego duże znaczenie dla badań nad wczesnymi dziejami Anglii.
Beda w siódmym roku życia został oddany na wychowanie do opactwa benedyktynów w Wearmouth, a następnie w Jarrow, gdzie zdobył wszechstronne wykształcenie.
Po studiach został nauczycielem w Jarrow, uczył m.in. Egberta, Kutberta i Nothelma,
abp. Canterbury. Komentarz do Ewangelii św. Marka, napisany przez tego wielkiego erudytę pod koniec życia, zaliczany jest do jego najlepszych dzieł. Zob. M. Starowieyski, EK 2, s. 170–171.
A św. Atanazy: „Drży Piłat przed Tym, którego ma sądzić… – cytat nieznany. Św. Atanazy Wielki (ok. 295–373), ojciec i doktor Kościoła, wybitny teolog i pisarz, metropolita
Aleksandrii, uczestnik soboru nicejskiego w 325 r., niestrudzenie zwalczał arian, za co
kilkakrotnie skazywano go na wygnanie. Był jednym z największych autorytetów starożytnego Kościoła. Zob. E. Florkowski, EK 1, s. 1026–1029.

[5]

pretorium – (łac. praetorium, gr. praitorion) urzędowa siedziba pretora rzymskiego lub
kwatera wojskowa; mogło także oznaczać rezydencję gubernatora, który był pretorem,
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prokonsulem, prokuratorem lub innym wysokim rzymskim urzędnikiem. Według Ewangelii św. Jana do pretorium Jezus został zaprowadzony w czasie procesu przed Piłatem.
Był to budynek z wewnętrznym dziedzińcem. Przesłuchanie miało charakter publiczny, jednak ze względu na Paschę oskarżyciele Jezusa pozostali na zewnątrz ( J 18, 28),
przed wejściem do pretorium, gdzie był brukowany plac Litostrotos, zwany też Gabbata ( J 19, 13). Po ogłoszeniu wyroku Jezusa wprowadzono do pretorium „na wewnętrzny
dziedziniec” (Mt 27, 27; Mk 15, 16). Zob. M. Arndt, EK 16, s. 379–380.
„skąd Ty jesteś?” – J 19, 9.
[6]

„Nie ciało ani krew objawiła tobie, ale Ojciec mój, który jest w Niebiesiech” – Mt 16, 17.
„Nie dał mu odpowiedzi” – J 19, 9.

[7]

„Nie odpowiadasz?… i Twoja śmierć?” – J 19, 10.

[8]

Szalony! – woła św. Ambroży… – dość luźny cytat zaczerpnięty z Expositio Evangelii secundum Lucam św. Ambrożego. Jego autor – Ambrosius Aurelius (ok. 340–4 kwietnia
397), od 374 r. biskup Mediolanu. To jeden z czterech głównych doktorów Kościoła zachodniego (doctor vitae). Był doradcą cesarzy: Gracjana, Walentyniana II i Teodozjusza Wielkiego. Zabiegał o czystość wiary i jedność Kościoła. Wyróżniał się silną wolą, poczuciem ładu i karności, zmysłem praktycznym, sprawiedliwością. Był wrażliwy na
krzywdę ludzką; własny majątek rozdał ubogim. Już za życia cieszył się wielkim autorytetem moralnym, o czym świadczą nadawane mu tytuły: „kolumna Kościoła”, „perła,
która błyszczy na palcu Boga”. Był świetnym duszpasterzem. Pozostawił pisma dogmatyczne, egzegetyczne, mowy listy i hymny z dominującą tematyką moralno-ascetyczną
i katechetyczną. Zob. L. Małunowiczówna, EK 1, s. 411–416.

[9]

„Nie miałbyś żadnej mocy przeciwko mnie, gdyby ci z góry nie była daną” – J 19, 11.

[10]

„Przetoż, który mnie wydał, większy ma grzech, niż ty” – J 19, 11.
„Pan porównywa grzech Piłata […] wypuścić” – parafraza S. Aurelii Augustini, In Johanis Evangelium Tractatus CXVI; zob. św. Augustyn, Homilie na Ewangelie i Pierwszy List
św. Jana, cz. 2, Homilia 116,5, tłum. W. Szołdrski, W. Kania, Warszawa 1977, s. 327–331.
„Jeżeli go wypuścisz […] kto się czyni Królem, jest wyraźnie przeciw cesarzowi!” – por. J 19, 12.

[11]

„Oto jest wasz Król!” – J 19, 14.

[12]

Tolle, tolle! crucifige eum! – Bierz, bierz! ukrzyżuj go!

[13]

Ukrzyżuj! – J 19, 15.
„Cisną się na duszę Sprawiedliwego, i Krew niewinnego potępią” – Ps 94, 21. Według
BT: „Choć czyhają na życie sprawiedliwego, chociaż potępią krew niewinną”. Autorzy ksiąg NT, opierając się na starej tradycji, przypisują Dawidowi autorstwo niektórych psalmów (por. Mt 22,43; 4,25; Rz 4,6; 11,9), podczas gdy w ST znajdują się
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jedynie wzmianki, że Dawid układał elegie żałobne po śmierci Jonatana (2 Sm 1,17)
i pobożne modlitwy. Jest jednak bardzo możliwe, że Dawid był inspiratorem poetyckiej twórczości religijnego nurtu – psalmów, sam będąc autorem wielu z nich. Golian nazywa Dawida prorokiem, gdyż niektóre z psalmów mają charakter mesjański,
a w NT sam Jezus jest wielokrotnie nazwany synem Dawida, co stanowi wyraz głębokiego przekonania, iż na nim spełniły się wszystkie zapowiedzi mesjańskie. Sam
też Jezus oświadczył, że jest większy niż Dawid, gdyż jest jego Panem (Mk 12,35–
37). Zob. J. Łach, EK 3, s. 1049.
[14]

„Jam nie jest winien Krwi Sprawiedliwego […] potępią” – Mt 27, 24.

[15]

woła Skarga – ks. Piotr Skarga SI (1536–1612), pierwszy rektor Akademii Wileńskiej,
znakomity kaznodzieja króla Zygmunta III, autor staropolskiego bestselleru Żywoty świętych i słynnych Kazań sejmowych; jako doświadczony polemista dotykał w swych wystąpieniach najboleśniejszych ran polskiego życia społecznego i religijnego: rozbicia jedności
Kościoła, tolerowania różnowierców, bezprawia i samowoli szlacheckiej, wiodących kraj
do zguby; wrażliwy na ludzką nędzę, założył w Krakowie Bractwo Miłosierdzia i inne
instytucje charytatywne; pod jego urokiem byli Adam Mickiewicz i Jan Matejko; do jego mądrości sięgał także papież Jan Paweł II.
Bonawentura św. – żyjący w l. 1217–1274 teolog, filozof, doktor Kościoła zwany doctor
seraphicus. Jako generał zakonu franciszkańskiego (1257–1274) wniósł ogromny wkład
w interpretację, obronę i organizację życia franciszkańskiego. Z tej racji nazwano go drugim założycielem zakonu. W sporach wewnątrzzakonnych o interpretację ubóstwa Bonawentura zajmował stanowisko umiarkowane. W 1273 r. papież Grzegorz X mianował
go biskupem Albano i kardynałem. Odegrał ważną rolę w zorganizowaniu soboru lyońskiego (1274) oraz w przygotowaniu i zawarciu unii z Grekami. Bonawentura jest autorem wielu dzieł filozoficzno-teologicznych, ascetyczno-mistycznych, kaznodziejskich
i egzegetycznych. Zostawił m.in. Commentarius in Evangelium sancti Lucae (1248–1250),
który cytuje Z. Golian. Zob. E. Zieliński, EK 2, s. 780–785.

[16]

„Jam niewinien Krwi tego Sprawiedliwego” – Mt 27, 24.
„Krew Jego na nas i na dzieci nasze!” – Mt 27, 25.
jak Kainy znienawidzeni od Boga i ludzi – Kain, syn Adama i Ewy, brat Abla, ojciec
Henocha. W Biblii i poza nią Kain ukazywany jest jako morderca swego brata Abla
(Rdz 4; 4 Mch 18, 11; 1 J 3, 12) lub jako ten, którego ofiara nie została przyjęta (Hbr
11, 4). Razem z Balaamem i Korachem Kain reprezentuje typ buntownika wobec Boga i jego wybrańców, a w pismach pozabiblijnych przedstawiany jest jako nauczyciel
grzechu. Kain został pokazany jako prześladowca Abla wierzącego w sprawiedliwość
Bożą, nagrodę i karę za grzech oraz życie pozagrobowe. Tym samym Abel byłby pierwszym świadkiem wiary, a Kain pierwszym prześladowcą ludzi wierzących. Opowiadanie o Kainie należy do tzw. prehistorii biblijnej (Rdz 1–11) i współczesna egzegeza
nie akcentuje już historyczności tej postaci; interpretacja tradycyjna widziała w nim
naukę moralną o konsekwencjach zazdrości i gniewu. W obecnym kontekście opowiadanie to służy do wyjaśnienia odrzucenia pierworodnego Kaina z linii obietnicy
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i wprowadza temat zbrodni morderstwa (niezabronionej wyraźnie aż do Rdz 9,6). Zob.
R. Rubinkiewicz, EK 8, 328.
[17]

naznaczywszy drzwi domów i mieszkań naszych, obroniła nas jak niegdyś Izraelitów od gniewu Anioła niszczyciela! – por. Wj 12, 13: „Krew [baranka] będzie wam służyła do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską”.
„Odkupiłeś nas Panie w Krwi Twojej i uczyniłeś nas Bogu naszemu Królestwem” – por.
Ap 5, 9–10: „Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją, ludzi pochodzących z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu i uczyniłeś nas królestwem i kapłanami dla naszego Boga”.
Tekst ten występuje także w responsorium Litanii do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana.
Nie jest to jednak tekst psalmisty – jak stwierdza w kazaniu Z. Golian.

Antoni Szlagowski

Konferencja II
Piotr i Judasz – skrucha i rozpacz
„Skruszyło się serce moje w pośród mnie, zadrżały wszystkie kości moje”
( Jerem. XXIII, 6).
[1] Stworzony został człowiek, mówi św. Augustyn, aby Boga znał, poznawszy, ukochał, ukochawszy, posiadł, posiadłszy, radował się z Nim w niebiesiech.
Ale dodam, że Bóg odkupił upadłego człowieka nie w innym celu, jedno aby
on Boga poznał w Bogu-Człowieku, poznawszy, ukochał Ubiczowanego i Ukrzyżowanego, a ukochawszy, biczował własne żądze, krzyżował własną wolę, ścierał głazem pokuty własne złości – i żył już nie on, ale by w nim żył Chrystus.
W ten zaś sposób w pracowitym ze strony Boga stwarzaniu jego duszy na żywot wieczny ma współpracować on sam – i pracowicie, bo pokutnie, odradzać się
na duchu, jako nowe stworzenie w Chrystusie (II Kor. 5, 17).
[2] W poprzednim przemówieniu moim przedstawiłem wam początek męki
Pańskiej i początek odrodzenia duchowego.
Dziś w dalszym ciągu wykażę, co Chrystus Pan ucierpiał od ucznia, który
Go wrogom zaprzedał, i od ucznia, który wobec wrogów zaparł się Go haniebnie – będzie to dalsze rozwinięcie męki Pańskiej.
Nadto na skrusze Piotra wykażę i uzasadnię odrodzenie duchowe; na rozpaczy zaś Judasza przedstawię zwyrodnienie i śmierć duchową.
[3] Z Ogrójca, gdzie przecierpiał Chrystus męczarnie duszy, wychodzi naprzeciw męce swego ciała. Niesie Mu ją własny Jego uczeń, zdrajca i sprzedawczyk. Wiedziony chciwością, zbliża się Judasz do Jezusa; Jezus, wiedziony miłością, wychodzi naprzeciw niemu. I spotykają się: uczeń i Mistrz, obecnie zdrajca
i zdradzony, kat i ofiara.
[4] Usta, co przed chwilą spiskowały z wrogami, dotykają się twarzy przenajświętszej i wypada z nich umówione hasło: „Witaj, Mistrzu!” Okrutne naigrawanie!
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W pocałunku, który znamionuje miłość, wywarł Judasz swą nienawiść; w pozdrowieniu, które świadczy o zaufaniu, zawarł zdradę i zaprzedanie.
Zanim żołdacy padać będą przed Jezusem z bluźnierczym okrzykiem: „Witaj,
Królu”, przed nimi z większą świadomością i okrucieństwem uczeń pozdrowienie głosi: „Witaj, Mistrzu!”. I padły te krótkie słowa, w następstwa bogate – jak
zgrzyt łańcucha, zarzucanego na szyję niewolnikom pojmanym, jak syk grzechotnika, napastującego upatrzoną ofiarę jadowitym żądłem.
Jest to pierwsza zniewaga – pierwsze prześladowanie Jezusa w męce krzyżowej.
[5] Któż wypowie, co odczuwała przenajświętsza dusza Zbawiciela wobec tego
podłego czynu, gdy my choć sami grzeszni, choć słabi i chwiejni, wzdrygamy się
na wspomnienie tej zbrodni?
Zdradził Zbawiciela uczeń, obsypany łaskami, udarowany zaufaniem, świadek tylu cudów Jego, tylu przykładów najszczytniejszej doskonałości. Gorzko
skarży się Pan na niego u Psalmisty: „Albowiem człowiek pokoju mego, któremum ufał, który jadał chleb mój, wielkie uczynił nade mną podejście” (Ps 40, 10).
„By mi był złorzeczył nieprzyjaciel mój, wżdybym był wytrwał. I by był ten,
który mnie nienawidził, przeciwko mnie wielkie rzeczy mówił: – snadźbym się był
skrył przed nim. Ale ty, człowiecze jednomyślny, wodzu mój i znajomy mój, któryś pospołu ze mną jadał słodkie pokarmy: w domu Bożym chodziliśmy w zgodzie (Ps 54, 13–15).
[6] W nieszczęściu radzi szukamy serca i współczucia u przyjaciół i bliskich,
ale Chrystus współczucia wśród uczniów nie znalazł.
Mistrz w więzach postępuje za siepaczami, uczniowie wolni ratują się ucieczką: „Tedy uczniowie, opuściwszy go, pouciekali” (Mt 26, 56). Jan tylko i Piotr
zdobywają się na tyle odwagi czy ciekawości chłodnej, biernej, a nieużytecznej, że
postępują za Jezusem; tak daleko jednakże, iż nie zwracają na siebie uwagi zbirów – tak blisko, że Go nie tracą z oczu.
W dworcu arcykapłańskim odbywa się sąd, bezbożny żołdak wymierza sromotny policzek Panu – obok zaś na dziedzińcu uczeń Chrystusów wybrany, ukochany wypiera się Mistrza. – Staje się kłamcą – z kłamcy zaprzańcem – z zaprzańca krzywoprzysięzcą – z krzywoprzysięzcy bluźniercą.
[7] Zbawiciel, który przyszedł szukać, co było zginęło, On cichy i łaskawy dwom tym
upadłym uczniom swoim śpieszy z pomocą. Zdrajcy wypowiada pełne bólu słowa: „Judaszu, pocałowaniem wydawasz Syna człowieczego?” (Łuk. 22, 48). Ale serdeczna skarga i boleść, dźwięczące w głosie Zbawiciela, nie przedarły się do jego kamiennego serca.
[8] W sieniach zaś dworca Annaszowego, gdzie po raz trzeci Piotr wypierał się
Chrystusa – gdy on jeszcze mówił, a kur zapiał – Pan, obróciwszy się, spojrzał na
Piotra – spojrzeniem pełnym bólu, miłości, łaski, przebaczenia i bezmiernej litości.
I natychmiast opamiętał się Piotr, przejrzał na duszy, wspomniał na słowo
Chrystusowe, jako był Pan powiedział: „iż pierwej, niż kur zapieje, trzykroć się
mnie zaprzesz”, i gorzko zapłakał!
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Stare podanie głosi, że nie śmiąc pokazać się ludziom, a szczególniej przenajświętszej Matce, ukrył się w jakiejś piwnicy. Nie było go wcale na Kalwarii,
dopiero w dniu Zmartwychwstania pobiegnie z Janem do grobu.
Ale i Judasz żałuje. Gdy bowiem doszła go wiadomość, że Chrystus na śmierć
skazany, żalem zdjęty idzie do przedniejszych kapłanów. Zastaje starszyznę
w świątyni między ołtarzem całopalenia a zasłoną przybytku świętych – podczas modlitwy porannej.
On upada pod ciężarem wyrzutów sumienia – oni ze śmiechem i wzgardą
od niego się odwracają. Zdrady bowiem było im potrzeba, ale zdrajcą się brzydzą; posługiwali się wprawdzie zbrodnią, lecz zbrodniarza odtrącają ze wstrętem od siebie. „Zgrzeszyłem, wydawszy krew sprawiedliwą” – woła z jękiem
rozpaczy zdrajca, składając publiczne wyznanie niewinności Jezusa, a swej ciężkiej winy. – Oni zaś na niego zrzucają odpowiedzialność całą: „Co nam do tego,
ty siebie patrz”. Do sumienia ich nie przemawia ani miejsce święte, ani godzina
święta, ani święta ofiara.
Dwaj winowajcy, obydwaj w tej chwili przechodzą niewymowną mękę duszy,
ścigani wyrzutami sumienia, paleni zarzewiem żalu głębokiego. O ile nie uświadamiali sobie ciężkości grzechu przed jego spełnieniem, o tyle po upadku jasno
zrozumieli stan swój opłakany i poczucie winy ich przygniotło.
[10] Niezapomniane są to godziny w wewnętrznym życiu duszy. Grzesznik staje przed trybunałem swego własnego sumienia: sam siebie przed sobą oskarża,
sam na siebie się gniewa, sam za siebie wobec siebie się wstydzi, sam się biczuje,
sam się potępia. Jest dla siebie i sędzią, i mścicielem.
Bada on w umyśle uczynki, zestawia je z modłą i sprawdzianem moralności,
z przykazaniami Bożymi i uznaje niegodziwość złych swoich czynów.
Nowe jakby światło spływa wtedy do umysłu, że jaśniej i dosadniej ocenia się
ciężkość grzechów swoich. Co już zaznaczył historyk rzymski (Tacyt), że po dokonaniu przestępstwa rozumiemy wielkość jego i doniosłość.
Św. Jan Złotousty tłumaczy, że szatan nie dozwala człowiekowi nawet domyślać się ciężkości grzechu przed jego spełnieniem, z obawy, aby go poczucie
wielkiej odpowiedzialności nie powtrzymało od złego. Lecz po dokonaniu grzechu pozwala winowajcy odczuć cały ciężar winy, aby go popchnąć do rozpaczy.
[11] Zrozumienie tego, co godziwe, a co niegodziwe, oraz uświadomienie sobie odpowiedzialności za grzech jest poczynającym się przywracaniem w duszy
naruszonego porządku pojęć. Potem wola w dążności swej odwraca się od złego i budzi się uczucie wstrętu – odnośnie do grzechu, a upokorzenia i uniżenia – odnośnie do siebie.
Kto grzech porzuca, ale nie boleje, siebie wprawdzie uniża, mówi św. Augustyn – ale skruszyć się nie chce. Ze skruchą bowiem łączy się boleść serdeczna,
która duszę krzyżuje. – O niej to mówi prorok: „Będziecie wołać od boleści serca, a od skruszenia ducha wyć będziecie” (Izajasz, 65, 14).
[9]
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Nic bowiem niemasz gorszego zdaniem świętego biskupa z Hippony, niż poznać w sobie winę, a nie boleć i nie płakać.
[12] Skrucha w procesie odrodzenia jest światłem dla umysłu, jest siłą dla woli. – Jest
to ów bicz, którym Pan chłoszcze krnąbrne dziatki swoje, ale jest to też i balsam,
którym Pan leczy ich rany. Bo skrucha bywa i karą, i lekarstwem jednocześnie.
Skruszony grzesznik im więcej sobie nie podoba w złem, które popełnił; tym
więcej zapala się do dobrego, którego nie czynił.
Kto żałuje, temu wszystko odpuszczą, kto nie żałuje, temu nic nie darują!
[13] Dwaj grzeszni apostołowie obydwaj ciężko Boga obrazili, obydwaj skruszeni: Piotr gorzko płacze, Judasz żalem zdjęty. Ale skrucha skrusze nierówna.
Jest skrucha pełna obawy, ale i ufnej miłości, co koi rany duszy – jest to skrucha
świętych pokutników. Bywa też i skrucha pełna przerażenia i rozpaczy – jest to
skrucha potępieńców. Pierwszą nosił w sercu Piotr, drugą – Judasz. Piotr w dobrej
skrusze uzyskał żywot wieczny – Judasz w złej skrusze znalazł śmierć wieczną.
[14] Skrucha bowiem szczera rodzi się wprawdzie z obawy sądów Bożych,
ale prowadzi do miłości Bożej. Rodzi się z obawy, bo gdzie niemasz lęku wobec sądów Pańskich, tam panuje zaślepienie lub zbytnia ufność w miłosierdzie
Boże. Gdzie zaś niemasz miłości Chrystusowej, tam kryje się rozpacz o zbawienie. – Między sprawiedliwością, a miłosierdziem Bożym stoisz, grzeszniku! Miłosierdzie broni ciebie od wiecznego potępienia – sprawiedliwość Pańska domaga się dla ciebie kary za grzechy.
Ale że Bóg zarówno jest sprawiedliwy, jak miłosierny – zarówno więc lękaj się
sprawiedliwości Jego, jak ufaj miłosierdziu Bożemu: aby cię pamięć na sprawiedliwość Pańską odwodziła od grzechu – pamięć zaś na miłosierdzie Boże broniła przed rozpaczą, a wiodła do prawdziwej pokuty.
[15] Zaczyna się tedy skrucha od obawy, a kończy się miłością, zaczyna od goryczy, a kończy na słodkim ukojeniu.
Gdyś zgrzeszył, woła św. Jan Złotousty, to bolej nie dlatego, żeś na karę u Boga
zasłużył, ale żeś Pana swego obraził, który na tyle jest miłosierny, że dla zbawienia ciebie Syna Swego oddał.
A św. Piotr Damian twierdzi, że w ogniu miłości Bożej rodzi się łaska żalu,
z żalu zaś rośnie gorąco zapału niebiańskiego. I żal taki w winowajcy budzi nadzieję, staje się lekarstwem niebieskim, przystanią dla rozpaczających, zdrojem
żywota, wrotami zmartwychwstania duchowego, rodzicem przebaczenia, pośrednikiem między Bogiem a ludźmi.
[16] Skruszony Piotr, żałujący Judasz.
Piotrowi łzy płynęły z serca bolejącego, ale i ufającego miłosierdziu Bożemu.
Posiadały one zdaniem św. Jana Złotoustego moc chrztu św., obmywającego duszę skalaną przestępstwem.
Judasz nie płacze, ale miota nim ponura rozpacz, wstyd i wściekłość. Powoli, ale nieustannie tracił on miłość, zaufanie i wiarę względem Chrystusa, okradał
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Mistrza i towarzyszów, ten Judejczyk jedyny wśród Galilejczyków. W końcu targuje
się o głowę Pana swego: obiecano mu zapłatę, jaką dawano za niewolników na rynku targowym. Naznaczyli mu kapłani trzydzieści syklów starej monety izraelskiej,
pochodzącej z czasów Szymona Machabejczyka, którą prawowierny Izraelita płacił
podatek na rzecz świątyni. Pieniędzmi więc z podatku na świątynię Boga prawdziwego – opłacają zdrajcę i sprzedawczyka Syna Bożego. Judasz to zbrodniarz zatwardziały. Stał się on po wsze czasy typem ludzi, którzy pieniądz stawiają ponad cześć,
ponad przyjaźń i wiarę, ale ubierać się lubią w pozory filantropii czy patriotyzmu.
[17] Piotr zaś, ten Piotr gorący, wylany, szczery i wierzył w Chrystusa, i miłował Chrystusa. Wierzył w Niego, gdy za Jordanem w imieniu wszystkich apostołów składał wyznanie wiary: „Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego” (Mat. 16, 16).
Kochał Jezusa, gdy w poczuciu swej miłości zapewniał Mistrza: „Panie, z Tobą
jestem gotów i do więzienia i na śmierć iść” (Łuk. 22, 33). A gdy go Pan ostrzega, że zanim kur zapieje, trzykroć się Go zaprze, to mu nie dowierza i zapewnia z przechwałką: „Choćby się wszyscy zgorszyli z Ciebie, ja nigdy się nie zgorszę” (Mat. 26, 33). Istotnie, w chwili niebezpieczeństwa, dzierżąc miecz, pyta się
Mistrza: „mamy li bić mieczem?” (Łuk. 22, 49). I nie czekając odpowiedzi, ucina ucho prawe słudze arcykapłańskiemu.
Tak było w Ogrójcu, ale na dziedzińcu dworca Annaszowego, zagadnięty
znienacka przez służebnicę ciekawą a gadatliwą, nagabywany przez służalców,
pełnych drwin, pośmiewisk i szykan, zapiera się, zaklina, że nie rozumie, czego
chcą od niego, bo on nie zna „Człowieka tego”. Nieopatrzny, a lekkomyślny, gorący, a strachliwy upada, bo zbyt ufał sobie.
[18] Choć obydwaj apostołowie zgrzeszyli, niejednakowo zawinili ani z jednakowych pobudek i niejednakowo żałowali. Dlatego choć obydwaj zaznali boleści
żalu – niejednakowych doczekali się z niego owoców.
Piotr we łzach miłości i wiary odnalazł nadzieję przebaczenia; Judasz bez miłości i bez wiary w rozpaczy zatopił wszelką nadzieję przebaczenia. A żal taki
lży Jezusa, nie błaga, bo wypływa z przekonania, że Bóg jest mniej miłosierny
niż sprawiedliwy. Takie usposobienie zamiast zmiękczyć serce i do miłości Bożej pobudzić, prowadzi do zatwardziałości w grzechach oraz nienawiści Boga.
[19] Zdrajca porzucił wprawdzie zapłatę, którą zapłacono mu za Pana – mówi
św. Augustyn, ale nie uznaje zapłaty, której ceną sam został odkupiony przez Pana.
Nie pamiętał, co Bóg mówił przez proroka: „Żyję ja, nie chcę śmierci niezbożnego, jedno aby się nawrócił niezbożny od drogi swej, a żył” (Ezech. 33,11); ani
jak psalmista sobie poczynał, gdy przed grzechem nazywa Boga „Panem swoim”,
a po grzechu – „Miłosierdziem”.
W obłędzie rozpaczy i strachu podły zdrajca obwiesił się – „a ciało runąwszy na
ziemię, rozpękło się na poły i wypłynęły wszystkie wnętrzności jego” (Dzieje I, 18).
Starszyzna żydowska podjęła srebrniki porzucone w świątyni, tę przeklętą
zapłatę za zbrodnię: Judaszowi przyniosły one rozpacz, im dają zatwardziałość.
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On nie szukał wcale miłosierdzia Bożego, oni zaś po latach kilkudziesięciu
w zagrożonym przez Rzymian mieście oczekiwać będą miłosierdzia Pańskiego,
ale go nie dostąpią.
[20] Przekupny zdrajca i przekupywacze dają z siebie przykład, bracia moi, że
zarówno zgubna jest rozpacz, jak zatwardziałość. Kto rozpacza, wątpi o miłosierdziu Bożym – kto zatwardza się, wątpi o sprawiedliwości.
Miłosierny jest bez granic Pan, ale i sprawiedliwy bez granic. Nadzieję miejmy w miłosierdziu Bożym, abyśmy strzegli się od rozpaczy; ale pamiętajmy, że
jest sprawiedliwy, abyśmy zatwardziałości uniknęli.
[21] Bóg dopuścił, że Książę Apostołów, Głowa Kościoła i Opoka, Szymon
Piotr upadł! – ale za łaską Bożą się podniósł i do pierwotnej godności powrócił.
Pamięć o upadku miała go odtąd uczyć pokory względem siebie, a wyrozumiałości względem bliźnich. Upadł, aby miłością i cierpliwością miarkował stałość i surowość konieczną w rządach i sądach – mówi św. Jan Złotousty.
[22] Upadł „filar i utwierdzenie prawdy” (1 Tym 3, 15), a cóż ty, chwiejna trzcino i krucha gałązko o sobie tuszysz? Jeżeli więc stoisz chrześcijaninie, bacz, abyś
nie upadł. Nie gorsz się z Piotra ani gorsz się grzechami kapłanów. Bóg nie aniołom powierzył władzę kapłańską, bo sami bez grzechu będąc, wyrozumiałości
nie mieliby dla grzeszników. Dał tę władzę nam, grzesznym, abyśmy, odczuwając własną niegodność i winy, litość żywili dla błądzących.
A ty, chrześcijaninie, wiedz, że Kościół od nas, kapłanów, żąda doskonałości
i jak nam grozi za grzech sądem Bożym większym niż wiernym zwykłym; tak
też i większą miłość Chrystusową nam obiecuje i zapewnia.
Gdy więc widzisz w nas dobre, wiedz, że łaska Boża to sprawiła, buduj się
tedy i raduj. Gdy zło w nas dostrzeżesz, nie kładź tego na karb Kościoła i prawdy Bożej, ale mów: ludzie ułomni są…
[23] Piotr to arcywzór pokutników, których tylu bywało w Kościele i, daj Boże,
abyśmy tyle razy naśladując go w złem, gdy grzeszymy, naśladowali go i w pokucie, w stałej, a głębokiej skrusze; bo nie lekką ani chwilową skruchą zmazuje
się ciężkie przewinienia.
Judasz to arcywzór i głowa wszystkich odszczepieńców i odstępców – mówi
św. Ambroży – apostatarum caput. Św. Piotr Damian twierdzi, że wszyscy odstępcy to judaszowe przeklęte plemię: – Judae exsecranda progenies.
[24] W ślady Judasza wstąpili na naszej ziemi nieszczęśni kapłani odstępcy. Kościół św. udarował ich łaską kapłaństwa, przypuścił do skarbów swych duchowych, otworzył im swe tajemnice, a oni w zapamiętałości i pysze zdradzili Kościół, odwrócili lud, przywłaszczyli sobie rządy duchowne.
Judasz oburzał się, że zmarnowano drogie olejki, gdy je wylano na głowę Chrystusa. Tak oni bezwstydnie, a złośliwie z judaszowym iście zgorszeniem liczą każdy grosz, który idzie na rzecz Kościoła Chrystusowego i sług Jego.
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Judasz wiązał się z wrogami Jezusa, obłudnie zaś całował twarz Mistrza. Tak
oni łączą się dziś ze wszystkimi przeciwnikami Kościoła, czyhają na dobro Kościoła, zniesławiają sługi Kościoła, obelgi rzucają na książąt Kościoła, nawet na
głowę Kościoła. Ale gdy ten Kościół zaprzedawali wrogom, wciąż rozlegało się
judaszowe pozdrowienie: „Witaj, Mistrzu!”. Bo wciąż podawali się wobec ludu
za wierne sługi Kościoła, za te najlepsze i najdoskonalsze.
[25] Słuchajcie, jak skarży się na nich Matka nasza, Kościół święty: By mi był
złorzeczył nieprzyjaciel mój, wżdybym była to zniosła, ale oni jednomyślni – kapłani moi, znajomi moi, którzy pospołu jadali Chleb Przenajświętszy… Im dawałam wszystkie skarby moje, im powierzałam wszystkie tajemnice moje, im zaufałam we wszystkim… A oni świętokradzką ręką targnęli się na Matkę swoją,
zbuntowali się przeciwko Najwyższemu Pasterzowi, Ojcu Chrześcijaństwa,… bo
upili się własną pychą swoją, struli się sami nienawiścią swoją.
[26] Bracia moi! To odstępstwo i te bolesne napaści spadły na nas, jako ciężki
dopust Boży, jako próba ogniowa naszej wiary i naszej miłości i naszej nadziei.
Z tego ognia doświadczenia wyjść mamy i wypróbowani, i czystsi, i gorętsi; my
wszyscy: tak kapłani, jak wierni, i jedni, i drudzy więcej Bogu oddani, więcej do
siebie zbliżeni. A gdy to się wykona, wtedy Bóg połamie laskę gniewu swego nad
nami, pokarze sprawców tylu zgorszeń i klęsk Kościoła na naszej ziemi i koniec
położy tej ciężkiej trosce i smutkowi naszemu.
[27] Spraw, o Boże, aby zbłąkani kapłani, którzy w pysze i złośliwości uwiedli
tylu wiernych, aby ci, odpadli od Kościoła i zbuntowani słudzy Jego, naśladowali Piotra w pokucie, nie zaś Judasza w rozpaczy.
Chryste Panie, sprowadź co prędzej zbłąkane owieczki do owczarni swojej,
aby znowu był jeden Pasterz Twój i jedna Twoja Owczarnia. Amen.
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Objaśnienia
Tytuł: Konferencja II: Piotr i Judasz – skrucha i rozpacz. Konferencje były jedną z ulubionych
form kaznodziejskich, w których wypowiadał się A. Szlagowski. Jest ich łącznie 41 apologetycznych i 19 pasyjnych. Interesujące nas konferencje pasyjne tworzą trzy serie: Wady i przymioty woli ludzkiej rozebrane na tle Męki Pańskiej (Warszawa 1900), Ojcze nasz. Siedem przykazań
Nowego Zakonu (Warszawa 1905) oraz Odrodzenie duchowe na tle Męki Pańskiej (Warszawa 1910). Analizowana w tym tomie konferencja Piotr i Judasz – skrucha i rozpacz jest drugą
z sześciu konferencji należących do tej serii. Pierwsza nosiła tytuł: Chrystus w Ogrójcu. Sumienie, trzecia: Piłat, starszyzna żydowska. Postanowienie chwiejne w dobrym, stałe w złym, czwarta:
Siepacze, pokutnicy. Naigrawanie, wyznanie win, piąta: Weronika, Cyrenejczyk. Zadośćuczynienie
i ostatnia, szósta: Chrystus i Maryja. Uwieńczenie odrodzenia duchowego. Kaznodzieja wygłosił je w katedrze warszawskiej w 1907 r. Naczelnym tematem przewijającym się w tej serii jest
odrodzenie duchowe jednostki i społeczeństwa polskiego. Temat ten kaznodzieja rozwijał za
pomocą antytez, podobnie jak w pierwszej serii pasyjnej, niemniej jednak trzeci cykl odznacza się większą zwartością. Znać w nim, że kaznodzieja był mniej skrępowany cenzurą carską,
dlatego też coraz częściej wracał do zagadnień społecznych i narodowych.
Temat: „Skruszyło się serce moje w pośród mnie, zadrżały wszystkie kości moje” – Jr 23, 9
(w dr. bł. Jerem. XXIII, 6).
[1]

Stworzony został człowiek, mówi św. Augustyn – nawiązanie do początkowych zdań
słynnej autobiografii św. Augustyna Confessiones (Wyznania), napisanej ok. 397–400 r.
W tłumaczeniu Z. Kubiaka zdanie to brzmi: „Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie. I niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie” (ks. 1, 1).
Łacińskie nauczanie kościelne w V w. zostało zdominowane przez św. Augustyna (354–
430), którego kariera kaznodziejska rozpoczęła się wraz ze święceniami kapłańskimi
w 391 r. Po śmierci Waleriusza, biskupa Hippony, został jego następcą w 396 r. św. Augustyn, ojciec i doktor Kościoła (doctor gratiae), najgłębszy i najbardziej samodzielny
myśliciel wśród ojców zachodnich, dawny nauczyciel retoryki, przez prawie 40 lat niestrudzenie nauczał „aż do ostatniej choroby” (Possydiusz, Vita Augustini 31,4) w wielu
kościołach północnej Afryki, dokąd był zapraszany, a zwłaszcza w stolicy tej rzymskiej
prowincji – Kartaginie. Współczesna krytyka naukowa uznaje za autentyczne 559 kazań przekazanych pod imieniem Augustyna. Wciąż jest to jednak znikoma część faktycznej liczby homilii, jakie wygłosił on przez prawie 40 lat kapłaństwa i sprawowania
posługi biskupiej. Szacuje się, iż kazań wygłoszonych przez niego mogło być ok. 8 tys.
Najważniejsze miejsce w tym dorobku zajmują homilie komentujące wiernym Hippony w l. 413–418 Ewangelię św. Jana (124 homilie) i Pierwszy List św. Jana (10 homilii)
oraz Homiletyczny wykład psalmów (Enarrationes in Psalmos), gdzie ujawniają się wiedza, zalety ducha, a także pobożność Augustyna. Do tej spuścizny należy również wiele
kazań włączonych do pism dogmatycznych, apologetycznych, moralnych i egzegetycznych. Zob. G. Bardy, Święty Augustyn człowiek i dzieło, tłum. Z. Kobylańska, Warszawa 1955; A. Trapè, Święty Augustyn. Człowiek – duszpasterz – mistyk, tłum. J. Sulowski,
Warszawa 1987; K. Panuś, Kaznodziejski geniusz św. Augustyna, „Analecta Cracoviensia” XXXVI (2004), s. 229–244.
żył już nie on, ale by w nim żył Chrystus – nawiązanie do Ga 2, 20: „już nie ja żyję, lecz
żyje we mnie Chrystus”.
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nowe stworzenie w Chrystusie – nawiązanie do 2 Kor 5, 17: „Jeżeli więc ktoś pozostaje
w Chrystusie, jest nowym stworzeniem”.
[2]

Piotr – pierwotnie Szymon, syn Jana (Mt 16, 17; J 1,42), brat Andrzeja apostoła, uczeń Jezusa
Chrystusa (Mt 4, 18–20; Mk 1, 16–18), następnie apostoł (Mk 3, 16; Mt 10, 2; Łk 6, 13–
14). W Ewangeliach częściej pojawia się drugie imię – Piotr (gr. Petros – skała), związane z funkcją pełnioną przez niego w Kościele i wskazujące na jego rolę jako fundamentu
jedności wspólnoty kościelnej (Mt 16, 18); aramejskim odpowiednikiem greckiego imienia Piotr jest Kefas, które występuje tylko w J 1, 42 i Listach Pawłowych (np. 1 Kor 1, 12;
3, 22). Pochodził z Betsaidy ( J 1, 44), był rybakiem (Mk 1, 16; 4, 18) i mieszkał w Kafarnaum; został powołany przez Jezusa razem z bratem Andrzejem, gdy łowili ryby nad brzegiem jeziora Genezaret (Mk 1, 16–20; Mt 4, 18–20). Stały zwyczaj umieszczania Piotra na
pierwszym miejscu wśród apostołów i ukazywanie go jako rzecznika grupy wskazuje na jego znaczącą rolę w kolegium apostolskim. Piotr z Jakubem apostołem i Janem Ewangelistą,
jako najbliżsi Jezusa, byli świadkami wskrzeszenia córki Jaira (Mk 5, 37 43), przemienienia
Pańskiego (Mt 17, 1; Mk 9, 2; Łk 9, 28) i modlitwy w Ogrójcu (Mt 26, 37; Mk 14, 33).
Według ewangelisty Mateusza Piotr został ustanowiony zwierzchnikiem całego Kościoła
przez Jezusa, który nazywał go oficjalnie Piotrem, tłumacząc sens jego imienia jako mocny, skalny fundament Kościoła, odporny na ofensywę zła (Mt 16, 18); słowa te są zapowiedzią przyszłej roli Piotra w założonej przez Chrystusa wspólnocie kościelnej. Wszyscy
ewangeliści zgodnie piszą o zaparciu się Jezusa przez Piotra po Jego pojmaniu i uwięzieniu
(Mk 14, 66–72; Mt 26, 69–75; Łk 22, 54–62; J 18, 15–27), co potwierdza wiarygodność tego faktu. Po śmierci Jezusa Piotr jest ukazany jako reprezentant całego kolegium apostołów,
który podejmuje najważniejsze decyzje; uważa się go za najważniejszego apostoła wśród Żydów, podobnie jak Pawła apostoła wśród pogan (Ga 2, 7); za swoją działalność apostolską
był więziony i przesłuchiwany (Dz 4, 3–13; 12, 3–5); ostatnie lata życia spędził w Rzymie,
gdzie najprawdopodobniej już po jego śmierci zostały zredagowane Listy Piotra apostoła.
Poniósł śmierć męczeńską, najprawdopodobniej krzyżową (por. J 21, 18), ok. 64 r. w Rzymie, podczas prześladowań chrześcijan przez Nerona. Zob. S. Hałas, EK 15, s. 628–629.
Judasz – należący do grupy Dwunastu uczeń Jezusa, który go zdradził; w katalogach
apostołów znajduje się na ostatnim miejscu (Mt 10, 2–4; Mk 3, 16–19; Łk 6, 13–16).
Przydomek Iskariota (Mk 14, 10; Mt 26, 14; J 12 ,4; 13, 2) wskazuje prawdopodobnie
na miejsce jego pochodzenia (mąż z Kariot w Judei), co oznaczałoby, że był jedynym
uczniem Jezusa spoza Galilei. Imię to pojawia się w NT 22 razy, a w 36 miejscach znajdują się zapowiedzi, relacje lub aluzje dotyczące czynu Judasza. Według NT śmierć Judasza nastąpiła bądź przez powieszenie się, gdy zdjęty żalem po popełnionej zdradzie
odniósł uzyskane pieniądze do świątyni, a tam ich nie przyjęto (Mt 27, 3–10), bądź na
polu Hakeldama, lecz w nie do końca jasnych okolicznościach (Dz 1, 16–19). Przestępstwo Judasza polegało na wydaniu Jezusa religijnym władzom żydowskim (Mk 14, 10–11;
Mt 26, 3–5.14–16; Łk 22, 1–6), które podjęły decyzję o zabiciu go. Chodziło o wskazanie miejsca, gdzie zatrzymywał się Jezus po zakończeniu nauczania ( J 18,2), oraz pomoc
przy identyfikacji w celu uniknięcia pomyłki w trakcie aresztowania (Mk 14, 44). Wyrażenie na to zgody i realizacja przyjętego planu przesądziły o winie Judasza (Mk 14, 21;
J 19, 11). Zob. H. Ordon, EK 8, s. 207–208.

[4]

Witaj, Mistrzu! – Mt 26, 49: „przystąpił do Jezusa, mówiąc: «Witaj Rabbi» i pocałował
Go”. Tytuł: rabbi – mistrzu, nadawany był sławnym nauczycielom prawa Mojżeszowego.
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Witaj, Królu – Mt 27, 29: „[żołnierze namiestnika] przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: «Witaj, Królu Żydowski!»”.
[5]

„Albowiem człowiek pokoju mego […] podejście” – Ps 41 (40), 10.
„By mi był złorzeczył nieprzyjaciel mój […] w zgodzie – Ps 55 (54), 13–15.

[6]

„Tedy uczniowie, opuściwszy go, pouciekali” – Mt 26, 56.
Jan – umiłowany uczeń Jezusa Chrystusa ( J 21, 20); według J 1,35.37 był także uczniem
Jana Chrzciciela. Lista apostołów (Dz 1, 13) wymienia go bezpośrednio po Piotrze,
z którym występuje kilkakrotnie (Dz 3, 1–11; 4, 13–19; 8, 14–15). Według ewangelii
synoptycznych wraz z bratem Jakubem Starszym był synem Zebedeusza, rybaka znad
jeziora Genezaret (Mk 1,20), jednym z pierwszych uczniów powołanych przez Jezusa
(Mt 4,21); wraz z Jakubem należał do grona wyróżnionych świadków trzech ważnych
wydarzeń z życia Jezusa (Mk 9, 2; 5, 37; 14, 33). O dalszych losach Jana po działalności
opisanej w Dziejach Apostolskich brak pewnych wiadomości; według Ap 1,9 Jan przebywał na Patmos, skąd – zdaniem późniejszej, ale trudnej do bliższego ustalenia tradycji (m.in. według Klemensa Aleksandryjskiego) – miał przybyć do Efezu. Tam też miał
umrzeć, o czym świadczy czczony w starożytności chrześcijańskiej jego grób. Zob. L. Stachowiak, EK 7, s. 752–753.
Jan tylko i Piotr […] postępują za Jezusem – J 18,15: „szedł za Jezusem Szymon Piotr razem z innym uczniem”.
uczeń Chrystusów wybrany, ukochany wypiera się Mistrza – wszyscy ewangeliści zgodnie piszą o zaparciu się Jezusa przez Piotra po Jego pojmaniu i uwięzieniu (Mk 14, 66–
72; Mt 26, 69–75; Łk 22, 54–62; J 18, 15–27), co potwierdza wiarygodność tego faktu.

[8]

W sieniach zaś dworca Annaszowego – czyli w pałacu Annasza I, arcykapłana żydowskiego,
syna Setiego. Godność arcykapłana sprawował on w l. 6–15; w NT (Łk 3, 2; J 18, 13–24;
Dz 4, 6) wymieniany jest razem ze swym zięciem Kajfaszem. Wielkie bogactwa, płynące
ze sprzedaży zwierząt ofiarnych i przedmiotów związanych z kultem, ułatwiły mu otrzymanie godności arcykapłana dla pięciu synów oraz zięcia. Józef Flawiusz uważa Annasza
za jednego z najbardziej wpływowych ludzi z czasów Chrystusa na życie religijne judaizmu.
Wymowny przykład liczenia się z Annaszem nawet po jego depozycji, zarządzonej w 15 r.
przez Waleriusza Gratusa, podaje Ewangelia ( J 18, 12–24). Pojmanego w Getsemani Chrystusa, zanim doszło do formalnego procesu przed sanhedrynem, stawiono najpierw przed
Annaszem, który przesłuchał Jezusa krótko i odesłał do urzędującego arcykapłana Kajfasza, do którego należało prawo przewodniczenia i prowadzenia spraw sądowych. Niektórzy uczeni uważają jednak, że przesłuchanie to stanowiło integralną część procesu, będąc
tzw. postępowaniem policyjnym. Miało ono na celu wydobycie pierwszych zeznań nawet
za pomocą biczowania. Wzmianka o uderzeniu Jezusa przez jednego ze sług ( J 18, 22) potwierdzałaby te przypuszczenia. Zob. J. Stępień, EK 1, s. 629–630.
„iż pierwej, niż kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz” – Mt 26, 34; por. Mk 14, 30; Łk 22, 34.

[9]

w dniu Zmartwychwstania pobiegnie z Janem do grobu – por. J 20, 2–10.
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„Zgrzeszyłem, wydawszy krew sprawiedliwą” – Mt 27, 4.
„Co nam do tego, ty siebie patrz” – Mt 27, 4.
[10]

Tacyt – Publius Cornelius Tacitus Caecina (ok. 55–ok. 120) jeden z największych historyków rzymskich i stylistów piszących w języku łacińskim. Z urodzenia ekwita z Galii Narbońskiej (ojciec był prokuratorem cesarskim, matka pochodziła z rodziny senatorskiej), zięć
Agrykoli; rozpoczął typową karierę senatorską: ok. 81 r. kwestor, 88 r. pretor, 97 r. konsul
suffekt; w l. 112–113 prokonsul prowincji Azja. W młodości ceniony mówca, zerwał z retoryką na rzecz pisarstwa; w całości zachowały się: biografia teścia De vita Iulii Agricolae (Żywot Agrykoli), etnograficzny traktat De origine et situ Germanorum (Germania) oraz
Dialogus de oratoribus (Dialog o mówcach), analiza przyczyn upadku wymowy za cesarstwa.
Główne dzieło Tacyta, historię Rzymu od śmierci Augusta do końca dynastii Flawiuszów
w 30 księgach, tworzyły wcześniej napisane Historiae (Dzieje, obejmujące l. 69–96) oraz
Annales (Roczniki, l. 14–68). Jako historyk i stylista naśladował Salustiusza, mimo pisarskiego motta sine ira et studio (łac. bez gniewu i stronniczości) był pełen pasji, ale obiektywny, stworzył rzetelną, niezwykle spójną i sugestywną wizję życia pod nieograniczoną władzą jednostki, deprawującego rządzących i rządzonych. W Annales zamieszcza w 15. rozdz.
stosunkowo obszerną informację o Chrystusie, pisząc – przy okazji opisu pożaru Rzymu
wznieconego przez Nerona w 64 r. – o chrześcijanach, na których cesarz próbował zrzucić winę. Tekst Tacyta, jakkolwiek bardzo zwięzły, umiejscawia dość dokładnie Chrystusa
w czasie (panowanie cesarza Tyberiusza i namiestnictwo Poncjusza Piłata) oraz w przestrzeni (rzymska prowincja Judea). Zob. WEPWN, t. 27, s. 106.
Św. Jan Złotousty – Jan z Antiochii (ok. 350–407), patriarcha Konstantynopola, ojciec
i doktor Kościoła, najwybitniejszy kaznodzieja Kościoła greckiego. Doceniając jego zdumiewającą skuteczność kaznodziejską, nadano mu już w V w. miano Chrysòstomos, czyli
Złotousty. Spośród greckich ojców Kościoła zostawił największy dorobek pisarski, na który składają się: homilie egzegetyczne do pism Starego i Nowego Testamentu (w tym słynne 90 homilii do Ewangelii św. Mateusza) i dogmatyczno-polemiczne, mowy moralne, na
święta liturgiczne, pochwalne i okolicznościowe, traktaty i listy. Zob. K. Panuś, „Zapalam
światło Pisma Świętego”. O geniuszu kaznodziejskim św. Jana Chryzostoma, [w:] Rzeczy minionych pamięć. Studia dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Ulewiczowi w 90. rocznicę urodzin, red. A. Borowski i J. Niedźwiedź, Kraków 2007, s. 403–418.

[11]

„Będziecie wołać od boleści serca, a od skruszenia ducha wyć będziecie” – Iz 65, 14. W tłum.
BT: „jęczeć będziecie z bólu serdecznego i zawodzić będziecie zgnębieni na duchu”.

[15]

św. Piotr Damian – Piotr Damiani (1007–1072), teolog, reformator i doktor Kościoła.
W 1035 r. wstąpił do benedyktynów w Fonte Avellana, gdzie w 1043 r. został opatem.
Będąc kierownikiem duchowym mnichów i doradcą przełożonych klasztorów, starał się
o odnowę życia zakonnego. Widząc potrzebę reformy Kościoła, nawiązał współpracę
z papieżem Klemensem II i cesarzem Henrykiem III. W 1047 r. uczestniczył w synodzie laterańskim, poświęconym przeciwdziałaniu symonii. W 1057 r. został kardynałem
i biskupem Ostii oraz dziekanem kolegium kardynalskiego. Podejmował wiele trudnych misji i łagodził konflikty. Zmarł w opinii świętości. Mimo braku procesu kanonizacyjnego był czczony jako święty. Leon XII ogłosił go doktorem Kościoła, co było wyrazem uznania dla jego wysiłków na rzecz reformy Kościoła. Piotr Damiani zajmował
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się problemem symonii w Kościele w Liber Gomorrhianus (PL 145, s. 160–190) i Liber
Gratissimus (PL 145), krytykował nieobyczajność duchowieństwa w Contra intemperantes
clericos (PL 145, s. 388–426) i przeciwstawiał jej życie kapłańskie w celibacie w De celibatu sacerdotum (PL 145, s. 336–564). W traktacie De divina omnipotentia (O wszechmocy Bożej) sprzeciwił się stosowaniu dialektyki odnośnie do Boga; przedkładając autorytet Pisma Świętego nad rozumowanie, pisał medytacje biblijne Testimonia NT (PL 145,
s. 891–910) oraz Testimoniorum Veteris ac NT (PL 145, s. 987–1184). Istotą myśli filozoficzno-teologicznej i estetycznej Piotra był teocentryzm i chrystocentryzm; wyrażał
opinię o wyższości życia eremickiego nad zakonnym. Ponadto pozostawił 7 życiorysów
hagiograficznych, 75 mów (Sermones, PL 144, 505–924), 54 kazania na różne uroczystości kościelne, ponad 180 listów oraz ok. 240 utworów poetyckich. Postać Piotra, kontemplującego Boga w siódmym niebie, została wprowadzona przez Dantego Alighieri
do Boskiej komedii. Zob. Z. Pałubska, EK 15, s. 639–640.
[16]

trzydzieści syklów starej monety izraelskiej – Ewangelia św. Mateusza 26, 15 podkreśla,
iż „Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: «Co chcecie mi dać, a ja wam Go
wydam». A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników”. Suma, jaką otrzymał Judasz, była stosunkowo mała: 30 srebrników (srebrnych syklów) równało się 120 denarom. Taką sumę mógł zarobić niewykwalifikowany robotnik w ciągu czterech miesięcy. Była to
także ustalona przez Prawo zapłata za życie jednego niewolnika (Wj 21, 32). Jezus został więc wydany za bardzo niską cenę (Za 11, 12).

[17]

nie zna „Człowieka tego” – Mt 26, 72.

[19]

„obwiesił się – a ciało runąwszy na ziemię, rozpękło się na poły i wypłynęły wszystkie wnętrzności jego” – Dz 1, 18 podają szczegóły samobójczej śmierci Judasza.

[23]

apostatarum caput – łac. głowa odstępców.
mówi św. Ambroży – Ambrosius Aurelius (ok. 340–4 kwietnia 397), od 374 biskup Mediolanu, jeden z czterech głównych doktorów Kościoła zachodniego (doctor vitae). Na
temat św. Ambrożego zob. objaśnienie [8] do kazania ks. Goliana.
Judae exsecranda progenies – łac. judaszowe przeklęte plemię.

[24]

zmarnowano drogie olejki, gdy je wylano na głowę Chrystusa – por. J 12, 3–5. Maria, witając Jezusa, wylała funt drogocennego olejku nardowego na nogi Jezusa, a nie na głowę – jak stwierdza kaznodzieja.

[25]

By mi był złorzeczył nieprzyjaciel mój […] jadali Chleb Przenajświętszy – nawiązanie do
Ps 55 (54), 13–14.

Józef Kłos

Ofiara na krzyżu
i ofiara na ołtarzu
Treść:
I.

Jezusowa droga krzyżowa. – „Miejsce trupiej głowy” – Suma celebrowana na ołtarzu krzyża. – Ofiara krzyżowa a ofiara Mszy św.
II. Życie ofiary kończy Jezus śmiercią ofiary. – Nie za siebie, lecz za człowieka winowajcę. – Znamiona ofiary prawdziwej. – Dlaczego obok nieskończonej ofiary
na krzyżu jeszcze inna ofiara. – Konieczność ofiary w Nowym Zakonie. – Ofiara na krzyżu i Msza św. to ofiara ta sama.
III. Dwa ołtarze. – Na ołtarzu Kalwaria. – Przykład wstrząsający, ale daleki od rzeczywistości.
„Przywiedli go na miejsce Golgota, co się wykłada: miejsce trupiej głowy, […]
i ukrzyżowali go” (Mar. 15, 22, 25)

Złość szatana i człowieka dopięła swojego celu. I żydowskie synedrium,
i pogański sędzia rzymski nie mieli dla Mesjasza innego słowa, jak tylko złowieszcze: „Moriatur! Winien jest śmierci!”
[2] Natychmiast po zasądzeniu rozpoczyna się wykonanie wyroku. Podług praw
rzymskich skazany na krzyż musiał go sam sobie dźwigać na miejsce egzekucji.
Chrystus nie czekał, aż mu niechętnemu wtłoczą go na barki. O św. apostole Andrzeju, najwcześniej powołanym uczniu Jezusowym, a również na karę śmierci krzyżowej zasądzonym, opowiadają, że kiedy wyniesiono krzyż, na którym miał umrzeć,
wtedy z rozczuleniem witał go z daleka: „Witaj, krzyżu błogosławiony, tak z dawna
pożądany, tak z dawna ukochany!”. Jeżeli tak wołał uczeń, z jakim uczuciem przyjął sam Mistrz narzędzie gorzkiej swojej męki, ale też słodkie narzędzie odkupienia całego rodzaju ludzkiego. Ochoczo wziął je na siebie, z posłuszeństwa dla Ojca
i aby nas nauczyć, jak mamy przyjmować krzyż z rąk Opatrzności.
[1]
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Cała droga krzyżowa, rozpoczynająca się w dziedzińcu Piłatowym, to
wielka nauka o zasłużnym dźwiganiu krzyża. Boć przecież i całe życie chrześcijańskie to w myśl prawa Bożego mniej lub więcej dla każdego człowieka
droga krzyżowa. Broni się człowiek, jak może, przed krzyżem, ale Pan Bóg
na kaprysy dziecka nie zważa. On wie, że krzyż to zasługa, że krzyż to stawka
szczęśliwa, która nam wielką wygraną przynosi, że krzyż to rzeźbiarz, który
z woli Bożej ostrym dłutem rzeźbi z dusz naszych misterne postacie cnoty
i oddania się Bogu.
[4] „A niosąc krzyż sobie, wyszedł na ono miejsce, które zwano Trupiej Głowy,
a po żydowsku Golgota” ( Jan 19, 17). Spełnia się w tej chwili fatalne przeznaczenie Jerozolimy. Opuszcza ją Pan Jezus po raz ostatni i już nigdy do niej żyw
nie wróci. Przychodził tyle razy z nauką, z ewangelią, z łaską, a wychodzi z krzyżem sążnistym na ramionach. Wróci w kilkadziesiąt lat później jako bicz i chłosta, gdy rzymski wódz Tytus otoczy miasto wałem i doprowadzi lud żydowski
głodem do takiej rozpaczy, że matki własne dzieci pożerać będą, a wreszcie zburzy je tak, iż nie zostanie kamień na kamieniu.
[5] Wychodzi od was, dusze, miasta, narody grzeszne, wychodzi Jezus, kiedy go
upornie odpychacie. Zobaczycie na tym i na tamtym świecie, jaka pomsta czeka
tego, ktokolwiek Boga od siebie odtrąca!
[6] I doszedł smutny korowód z Chrystusem krzyż dźwigającym w pośrodku,
z procesją katów, siepaczy, ludu żydowskiego z kapłanami na czele, ze świętymi
niewiastami i może z jakim jednym lub drugim apostołem, kryjącym się w zaułkach lub gęstym tłumie, na miejsce spełnienia wyroku.
[7] „Przywiedli go – mówi św. Marek – na miejsce Golgota, co się wykłada:
miejsce trupiej głowy” (15, 22).
Co za dziwna nazwa! Czyżby może dlatego, że w nagim pagórku Golgoty
upatrywano pewne podobieństwo do czaszki obnażonej? Myślę jednak, że inny
jest powód tej nazwy. O czyjejż czaszce mogłaby być mowa? Takie się utrzymuje podanie, że tylko o czaszce pierwszego rodzica Adama. Wedle tego podania
Noe, wstępując do arki, zabrał ze sobą dla zachowania od potopu popioły i czaszkę Adama, a po potopie pogrzebał na Kalwarii te szczątki naszego praojca, ulepionego wprost ręką Najwyższego.
[8] Ale prawdziwe wyjaśnienie rzeczy daje dopiero drugie podanie. Widziałem w Jerozolimie ten grób Adama. Znajduje on się do dzisiejszego dnia wykuty w skale kalwaryjskiej na tym właśnie miejscu, nad którem u góry stał krzyż
Chrystusa. Gdy w chwili śmierci Zbawiciela otwierały się groby i rozpadały skały, przez szczelinę powstałą w trzęsieniu ziemi spłynęła kropla krwi zbawczej na
czaszkę Adamową. Jeden z najdawniejszych pisarzy kościelnych, którzy o tej tradycji wspominają, przytoczywszy ją, dodaje od siebie: aby dotykalnie sprawdziły się słowa apostolskie, iż „jak w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie
wszyscy ożywieni będą” (1 Kor 15, 22).
[3]
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Czyż nie jest to potwierdzeniem tego, co mówiłem w ostatniej nauce
o wszechpotężnej działalności krwi Jezusowej, która posiadła moc zbawczą dla
wszystkich ludzi, począwszy od pierwszego człowieka, co wyszedł z raju, aż do
ostatniego, który żyć będzie przy końcu świata?!
[10] „A była trzecia godzina, i ukrzyżowali go” (Mar. 15, 25). „Et crucifixerunt
eum”. Najpotężniejszy dramat świata ujęty w trzy słowa! Trzy tylko słowa, a jaki
ogrom zawierają bólu. Jakby wzruszenie nie pozwalało więcej pisać ewangeliście
i wytrącało mu pióro z ręki!
Zdarli z niego szaty, rzucili go na drzewo krzyża, okrutnymi gwoździami przybili ręce i nogi, a potem podnieśli krzyż z ziemi i z okropnym wstrząsem osadzili
w wydrążonym otworze. Szeroko się rozdarły rany rąk i ciało usunęło się na dół,
ciężarem swoim rany nóg rozdzierając.
Już wyniesiona ofiara w powietrze, pomiędzy niebem a ziemią.
Najwyższy arcykapłan rozpoczyna celebrować na ołtarzu krzyża swoją sumę,
czyli najwyższą ofiarę. – Pierwsza krwawa Msza św., pierwsza, ale i ostatnia!
[11] Pójdzie natomiast przez wieki, bez przerwy, aż do skończenia świata, inna
ofiara Mszy św. Będzie to Msza bezkrwawa, wedle porządku Melchizedecha.
Tamta krwawa, ta bezkrwawa, a przecież będzie to w istocie ta sama ofiara.
Jaki jest tych dwu ofiar wzajemny stosunek?
[12] Kiedy wśród nocnej ciszy przyszedł na świat Zbawiciel, wtedy po polach
i błoniach betlejemskich rozległo się anielskie śpiewanie: „Chwała na wysokości
Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli” (Łuk. 2, 14). Jakże pięknie wyrazili aniołowie w tej pieśni cel ostateczny przyjścia Pana Jezusa na ziemię. A cel był
taki: Ojcu niebieskiemu oddać najwyższą chwałę i uwielbienie, a ludziom zdobyć
pokój z Bogiem przez zmazanie ich winy, złożyć mu nieskończoną ofiarę uwielbienia i dziękczynienia, przebłagania i prośby! Życie ofiary przez wyzucie się
z wszystkiego i przez zniżenie się do postaci sługi rozpoczął Pan w chwili Wcielenia, rozwijał po wszystkie dni swoje na ziemi, a przypieczętował krwią swoją na
krzyżu. Albowiem „nie skazitelnymi złotem albo srebrem – pisze św. Piotr – jesteście wykupieni, ale drogą krwią jako baranka niezmazanego i niepokalanego
Chrystusa” (1 P 1, 18–19).
[13] Popełnił pierwszy Adam bunt w raju, który w jego osobie stał się buntem
całej ludzkości. Naprawia go drugi Adam. Wstępuje niejako w miejsce winowajcy i wszystko, na co ten swoim buntem zasłużył, sam bierze na siebie, ponosi odpowiedzialność i cierpi. Wszystkimi zmysłami, wszystkimi władzami ciała i duszy zgrzeszył pierwszy człowiek, a w nim cały rodzaj ludzki. Dlatego też
cierpi niewinny baranek wszystkimi zmysłami ciała i wszystkimi uczuciami duszy. Grzesznik skierował oczy swoje ku zakazanemu drzewu, otworzył uszy na
kuszące słowa węża, smakiem pożądał owocu wzbronionego, stopami zbliżył się
do nieszczęsnego drzewa, wyciągnął rękę po zwodniczą rozkosz i wreszcie spożył
rzecz niedozwoloną. W czym grzeszył człowiek, w tym cierpi pośrednik. Patrz,
[9]
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jak mu zawiązują oczy, plują mu w twarz, policzkują niemiłosiernie, słuchaj, jak
bluźnierstwem i szyderstwem i klątwą ranią jego uszy, jak nużą jego nogi włóczeniem po sądach, jak męczą język, podniebienie żółcią i octem, który mu do picia
podają, jak przebijają jego ręce i stopy grubymi i tępymi gwoździami, a ponieważ pierwszy Adam zgrzeszył pod drzewem, patrz, jak drugiego Adama przybijają do drzewa!
[14] Grzesznik wypowiedział swojemu Panu posłuszeństwo, stworzeniu dał
pierwszeństwo przed nim, serce swoje odwrócił od Boga. I oto jak zastępcza ofiara ciężko płaci za sprawcę. Jezus staje się posłusznym aż do ostatniego tchnienia;
ponosi karę pogardy i dotkliwego upokorzenia, gdy wyrzutek społeczeństwa Barabasz przeniesiony nad niego, a sam umiera w bolesnym opuszczeniu od Boga,
wołając na krzyżu: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?” (Mk 15, 34).
[15] Przez grzech zasłużył człowiek na śmierć. Nie minie więc i ta kara Pana
Jezusa – ofiary. A gdy wszystko się wykonało, gdy już wszystko inne przecierpiał,
przyjmuje jeszcze śmierć, skłania głowę i umiera.
I tak każdy szczegół jego męki gorzkiej i śmierci wskazuje na to, że Syn Boży
składa ofiarę nie za siebie, lecz za człowieka – winowajcę.
[16] Dokładnie tak jak przepowiadali prorocy. Jakżeż to jeden z nich, Izajasz,
który tak szczegółowo przepowiedział Mękę Pańską, jakoby ją był oglądał na
własne oczy, a stąd nazywany bywa ewangelistą starozakonnym, jakże on jasno
przedstawia ten charakter zastępczy ofiary Jezusowej: „Choroby nasze on nosił,
a boleści nasze on wziął na siebie. Sinością jego my jesteśmy uzdrowieni. Pan
włożył nań nieprawości wszystkich nas. Ofiarowan jest, iż sam chciał, a nie otworzył ust swoich. Dla złości ludu mego ubiłem go” (53, 4 nn.).
[17] Co prorok przepowiedział, to powtarzał i przypominał przy każdej sposobności św. apostoł Paweł, jakby chciał wbić w pamięć, w duszę pierwszych
chrześcijan tę prawdę. Niechże zamiast innych jego powiedzeń przytoczę słowa
z listu do Efezjan: „Chrystus wydał samego siebie za nas obiatą i ofiarą Bogu na
wonność wdzięczności” (5, 2).
[18] A chyba już tylko jako krótkie uzupełnienie uwag powyższych powiem,
że śmierć Pana Jezusa na krzyżu nie była przypadkowym morderstwem, popełnionym przez rozjuszoną tłuszczę na niewinnym człowieku. Nie, ona posiada
wszystkie znamiona prawdziwej ofiary. Nie raz już wspominałem, że istotą ofiary jest złożenie Bogu za pośrednictwem kapłana daru zewnętrznego, widzialnego, przez którego zniszczenie wyraża się mu uznanie jego majestatu i najwyższego jego władania, oddaje mu się uwielbienie i czyni zadosyć za popełnione
winy. Darem ofiarnym na krzyżu jest sam Wcielony Syn Boży, który na to zstąpił na świat, na to stał się zastępcą rodzaju ludzkiego, aby życie swoje złożył jako
ofiarę za wszystkich.
[19] Jest w tej ofierze i kapłan. A kto? Czy faryzeusze i arcykapłani, którzy Jezusa wydali Piłatowi? Czy może sam Piłat, który go skazał na mękę i śmierć?
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Czy może owi siepacze, którzy go biczowali, koronowali cierniem i do krzyża
przybili? Nie, Chrystus ofiarował się, albowiem sam chciał, jak zapowiadał Izajasz prorok. On sam, wyjaśnia św. Augustyn, jest kapłanem, ofiarnikiem i ofiarą.
„Nikt nie bierze życia mego ode mnie – mówi Pan Jezus u św. Jana – ale ja daję
je sam od siebie” (10, 18).
[20] Wreszcie do istoty ofiary należy cel, a mianowicie uwielbienie majestatu
Bożego i przebłaganie jego sprawiedliwości za grzech popełniony. O, w jak doskonały sposób osiąga ten cel ofiara krzyżowa! Dar ofiary bowiem tutaj to nie
kozieł lub cielec, jak u Żydów, ani nawet zwyczajny człowiek, lecz Bóg-Człowiek, Jezus Chrystus. I dlatego wartość tej ofiary jest nieskończona. Chwała Boża
z niej wypływająca jest nieskończona, zadośćuczynienie jest nieskończone i starczy na zmazanie win i grzechów całego świata oraz na przywrócenie wszystkim
ludziom dziedzictwa Królestwa Niebieskiego, jeżeli przyswoją sobie nieskończone zasługi Jezusa Chrystusa.
[21] Otóż ta konieczność przyswojenia sobie zasług Chrystusowych wprowadza nas w drugą część dzisiejszego naszego zagadnienia. Dlaczego obok tej nieskończenie doskonałej i owocnej ofiary jeszcze inna, Msza święta?
Nietrudna na to pytanie odpowiedź. Posłuchajcie!
[22] Ofiara Syna Bożego na krzyżu dokonała się raz jeden w dziejach świata. Śmierć Pana Jezusa była faktem historycznym, zdarzeniem jednorazowem,
przeminęła i drugi raz powtórzyć się nie może. Tylko ci, którzy stali wówczas
na Golgocie, byli naocznymi świadkami cudownie bolesnego widowiska, kiedy
Chrystus Pan życie swoje oddawał z miłości ku rodzajowi ludzkiemu. Mieszkańcy Jerozolimy, którzy nie wyszli za Jezusem aż za bramy miasta, o śmierci
jego wiedzieli już tylko ze słyszenia, a świat cały ówczesny chyba z niezwykłych
zaburzeń w przyrodzie, z trzęsienia ziemi lub zaćmienia słońca mógł wnioskować, że Bóg natury cierpi albo świat się rozpada. A my, którzy żyjemy o wieki całe oddaleni od kalwaryjskiej ofiary, nie mieliżbyśmy być już zgoła w żadnej z tą ofiarą styczności?
[23] I nie miałoby w Nowym Zakonie już rzeczywiście być ofiary?
Tak uczyli heretycy wieku 16-go: Ze śmiercią i ofiarą Chrystusa na krzyżu
kończy się wszelka ofiara, więc Nowy Zakon ofiary nie posiada. Toteż zwolennicy Lutra powyrzucali z świątyń swoich ołtarze, boć gdzie nie ma ofiary, tam
i ołtarze zbyteczne i bez znaczenia.
[24] Według nauki Kościoła i w Nowym Zakonie, Zakonie łaski, ma być ofiara nieustająca, ażeby przypominała, uobecniała i przelewała na nas owoce ofiary
krzyżowej. A trudno zrozumieć, aby mogło być inaczej.
Ofiara jest najdoskonalszym aktem służby Bożej. Narody posiadające jakąkolwiek religię i wiarę w bóstwo miały też zawsze ofiarę na uczczenie tegoż bóstwa.
Czy tedy podobną jest rzeczą, aby Nowy Zakon nie miał również posiadać ofiary
na uwielbienie Boga, na uproszenie sobie łask potrzebnych i na dziękczynienie
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za otrzymane dobrodziejstwa? Czyż w wierze i religii Nowego Zakonu mielibyśmy być uboższymi od pogan?
[25] Stary Zakon cały był obrazem Nowego, a wszakżeż cały budował się na
ofiarach. Jeżeli tedy w Nowym Zakonie niemasz prawdziwej ofiary, toć lepiej
i doskonalej był Pan Bóg uczczony w Starym Zakonie, religia Mojżeszowa więc
przyćmiłaby religię chrześcijańską, a przecież ta religia chrześcijańska jest doskonalszą, jest dopełnieniem Zakonu.
[26] Ale co najważniejsze i skąd już wynika konieczność nieustającej ofiary,
to ten wzgląd, że przez nią mają się ludziom wszystkich czasów przypisać owoce ofiary krzyżowej. Przecież w ofierze Nowego Zakonu nie zdobywa Chrystus
nowych zasług ani nie daje Bogu nowego zadosyćuczynienia – tak Kościół nie
uczy, gdyż Kościół wie dobrze, że ofiara na krzyżu spełniona w nieskończone obfituje zasługi i za wszystkie grzechy wszystkich ludzi może zadosyćuczynić. Ale
zdobyte już zasługi i dokonane już zadosyćuczynienie mają się nam przypisać,
aby były jakoby naszymi własnymi zasługami i naszym własnym zadosyćuczynieniem. Ofiara krzyżowa przebłagała Boga do tyla, że Bóg gotów jest dać łaskę wszystkim ludziom. Ponieważ jednak ludzkość grzeszy ustawicznie w dalszym ciągu, przeto potrzeba mu ustawicznie nowego przebłagania przez ofiarę
eucharystyczną. Jest morze zasług nieskończone, ale trzeba je do duszy wprowadzić. Msza św. jest kanałem, przez który one do duszy spływają. Jest drzewo oblepione owocami, musi tylko być ktoś, ktoby je z drzewa zerwał i ludziom podał:
sprawia to zadanie Msza św.
[27] A jeżeli mnie się zapytacie, jakim sposobem może Chrystus Pan, który
„powstawszy z martwych więcej nie umiera i śmierć mu więcej panować nie będzie” (Rzym. 6, 9), być prawdziwą ofiarą, toć odpowiedzieć tylko mogę słowem
Ducha Świętego, że co niemożliwym jest u ludzi, możliwym staje się u Boga.
Jego nieskończona mądrość wynalazła sposoby i drogi, na które nawet w najśmielszych marzeniach nie wpadłaby myśl ludzka, aby wykonać to, co pozornie
jest niewykonalnym. Całym łańcuchem niewidzialnych cudów opasał Pan swoje
ołtarze, aby ukryć pod postaciami chleba i wina wielkość uchwalebnionego swojego człowieczeństwa, a tak w osobie swojej połączyć życie ze śmiercią mistyczną, stan baranka ofiarnego z wieczną chwałą w niebie.
Jest więc istotnie mimo wszelkich wątpliwości, jakie by się nasunąć mogły
myśli ludzkiej, Msza św., niekrwawa w wykonaniu, istotnie tą samą ofiarą zbawczą z tą samą siłą odkupienia, co ofiara na Kalwarii.
[28] W jednej z modlitw mszalnych w dziewiątą niedzielę po Świątkach prosi
Kościół w sposób następujący: „Daj nam, o Panie, godnie święcić tajemnice niniejsze, albowiem ilekroć się obchodzi uroczystą tej ofiary pamiątkę, dokonuje się dzieło naszego odkupienia”. Co za wspaniały obraz! Przez ofiarę eucharystyczną dokonuje się dzieło naszego odkupienia: przez ofiarę bowiem krzyża zdobytą została
wszelka łaska, a przez ofiarę eucharystyczną przyswaja się i przypisuje ludzkości.
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Ślicznie pisał pewien teolog 17-go wieku: „Ofiara krzyża jest ofiarą odkupienia i zasługi, albowiem wszystko wysługuje, a niczego nie przyswaja; Msza
jest ofiarą przyswojenia i uświęcenia, wszystko bowiem przyswaja, a niczego nie
wysługuje!”. Zawsze tedy między ofiarą krzyża a naszym uświęceniem staje ofiara eucharystyczna.
Tamtą odprawił Arcykapłan nasz Boski w purpurowym ornacie krwi, tę drugą składa po wszystkie wieki w złocistym ornacie chwały niebieskiej.
[30] „I tam go ukrzyżowali” (Łuk. 23, 33).
Widzę szczyt Kalwarii; a nim ołtarz krzyża, a na nim Chrystus-ofiara. Nie
zostanie na stałe na tym wyniosłym ołtarzu. Z krzyża zstąpi na ołtarz Kościoła katolickiego. Dwa te ołtarze nie są od siebie oderwane. Stoją obok siebie. Co
mówię, przecież na każdym ołtarzu naszym stoi krucyfiks. I nieodzowne to przybranie ołtarza, tak że nie wolno by mi Mszy św. odprawić, gdyby na nim nie było
krzyża. Wskazuje to na tę prawdę, że dzieje się i powtarza, odnawia i uobecnia
w każdej Mszy św. to, co działo się na krzyżu.
[31] Co byśmy czynili, gdybyśmy wówczas mogli być naocznymi świadkami błogosławionej śmierci Pana Jezusa? Ach, zapewne tulilibyśmy się do krzyża, bolejąc nad Jezusem i w uczuciu żalu i skruchy, że to i nasze grzechy przyczyniły się do jego męki. Płakalibyśmy z Matką Bolesną, pod krzyżem stojącą,
albo ze św. Janem, który z apostołów nie opuścił Mistrza w owej najstraszniejszej godzinie, albo z św. Marią Magdaleną, która tutaj jeszcze w duchu oblewała łzami przebite stopy Pana Jezusa, jak je kiedyś oblewała i okrywała pocałunkami w domu Szymona faryzeusza.
[32] W czasie Mszy św. mamy Kalwarię na ołtarzu. Tulmy się więc do ołtarza,
na którym spełnia się to tremendum mysterium, straszliwa tajemnica, uwielbiajmy,
prośmy, dziękujmy, opłakujmy grzechy, jakbyśmy byli na Kalwarii.
[33] Słyszymy czasem z ust kaznodziejów lub czytamy w księgach nabożnych
na zachętę taki przykład. Odbywała się misja w pewnej parafii bardzo zepsutej. Gorliwi misjonarze targali swoje siły, prawiąc prawdy wieczne i nawołując
do nawrócenia, niestety bez skutku. I stała się rzecz groźna. Jeden z nich, widząc
zatwardziałość ludu, takim się wzruszył uczuciem, że krew rozsadziła mu serce,
buchnęła ustami, zbroczyła komżę. Śmierć z żarliwości na ambonie. Drugi misjonarz wszedł po tym strasznym wypadku na ambonę, rozwinął skrwawioną komżę
i rzekł: „Patrzcie, ta krew i ta śmierć to wasze dzieło”. I łaska Boża uderzyła jak
grom w zatwardziałe dotąd serca. Wśród lęku i strachu poczęli wołać słuchacze:
„O Boże, krew jego oskarżać nas będzie przed Bogiem. Przebacz nam, o Panie!”
I krew misjonarza spełniła to, czego słowa osiągnąć nie mogły. Misja skończyła
się ogólnym nawróceniem.
[34] To piękny przykład, robi wrażenie, jest efektowny. Ale daleko mu do rzeczywistości. Porównanie tutaj bardzo chroma. We Mszy św. ukazuje nam kapłan
nie szatę Jezusową zbroczoną jego Krwią Przenajdroższą. Tutaj przedstawia
[29]
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nam rzeczywiste, prawdziwe Ciało jego i Krew w stanie mistycznej śmierci, co
więcej, tutaj akt konsekracji dokonuje rzeczywistej, prawdziwej ofiary, tej samej, co odkupiła świat na Kalwarii, z wszystkimi jej owocami i nieskończonymi zasługami.
[35] Cóż więc nam wypada czynić, skoro tamten lud na widok skrwawionej
komży kajał się w pokucie? Chyba, gdy słowa niezdolne wyrazić, co nas wtedy
przejmować powinno, w głębokim milczeniu uwielbienia, wdzięczności i świadomości grzechu bijmy się w piersi i wołajmy głosem skruszonej duszy: „Jezu,
Jezu, Jezu, zmiłuj się nad nami!”. Amen.

F

Podstawa wydania
Ks. Józef Kłos, Ofiara na krzyżu i ofiara na ołtarzu, kazanie IV, [w:] idem, Dwie ofiary. Sześć
kazań pasyjnych o krwawej ofierze na Kalwarii i bezkrwawej ofierze Mszy Świętej z dodatkiem
kazania na uroczystość wielkanocną, Nakład Księgarni Św. Wojciecha, Poznań 1932, s. 49–
65. Kazania pasyjne stanowią ważną część dorobku kaznodziejskiego ks. J. Kłosa. Głosił je
dwukrotnie w katedrze poznańskiej: pierwszy raz w 1931 r., drugi raz w roku następnym.
Kazania te nadawane były jednocześnie przez radio. Owocem pierwszych wystąpień był
zbiór: „Dwie ofiary”. Sześć kazań pasyjnych o krwawej ofierze na Kalwarii i bezkrwawej ofierze
mszy św. z dodatkiem kazania na uroczystość wielkanocną (Poznań 1932), druga zaś seria tych
kazań zawarta jest w tomie: Pan Jezus przed sądami ludzkimi. Sześć kazań pasyjnych wygłoszonych w katedrze poznańskiej w r. 1932 z dodatkiem kazania na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego (Poznań 1933).

Nota biograficzna
Józef Kłos (1870–1938) przyjął święcenia kapłańskie w 1893 r. w Gnieźnie. W 1895 r. abp Florian Stablewski mianował go redaktorem „Przewodnika Katolickiego”. Dzięki jego zaangażowaniu czasopismo to zwiększyło swój nakład (od 1914 r. wydawano je w 80 tys. egzemplarzy)
i objętość, a sam ks. Kłos do końca życia wymieniany był w tym periodyku jako redaktor założyciel. W 1897 r. wprowadził tygodniowy bezpłatny dodatek do „Przewodnika Katolickiego” pt. „Opiekun Dziatek”, który w okresach nasilającej się germanizacji miał umacniać język
ojczysty. Zamieszczał w nim swoje artykuliki z historii Polski. Jako drugi dodatek tygodniowy założył „Słowo Boże” i osobiście zajmował się jego redakcją w l. 1911–1915. W głośnych
wówczas Gawędach Janka Obleciświata ujawnił swój nieprzeciętny talent literacki i publicystyczny, zyskując dzięki nim „Przewodnikowi Katolickiemu” ogromną popularność. Redagował także „Wiadomości dla Duchowieństwa”. Wspomnienia z tego okresu zawarł w książce
25 lat przy stoliku redaktorskim (Poznań 1936) oraz w cyklu artykułów Drugie 20 lat przy stoliku redaktorskim publikowanych w „Przewodniku Katolickim”. W łączności ze sprawą wrzesińską w 1901 r. podjął na łamach tego czasopisma otwartą walkę z władzami pruskimi o język
polski w nauczaniu religii. Jego działalność znajdowała poparcie abp. Floriana Stablewskiego.
Prześladowany przez rząd pruski za działalność narodową, od 1906 r. miał 14 procesów sądowych za naruszenie pruskiego prawa prasowego. Nacisk władz pruskich sprawił, że w 1915 r.
musiał odejść z redakcji „Przewodnika”. Ks. J. Kłos był jednym z organizatorów powstania
wielkopolskiego; wybrany też został 1 czerwca 1919 r. posłem do Sejmu Ustawodawczego. Jako kapłan pragnął oddać się duszpasterstwu parafialnemu, lecz w 1912 r. władze pruskie nie
pozwoliły mu objąć probostwa św. Marcina w Poznaniu. Dopiero 1 kwietnia 1920 r. został
proboszczem parafii św. Jana Jerozolimskiego, z której zrezygnował, gdy w 1924 r. mógł powrócić do pracy redakcyjnej w „Przewodniku Katolickim”. Cieszył się uznaniem kard. Augusta Hlonda, który nie tylko zamianował go prepozytem kapituły katedralnej poznańskiej, lecz
także wyjednał mu w 1934 r. nominację papieską na protonotariusza apostolskiego. Zasługi ks. J. Kłosa na polu wydawniczym obejmują także jego współudział w powstaniu Drukarni
i Księgarni św. Wojciecha. Czynną opieką otoczył Katolicką Szkołę Społeczną, pełnił także
od 1930 r. funkcję asystenta kościelnego Akcji Katolickiej. Ks. J. Kłos był również utalentowanym mówcą. Chętnie głosił i pisał kazania, które wydawał w formie książek lub zamieszczał
w czasopismach homiletycznych. Jego dorobek kaznodziejski można zestawić w czterech grupach: kazania katechizmowe, kazania pasyjne, kazania maryjne i mowy żałobne.
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Wybrana bibliografia: Cz. Lechicki, PSB XIII, s. 69–70; M. Banaszak, SPTK VI, s. 94–104;
P. Nitecki, EK 9, s. 193–194; Z. Pilch, Kaznodziejstwo polskie XX stulecia, [w:] Studia z historii
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Poznań 1975, s. 263–298; M. Piela, Udział duchowieństwa w polskim życiu politycznym w latach 1914–1924, Lublin 1994, s. 215–222.

Objaśnienia
Tytuł: Ofiara na krzyżu i ofiara na ołtarzu – analizowane w tym tomie kazanie IV zaczerpnięte jest z pierwszej serii kazań pasyjnych J. Kłosa zatytułowanej Dwie ofiary… Oprócz niego
tworzą ją następujące kazania: Przed ofiarą krwawą ofiara bezkrwawa (I), Przez ofiary starozakonne do ofiary Nowego Zakonu (II), Krew Odkupienia we Mszy św. (III), Msza św. duszą liturgii
katolickiej (V) oraz Msza św. szkołą i źródłem świętości (VI). Całość wieńczy dodane do tomu
kazanie na uroczystość wielkanocną pt. Jak wysoko ceni Kościół uroczystość zmartwychwstania?
Temat: „Przywiedli go na miejsce Golgota, co się wykłada: miejsce trupiej głowy, […] i ukrzyżowali go” – Mar. 15, 22.25.
[1]

żydowskie synedrium – grecka nazwa Sanhedrynu (gr. synedrion – wspólne posiedzenie),
najwyższej rady żydowskiej w Jerozolimie pod panowaniem rzymskim, zwanej Wielkim Sanhedrynem.
pogański sędzia rzymski – mowa o Poncjuszu Piłacie, namiestniku rzymskim (prokuratorze) Judei w l. 26/27–37. W czasie jego urzędowania Jezus Chrystus został skazany na
karę śmierci przez ukrzyżowanie.
„Moriatur! Winien jest śmierci!” – por. J 19, 7.

[2]

O św. apostole Andrzeju […] również na karę śmierci krzyżowej zasądzonym – Andrzej apostoł (zm. ok. 70 w Patras w Grecji), brat św. Piotra, uczeń Jana Chrzciciela ( J 1, 35.40)
i Chrystusa (Mt 4,18–20; Mk 1, 16–18; J 1, 35–40), a następnie apostoł (Mk 3, 18; Mt
10, 2; Łk 6, 14). Pochodził z Betsaidy ( J 1, 44), mieszkał w Kafarnaum, gdzie był rybakiem. Według tradycji kościelnej głosił Ewangelię w Scytii i Epirze. Kościoły wschodnie widzą w nim swego założyciela. Poniósł śmierć męczeńską na krzyżu w kształcie litery X (tzw. krzyżu św. Andrzeja). Znak ten wczesnochrześcijańska ikonografia łączyła
z pierwszą literą imienia Chrystus X (chi). Podobieństwo śmierci Apostoła do śmierci
Chrystusa oraz szczególne nabożeństwo do krzyża jako narzędzia odkupienia znalazły
wyraz w tekstach liturgicznych na jego święto, w kazaniach (np. św. Bernarda), a także
w teologii średniowiecznej. Zob. T. Chodzidło, W. Szubzda, EK 1, s. 533.

[3]

zasłużnym – zasługującym, zadośćczynnym.

[4]

Golgota – miejsce ukrzyżowania Jezusa Chrystusa (aram. golgolta, Miejsce Czaszki – Mt 27, 33; Mk 15, 22; J 19, 17; Czaszka – Łk 23, 33; łaciński synonim – Calvaria), w północno-zachodniej części Jerozolimy. Nazwa „Golgota” pochodzi przypuszczalnie od okolicznych skał, które kształtem przypominają ludzkie czaszki. Golgota i Grób
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Pański były przedmiotem największej czci pierwszych chrześcijan. Od połowy XIX w.
kwestionowano autentyczność Golgoty w związku z odkryciem murów dawnej Jerozolimy; najnowsze (1973–1977) badania archeol. (V. Corbo, C. Katsimbinis) potwierdziły
tradycyjną lokalizację Golgoty, która od 43 r. leżała poza murem miejskim Jerozolimy;
w pobliżu Golgoty znaleziono resztki muru i groby żydowskie, świadczące o tym, że był
tam cmentarz. Po odnalezieniu przez św. Helenę relikwii Krzyża na Golgocie wzniesiono bazylikę; w XII w. zbudowano nową świątynię, która objęła wszystkie miejsca święte.
Obecna bazylika pochodzi w dużej części z 2. poł. XIX w. Między Golgotą a Grobem jest
różnica poziomu ok. 5 m. Liczne apokryfy (zwł. Walka Adama, Jaskinia skarbów) świadczą o wielkim znaczeniu przypisywanym Golgocie; po zburzeniu (70 r.) świątyni jerozolimskiej i zerwaniu chrześcijan z judaizmem (ok. 90 r.) Golgota przejęła rolę świętej
góry mistycznej, jaką w judaizmie odgrywała góra świątyni. Jako centrum świata Golgota jest symbolicznym grobem Adama i patriarchów, których obmyła krew Chrystusa,
miejscem, gdzie Abel, Melchizedek i Abraham składali ofiary miłe Bogu. Zob. A. Tronina, EK 5, s. 1260–1261.
rzymski wódz Tytus otoczy miasto – Titus Flavius Vespasianus, w historiografii znany pod
imieniem Wespazjana, cesarz rzymski w l. 69–79. Udało mu się dojść do wysokich urzędów za cesarzy Klaudiusza i Nerona. Zarządzał Kretą i Kyrene, w 43 r. Klaudiusz powierzył mu dowództwo w Brytanii. W następnych latach był zarządcą prowincji Afryki.
W 67 r. wysłał go Neron do Judei, by uśmierzył powstanie żydowskie przeciw uciskowi
Rzymian. Wespazjan opanował Judeę (w l. 68–69) z wyjątkiem Jerozolimy. Podczas walk
o tron po śmierci Nerona nie zaprzestał działań wojennych. Dzięki staraniom wojska
objął tron w Rzymie. Dał początek dynastii Flawiuszów, a rządy jego stały się zarówno
dla Rzymu, jak i dla prowincji ulgą i odprężeniem po rządach cesarzy z dynastii julijsko-klaudyjskiej. Był człowiekiem energicznym, surowym i praktycznym, dążył do wzmocnienia władzy cesarskiej. Rządy swe oparł na współdziałaniu z senatem, którego skład
zwiększył, wprowadzając przedstawicieli prowincji. Zreorganizował i umocnił skarb zrujnowany przez Kaligulę i Nerona, podniósł dyscyplinę w wojsku. Rozpoczął przebudowę
Rzymu po pożarze i ekstrawagancjach Nerona (m.in. Koloseum). W polityce zewnętrznej dążył do utrzymania pokoju. Za jego panowania zdobyto Jerozolimę i kontynuowano podbój Brytanii. Zob. Mała encyklopedia kultury antycznej, Warszawa 1983, s. 793.
[7]

w nagim pagórku Golgoty upatrywano pewne podobieństwo do czaszki obnażonej – nazwa
„Golgota” pochodzi przypuszczalnie od okolicznych skał, które kształtem przypominają ludzkie czaszki.
podanie […] o czaszce pierwszego rodzica Adama – Orygenes (Kata Matthaion egzegetikon; PG 13,1777) przytacza tradycję, według której na Golgocie była pochowana czaszka Adama. Tradycja ta, wywodząca się z kręgów judeochrześcijańskich, szybko przyjęła
się w Kościele greckim jako ilustracja Pawłowej myśli o „nowym Adamie”. Zob. A. Tronina, EK 5, s. 1260.

[8]

Jeden z najdawniejszych pisarzy kościelnych – mowa o Orygenesie (185–253), wybitnym
myślicielu chrześcijańskim, założycielu szkoły katechetycznej w Aleksandrii, prekursorze chrześcijańskiej teologii spekulatywnej.

[10]

Et crucifixerunt eum – łac. i ukrzyżowali go (Mk 15, 25).
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[11]

Melchizedech – kananejski król Szalemu i kapłan Boga Najwyższego (Rdz 14,18). Po
zwycięstwie Abrama nad koalicją państw mezopotamskich Melchizedek wyszedł mu
na spotkanie z darem chleba i wina, błogosławiąc go (Rdz 14, 17–20). W NT typologię Melchizedek – Chrystus rozwinął autor Hbr (5, 6.10; 6, 20; 7, 1–28). Wykazuje on,
że Chrystus jest kapłanem „na wzór Melchizedeka”, a Jego kapłaństwo jest wyższe niż
dawne, lewickie; tamto było niedoskonałe, gdyż sprawowali je ludzie śmiertelni, musiało więc ustąpić wobec wiecznego kapłaństwa Syna Bożego. Tradycja chrześcijańska poświęciła wiele uwagi osobie Melchizedeka. Według Cypriana (Ep. 63, 4) Melchizedek
złożył chleb i wino jako ofiarę dziękczynną za zwycięstwo Abrahama; wielu zwolenników tej opinii widzi tu zapowiedź ofiary eucharystycznej, a wyrazem tego przekonania
jest wzmianka o Melchizedeku w pierwszej modlitwie eucharystycznej (kanon rzymski)
mszy. Zob. A. Tronina, EK 12, s. 495.

[13]

pierwszy Adam […] drugi Adam – antyteza rozwinięta przez św. Pawła, który w swych
listach przeciwstawił pierwszemu człowiekowi Jezusa Chrystusa. Nieposłuszeństwo
pierwszego zostało zniesione przez drugiego (por. Rz 5, 14). Jeśli Adam był człowiekiem ziemskim (psychikos), to Chrystus był człowiekiem duchowym (pneumatikos) (por.
1 Kor 15, 45–48). Jeśli pierwszy Adam był istotą ziemską, to „ostatni Adam jest duchem ożywiającym”, gwarantującym pełną przemianę duchową chrześcijanina przez
zmartwychwstanie ciał (1 Kor 15, 45–49). Dlatego też każdy powinien się wyzbywać
religijno-moralnych cech „dawnego Adama”, poddając się przemianie w nowego człowieka, ukształtowanego już na wzór „nowego Adama” (Kol 3, 9–10). Pouczenia moralne św. Pawła zbudowane są według schematu „niegdyś – teraz”. To przeciwstawienie nowego, odkupionego człowieka dawnemu, pogrążonemu w grzechu, odgrywa u Apostoła
Narodów zasadniczą rolę. Na takim samym przeciwstawieniu opiera się nauka św. Pawła
o powszechnej grzeszności i wszechobejmującym działaniu łaski (Rz 5, 12–21). W wyniku nieposłuszeństwa pierwszego Adama śmierć wtargnęła do świata, drugi Adam przez
swoje posłuszeństwo przyniósł zaś nowe życie. Pierwszy człowiek przez swój grzech stał
się przyczyną zachwiania harmonii między ludźmi a Bogiem. Chrystus natomiast stał się
w o wiele większym stopniu źródłem łaski: „Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar
Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa” (Rz 5, 15). Zob.
L. Stachowiak, Adam, EK 1, s. 69.

[14]

wyrzutek społeczeństwa Barabasz – złoczyńca, który zamiast Jezusa został uwolniony na
żądanie tłumu jerozolimskiego (Mt 27, 16; Mk 15, 15; Łk 23, 18; J 18, 14) z namowy
żydowskiej starszyzny. Egzegeci przypuszczają, że popularność Barabasza wśród Żydów
brała się stąd, że prowadził on walkę z Rzymianami, a więc w ich oczach mógł uchodzić
za bohatera narodowego. Niektóre kodeksy biblijne podają, że miał on dwa imiona: Jezus Barabasz. Według tej wersji Piłat przeciwstawił sobie więc dwóch ludzi noszących
to samo imię. Tragizm polegał na tym, że Żydzi – jak stwierdza apostoł Piotr – zaparli
się świętego i sprawiedliwego, a wyprosili ułaskawienie dla zabójcy (por. Dz 2, 13). Barabasz jest tematem powieści G. Papiniego I testimoni della passione (Firenze 1938) oraz
P. Lagerkvista Barabbas (Stockholm 1950; Barabasz, Warszawa 1953, 19754), za którą
ten autor otrzymał w 1951 r. Nagrodę Nobla. Zob. F. Gryglewicz, EK 2, s. 2.

[16]

Izajasz – prorok żyjący w VIII w. przed Chr., autor biblijnej Księgi Izajasza, która jest
zbiorem proroctw najczęściej cytowanych w Nowym Testamencie.
536

Ofiara na krzyżu i ofiara na ołtarzu

„Choroby nasze […] ubiłem go” – fragmenty Iz 53, 4–8.
[19]

św. Augustyn – ojciec i doktor Kościoła (doctor gratiae), żyjący w l. 354–430, najgłębszy
i najbardziej samodzielny myśliciel wśród ojców zachodnich, dawny nauczyciel retoryki.
Po przyjęciu chrztu św. w Mediolanie w noc paschalną 387 r. z rąk św. Ambrożego został w 391 r. kapłanem, a po śmierci Waleriusza, biskupa Hippony, jego następcą w 396 r.

[22]

Ofiara Syna Bożego na krzyżu dokonała się raz jeden w dziejach świata – nowość ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu polega na absolutnej oryginalności. Jak podkreśla W. Chrostowski (EK XIV, s. 389), owoce tej ofiary przekraczają wszystko, co mogły sprawić ofiary Starego Testamentu, gdyż śmierć Chrystusa staje się źródłem życia wiecznego ( J 3,16;
6, 53–58; 17, 19). Bezkrwawym uobecnieniem ofiarniczej śmierci Jezusa jest Eucharystia,
która urzeczywistnia zapowiedź ofiary idealnej z proroctwa Malachiasza (Ml 1, 11). Pomiędzy śmiercią Jezusa na Golgocie a Eucharystią istnieją nierozerwalne więzi, o czym
wielokrotnie mówią pisma apostolskie (Rz 5,9; 8, 32; 1 Kor 5, 7; 11, 25; 2 Kor 5, 19–21;
Ef 1, 7; 2, 13; Kol 1, 20; 2, 14; 1 P 1, 19).

[23] ]

heretycy wieku 16-go – Marcin Luter (1483–1546) początkowo sprzeciwiał się przede
wszystkim różnego typu nadużyciom w życiu liturgicznym. Jak podkreśla Nadolski
(NADOLSKI 4, s. 61–62), Formula Missae, którą ten zakonnik napisał w 1523 r., była
jeszcze bliska rzymskiej. Nie można już tego powiedzieć o opracowanej i opublikowanej dwa lata potem innej liturgii: Deutsche Messe. Jeszcze radykalniej reformowali rzymską mszę przedstawiciele tzw. Kościołów reformowanych: Huldrych Zwingli (zm. 1531)
i Jan Kalwin (zm. 1564). Ordo Missae opracowany przez Lutra stał się podstawą różnego
typu przeróbek w mnożących się ugrupowaniach reformatorskich. Struktura mszy według Lutra była wynikiem przyjętej przez niego „teologii”, która wyraża się w zaprzeczeniu ofiarniczego charakteru mszy. Autor De captivitate Babylonica w niewybrednych słowach mówi o trzech niewolach, którym poddana była msza rzymska, a z których chce on
ją wyprowadzić. Jest to niewola transsubstancjacji, którą zastępuje tzw. impanacja (obecność w chlebie) oparta na wszechobecności Chrystusa (ubiquitas); dalej, niewola polegająca na nieudzielaniu Komunii pod dwiema postaciami (Luter jednak w l. 1522–1526
odrzucił Komunię pod postacią wina), wreszcie trzecia niewola to rozumienie mszy jako ofiary. Nieprzerwana walka z mszą, trwająca przez całe życie reformatora, nacechowana była duchem polemicznym, który nie pozwala na odróżnienie istotnych elementów od pewnych przejaskrawień czy nawet nadużyć. Zwingli z kolei i Kalwin posunęli
się jeszcze dalej, odrzucając realną obecność Chrystusa.

[27]

Msza św., niekrwawa w wykonaniu, istotnie tą samą ofiarą zbawczą z tą samą siłą odkupienia, co ofiara na Kalwarii – Stanowisko katolickie podkreśla tożsamość ofiary mszy z ofiarą
Chrystusa. Jak wyjaśnia Nadolski (NADOLSKI 4, s. 63), sobór trydencki przypomniał,
że ofiara Chrystusa raz dokonana na krzyżu z Jego woli jest „reprezentowana” (representaretur) w mszy na Jego pamiątkę. Msza św. jest prawdziwą ofiarą. Chrystus ustanowił kapłaństwo dla składania tej ofiary. W czasie mszy Chrystus jest ofiarowany w sposób bezkrwawy, dlatego ma ona obiektywną wartość, aplikuje wiernym owoce ofiary krzyżowej.

[28]

po Świątkach – w cyklu rocznym Kościół wspomina misteria Chrystusa, od Wcielenia aż
do Zesłania Ducha Świętego. Pięćdziesiątnicę paschalną, czyli święta Zesłania Ducha
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Świętego, popularnie nazywa się w Polsce Zielonymi Świątkami. Niedziele po Świątkach do pierwszej niedzieli adwentu należą do tzw. okresu zwykłego roku liturgicznego.
[29]

Ślicznie pisał pewien teolog 17-go wieku – cytowany tekst jest parafrazą fragmentu dzieła De sacrificio missae tractatus (Roma 1658, wydanie polskie: O Mszy św., Tarnów 1913).
Jego autorem jest kard. Giovanni Bona (1608–1674), historyk liturgii, pisarz ascetyczny
i mistyczny. W jego bogatym dorobku naukowym z zakresu historii liturgii oraz z ascetyki uderza gruntowna znajomość źródeł i współczesnej literatury oraz krytycyzm badawczy. W studium o oficjum brewiarzowym Psallentis Ecclesiae harmonia (Roma 1653,
od 1663 pt. De divina psalmodia), opierając się na bogatej dokumentacji, omówił poszczególne godziny kanoniczne w ich rozwoju historycznym. Dziełem, które zapewniło
Bonie sławę wybitnego liturgisty, jest Rerum liturgicarum libri duo (Roma 1671), będące zbiorem informacji historycznych o mszy, jej powstaniu, częściach składowych oraz
o liturgii Bazylego Wielkiego, Jana Chryzostoma i innych, o rycie ambrozjańskim, mozarabskim i galijskim. Doktryna ascetyczna Bony czerpała z nauki ojców Kościoła, Tomasza z Akwinu oraz współczesnych pisarzy ascetycznych; starał się on pogodzić ujęcia
tradycyjne ze współczesnymi. Zob. R. Cyrklaff, EK 2, s. 777–778.
w purpurowym ornacie – ornat to szata wierzchnia używana podczas sprawowania Eucharystii przez biskupa i prezbiterów. Ozdabiany jest wieloma motywami, stąd bierze
się jego nazwa: ornatus – od łac. ornare – ozdabiać. Kolor szat liturgicznych służy skuteczniejszemu wyrażaniu wiary i czytelności misteriów chrześcijańskich. W czasie męki
Jezus ubrany był w płaszcz szkarłatny, purpurowy (Mt 27, 28). Stąd też ornat w kolorze
czerwonym używany jest w Niedzielę Palmową i Wielki Piątek oraz w dni poświęcone
czci męczenników, poczynając od apostołów. Zob. LL, s. 652–655; 1134.

[32]

tremendum mysterium – łac. straszliwa tajemnica.

[33]

zbroczyła komżę – komża (łac. superpelliceum, camisia) to szata liturgiczna z białego płótna,
powstała z alby; stosowana w krajach północnych, gdzie nakładano ją na ciepłą odzież zimową, stąd szeroki otwór na głowę. Do XI w. komża była strojem chórowym, a od XV w.
używano jej w innych czynnościach liturgicznych; sięgała do ziemi, dopiero w XVI w.
skrócono ją do kolan. Zob. LL, s. 670.
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Kuszenie Chrystusa
Wielkopostne konferencje radiowe:
Konferencja III
Jezus wyciąga rękę po stawkę najwyższą, na jaką stać człowieka, bo po jego
serce. Po serce więc wyciągnie Chrystus swe dłonie, a wyciągnie je nie do narodziku małego, z którego wyszedł, ale do całej ludzkości. I nie prosi On o to serce, nie zabiega o nie jakby o jakiś dar łaskawy, ale domaga się serca jako czegoś,
co Mu się należy.
I takie to żądanie głosi Ten, którego pamięć jest zdeptana w hańbie śmierci, jaką się karze zbrodniarzy. Jest taka śmierć po prostu dla Żydów skandalem,
a św. Paweł nazywa ją scandalum crucis – „zgorszeniem krzyża”; dla Greka zaś, wyraziciela najwyższej kultury ówczesnej, jest wiara w Ukrzyżowanego i religia domagająca się pokłonu dla Niego po prostu głupotą – jak św. Paweł mówi – „głupstwem”. A więc przez opary skandalu i szyderstwa rozlega się wołanie Chrystusa
o serce ludzkie!
[2] I nie zadowoli się Jezus tylko mieszkaniem, jak to my nazywamy, „kątem”, w tym sercu, nie do kącika w tym mieszkaniu, ale do całego serca ludzkiego Chrystus sobie rości prawa. Jego prawa nad sercem – to są prawa do prymatu, który idzie ponad wszelką miłość, a nawet tam, gdzie Jego wołanie o dusze
natknie się na sprzeciw, chociażby najbliższych i najdroższych, tam względy na
miłość Chrystusa idą na przekór wszystkiemu i wszystkim: „Kto miłuje matkę
więcej niźli mnie, nie jest mnie godzien” (Łuk. 10, 37).
I gdy Chrystus po taką sięga miłość, zapowiada, że ją mimo wszystko zdobędzie, mimo skandalu krzyża, a nawet przepowie Jezus, że z Jego krzyża poczną
się narodziny takiej miłości w ludzkości.
I tu następuje wielki cud historyczny, na jaki przez wieki po dziś dzień patrzymy. Bo Chrystus istotnie zdobędzie i porwie za sobą serca i dusze ludzkie. Płomień miłości Chrystusowej pocznie gorzeć odtąd w świątnicy dusz i ludzkości
[1]
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i nic go ugasić nie zdoła; ani skandal krzyża, ani nienawiść, a nawet ten odwieczny zwycięzca wszelkiej pamięci, tj. czas.
Taki płomień tylko On sam w sercu ludzkim zdolny jest rozpalić.
[3] Bo można sobie zawsze powiedzieć: „Wierzę w Chrystusa, a więc rozumiem to, żem winien Mu się oddać cały”. Ale pomiędzy powiedzeniem a czynem jest jeszcze cała przepaść.
Co innego jest wiedzieć o tym, co się ma uczynić, a zgoła co innego wypowiedzieć walkę namiętnościom dla Chrystusa, wyrzec się dla Niego złud świata, poświęcić – gdy tego w powołaniu osobnym zażąda – dla Niego wszystko, a przede
wszystkim to, co najdroższe człowiekowi – bo samego siebie, swoje własne ja. I to
wszystko winno się uczynić dla Niego nie raz tylko jeden, ale na każdy dzień – na
każdy dzień walka, na każdy dzień wyrzeczenie, na każdy dzień noszenie krzyża
dla Niego. I to się ma czynić dla Niego, gdy się nigdy nie widziało Jego oblicza,
nigdy nie spojrzało w Jego źrenice, nigdy nie słyszało dźwięku Jego głosu, słowem, gdy się nigdy nie miało tej podniety, tego karmu, jaki ma miłość ziemska
we wzroku, słuchu, we wpływie bezpośrednim słowa swojego wodza, pana i oblubieńca, w udzielaniu się bezpośrednim przez ciało jego duszy.
I miałożby się podjąć w takich warunkach tak nierównej na oko walki z miłością ziemską i miłością świata, która rozporządza na rzecz swoją wojskiem najprzeróżniejszych namiętności, najsilniejszymi podnietami i tym żywiołem, jaki
się udziela ze środowiska zmysłów i ciała?
[4] Stawiać podobne żądania, jakie Chrystus postawił sercu ludzkiemu, by Mu
się oddało całkiem, by gotowe było dla Niego poświęcić wszystko, a przy tym pozostawić serce ludzkie jego własnym siłom, to znaczyłoby tyle, co żądać od kopcącej świeczki, by rozbłysła płomieniem 100 lamp elektrycznych. To jest przecie
niepodobieństwem; chyba że ten ktoś, który czegoś podobnego żąda, w lichtarz
podtrzymujący świece włoży potężny prąd elektryczny. A wtedy co innego. Bo
wtedy ten ktoś wstawił światło gorejące i potężne w miejsce dogasającego knotu. I coś podobnego uczynił Jezus z sercem ludzkim. Zażądał od ludzkości całego
serca dla siebie, ale równocześnie oświadczył, że się po wysiłkach wyłącznie własnych człowieka niczego nie spodziewa, że przeprowadzenie podobnej rewolucyjnej reformy miłości ziemskiej i przekształcenie jej w nadziemską będzie przy
współudziale człowieka dziełem Jego własnym, dokonywającym się w każdej duszy
i w każdym społeczeństwie. Z licznych wypowiedzeń Chrystusowych wystarczy
przytoczyć jedno, które stwierdza tę prawdę: „Beze mnie nic uczynić nie możecie” ( Jan 15, 5) – powiedział Jezus na odchodnym ze świata i w tym powiedzeniu
połączył sceptycyzm w duchowe moce człowieka ze współdziałaniem własnym,
i to współdziałaniem pośmiertnym. To współdziałanie Chrystusa rozciąga się aż
do samego twórczego aktu, jakim jest stworzenie nowego serca, nowego w nim
płomienia miłości w ludzkości, aż do stałego podtrzymania płomienia tego serca
przez siebie samego, bo przez to, iż Jezus stał się pokarmem dusz.
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Jeżeli więc Jezus oddalił w pierwszej pokusie kusiciela, wskazując na to, że „nie
samym chlebem żyje człowiek” – bo poza pokarmem chleba dla ciał jest jeszcze
pokarm dla dusz, to nie ograniczył się jedynie tylko do samego słowa. Albowiem
pokarmu tego użyczył naprawdę On duszom, gdy o sobie powiedział: „Jam jest
Chleb Żywy, który z Nieba zstąpił” ( Jan 6, 41, 51).
[5] Typem takiego nowego tworu ludzkiego serca, w którym płomień miłości
świętej sam Chrystus zapala, jest św. Paweł. Zjawia mu się Chrystus w drodze
do Damaszku, jemu, najzacieklejszemu wrogowi Jezusa. Nie samo zjawienie się
Zmartwychwstałego, ale światło i siła, które wychodzą z Chrystusa, przemieniają w oka mgnieniu duszę Szawłową w Pawła – nienawiść w Chrystusową miłość.
Odtąd już czuje Paweł, iż jak on się wyraża – „miłość Chrystusowa przynagla
go” (2 Kor. 5, 14) – naciska nań, powiedzielibyśmy nieledwo – dręczy go i stawia
on dla siebie, jak i dla innych nową najkrótszą, a najbezwzględniejszą normę życia. Jest ona prosta i logiczna: Skoro Chrystus umarł za nas, to i życie nasze odtąd nie do nas, ale do Niego należy – nie sobie, ale Jemu żyć mamy.
Prawdziwie najszczytniejsza to i najofiarniejsza norma życia i jakież to wyżyny!
[6] Ale posłuchajmy teraz wyznania św. Pawła, w którym on obnaża przed nami
duszę swoją w jej słabości, w jej niemocy i w jej nicestwie: zna on wyżyny, ku którym ma wzlatać – ale zna i nędzę swoją, która pęta jego loty. Zna on ów rozdźwięk odwieczny w ludzkim sercu, rozdźwięk pomiędzy pragnieniem wzniosłym
a niemocą własną. Albowiem mówi: „Nie czynię tego, co chcę, ale to czynię, co
mi jest wstrętne” (Rzym. 7, 16).
„Jest ci wprawdzie wola ku dobremu, ale zbraknie mi siły, by go dokonać”.
„Nie czynię ja to dobre, które chcę, ale czynię to złe, którego nie chcę” (Rzym.
7, 18, 19).

Jakże beznadziejny to stan duszy: tu najwznioślejszy ideał, ku któremu się ona
wspina, a tu najgłębsza niemoc, która ją wręcz ku nędzy i niemocy, bezsilności
własnej ściąga. I już brzmi w słowach Pawłowych jęk i okrzyk bolesnej niemocy: „O ja nieszczęśliwy człowiek! Któż mnie uwolni od tego ciała, wydanego na
pastwę śmierci?” (Rzym. 7, 24).
I oto okrzyk, który się zdawał być okrzykiem rozpaczy – przemienia się naraz w ufną nadzieję: „Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa!”. Chrystus go wybawił – „Przez Chrystusa Pana naszego niechaj będą dzięki za to Bogu” (ibid. 7, 25).
Oto jest nowa siła, nowa moc, która w spróchniałym i wilgocią przepojonym drzewie wznieca iskry świętego pożaru. Ten sam Paweł, któregośmy widzieli pogrążonego w poczuciu swej niemocy, przemienia się w oczach naszych, gdy woła: „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Fil. 4, 13). I płomień ten święty wrzucony
w serce Pawłowe tak wszystko w nim przepali, a tak nowego ducha i życie w nim
wznieci, że Paweł zawoła: „Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus” (Gal. 2, 20).
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Napoleon na wyspie wygnania i na wyspie swojego dumania, na Wyspie
św. Heleny, patrzy w swoją przeszłość i przyszłość. Przeszłość? Zelektryzował
świat swym geniuszem, który przykuł do swego rydwanu zwycięskiego niegasnący, zdawałoby się, poryw i zapał, i uniesienie. A teraz widzi, jak z chwilą, gdy jego
głos i jego postać nie może wzniecić dawnego porywu, on sam się kończy.
Przejdzie on do historii, zapewne, ale przejdzie do niej tak, jak się przechodzi do jakiegoś mauzoleum, z zimną, martwą sławą wielkiego imienia, podobną
do kwiatu zasuszonego w bibule przyrodnika. Płomień, który on wzniecał w sercach, zgasł raz na zawsze. Czy jego w tym wina? Nie, to ogólne prawo, jakie rządzi wszelką wielkością na ziemi. Daremnie usiłują złamać to prawo pośmiertne
pomniki, piramidy czy wspaniałe grobowce i mauzolea. Daremne są wszystkie
sztuczne podniety, by ożywić to, co zgasło, by spoza cieniów śmierci dobyć ze serca skrę życia. Walka, w której występują dwaj sprzymierzeni, godzący na bezpośredni wpływ duszy zgasłego na duszę potomności, jest walką nierówną, która się
kończy zawsze zwycięstwem grobu i czasu. Ci dwaj zwycięzcy rzucą z łaski, jakby
ochłap jaki swym ofiarom: pozostawią im bowiem tylko historyczne wspomnienie, ale poza tym nic więcej, albo też pozostawią ich spisane słowa.
[8] Obok sławy i dłużej niźli sława trwa słowo. Lecz i ono działa jedynie jako
wyraz prawdy istotnej czy urojonej. Ci, którzy byli wyrazicielami prawdy filozoficznej czy religijnej, sami schodzą też w cień pozagrobowy i utrwalenie się ich
słowa zawdzięczają promieniom światła, jakie pochwycili, działającym już bez
nich i już bez względu na nich i poza nimi. Ale dla nich samych – dla Platona
czy Sokratesa, Mahometa czy Konfucjusza – nikt się nie poświęca, nikt nie oddaje za nich życia, nikt nawet żadnego uczynku nie spełni w imię ich i dla nich;
nikt też, poza słowem, nie spodziewa się po nich jakiegokolwiek pozagrobowego wpływu bezpośredniego na własną duszę.
[9] Tak patrzył Napoleon na obecną chwilę i na losy swe pośmiertne. Komuż
on może dziś nakazać miłość ku sobie? Nawet jedynemu synowi nie może dziś
przekazać jej w testamencie. Jakaż to tragedia niemocy! I w takiej to chwili dumania jawi się w jego myśli wspomnienie Chrystusa. Tylko On jeden z całej
ludzkości nie tylko pozostawił po siebie jedynie wspomnienia martwej pamięci, ale przeszedł przez wieki wiecznie żywy, bo zawsze budzący w sercu ludzkim
poryw, oddanie się i miłość całopalną i najwyższą. Tak może czynić ktoś tylko,
który po wieki żyje i po wieki sam się duszom udziela, sam je przemienia, przekształca i z sobą jednoczy.
Dlatego zakończył swe dumanie o Chrystusie Napoleon słowy: „Znam się na
ludziach, to więcej jak człowiek”.
[10] Wszystko to Jezus przewidział i przepowiedział. Przepowiedział, że właśnie
z hańby krzyża wystrzeli płomień miłości ku Niemu, przepowiedział, że w zesłanym przez siebie Duchu Świętym On będzie się wciąż w duszach odradzał
i w nich żył. Ale przepowiedział także to, że będzie znienawidzony.
[7]
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Jezus jest aż znienawidzony. A nienawiść ta, nie dosięgając Go, niejednokrotnie osobiście, uderzać Go będzie w Jego uczniach i sługach.
Chrystianizm utkany jest więc z dwu najpotężniejszych uczuć: miłości i jej
odwrotnej strony – nienawiści.
Ale czyż taka nienawiść zawsze żywa i zawsze potężna nie jest hołdem oddanym Chrystusowi jako karmicielowi dusz, które dzięki temu, iż On jest ich pokarmem, stają się „drugimi Chrystusami”, jak to mówi Apostoł Paweł – i przez
to ściągają pociski nienawiści na siebie?
Niezawodnie, że tak.
Grób bowiem w zwyczajnym porządku, tak jak uśmierca miłość – tak i uśmierca i nienawiść.
[11] Jakże głęboko psychologiczne są sylwetki naszego pisarza przedstawione
w dwóch kupcach z Łodzi, śmiertelnie się nienawidzących. Jeden z nich umiera,
a drugi, gdy zobaczył orszak pogrzebowy, poczuł ogromną pustkę i ból w swej duszy. To bowiem, co było jej treścią: nienawiść konkurenta – zostało wyjęte z niej
przez świeżą mogiłę.
[12] Tymczasem Jezus zawsze i przez wieki jest znienawidzony. Zdawało się,
że prześladowania nerońskie będą już ostatnim i najwyższym kresem szaleństwa
nienawiści, tymczasem w naszych czasach dokonują się tak okropne zbrodnie na
wyznawcach Chrystusa – jak w Hiszpanii – iż męki palonych na stosie chrześcijan za czasów Nerona bledną tu zupełnie.
[13] Ale nienawiść ku Chrystusowi nie mniej jest silna i wtedy, gdy wprost nie
pali kościołów, nie strzela w sługi ołtarza, nie krzyżuje w dosłownym znaczeniu
Chrystusowe sługi. Czyż ustępuje w nienawiści Chrystusa w czerwonej Hiszpanii
nienawiść jego wyrażona w inny sposób? Nie pali się wprawdzie kościołów w innym państwie poza Hiszpanią, ale za to poczyna się przemieniać kościoły w stare
pogańskie świątynie. Nie strzela się do kapłanów, lecz zamyka się ich w więzieniu i paraliżuje się wszelki wpływ ich apostolstwa. Nie wydziera się oczu statuom
świętych, nie niszczy się posągów Chrystusa, ale za to nawet w życiu kulturalnym
zaciera się ślady ducha chrześcijańskiego. Czyni się to zaś w sposób prawdziwie
barbarzyński, graniczący ze śmiesznością. Tak np. z tekstów wielkich dzieł muzyka Bacha, Haendla i innych usuwa się ustępy zaczerpnięte z Pisma Świętego,
a zastępuje się je poezjami na cześć władców ziemskich.
W pewnej stolicy europejskiej na przedstawieniu Tannhäusera Elżbieta nie
modli się już przed Matką Boską, lecz przed głazem kamiennym, mającym przypominać ołtarze starożytnych Germanów. Czyż inaczej napiętnować można taką
nienawiść, jak ją napiętnował w swym orędziu jeden z biskupów niemieckich,
który napisał: „Zerwał się szatan i szaleje”.
[14] Dlatego właśnie, że Jezus jest wiecznie żywy i działający, jest też wiecznie nienawidzony. I taka nienawiść jest też świadectwem oddanym Chrystusowi,
albowiem samo wspomnienie po kimś, chociażby największym wśród ludzi, nie
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obudza nienawiści, zwłaszcza po wiekach całych oddalenia od niego – obudza ją
jednak wciąż tylko Chrystus, i to dlatego, iż w duszach żyje, działa i przeistacza je
w Samego siebie. W Niego to trafia nienawiść, która nieraz jest skojarzona w duszach wychowywanych w tradycji chrześcijańskiej z utajoną zazdrością. Znany filozof hiszpański niedawno zmarły, zapytany o objaśnienie tej istnej zagadki, jaką
przedstawia tak potworna nienawiść w Hiszpanii, szalejąca przeciw kapłanom
i Kościołowi, wyjaśnił ją w ten sposób: „Ci ludzie, co tak nienawidzą to wszystko,
co z Chrystusem ma związek, pozostają pod wpływem tajemnej zazdrości. Odebrano im wiarę w Chrystusa i czują oni pustkę w swej duszy. Więc zazdroszczą
tym, którzy tę wiarę posiadają – i na nich usiłują pomścić własną niewiarę”.
Tak mówił człowiek, który sam stracił wiarę i znał swój naród i swoją społeczność jak nikt inny. Objaśnieniem dla jego słów mogłyby być tak tragiczne sceny,
gdy to krwawy morderca kapłanów i zakonników w Hiszpanii, bliski śmierci, wołał w rozpaczy o kapłana. „Gdzież ci odnajdę kapłana – mówiła mu żona – skoro pomordowałeś wszystkich!”
Nienawiść ku Chrystusowi wżera się tak głęboko w dusze, iż zaprawione
jej jadem podobne są one do tych os, które, wbijając żądła w przeciwnika, same
przez to giną.
[15] Jakże głęboko ujął ten psychologiczny proces jeden z naszych wieszczów
w przedstawieniu zwycięzcy Okopów Świętej Trójcy – Pankracego, który właśnie w chwili zdobycia twierdzy ma wizję Chrystusa i pada z okrzykiem: „Vicisti, Galilaee!”.
Ten Pankracy wciąż w duszy widział znienawidzonego przez siebie Galilejczyka i wciąż wydobywał z duszy to wszystko, co było karmą jego nienawiści
i żądłem wbijającym się w mistyczne Ciało Chrystusa. Każda strzała wymierzona przez Pankracego w Okopy Świętej Trójcy wyrywała cząstki najżywotniejsze
własnego jego ducha, aż dusza jego przemieniła się w jakieś straszliwe pustkowie i jak gdyby w istotne przedpiekle. Ten proces duchowy z chwilą, gdy dojrzał,
wezbrał tak straszliwie, iż serce Pankracego tego nie wytrzymało. Czuł on zbliżającą się śmierć i znał jej przyczynę. I dlatego w chwili największego własnego zwycięstwa, w istocie zwyciężony i pokonany, a śmiertelnie rażony, woła ku
Chrystusowi: „Vicisti, Galilaee!”
[16] Przejdźmy teraz do ostatecznych wniosków: zarówno miłość, jak i nienawiść przeciw chrześcijaństwu ma swe najgłębsze źródło w tym właśnie, że Chrystus sam stał się pokarmem świata.
Nie ma w poezji świata słów, które by prościej, a głębiej ujmowały istotę samą
chrystianizmu, nad słowa naszego poety:
Chrystus wciąż w tobie mieszka, o ludzkości,
W twych piersiach żyje, w twoich losach gości,
Krwią twą – krew Jego i ciałem twem – ciało!
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Dla Polski chciałby wieszcz osobną zastrzec rolę, gdy ją zwie Chrystusem Narodów. Oczywiście określenie to może mieć jedynie znaczenie symboliczne, o ile
Polska, przyjmując Chrystusa i karmiąc się Nim, przepromieniać Go będzie dookoła siebie, bo apostrofuje Polskę poeta:
Niech w niej twój Chrystus będzie uwielbiony
przez czyn na ziemi – przez królestwo Boże.

Z prawdziwą radością mogę dziś powiedzieć, że młodzież nasza w swej
duchowej elicie wciela istotnie w czyn idee poety, które są komentarzem Ewangelii, potwierdzonej przez historię, o działaniu i życiu Chrystusa w duszach
i narodach.
Ileż to razy słyszymy naszą młodzież, jak ona w swych programach mistyczne Ciało Chrystusa i Jego Kościół uważa za węgieł prawdziwego patriotyzmu
i budowy w Polsce Królestwa Bożego. Widzieliśmy młodzież naszą w nieprzeliczonym orszaku oddającą siebie i naród w opiekę Matce Boskiej Częstochowskiej, gdy przez przyjęcie Ciała Chrystusowego publicznie stwierdzała, iż Chrystus jest karmą tak dusz, jak narodów.
[18] Ale temat nasz o kuszeniu Chrystusa mesjaństwem ziemskim przez kusiciela narzuca nam przede wszystkim rozważanie tych pokus, jakie zagrażają
mieszkaniu, przebywaniu, działaniu i karmieniu narodu przez Chrystusa.
Idą one na nas ze Wschodu i z Zachodu.
Ze Wschodu uderza na nas fala rosyjskiego komunizmu, który, chociaż występuje już w swej brutalnej i okrutnej formie, to jednak próbuje jeszcze niejednokrotnie przybrać i przyodziać na się maskę przyjacielską. Szatan kusiciel przedzierzga się w anioła światłości i poczyna się wciskać do wszystkich organizacji,
by w nich i przez nie szerzyć swoją rozkładową niszczycielską robotę.
Jak przebiegle działa ten system, to niechaj za próbkę posłuży powieść dla
dzieci, wydana nakładem poważnej firmy księgarskiej, która przedstawia w najsympatyczniejszym świetle dziadzia Marksa i całą teorię komunizmu apoteozuje w niewinnych na pozór scenach.
Jest to niebezpieczeństwo dla nas wielkie, a plan kusiciela wzorowany jest na
planie kusiciela Chrystusowego na puszczy. Polega na tym, by ukryć właściwe
swe cele, a wysuwać hasła, ile być może, nie wzbudzające niepokoju, kryjące się
pod osłoną powieści, poezji i społeczności. A więc baczność.
[19] Ale z Zachodu idzie na nas inna nawała. Jest nią neopoganizm. Pokusa
neopoganizmu uderza na nas z innej strony niż komunizm. Komunizm jest petardą podkładaną ręką rosyjskiego Kominternu pod narody i państwa. Jest więc
w swym charakterze na wskroś antynarodowym. Tymczasem neopoganizm jest
podniesieniem ideału pogańskiego państwa i szowinizm swój posuwa aż do upajającej masy niebywałej egzaltacji.
[17]
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Obie te pokusy i obaj kusiciele – wschodni i zachodni, w jednym się schodzą
z sobą, tj. w walce z religią i Bogiem, zamierzając się na Królestwo Chrystusowe.
[20] Mężny, bohaterski kardynał Faulhaber w świeżym kazaniu tak ujmuje charakter neopogaństwa: „Najwyższą stratą, jaką może ponieść naród – mówi on – jest
niewątpliwie utrata przezeń swego Boga. Biada narodowi, którego młodzież i rodziny są pozbawione Boga. Największa klęska, która może naród dosięgnąć – to
zaprzeczenie Bóstwa. Dzieci tego narodu są sierotami, co utraciły swego ojca,
błąkającymi się po drogach życia i niezdającymi sobie sprawy z celu długiego ich
etapu – wędrowcami. Kiedy naród oddala się od tronu Najwyższego i nie chce
uznawać prawa Jego zwierzchnictwa, bardzo szybko popada w bałwochwalstwo
człowieka. Tam, gdzie pojęcie nieskończonego i nadprzyrodzonego Boga zaciera się i słabnie, siłą konieczności niejako powstaje mnóstwo fałszywych bogów”.
[21] Dotąd Polska miała dla siebie sąsiedztwo bastionu wysuniętego przeciwko prądom neopogaństwa: katolicką Austrię. Dziś Austria padła.
W 1871 roku po przegranej francuskiej, wypowiedział pewien mąż stanu znane słowa: „Odtąd będzie zimniej w Europie”.
Czy po ostatnich wypadkach nie można by jeszcze słów tych zaostrzyć i powiedzieć: „Odtąd będzie w Europie mroźniej?”
Bo czyż nie zamrażają się w oczach naszych te resztki ciepłego klimatu, które
w Ligach Narodów przez zapewnienia i układy poręczały państwom słabszym
obronę ich samodzielności przeciw zamachom brutalnym uzbrojonej pięści?
Ale nie do mnie należy wdawać się w jakiekolwiek oceny polityczne świeżych
wypadków i ich następstw dla nas. W każdym jednak razie w bilansie kultury chrześcijańskiej, i interesów chrześcijaństwa szczególnie, zniknięcie Austrii
z karty Europy jest stratą olbrzymią. Na to nam oczu zamykać nie wolno. Wyrobiła sobie Austria przez wieki swoją odrębność i własną spoistość i jakby nikt
nie nazwał czymś naturalnym wykreślania z karty dziejowej np. niemieckiej części Szwajcarii, podobnie i tym bardziej jeszcze nie można by uważać za proces
naturalny przekreślenie nagłe wiekami kształtowanej odrębności i kultury katolickiej Austrii.
Ale to się stało. Mroźny wicher neopoganizmu oziębia klimat duchowy dookoła nas i wzywa nas do czujności i baczności.
[22] Tu się wyręczę słowami myśliciela i znanego pisarza Niemiec, pisanymi
w przeddzień upadku Austrii. W artykule swoim: Na śmierć i życie, pomieszczonym w jednym z polskich tygodników, O. Muckermann ostrzega przed dynamiką nowego pogaństwa i jego groźbą, a zarazem przed fałszywym spokojem chrześcijan: „Trudno – pisze on – tym ludziom wyjaśnić, co grozi Europie,
a tym samym i im – w razie zwycięstwa neopoganizmu. – Siły nowego poganizmu są tego rodzaju, jego dynamika jest takiej mocy, że chrześcijańska postawa,
będąc w ich oczach niczym więcej jak tylko reprezentacją i tradycją, okazuje się
w tej walce niedostateczną”.
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Ubolewa on nad tym, że „Europa dotąd przyglądała się spokojnie, jak jednemu z ostatnich małych państw chrześcijańskich, jakie istnieją, zagraża nowopogaństwo; nowopogaństwo – jako potęga i nowopogaństwo jako światopogląd”.
„Tak więc – pisze on dalej – cała Europa będzie musiała ponieść konsekwencje, jeśli nad Dunajem zawiśnie chorągiew neopoganizmu”.
[23] Na tym się ograniczam w rozważaniu pierwszej pokusy. Kuszeni z dwóch
stron przez ducha Antychrysta, utwierdźmy się tym silniej i tym głębiej w Chrystusie Jezusie. Wielki nasz pisarz dał tytuł jednej ze swych ślicznych kreacji:
Pójdźmy za Nim.
Pójdźmy za Chrystusem, bo nareszcie pozostaje nam ta jedyna droga i jedyna
odpowiedź, a z nią jedyne pytanie rzucone przez Apostołów Chrystusowi: „Panie, Ty słowa żywota masz – do kogóż pójdziemy?” ( Jan 6, 68–69).
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Podstawa wydania
J. Teodorowicz, Kuszenie Chrystusa. Wielkopostne konferencje radiowe, Kraków 1938, nakładem
Katolickiego Towarzystwa Wydawniczego, s. 29–43.

Nota biograficzna
Józef Teofil Teodorowicz urodził się 25 lipca 1864 r. w Żywaczowie na Pokuciu w spolonizowanej szlacheckiej rodzinie ormiańskiej Grzegorza i Gertrudy z Ohanowiczów. Po ukończeniu studiów na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie otrzymał w 1887 r. święcenia kapłańskie z rąk ormiańsko-katolickiego arcybiskupa Lwowa, Izaaka
Isakowicza. Jako wikariusz pracował w Stanisławowie, następnie był administratorem i proboszczem parafii w Brzeżanach, wreszcie kanonikiem gremialnym kapituły ormiańskiej we
Lwowie. Po śmierci abp. I. Isakowicza został wybrany w 1901 r. jego następcą. Konsekracji
dokonał 2 lutego 1902 r. kard. Jan Puzyna. Diecezja, którą objął, składała się jedynie z trzech
dekanatów, ośmiu parafii i kilku kościołów filialnych, dlatego abp J. Teodorowicz mógł nadal
angażować się w działalność społeczną i polityczną. Swą pracą duszpasterską otaczał nie tylko
Ormian, lecz także Polaków. Jako arcybiskup wspaniale odnowił katedrę ormiańską we Lwowie, angażując Jana Henryka Rosena do jej wymalowania, kontynuował też swą działalność
społecznika. W czasie I wojny światowej stanął na czele Komitetu, którego zadaniem było niesienie pomocy potrzebującym. Jako członek wiedeńskiej Izby Panów domagał się niezawisłości Polski. W okresie plebiscytu śląskiego w 1920 r. starał się zjednać państwa zachodnie dla
sprawy polskiej. Był posłem do Sejmu Ustawodawczego i senatorem z ramienia grupy narodowej okręgu siedleckiego. W 1922 r. został powołany do Senatu z listy krajowej. W marcu
1923 r. z polecenia Stolicy Apostolskiej wycofał się z życia politycznego.
Równoległe z wielką aktywnością kaznodziejską i społeczno-polityczną prowadził abp Teodorowicz pracę publicystyczno-literacką. W 1911 r. odbył podróż do Ziemi Świętej, w czasie
której zrodziło się w nim pragnienie stworzenia wielkiej monografii o życiu Chrystusa. Planował 12 tomów, z których zdołał ukończyć tylko 3. Abp Teodorowicz był cenionym spowiednikiem i kierownikiem duchowym. Cechowały go prawość i odwaga, bezinteresowność
i pokora, wybitna inteligencja, zdolność do historycznej syntezy, a zarazem poczucie humoru. Pozostał aktywny do końca życia. Jeszcze w marcu 1938 r. głosił rekolekcje radiowe, pisał medytacje i 4 tom monografii o Chrystusie. Przeczuwał zbliżający się tragiczny los Polski.
Zmarł 4 grudnia 1938 r. we Lwowie. Po jego śmierci rząd ogłosił żałobę narodową. Pogrzeb
arcybiskupa odbył się na cmentarzu Orląt we Lwowie, a urnę z jego sercem złożono w katedrze ormiańskiej we Lwowie.
Abp Józef Teodorowicz był wybitnym mówcą. Jego kazania ściągały elitę umysłową kraju.
Porywał słuchaczy talentem oratorskim, precyzyjnie wyrażaną myślą, pięknem języka. „Kaznodziejstwo tak pod względem treści, jak i formy wyniósł na szczyty sztuki” (kard. A. Hlond),
stąd porównywano go z ks. Piotrem Skargą. Najistotniejszą część spuścizny kaznodziejskiej
J. Teodorowicza stanowią kazania patriotyczne, które wygłaszał z okazji rocznic narodowych
lub aktualnych ważnych wydarzeń w życiu Kościoła i Ojczyzny. Teksty te, będące często natchnionymi improwizacjami, zostały wydane w tomie Na przełomie. Przemówienia i kazania
narodowe (Poznań 1923).
Wybrana bibliografia: L. Grzebień, Teodorowicz Józef Teofil, SPTK VII, s. 307–311;
Z. Pilch, Kaznodziejstwo polskie XX stulecia, [w:] Studia z historii kaznodziejstwa i homiletyki,
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t. 1, Warszawa 1975, s. 77–87; S. Gawlik, Życie i działalność ks. abpa Józefa T. Teodorowicza,
Kraków–Warszawa–Struga 1988; R. Kubik, Józef Teofil Teodorowicz. Ostatni arcybiskup polskich Ormian, Gorzów Wielkopolski 1998; K. Panuś, Wychowawca narodu, [w:] idem, Wielcy
mówcy Kościoła w Polsce, Kraków 2005, s. 329–345; M. Zarychta, T. Isakowicz-Zaleski, Życie
i działalność abp. Józefa Teodorowicza, [w:] Arcybiskup ormiański Józef Teodorowicz. Wybitny polski kapłan, kaznodzieja i mąż stanu, Warszawa 2007, s. 13–30; August Kardynał Hlond Prymas Polski, Przemówienie na akademii jubileuszowej ku czci abp. Józefa Teodorowicza z okazji
50-lecia kapłaństwa, Lwów 29 V 1937, [w:] idem, Dzieła. Nauczanie 1897–1948, red. J. Konieczny, t. 1, Toruń 2003, s. 588.

Objaśnienia
Tytuł: Kuszenie Chrystusa. Wielkopostne konferencje radiowe: konferencja III – z inicjatywy Komisji Episkopatu Polskiego dla radiowych audycji religijnych Polskie Radio transmitowało przez
wszystkie niedziele Wielkiego Postu 1938 r., a więc 6, 13, 20 i 27 marca oraz 3 i 10 kwietnia, konferencje religijne wygłaszane przez ks. abp. Józefa Teodorowicza. Zostały one wydane
drukiem w kwietniu 1938 r. za zgodą kaznodziei. We wstępie do tej publikacji podkreślono,
że konferencji tych „z wielką radością i pożytkiem słuchało katolickie społeczeństwo polskie”.
Interesująca nas Konferencja III została wygłoszona przez J. Teodorowicza 20 marca 1938 r.
ze Lwowa podczas transmisji przez Polskie Radio w programie ogólnopolskim od godz. 9.00
do 10.30 nabożeństwa z kościoła św. Krzyża w Warszawie. Nie ma pewności, czy w tym przypadku kazanie zostało przez abp. Teodorowicza nagrane wcześniej i odtworzone na antenie
w dniu transmisji nabożeństwa, czy też – co wydaje się bardziej prawdopodobne – abp Teodorowicz wygłaszał kazanie „na żywo” w dniu transmisji, lecz czynił to przed mikrofonem Polskiego Radia we Lwowie. Nie wiadomo jednak, czy mikrofon był w studio rozgłośni lwowskiej,
czy też w siedzibie arcybiskupa. Zagadką jest też sposób skorelowania przebiegu nabożeństwa
w Warszawie z kazaniem. Być może dla wiernych w kościele ustawiono głośnik, do którego
w stosownym momencie nabożeństwa skierowano transmitowany ze Lwowa głos arcybiskupa, natomiast dla słuchaczy Polskiego Radia przełączano nadawanie z Warszawy na nadawanie ze Lwowa i vice versa. Te kazania pasyjne J. Teodorowicza (z wyjątkiem konferencji V)
zostały nagrane na płytach niemieckiej firmy Decelith stosowanych wówczas przez radiofonię
i szczęśliwie przetrwały do naszych czasów. W 2007 r. – staraniem Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich – odtworzone i zapisane na ogólnodostępnej płycie CD. Nagrania
kazań abp. J. Teodorowicza są unikatowe w historii polskiej fonografii. Zob. S. Kruczkowski,
A. Musiałowski, Unikatowe nagrania kazań Arcybiskupa na płytach bezpośredniego zapisu, [w:]
Arcybiskup ormiański Józef Teodorowicz. Wybitny polski kapłan, kaznodzieja i mąż stanu, red.
M. Agospowicz, M. Jurek, Warszawa 2007, s. 63–70.
[1]

„scandalum crucis” – por. 1 Kor 1, 23: „nos autem praedicamus Christum crucifixum Iudaeis quidem scandalum gentibus autem stultitiam” (Wulgata).
dla Greka […] jest wiara w Ukrzyżowanego […] po prostu głupotą – por. 1 Kor 1, 22–23:
„gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan”. Nauka o ukrzyżowanym Chrystusie została odrzucona zarówno przez judaizm (Żydów), jak i przez świat
hellenistyczny (Greków). Judaizm przyjmował bowiem tylko argumentację opartą na
cudach i odrzucał myśl o cierpiącym Mesjaszu. Natomiast do świata hellenistycznego
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przemawiała staranna forma retoryczna i dobrze wypracowana myśl filozoficzna, a obca mu była idea cierpiącego Boga.
[2]

„Kto miłuje matkę więcej niźli mnie, nie jest mnie godzien” – Łk 10, 37.
z Jego krzyża poczną się narodziny takiej miłości – Teodorowicz podkreśla, że mądrość Boża
przeciwstawia się naturalnej mądrości świata i przewyższa ją, a krzyż Chrystusa, który dla
starożytnego człowieka był symbolem słabości i pogardy, stał się narzędziem mocy Bożej.

[4]

„Beze mnie nic uczynić nie możecie” – J 15, 5. Wniosek z alegorii o winnym szczepie
( J 15, 1–5) zastosowany do uczniów: ich owocowanie zależy od zjednoczenia z Jezusem.
„nie samym chlebem żyje człowiek” – odpowiedź Jezusa na pierwszą z pokus diabła: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem” (Mt 4, 3) jest zaczerpnięta z Pwt 8, 3.
„Jam jest Chleb Żywy, który z Nieba zstąpił” – J 6, 41, 51.

[5]

Zjawia mu się Chrystus w drodze do Damaszku… – nawrócenie Szawła z Tarsu było bardzo ważnym wydarzeniem w historii Kościoła. Dzieje Apostolskie podają trzykrotnie
jego opis: pierwszy (Dz 9, 1–19) jest kronikarskim sprawozdaniem Łukasza; w drugim
i trzecim Paweł mówi o swoim nawróceniu do Żydów (Dz 22, 6–16) i do króla Heroda
Agryppy II, jego siostry Bereniki i wybitnych obywateli (Dz 26, 12–19). Wszystkie te
relacje potwierdzają niezbicie, że wydarzenie pod Damaszkiem było faktem. Doszło do
niego w odległości 2 km od bram miasta, gdzie obecnie znajduje się klasztor św. Pawła. Działo się to w 36 r. w samo południe, kiedy Szaweł z Tarsu z listami polecającymi
do synagog damasceńskich zbliżał się do celu swej podróży. Po spotkaniu z Chrystusem zaprowadzono niewidomego Pawła do domu Judy, na ulicę Prostą, która przecina
Damaszek ze wschodu na zachód. Jezus posłał Ananiasza, chrześcijanina żydowskiego
pochodzenia, który wprowadził Szawła do Kościoła, gdyż Bóg chciał dać przez to do
zrozumienia, że Apostoł Narodów, podobnie jak Dwunastu, otrzymał misję od samego
Chrystusa, a nie od oficjalnych zwierzchników nowej religii. Pod Damaszkiem odbyło się spotkanie Szawła z Chrystusem, było ono źródłem i podstawą apostolatu Pawła. Chrystus zlecił mu misję wśród pogan. Szaweł widział Chrystusa zmartwychwstałego. Zmartwychwstanie było dla niego niezbitym dowodem, że Jezus jest Mesjaszem.
Pod Damaszkiem widział Paweł zmartwychwstałego i uwielbionego Jezusa, jak widzieli Go w ciele apostołowie, gdy jadł z nimi, jak widział Go Piotr, Dwunastu i pięciuset
braci. Zob. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zespół pod red. M. Petera, M. Wolniewicza, t. 4: Nowy Testament, Poznań
1994, s. 309–310.
„miłość Chrystusowa przynagla go” – por. 2 Kor 5, 14.

[6]

„Nie czynię tego, co chcę, ale to czynię, co mi jest wstrętne” – Rz 7, 16.
„Jest ci wprawdzie wola ku dobremu, ale zbraknie mi siły, by go dokonać” – Rz 7, 18.
„Nie czynię ja to dobre, które chcę, – ale czynię to złe, którego nie chcę” – Rz 7, 19.
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„O ja nieszczęśliwy człowiek! Któż mnie uwolni od tego ciała, wydanego na pastwę śmierci?” – Rz 7, 24.
„Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa!” – Rz 7, 25 (Wlg). Wulgata, którą posługuje się
J. Teodorowicz, wskazuje wyraźnie, że łaska leczy bolesne rozdarcie, wynikające z jednej
strony z pragnienia dobra przez człowieka, a z drugiej z popełniania grzechu. Tymczasem św. Paweł zwraca tylko uwagę na to, że ratunkiem dla człowieka może być jedynie
sam Bóg zbawiający przez Jezusa Chrystusa.
„Przez Chrystusa Pana naszego niechaj będą dzięki za to Bogu” – por. Rz 1, 8.
„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” – Flp 4, 13.
„Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus” – Ga 2, 20.
[7]

Napoleon na wyspie wygnania – po ostatecznej klęsce, jaką poniósł Napoleon w bitwie
pod Waterloo (18 czerwca 1815) i w wyniku ustaleń jego przeciwników, m.in. na kongresie wiedeńskim, został przewieziony na Wyspę Świętej Heleny, gdzie był pilnowany przez specjalny oddział wojska i gdzie zmarł w Longwood 5 maja 1821 r. Zob. P. Janowski, EK 13, s. 711.

[8]

dla Platona czy Sokratesa, Mahometa czy Konfucjusza – Platon (427–347 przed Chr.) – wybitny filozof grecki; Sokrates (469–399 przed Chr.) – jeden z najsłynniejszych filozofów
greckich; Mahomet (ok. 570–632) – prorok i założyciel islamu; Konfucjusz (551–479
przed Chr.) – chiński myśliciel i filozof, twórca doktryny filozoficzno-etycznej stanowiącej podstawy konfucjanizmu.

[9]

zakończył swe dumanie o Chrystusie Napoleon – mowa o wspomnieniach, jakie Napoleon podyktował francuskiemu arystokracie Emmanuelowi de Las Casesowi (zm. 1842),
który wraz z synem towarzyszył cesarzowi w drodze na Wyspę Świętej Heleny i służył
mu jako nieformalny, ale bardzo oddany sekretarz. Ze sporządzonych notatek z rozmów
i uwag Napoleona powstał słynny pamiętnik Le Mémorial de Sainte-Hélène. Jest on niekwestionowaną „biblią napoleońską”, tłumaczoną na wiele języków. W Polsce początkowo wydano niewielkie jego streszczenie w 1841 r. Pełny czterotomowy przekład polski, pt. Memoriał ze św. Heleny wydano w Gdańsku dopiero w 2008 r.

[10]

On jest ich pokarmem, stają się „drugimi Chrystusami” – por. wyżej Ga 2, 20.

[11]

głęboko psychologiczne są sylwetki naszego pisarza – mowa o Władysławie Stanisławie Reymoncie (zm. 1925) i jego powieści pt. Ziemia obiecana, poświęconej fabrycznej Łodzi.
Swym tytułem autor nawiązywał do Biblii, w której Ziemia Obiecana (Terra Repromissionis), Kanaan, przyznana była przez Boga Abrahamowi i jego potomkom (Rdz 12, 7;
13, 15; Hbr 11, 9). W znaczeniu przenośnym „ziemia obiecana” oznacza miejsce najbardziej pożądane, wydające się rajem. Taką krainą szczęśliwości jest w powieści dynamicznie rozwijająca się Łódź, do której przybywało się wówczas w nadziei zdobycia fortuny.
W rzeczywistości dla wielu mieszkańców cel ten był niemożliwy do zrealizowania. Miasto okazywało się molochem, w którym trudno było przetrwać. Powieść, zanim ukazała się drukiem w 1899 r., była najpierw drukowana w łódzkim „Kurierze Codziennym”.
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dwóch kupcach z Łodzi, śmiertelnie się nienawidzących – chodzi o dwóch bohaterów powieści pt. Ziemia obiecana W. Reymonta: Hermana Bucholca, Niemca, właściciela największej fortuny w Łodzi, zwanego „królem bawełny”, i Szaję Mendelsohna, Żyda, drugiego
po Hermanie Bucholcu najbogatszego fabrykanta Łodzi, który dorobił się na produkcji
tandety. W rozdziale XVI powieści przedstawiona jest śmierć Bucholca, który umiera
w samotności wydając przeraźliwy okrzyk. Jego śmierć wywołuje w mieszkańcach Łodzi burzliwe emocje. Ludzie nie potrafią uwierzyć w to, że fabrykant nie żyje – uważali go niemal za nieśmiertelnego, niektórzy wręcz podejrzewali go o pakt z diabłem.
Pogrzeb Bucholca jest bardzo widowiskowy. Konduktowi towarzyszą chorągwie, baldachimy, palmy itd., jest też mnóstwo ludzi, również pracowników fabryk. Szaja Mendelsohn w czasie pogrzebu rozmyśla o tym, że teraz nie ma kogo nienawidzić, myśli też
o własnej śmierci – czuje żal i smutek.
[12]

prześladowania nerońskie – Neron (Claudius Drusus Germanicus Caesar, 37–68) był cesarzem rzymskim w l. 54–68. W pierwszych latach panowania (do r. 62) młody Neron
dał się poznać jako władca sumienny i sprawiedliwy. W drugim okresie swych rządów,
pod wpływem faworyta Tigellina wyraźnie się zmienił, stał się podejrzliwy, okrutny, pozbawiony skrupułów i żądny absolutnej władzy. Za jego panowania wybuchł wielki pożar
Rzymu, który pochłonął pół miasta, i rozpoczęło się pierwsze prześladowanie chrześcijan, oskarżonych przez niego o dywersyjne podpalenie stolicy. Niezbyt pochlebny portret Nerona, przekazali historiografowie Rzymu: Tacyt w Rocznikach (ok. 115) i Swetoniusz w Żywocie Nerona (ok. 120). Neron stał się dla następnych pokoleń, w poezji,
a zwł. w dramacie, prototypem tchórzliwego tyrana i zwyrodnialca na tronie. Chrześcijanie pierwszych wieków widzieli w swym prześladowcy bestię apokaliptyczną (por. Ap
13 i 17). Neron budził zainteresowanie pisarzy. Jakkolwiek postać tę przedstawili Lope de Vega w dramacie Podpalony Rzym i okrucieństwa Nerona, (hiszp. Roma abrasada
y crueldades de Neron, 1625), J. Racine w tragedii Brytanik (1669) i E. Renan w eseju historycznym Antychryst (1873), to jednak najpopularniejszy literacki portret okrutnego
i groźnego despoty stworzył w powieści Quo vadis Henryk Sienkiewicz. Okrutny cesarz
patrzy ze swojej loży w amfiteatrze na śmierć wyznawców Chrystusa rozszarpywanych
przez psy i dzikie zwierzęta, na „żywe pochodnie” w swoich ogrodach, ukrzyżowania
i tortury. Duży wpływ na Sienkiewicza wywarł także powstały w 1876 r. obraz Pochodnie Nerona jego przyjaciela Henryka Siemiradzkiego. Zob. W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1985, s. 742–743; A. Makowiecki, Słownik postaci literackich, Warszawa 2000, s. 533–534.
okropne zbrodnie na wyznawcach Chrystusa […] w Hiszpanii – mowa o hiszpańskiej wojnie domowej, która toczyła się w l. 1936–1939 między siłami Republiki Hiszpańskiej
wspieranymi przez liberałów, komunistów, socjalistów i anarchistów a prawicową opozycją
tworzoną przez nacjonalistów, monarchistów, konserwatystów i faszystów. Republikanie
w ciągu kilku pierwszych miesięcy walk zniszczyli ponad 2 tys. kościołów i zamordowali ok. 7 tys. księży, zakonników i kleryków. W 1937 r. sekretarz generalny Komunistycznej Partii Hiszpanii José Diaz przechwalał się, że „Hiszpania znacznie prześcignęła Sowiety w walce z Kościołem. W jej częściach, które są w naszych rękach, Kościół przestał
już istnieć”. Zob. R. Aubert, Historia Kościoła od 1848 do czasów współczesnych, Warszawa 1985, s. 419–420; A. Beevor, Walka o Hiszpanię 1936–1939. Pierwsze starcie totalitaryzmów, tłum. H. Szczerkowska, Kraków 2009; R. Moa, Mity wojny domowej. Hiszpania 1936–1939, tłum. A. Fijałkowska, K. Kacprzak, Warszawa 2012.
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[13]

poczyna się przemieniać kościoły w stare pogańskie świątynie – Adolf Hitler już jako przywódca Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej (NSDAP) uważał, że
chrześcijaństwo w swej aktualnej formie jest z nią nie do pogodzenia. W programowej
książce Mein Kampf (1924) Hitler wychwalał rasę aryjską, głosił prymat narodu nad jednostką, zapowiedział nowy porządek, który trzeba wprowadzić w Europie, chcąc przez
to uzasadnić prawo Niemców do podbijania innych narodów, zwłaszcza słowiańskich.
Idee te rozwinął teoretyk nazizmu, Adolf Rosenberg, który uznawał jedynie „pozytywne chrześcijaństwo”, rozumiejąc je jako „Kościół niemiecki oparty na duchowych wartościach, zaczerpniętych z krwi, rasy i ziemi germańskiej”. Taką ideologię, od skrótowego
określania członków partii, Nazi (Nazionalsozialisten), nazwano nazizmem. Bezrobocie
i powszechna bieda czyniły te idee bardzo nośnymi. Biskupi niemieccy potępili pogańską ideologię nazizmu i zakazali katolikom należenia do NSDAP. W warunkach narastającego w Niemczech terroru zakazano księżom i pastorom mówić z ambon o sprawach publicznych, pozwalając tylko na czytanie i wyjaśnianie Pisma Świętego, wytaczano
procesy przeciw księżom, sądząc ich najczęściej za zmyślone przestępstwa dewizowe
i seksualne, zamykając w więzieniu coraz większą ich liczbę. Zob. M. Banaszak, Historia Kościoła katolickiego, t. 4, Czasy najnowsze 1914–1978, Warszawa 1992, s. 60–63. Jak
podkreśla P. Johnson (Historia chrześcijaństwa, tłum. L. Engelking, Gdańsk 1995, s. 536),
nazizm, w odróżnieniu od komunizmu, nie był ideologią materialistyczną. Był bluźnierczą parodią chrześcijaństwa; rasizm zastępował Boga, a niemiecka „krew” – Chrystusa.
Ustalono specjalne święta nazistowskie, zwłaszcza 9 listopada, kiedy naziści obchodzili rocznicę puczu z 1923 r. Stworzono nazistowską Pasję i święto ukrzyżowania, o którym Hitler powiedział: „Krew, którą przelali, stała się ołtarzem, przy którym ochrzciliśmy naszą Rzeszę”. Podczas tej ceremonii naśladowano drogę krzyżową. Wprowadzono
też nazistowskie sakramenty. W formacji SS wprowadzono specjalny ceremoniał ślubny. Specjalnie dekorowano pomieszczenie, w którym odbywał się chrzest dzieci esesmanów. Pośrodku stał ołtarz z fotografią Hitlera i egzemplarzem Mein Kampf. Na ścianach umieszczano świece, nazistowskie flagi, Drzewo Życia i gałązki młodych drzewek.
Celebransem był oficer SS. Uroczystość kończył hymn lojalności wobec SS. Były także nazistowskie msze pogrzebowe. Ideologia nazistowska, ruch narodowosocjalistyczny
i jego przywódca Adolf Hitler jawią się w kazaniu J. Teodorowicza jako ideologia neopogaństwa i ubóstwienia wodza i państwa, która brutalnie manipuluje historią i aktywnie zwalcza chrześcijaństwo.
na przedstawieniu Tannhäusera Elżbieta nie modli się już przed Matką Boską – Teodorowicz wskazuje na dokonywane przez hitlerowców manipulacje treścią opery Tannhäuser.
W nowej wersji miała ona służyć promocji kultu pogańskiego. Tannhäuser to opera romantyczna Richarda Wagnera w trzech aktach do libretta kompozytora (Drezno 1845).
Pełny jej tytuł brzmi: Tannhäuser i wartburski turniej śpiewaczy (oryg. niem. Tannhäuser
und der Sängerkrieg auf der Wartburg). Opera opowiada o niemieckim rycerzu, śpiewaku
i poecie (minnesingerze), który odnalazł drogę do legendarnej góry Wenus (Venusberg).
Spędził tam długi czas z boginią na rozkoszach miłosnych. Kiedy w końcu zapragnął
wrócić do ziemskiego świata, bogini wpadła we wściekłość i starała się go nakłonić do
zmiany zdania. Zdeterminowany rycerz przyzywa imię Maryi. Wówczas Venusberg znika i pojawiają się zielone wzgórza Turyngii. Bohater wraca na dwór landgrafa Turyngii,
gdzie przebywa siostrzenica landgrafa, Elżbieta, która nadal go kocha. Jego druh, minstrel Wolfram von Eschenbach, namawia go do wzięcia udziału w konkursie śpiewaczym, którego tematem jest miłość. Jako pierwszy występuje Wolfram; jego pieśń wielbi
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miłość dworską, obyczajną. Tannhäuser, który kiedyś złożył Wenus przysięgę, że jeśli go
wyswobodzi, zawsze będzie ją wielbił swoją pieśnią, wybucha namiętnym peanem na
cześć „Frau Venus”. Jest to pieśń tak pogańska, że rycerze wyciągają z pochew miecze.
Ich oburzenie wzrasta, gdy bohater wyjawia, że był w Venusbergu. Wszystkie damy, urażone, z wyjątkiem Elżbiety, osłupiałej, podtrzymującej się filaru, by nie upaść, opuszczają salę. Rycerze chcą zabić Tannhäusera, jednak wstawiennictwo Elżbiety ratuje mu życie. W oddali słychać pieśń pielgrzymów i Tannhäuser wyrusza wraz z nimi do Rzymu,
by błagać papieża o odpuszczenie grzechów. W akcie III opery znajduje się wspomniana przez Teodorowicza modlitwa Elżbiety, proszącej Maryję o zbawienie Tannhäusera.
Jest to aria Allmächtige Jungfrau – Wszechmocna Dziewico. Naziści, w ramach gloryfikacji mitologii germańskiej, modyfikowali tę arię, każąc Elżbiecie modlić się przed głazem
kamiennym, mającym przypominać ołtarze starożytnych Germanów. Zob. W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, op. cit., s. 1170.
napiętnował w swym orędziu jeden z biskupów niemieckich – pomimo narastającego terroru
niektórzy niemieccy biskupi występowali przeciw zagrożeniu ideologicznemu i łamaniu
prawa. Kardynał Michael von Faulhaber, arcybiskup Monachium, publicznie z ambony
potępiał ideologię narodowego socjalizmu. Klemens August von Galen (zm. 1946), biskup Münsteru, wystąpił przeciw rasistowskim hasłom. Księża, jak prałat berlińskiej kapituły katedralnej Georg Banasch, napiętnowali rewizje w domach i przesłuchiwania przez
tajną policję, osławione Gestapo. Wskutek dokładnych informacji od biskupów niemieckich i na podstawie projektu kardynała Faulhabera Pius XI, realnie oceniając sytuację Kościoła w Niemczech, ogłosił (23 marca 1937) encyklikę Mit brennender Sorge (O położeniu
Kościoła katolickiego w Rzeszy Niemieckiej). Mimo zakazu jej drukowania i gróźb Gestapo wobec księży encyklika została odczytana z ambon. W części encykliki adresowanej
do młodzieży papież ukazał fałszywe treści ideowe, którymi jest ona karmiona: „Tysiące
języków głosi wobec was ewangelię, której Ojciec w niebiesiech nie objawił. Tysiące piór
pisze w służbie pozornego chrześcijaństwa, które nie jest chrześcijaństwem Chrystusowym. Prasa i radio zalewa was dzień po dniu twórczością wrogą wierze i Kościołowi i zaczepia bezwzględnie i bez uszanowania właśnie to, co wam powinno być wzniosłe i święte”. Wskazania Piusa XI nie tylko nie zostały uwzględnione przez reżim hitlerowski, ale
pobudziły go do jeszcze bezwzględniejszego postępowania z Kościołem. Stąd też, gdy Hitler przybył w 1938 r. z wizytą państwową do Rzymu, papież wyjechał do Castel Gandolfo i polecił zamknąć muzea watykańskie, by nie można było ich zwiedzać. Wypowiedział
też swój ból z powodu panoszenia się parodii krzyża (Hackenkreutz) nad miastem, w którym Chrystusowy Krzyż niepodzielnie winien władać. Wówczas to prasa nazistowska zarzucała mu, że działał dla celów politycznych i popierał komunizm, by zwalczać narodowy socjalizm. Zob. M. Banaszak, Historia Kościoła katolickiego, op.cit., s. 63.
jeden z biskupów niemieckich – był to Michael Faulhaber (1869–1952), od 1917 r. arcybiskup-metropolita Monachium i Freising, mianowany kardynałem 7 marca 1921 r. Nie
miał on złudzeń co do antyreligijnego oblicza nazizmu. Do chwili zawarcia konkordatu
z III Rzeszą (20 lipca 1933) ideologia NSDAP, partii wyraźnie wrogiej Kościołowi, była
jednoznacznie potępiana. W sierpniu 1932 r. biskupi niemieccy oświadczyli, że przynależność do partii hitlerowskiej i jej popieranie są dla katolików zakazane, a jej program i doktryna są sprzeczne z religią katolicką. Faulhaber był wybitnym kaznodzieją. Ważną rolę
odegrały jego kazania adwentowe: Judentum, Christentum, Germanentum, Adventspredigten… 1933 (Żydostwo, chrześcijaństwo, germaństwo, kazania adwentowe… 1933, München
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1934), które głosił w kościele św. Michała w Monachium przez cztery niedziele adwentu i na zakończenie 1933 r. Kardynał monachijski bronił w nich ważności Starego Testamentu jako źródła wiary, przeciwstawiając się atakom nazistów kwestionujących w imię
rasistowskiego antysemityzmu jego wartość religijną. Wystąpienia arcybiskupa monachijskiego zostały potraktowane przez państwo jako manifestacje jego sympatii wobec
judaizmu. Po pogromach Żydów, a zwłaszcza po nocy kryształowej (Kristallnacht, 9/10
listopada 1938) nagonka na Faulhabera osiągnęła apogeum. W trudnych latach II wojny
światowej kard. Faulhaber ograniczył swą działalność do ściśle religijnej. Pracował znowu jako duszpasterz żołnierzy, jeńców wojennych i robotników przymusowych, protestował przeciw eutanazji dokonywanej na niepełnosprawnych i nieuleczalnie chorych, wstawiał się za więzionymi kapłanami, protestował przeciw ograniczeniom życia kościelnego
przez konfiskaty i inicjował odpowiednie listy pasterskie episkopatu. W sierpniu 1944 r.
był przesłuchiwany przez Gestapo. Po zakończeniu wojny kardynał poświęcił się pracy
charytatywnej i zabiegał o odbudowę zniszczonych kościołów. Zob. Z. Zieliński, EK 5,
s. 75–76; K. Panuś, Wielcy mówcy Kościoła, Kraków 2004, s. 409–428.
[14]

Znany filozof hiszpański niedawno zmarły – Miguel de Unamuno urodził się w Bilbao
w 1864 r., w baskijskiej rodzinie katolickiej. W 1884 r. ukończył studia w Madrycie, zwieńczone doktoratem z filozofii i literatury. Na uniwersytecie w Salamance wykładał język
grecki i literaturę hiszpańską. W 1901 r. został rektorem. Odczuwane napięcie pomiędzy zagubioną wiarą a religijnym agnostycyzmem doprowadziło go do bardzo głębokiego kryzysu i choroby nerwowej. Dręczące go pytania i refleksja na temat sensu życia, losu
człowieka, śmierci i tego, co poza nią, opisał w Dzienniku intymnym (1897). Zawiera on
luźne notatki stanowiące świadectwo jego walki. Kryzys doprowadził Unamuno nie tyle
do wiary, ile do tęsknoty za nią. W ciągu całego życia był mocno zaangażowany politycznie, działając często w opozycji do panującego reżimu. W l. 1924–1930 z tego powodu
zmuszony był przebywać na emigracji we Francji. Jest jednym z prekursorów chrześcijańskiego egzystencjalizmu i personalizmu. W swym najbardziej znanym eseju filozoficznym O poczuciu tragiczności życia wśród ludzi i wśród narodów (1913) ukazał człowieka jako istotę trawioną przez głód nieśmiertelności. Jeżeli pytamy: Skąd przychodzimy
i dokąd zmierzamy? – to tylko dlatego, że chcemy wiedzieć, czy musimy umrzeć definitywnie, czy też nie. W kolejnym eseju – Agonia chrystianizmu (1925) stwierdza, że autentyczna egzystencja człowieka toczy się pośród przeciwieństw, wewnętrznych sprzeczności, jest nieustanną walką – agonią. Wiara i wątpienie są jak rodzeństwo, które się nie
znosi, ale które jednocześnie nie może żyć bez siebie. Dręczony obsesją utraty wiary i jej
poszukiwaniem, uosabiał człowieka rozdartego egzystencjalnymi sprzecznościami, które opisywał w swoich dziełach. To zmaganie o wiarę naznaczyło całe jego życie aż do
śmierci, która nastąpiła w Salamance 31 grudnia 1936 r. Zob. B. Bojanowicz, T. Dzidek,
Wstęp, [w:] M. de Unamuno, Chrystus Velazqueza, Kęty 2006, s. 7–21.

[15]

Pankracy – jedna z głównych postaci dramatu Zygmunta Krasińskiego Nie-Boska komedia (1835). Pankracy to mężczyzna w sile wieku, o czarnej brodzie, łysej głowie, oczach
wymuszających posłuch. Jest znakomitym mówcą i trybunem ludowym, przywódcą rewolucji skierowanej przeciw porządkowi społecznemu reprezentowanemu przez obóz
arystokracji, zgromadzonej w forcie o nazwie Okopy Świętej Trójcy. Pankracy dowodzi
armią rewolucyjną złożoną z plebsu miejskiego i wiejskiego, nędzarzy i żebraków, zbuntowanej służby i żydowskich przechrztów. Po zdobyciu Okopów Świętej Trójcy sprawuje
sąd nad wziętymi do niewoli obrońcami starego porządku, szafując bez litości wyrokami
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śmierci. W ostatniej scenie dramatu przywódca rewolucji i bezwzględny przeciwnik religii, którą utożsamia z dotychczasowym porządkiem społecznym, widzi nagle znak krzyża
na chmurze i postać Chrystusa. Ginie od „błyskawicy tego wzroku”, a jego ostatnie słowa brzmią: „Galilaee, vicisti!” („Galilejczyku, zwyciężyłeś!”). Zob. A. Makowiecki, Słownik postaci literackich, Warszawa 2000, s. 575–576.
[16]

„Chrystus wciąż w tobie mieszka […] ciało!” – fragment Psalmu wiary z cyklu poetyckiego
Psalmów przyszłości Zygmunta Krasińskiego. J. Teodorowicz chętnie przytaczał utwory
Zygmunta Krasińskiego, widząc w nim najbardziej ortodoksyjnego z katolickiego punktu
widzenia wieszcza romantycznego. Szczególnie często arcybiskup cytował Psalmy przyszłości. Powstały one w Paryżu w l. 1844–1848. Początkowo cykl tworzyły trzy części:
Psalm wiary, Psalm nadziei i Psalm miłości. W l. 1846–1848 Krasiński poszerzył je o dwie
części: Psalm dobrej woli oraz Psalm żalu. Pierwsze trzy psalmy mają charakter religijny
i historiozoficzny. Poeta analizuje kolejne cnoty teologiczne i ich obecność w życiu polskiego społeczeństwa swoich czasów, polemizuje z ideami rewolucyjnymi, podkreśla potrzebę miłości i braterstwa, wskazuje dążenia narodu polskiego, tak ludu jak i szlachty.
„Niech w niej twój Chrystus będzie uwielbiony […] królestwo Boże” – fragment poematu
Ostatni Zygmunta Krasińskiego, powstałego w 1847 r. Zawiera on filozofię pocieszenia
wpisaną w biografię politycznego skazańca, który ponad 20 lat spędził w kazamatach, będąc pogrzebanym już za życia. Ów anonimowy zesłaniec, nędza nędz doli ludzkiej i zarazem uosobienie losu polskiego patrioty, ma do przekazania przesłanie ideowe. Jego życie,
zrealizowane tylko jako cierpienie i wiara, ma wedle autora jednostkowy i uniwersalny walor etyczny. Przez wiarę i wolę zbawia siebie i wpisuje się w uniwersalny system wartości,
w którym cierpienie jest warunkiem powszechnego duchowego postępu. Skazaniec ten,
cierpiąc, niejako walczy dalej. W godzinie śmierci dana mu jest wizja odrodzonej Polski.
Zob. A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm, Warszawa 1997, s. 397.

[17]

młodzież […] oddającą siebie i naród w opiekę Matce Boskiej Częstochowskiej – mowa o Akademickich Ślubów Jasnogórskich, złożonych w Częstochowie 24 maja 1936 r. przez
ok. 20 tys. studentów, reprezentujących wszystkie uczelnie polskie, razem ze Lwowem
i Wilnem. Głównym ich pomysłodawcą był ks. Edward Szwejnic, od 1928 r. pierwszy
rektor warszawskiego kościoła św. Anny. Po jego śmierci w 1934 r. ideę tę realizował jego
następca, ks. Edward Detkens, w porozumieniu z duszpasterzami środowisk akademickich z całej Polski. Ostateczną wersję roty ślubowań ustalił bp Antoni Szlagowski. 3 maja
1936 r. Centralny Komitet Pielgrzymki Jasnogórskiej wydał odezwę wzywającą wszystkich Polaków do łączności modlitewnej z młodzieżą akademicką w dniu jej ślubowania.
W organizację pielgrzymki włączone były, oprócz studentów, różne środowiska, również
wojsko, a przede wszystkim harcerze. W dzień Ślubów Akademickich Cudowny Obraz
Matki Bożej był wyniesiony na wały w uroczystej procesji. Mszę św. celebrował prymas
August Hlond, zaś rotę ślubowań wypowiedział bp Antoni Szlagowski, który przed ślubowaniem zwrócił się do młodzieży w słowach: „Młodzieży umiłowana, dajesz dziś wzór
całemu narodowi, boś wyprzedziła naród cały”. Wszyscy na placu jasnogórskim klęczeli i ze wzniesionymi w niebo rękami powtarzali za biskupem słowa przysięgi, uroczyście
przyrzekając „wiary naszej bronić i według niej rządzić się […] w życiu […] osobistym,
rodzinnym, społecznym, narodowym i państwowym”. Zarówno treścią przyrzeczenia, jak
i terminem pielgrzymki studenci nawiązali do złożonych 280 lat wcześniej ślubów Jana Kazimierza oraz do Ślubowania Kobiet Polskich z 1926 r. Pamiątką z tej uroczystości
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jest poświęcony przez prymasa ryngraf, przechowywany do dziś wśród wotów na Jasnej
Górze. Akademickie Śluby Jasnogórskie odbiły się głośnym echem w ówczesnej prasie,
wywołując wielotygodniowe polemiki. Szczególne kontrowersje wzbudził cytowany fragment przysięgi, a także przyrzeczenie dochowania wierności Kościołowi i Stolicy Apostolskiej. Zob. J. Pach, Śluby akademickie, „Niedziela” 18 (2006), s. 10.
[18]

Ze Wschodu uderza na nas fala rosyjskiego komunizmu – bolszewicy i kierujący nimi Władimir Iljicz Lenin po dokonanym przez nich przewrocie w październiku 1917 r. bezpardonowo zwalczali religię, która według nich stanowiła główną przeszkodę w przekształceniu
kapitalistycznego społeczeństwa w komunistyczne. Wprowadzono ideologię marksistowską jako obowiązującą, twierdząc, że jest jedynym naukowym światopoglądem godnym
człowieka wykształconego i postępowego. Faktycznie czyniono tak, by w miejsce religii
wprowadzić światopogląd materialistyczny jako czynnik integrujący narody Rosji w społeczeństwo radzieckie. Głoszono, że religia sama zniknie, ale nie cofano się przed niszczeniem jej struktur. Kościoły i duchowieństwo pozbawiono wszelkich majątków. Upaństwowiono akademie teologiczne, seminaria duchowne i szkoły parafialne. Zakazano także
nauczania dzieci religii. Reżim nie tolerował żadnego światopoglądu poza komunistycznym. Patriarcha Tichon wydał (19 stycznia 1918) list pasterski, który potępiał przemoc
bolszewików jako dzieło szatana. Dekrety o cenzurze kazań i konfiskacie kosztowności
kościelnych dały podstawę do masowych represji i jawnych grabieży uzasadnionych klęską głodu. W krótkim okresie zginęło męczeńsko wielu biskupów prawosławnych, kilka tysięcy popów i nieustalona liczba ortodoksów, których mordowano często wyłącznie
za ich przywiązanie do wiary i Cerkwi. Aby dopełnić triumfu, Stalin ogłosił w połowie
maja 1932 r. dekret nakazujący wykorzenienie wiary w Boga. „Do dnia 1 maja 1937 r. na
całym terytorium ZSRR nie powinno pozostać ani jednego domu modlitwy i samo pojęcie Boga winno zostać przekreślone jako przeżytek średniowiecza” – oświadczył tyran
w wygłoszonym wówczas przemówieniu. Razem z prawosławnymi ginęli również katolicy. Ich martyrologium nie było mniejsze, gdyż Kościół katolicki został przez bolszewików uznany za jeszcze większego wroga niż Cerkiew prawosławna. Symbolem tych
prześladowań było uwięzienie sufragana mohylewskiego, arcybiskupa Cieplaka i sądzenie
go wraz z 14 kapłanami i jednym świeckim studentem w Moskwie za stawianie oporu
władzy radzieckiej, gdy przejmowała własność kościelną. Na ten pokazowy proces zaproszono także polskich komunistów. Zakończył się on wyrokiem śmierci dla arcybiskupa
i jego doradcy, ks. prałata Konstantego Budkiewicza. Wyrok na ks. Budkiewiczu wykonano nazajutrz, zaś arcybiskupowi zamieniono go na 10 lat surowego więzienia. W Polsce,
jak w wielu innych krajach, urządzano nabożeństwa za kapłanów, ofiary bolszewickiego
reżimu. Sejm w Warszawie uchwalił protest przeciw prześladowaniu polskich duchownych. Zob. M. Banaszak, Historia Kościoła katolickiego, op.cit., s. 51–55.
Szatan kusiciel przedzierzga się w anioła światłości – najbardziej widocznym znakiem prześladowań Cerkwi prawosławnej było wysadzenie w powietrze 5 grudnia 1931 r. Soboru Chrystusa Zbawiciela w Moskwie, wspaniałej świątyni prawosławia budowanej przez
44 lata, w podzięce Bogu za zwycięstwo nad Napoleonem. Na jego miejscu zaplanowano wzniesienie symbolu postępu – drapacza chmur o wysokości 420 m, z ogromnym posągiem Lenina zamiast iglicy.

[19]

ręką rosyjskiego Kominternu – Międzynarodówka Komunistyczna (ros. Kommunisticzeskij
Internacyonał stąd skrót Komintern), międzynarodowa organizacja partii komunistyczna,
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działająca w l. 1919–1943. Pełniła funkcję kierowniczego ośrodka ruchu komunistycznego na świecie i tworzyła tajne siatki, opierając się na legalnych (Francja, Belgia) i nielegalnych partiach komunistycznych. Założona w marcu 1919 r. na kongresie w Moskwie,
w którym uczestniczyło 19 partii komunistycznych (w tym Komunistyczna Partia Polski), kierowana przez Komitet Wykonawczy z siedzibą w Moskwie; miała centralistyczną strukturę, a poszczególne partie komunistyczne wchodziły do niej jako jej sekcje. Za
cel stawiała sobie walkę wszelkimi sposobami, z walką zbrojną włącznie, o stworzenie
międzynarodowej Republiki Rad jako państwowej formy tzw. dyktatury proletariatu.
Warunki przynależności do Kominternu zostały sformułowane na II kongresie (1920)
w 21 punktach i nakazywały partiom członkowskim m.in. prowadzenie systematycznej
akcji propagandowej w armiach własnych krajów, przenikanie do organizacji robotniczych, związkowych i chłopskich oraz bezwarunkowe popieranie republik sowieckich.
Wchodzące w skład Kominternu partie komunistyczne i organizacje obowiązywała ścisła dyscyplina i dyspozycyjność; prowadziły działalność agitacyjną, agenturalną, wywiadowczą i sabotażową. Międzynarodówka Komunistyczna była narzędziem kierownictwa
partii bolszewickiej, sowieckiej polityki zagranicznej i organów bezpieczeństwa ZSRR.
Jej partie członkowskie realizowały zmienne koncepcje W. Lenina, a następnie J. Stalina, dokonując nawet przewrotów zbrojnych w Europie (np. w 1923 r. w Niemczech)
i innych rejonach świata (m.in. w Chinach) i zwalczając partie demokratyczne i socjalistyczne oskarżane przez Komintern o „socjalfaszyzm”. W 1943 r. rozwiązany na polecenie
Stalina ze względów taktycznych. Zob. WEPWN, t. 17, s. 394. Wojna domowa w Hiszpanii unaoczniła Teodorowiczowi, do czego prowadzi niebezpieczeństwo komunistyczne. Jest ono tym groźniejsze, że Polska znajduje się pod naciskiem „demona Wschodu”
i ma stać się „oddziałem rosyjskiego Kominternu”.
neopoganizm jest podniesieniem ideału pogańskiego państwa – o ile Międzynarodówka Komunistyczna (Komintern) była antynarodowa, o tyle neopogański „szowinizm” nazistowski
promował wszechwładne państwo i gloryfikował germańską rasę panów. Oba totalitaryzmy – komunistyczny i nazistowski – łączyła bezwzględna walka z religią chrześcijańską.
[21]

Dziś Austria padła – mowa o włączenia Austrii do III Rzeszy (Anschluss), co stało się 13
marca 1938 r. Konferencję III Teodorowicz głosił 20 marca, zaledwie tydzień po tym doniosłym wydarzeniu. Koncepcja włączenia Austrii do Niemiec wysuwana była przez nacjonalistów niemieckich i wielkoniemieckich nacjonalistów austriackich już po upadku
monarchii austro-węgierskiej w 1918 r. Idea Wielkich Niemiec narodziła się w połowie XIX w., a ożyła w czasie I wojny światowej, w warunkach nieuchronności rozpadu
monarchii habsburskiej na suwerenne państwa narodowe. Towarzyszyło jej przekonanie
o niezdolności Austrii do samodzielnej egzystencji w nowych granicach. Za Anschlussem
opowiadali się początkowo przedstawiciele ruchu wielkoniemieckiego, Partii Chrześcijańsko-Społecznej oraz socjaldemokraci austriaccy. Zgodnie z uchwałą Tymczasowego Zgromadzenia Narodowego z 12 listopada 1918 r. nowa republika wyraziła gotowość przyłączenia się do Niemiec i przyjęła nazwę Republiki Niemiecko-Austriackiej.
Zwycięskie mocarstwa zabroniły jednak Niemcom przyłączenia Austrii (par. 80 wersalskiego traktatu pokojowego z 28 czerwca 1919), natomiast Austrii uniemożliwiły rezygnację z suwerenności bez zgody Rady Ligii Narodów (w traktacie z Saint-Germain-en-Laye z 10 września 1919) i zmusiły ją do zmiany nazwy państwa na Republika Austrii.
Koncepcja Anschlussu odżywała w późniejszych latach, szczególnie w okresach znacznych
trudności ekonomicznych i społecznych w Austrii, która liczyła na daleko idącą pomoc
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Niemiec. Po 1933 r. do realizacji Anschlussu dążyli głównie austriaccy hitlerowcy z NSDAP.
Tolerowanie w Austrii ruchu hitlerowskiego, który coraz bardziej umacniał swoją pozycję
w życiu politycznym kraju, doprowadziło, po kolejnych ustępstwach wobec Rzeszy, do
przekazania 11 marca 1938 r., zgodnie z niemieckimi żądaniami, władzy w Austrii A. Seyss-Inquartowi, który zastąpił K. Schuschnigga na stanowisku kanclerza. 12 marca rano
wojska niemieckie przekroczyły granicę Austrii, nie napotykając oporu, a następnego dnia
nowy rząd zgodził się na przyłączenie Austrii do Niemiec, przy poparciu Włoch i milczącej akceptacji zachodnich mocarstw. Wykreślenie nazwy Austrii z mapy Europy dało początek zrównaniu jej pod względem prawnym z innymi krajami niemieckimi. Berlin przejął kontrolę nad przemysłem i pokaźnymi rezerwami dewizowymi Austrii. Już
pierwszego dnia wkroczyła tu policja III Rzeszy, rozpoczynając aresztowania uchodźców
z Niemiec (antyfaszystów i Żydów) oraz austriackich przeciwników hitleryzmu. Kwestia poparcia, jakim cieszyła się III Rzesza wśród Austriaków, należy do spornych; niewątpliwy był entuzjazm znacznej części społeczeństwa w marcu 1938 r. i wysoki później
procent przynależności do NSDAP. W bezpośrednim współżyciu z Niemcami nastąpiło samookreślenie się Austriaków jako narodu. Poważne straty Austrii w l. 1939–1945
ostatecznie skompromitowały ideę Anschlussu. Zob. WEPWN, t. 2, s. 92 i 513.
W 1871 roku po przegranej francuskiej – mowa o wojnie między Francją a Prusami i pozostałymi państwami Rzeszy (1870–1871), wywołanej wzrostem hegemonii Prus w Niemczech, której przeciwstawiał się cesarz Napoleon III. Ogłoszenie 13 lipca 1870 r. tekstu
spreparowanej przez O. von Bismarcka tzw. depeszy emskiej, sprowokowało wypowiedzenie 19 lipca przez Francję wojny. Działania militarne, po kilku porażkach wojsk francuskich, zakończyły się kapitulacją 2 września 1870 r. pod Sedanem silnej armii francuskiej
marszałka E. Mac-Mahona i wzięciem do niewoli towarzyszącego jej Napoleona III. Doprowadziło to do upadku cesarstwa i proklamowania III Republiki Francuskiej. 19 września Paryż został otoczony przez wojska pruskie. 27 października marsz. A. Bazaine,
przeciwnik republiki, skapitulował w oblężonym Metzu wraz ze 170-tysięczną armią.
Po kolejnych porażkach wojsk francuskich doszło do zawieszenia broni. Francja utraciła
Alzację i północną Lotaryngię oraz musiała wypłacić olbrzymią kontrybucję. Zradykalizowało to nastroje społeczeństwa francuskiego i doprowadziło do wybuchu Komuny
Paryskiej. Wojnę zakończył pokój frankfurcki (10 maja 1871). Zjednoczone pod egidą
Prus Niemcy, które 18 stycznia 1871 r. w Wersalu obwołały króla Prus, Wilhelma I, cesarzem zjednoczonych Niemiec, zdobyły dominującą pozycję w Europie. Stąd cytowane słowa kaznodziei: „Odtąd będzie zimniej w Europie”. Zob. WEPWN, t. 29, s. 492.
w Ligach Narodów – mowa o Lidze Narodów (ang. League of Nations, fr. Société des Nations), pierwszej w historii organizacji międzynarodowej o celach ogólnych, powołanej dla rozwoju współpracy oraz zapewnienia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Utworzona z inicjatywy prezydenta Stanów Zjednoczonych T. W. Wilsona oraz
L. Woolfa, J. Smutsa i in. Ostatni z tzw. 14 punktów Wilsona, ogłoszonych 8 stycznia
1918 r., zapowiadał powołanie powszechnego stowarzyszenia narodów „celem udzielenia
wszystkim państwom, zarówno wielkim, jak i małym, wzajemnych gwarancji niezawisłości politycznej i integralności terytorialnej” – do czego nawiązuje J. Teodorowicz. Liga Narodów rozpoczęła swą działalność w 1920 r. Głównym jej celem było zapewnienie
narodom pokoju i bezpieczeństwa, zapobieganie wojnom oraz rozwój współpracy międzynarodowej. Jej członkowie byli zobowiązani do przestrzegania norm prawa międzynarodowego, nieuciekania się do wojny i pokojowego rozstrzygania sporów; wynosząc
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„prawo nad siłę”. Członkami pierwotnymi Ligi Narodów były 44 państwa, w tym Polska, a siedzibą Genewa. Liga zajmowała się większością problemów politycznych pojawiających się w okresie międzywojennym, starając się pokojowo rozstrzygać konflikty.
Rozpatrywała m.in. spór Litwy i Polski o Wilno (1920) oraz podział Górnego Śląska
i realizację postanowień konferencji genewskiej w sprawie tego regionu (1921–1937).
Wady w strukturze Ligi Narodów, sprzeczności między mocarstwami oraz pogarszający
się klimat stosunków międzynarodowych w l. 30. osłabiały jej autorytet i uniemożliwiały sprawne działanie. Mimo podejmowanych wysiłków nie zdołała stworzyć międzynarodowego systemu bezpieczeństwa zbiorowego, przejąć kontroli w dziedzinie rozbrojenia i zapobiec II wojnie światowej. Jej agendy i majątek przejęła ONZ. Zob. WEPWN,
t. 15, s. 556–557.
[22] ]

W artykule swoim […] O. Muckermann – Friedrich Muckermann (1883–1946), publicysta, krytyk literacki i dziennikarz. Do jezuitów wstąpił w 1899 r. w Blijenbeck w Holandii. Podczas I wojny światowej był kapelanem wojskowym na froncie wschodnim.
Jako jeniec wojenny przebywał w obozach jenieckich w Mińsku i Smoleńsku. Po uwolnieniu w 1919 r. dokończył studia teologiczne w Valkenburgu. W 1921 r. rozpoczął
działalność dziennikarską w Münster w pismach „Gral”, „Katholische Kirchenblatt”,
„Stimmen der Zeit”. Z powodu swych wystąpień antyfaszystowskich w 1934 r. przeniósł się do Holandii, następnie do Rzymu i Wiednia. Po aneksji Austrii do Rzeszy
emigrował do Holandii, a po jej kapitulacji w 1940 r. uciekł do Francji, gdzie oprócz
duszpasterstwa prowadził akcję antyfaszystowską, m.in. w radiu paryskim. Muckermann ukazywał sztukę katolicką jako wartość autonomiczną, osadzoną w aktualnej
rzeczywistości społecznej i podporządkowaną ideałom religijnym i narodowym, pragnął odnowić życie kulturalne zanikające w tradycyjnym katolicyzmie. Sztukę tę przeciwstawiał modernizmowi i współczesnym mu totalitaryzmom zagrażającym godności
człowieka, szczególnie komunizmowi i nacjonalizmowi. Tematy te podejmował w licznych publikacjach. Zob. M. Konieczny, EK 13, s. 468.

[23]

Kuszeni z dwóch stron przez ducha Antychrysta – rzecz znamienna, że zagrożenia dla Polski
ze strony dwóch potężnych sąsiadów przedstawione przez J. Teodorowicza w konferencjach radiowych nie dla wszystkich były tak oczywiste. Skrytykował je publicznie nawet
ówczesny prezes Polskiego Radia. Spotkało się to z protestem Konferencji Episkopatu,
która biorąc w obronę arcybiskupa, wydała 10 maja 1938 r. specjalną uchwałę. Zob. August Kardynał Hlond Prymas Polski, List do abp. Józefa Teodorowicza, [w:] idem, Dzieła.
Nauczanie 1897–1948, red. J. Konieczny, t. 1, Toruń 2003, s. 636–637.
Wielki nasz pisarz dał tytuł jednej ze swych ślicznych kreacji: „Pójdźmy za Nim” – nowela
Pójdźmy za Nim! jest jednym z najznakomitszych, choć mało znanych utworów Henryka Sienkiewicza. Została napisana w 1892 r. Jej siódme wydanie ukazało się w 1934 r.
w Warszawie, opracowane przez Wydawnictwo Gebethner i Wolff. Być może to wydanie
zwróciło uwagę Teodorowicza. Bohaterem tej opowieści jest Caius Cornelius Cinna, bogaty patrycjusz rzymski. W młodości służył on w legionach rzymskich, następnie po powrocie do Wiecznego Miasta rzucił się w wir hedonistycznego życia. Z czasem zaczął
jednak odczuwać znużenie, przesyt i niepokój. W tym stanie ducha radził się uczonych,
filozofów i mędrców. Dzięki temu poznał Tymona z Aleksandrii. Rozmowy z mędrcem
zapoczątkowały przyjaźń między nimi. W dodatku Cinna pokochał jego córkę Anteę.
Po zawarciu małżeństwa ich szczęściem zachwiała choroba żony. Nikt nie był w stanie
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jej uzdrowić. Słysząc o niezwykłych wydarzeniach, które działy się w Jerozolimie, udali się tam. Poznali wówczas „dziwną naukę”, której głosiciel miał zostać ukrzyżowany.
Oboje byli tego naocznymi świadkami. Spotkanie z umierającym Mesjaszem sprawiło,
że Antea, która wiele miesięcy nękana była przez dziwną chorobę, została uzdrowiona.
Chrystus zmienił życie Cinny i Antei przez swą chwalebną śmierć. Potwierdzeniem tej
przemiany są słowa wypowiedziane przez Cinnę: „Gdziekolwiek nas wzywa, pójdźmy za
Nim!”. W tytule tej noweli Teodorowicz widzi rozwiązanie problemów współczesnego
sobie chrześcijaństwa. Jest ono bezwzględnie atakowane z dwóch stron: z jednej przez
antynarodowy „rosyjski Komintern i masonerię”, z drugiej – przez neopogański „szowinizm” nazistowski, podnoszący pogański ideał wszechwładnego państwa. Odpowiedzią
ma być „pójście za Chrystusem”, zgodnie z tytułem wspomnianej już noweli Sienkiewicza oraz z przywołanym cytatem z Ewangelii św. Jana: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty
masz słowa życia wiecznego” ( J 6, 68–69).

Jan Pietraszko

„Potrzeba, by wywyższono
Syna Człowieczego…”
[1] Wśród wielu słów wypowiedzianych przez Chrystusa znalazło się jedno
słowo niepozorne, które jest pełne treści i dlatego warte jest zastanowienia się
i rozważenia. To słowo brzmi: „trzeba”. Trzeba, żeby wywyższono Syna Człowieczego na krzyżu, tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni. Nie jest to słowo efektowne, nie jest udziwnione, egzaltowane, nie jest naładowane ładunkiem
i burzą uczuć; jest spokojne, jest proste. Ma w sobie jakąś głęboką, dostojną rację, za którą stoi przekonanie i decyzja, wolna decyzja.
Słowo to powiedział Chrystus przede wszystkim samemu sobie; zanim powiedział je ludziom, powiedział je własnemu sercu i własnej woli: trzeba, żebym
dał życie, trzeba, żebym był wywyższony na krzyżu.
[2] Cena tego życia jest tylko wtedy usprawiedliwiona i rozumnie ofiarowana,
jeżeli to, co się przez tę śmierć ratuje, co się przez tę śmierć ocala, jest przynajmniej
tej samej rangi, jeżeli nie tej samej wartości. Słusznie możemy powiedzieć, że życie Chrystusa ma daleko większą wartość – nawet to ludzkie Jego życie – aniżeli
życie każdego z nas. Ale posiada tę samą rangę, każde bowiem życie ludzkie jest
zawieszone pomiędzy dwiema skrajnościami: być albo nie być, istnieć albo nie istnieć, życie zachować albo życie dać…
[3] To powiedział również Chrystus w Ewangelii: aby nikt nie zginął, ale każdy miał życie wieczne. To jest też zawieszenie pomiędzy zagubieniem a życiem
i to prawo do życia jest przyznane każdemu, ażeby nikt nie zginął z tych, których mi dał Ojciec, ale żebym każdego zbawił.
[4] Ten język oczywiście znają i rozumieją tylko ludzie wierzący, ale my jesteśmy wierzącymi i dlatego musimy tym językiem rozmawiać ze sobą; przynajmniej
na tym miejscu musimy tym językiem rozmawiać i musimy takimi pojęciami
myśleć o sobie i o Nim. Tym bardziej, że tym samym językiem wiary powiedział
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nam Pan Bóg również i inną prawdę: że jesteśmy stworzeniami, które mogą istnieć bez końca, mogą żyć wiecznie.
[5] Tę obietnicę życia wiecznego otrzymał każdy z nas razem ze swoim istnieniem. Powodowani wiarą cieszymy się z tej perspektywy, cenimy ją sobie i pragniemy, żeby się nad nami spełniła. Ale równocześnie z ust tego samego Boga,
tym samym językiem zostało nam wyraziście powiedziane, że to życie wieczne
jest w nas narażone i że jest zagrożone. Zagrożenie to pochodzi z pewnych postaw rodzących się w człowieku, w człowieku samym. A te zdarzenia, fakty, te
postawy przecinają tę arterię życiodajną wiecznego życia i ich ponura złowrogość i beznadziejność polega na tym, że nieodmiennie, zawsze mają w sobie charakter samobójstwa.
[6] Zwykła śmierć, ta tutejsza, znana, oglądana po wielekroć razy w każdym
ludzkim życiu, prędzej czy później przychodzi zawsze z zewnątrz. Albo nam ktoś
życie zabiera, albo się w nas wypaliło do reszty to, co się nazywa energią życiową, możliwością istnienia – wypaliło się do ostatniej iskry.
Czasem wyjątkowo, w sposób anormalny człowiek sam ucieka od swojego życia, ale to jest tylko wyjątek. Śmierć jest zawsze zjawiskiem niechcianym.
[7] Tymczasem w tamtym porządku, o którym mówi Chrystus, o którym mówi
Bóg, używając wyrażenia: życie wieczne i śmierć wieczna – w tamtym porządku śmierć przychodzi zawsze od nas samych; sami sobie ją zadajemy i dlatego
powiedziałem, że ma charakter samobójstwa. Tylko ja trzymam ten klucz życia
i śmierci. Tylko ja go mogę czasem oddać i wtedy mówię, że inni są winni, ale
inni są winni dlatego, że klucz został oddany.
Tylko ja mogę ten klucz przekręcić w tę albo w tamtą stronę. Nikt nie może
za mnie popełnić mojego grzechu i nikt nie może mi swojego grzechu dać jako
mój grzech. Mój grzech jest tylko moim, wyłącznie moim dziełem.
[8] Chrystus dzieli czyny ludzkie na takie, które są uczynione w światłości, uczynione w Bogu, i na takie, które są uczynione w ciemności, uczynione przeciwko
Bogu, i to są uczynki śmierci, których sprawcą jest sam człowiek przeciwko samemu sobie. To są uczynki ciemności, z którymi człowiek ucieka od Boga, odchodząc
w ciemność. To są uczynki śmierci, czyli winy śmiertelne, które są do tego stopnia prawdziwe, że nad nimi właśnie stanął Chrystus i powiedział to słowo: trzeba.
[9] Trzeba mi iść na krzyż, żeby odwrócić tę ucieczkę w ciemność i żeby ludzi,
którzy sami sobie świadomie – bo nie można inaczej – zadali wieczną śmierć – ocalić. Ludzie pocieszają się wprawdzie, że jeszcze żyją, nic im się nie stało, a zapominają o tym, że ucieczka od Boga, ucieczka w ciemność to ucieczka ze śmiertelną raną, która się nie może inaczej skończyć, jak tylko śmiercią. I nad tym stanem
rzeczy mówi Chrystus: trzeba, żeby wywyższono na krzyżu Syna Człowieczego,
aby odwrócił ten bieg ku śmierci, żeby ludziom zagrożonym otworzył drogę powrotu i nadzieję życia, żeby mogli odzyskać to, co utracili przez swój śmiertelny
uczynek, który nazywa się grzechem.
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Chrystus mówi, że to jest Jego największa miłość, i to też jest największa miłość Ojca, który Syna swojego jednorodzonego dał, ażeby nikt nie zginął.
Św. Paweł dopowiada jeszcze, że to jest dar Boży, który nas, umarłych na skutek
naszych występków, przywraca do życia.
[11] To Chrystusowe słowo „potrzeba” powinno jako rezonans konieczny wzbudzić drugie, ludzkie słowo, to, które tak samo brzmi: potrzeba mi utrzymać żywy
kontakt z Chrystusem ukrzyżowanym, z Jego śmiercią, z Chrystusem podniesionym na krzyżu.
[12] Mojżesz kazał patrzeć swojemu ludowi na znak węża na pustyni, bo w tym
spojrzeniu było ocalenie – ocalenie dla ludzi zatrutych śmiertelnym jadem. I nam
trzeba patrzeć – jak tamtym ludziom – bo wszyscy w jakiś sposób otarliśmy się
o tę tajemnicę wiecznej śmierci; ten jad w jakiś sposób dotarł również i do naszego wnętrza.
Dlatego mówię, że trzeba i nam wpatrywać się w tamten znak z nadzieją, że
Chrystus nie umierał dla nas na próżno, dla nikogo z nas, bo to jest wolą Chrystusa – tak jak On to sformułował – żeby nikt nie zginął z tych, których mi Ojciec dał, a dał Mu wszystkich nas.
[13] I to jest myśl przewodnia całego postu. Jeżeli was czasem nachodzą takie
myśli, że jest pewna monotonia w tym wracaniu do rozważania męki i śmierci
Chrystusa, że jest to trochę takie bezpłodne myślenie o czymś, co się stało bardzo
dawno, że to wykrzesywanie jakichś uczuć współczucia i współcierpienia z Chrystusem jest nużące, to to jest znak, żeście minęli właściwy tor myślenia. Chrystus
nie szuka naszego współczucia. Chrystus nie chce, żebyśmy płakali nad Nim. On
tylko chce pociągnąć nas do takiej bliskości, w której byśmy nawiązali wewnętrzny duchowy kontakt z Jego śmiercią, żeby w nas spełniło się to, co stary prorok
powiedział, że: Oto Pan mówi, przewiążę śmiertelną ranę mojego ludu.
[14] Ja jestem człowiekiem ze śmiertelną raną, może zagojoną, ale ciągle narażoną na to, że ją coś może otworzyć, i tylko On z krzyża może tę śmiertelną
ranę mojego człowieczeństwa przewiązać. Tylko w ukrzyżowanym Chrystusie
jest ratunek dla każdego grzesznika.
[15] I dlatego zostawiam wam na zakończenie tej naszej rozmowy przypomnienie trzech sposobów kontaktu i dotarcia do tajemnicy Chrystusowej śmierci.
Pierwszy to jest to, co św. Paweł nazwał „zanurzeniem się w śmierć Chrystusa” – to znaczy chrzest – mamy to za sobą, ale jest to najczęściej księga nieprzeczytana do końca i do końca niedomyślana. Jest to najczęściej księga o bogatej treści, z której przeczytaliśmy tylko kartę tytułową. Wiemy, że jesteśmy ochrzczeni
i gdzieś tam mamy swoją metrykę. A trzeba by ją było przeczytać myślami dojrzałego człowieka, który skosztował nieraz goryczy grzechu, lęku i przerażenia przed
tym, jak wygląda grzech i jak on owocuje w życiu moim i cudzym.
[16] Jeżeli mamy oczy przemyte wiarą, to nie trzeba zbyt wielkiego wysiłku, żeby odczytać tajemnicę grzechu i żeby równocześnie odczytać, jak wielkim
[10]
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wyzwoleniem jest ta łaska zamknięta w chrzcie św., która zanurzając nas w śmierci Chrystusa, daje nam możność zaczynania ciągle od nowa.
[17] To zaczynanie ciągle, co dnia od nowa, dokonuje się w drugim spotkaniu: spotkaniu z Ciałem i Krwią Chrystusa, na eucharystycznym stole, które sam
Chrystus nazwał pamiątką swojej śmierci. Spotkanie to może mieć dwojaką postać: jedną trochę z dystansem, wtedy, kiedy człowiek, przyszedłszy do kościoła, stanął na pewnym miejscu i tak został na nim do końca Mszy św. To bardzo
dobrze, że tak jest, ale trzeba pamiętać, że jest jeszcze drugie spotkanie i drugi kontakt wtedy, kiedy człowiek rusza z tego miejsca zajętego i w pewnym momencie dochodzi do stołu i bierze stamtąd, z rąk niewidzialnych Chrystusa, Jego
Ciało i Krew według Jego nakazu: Bierzcie i pożywajcie, bo kto pożywa, ma życie w sobie. Przynajmniej od czasu do czasu trzeba być w takim stanie, że człowiek może ruszyć z tego miejsca zajętego i uzyskać ten kontakt doskonały, kiedy Chrystus zanurza swoje umęczone na krzyżu Ciało i przelaną Krew w moim
człowieczeństwie, czyniąc z nich pokarm i napój.
[18] A przygotowaniem do tego spotkania pełnego jest trzeci kontakt ze śmiercią
Chrystusa, to jest spotkanie z miłosierdziem i przebaczeniem, gdzie Chrystus mówi
człowiekowi: Dałem za ciebie całego siebie. Dałem za ciebie wszystko, co miałem
na świecie, po to, żebyś mógł w każdej chwili wrócić i z tej miłości pokutującej mojej
skorzystać. Daję ci więc taką cząstkę pokuty, która jest przeze mnie wymyślona dla
ciebie i dla ciebie przeznaczona, żebyś mógł zawsze wstać, żebyś mógł zawsze przewiązać tę swoją śmiertelną ranę, żebyś mógł zawsze zacząć żyć na nowo i brać chleb,
chleb życia z ołtarza, przy którym umówiłem się ze swoimi uczniami.
[19] To jest, moi drodzy, ta treść Wielkiego Piątku, nad którą człowiek wierzący powinien powtórzyć za Chrystusem słowo: potrzeba. Naprawdę potrzeba tego
potrójnego spotkania i tego potrójnego kontaktu ze śmiercią Chrystusa. Naprawdę
trzeba Go spotkać, bo tylko w Nim i jedynie w Nim jest dla nas życie, życie wieczne.
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wikariusz w parafii św. Marii Magdaleny w Rabce (1936–1942), następnie w Czarnym Dunajcu (1942–1943), w parafii Najświętszej Rodziny w Zakopanem (1944–1946) i św. Szczepana w Krakowie (1946–1947), gdzie jednocześnie pełnił obowiązki kapelana krakowskiej
Chorągwi Harcerek i katechety w VII Gimnazjum. W 1947 r. został mianowany prefektem
krakowskiego seminarium duchownego, a rok później duszpasterzem akademickim przy
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udział w soborze watykańskim II, przekazując następnie jego naukę m.in. w ramach Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej (od 1969 r.), Komisji do spraw Apostolstwa Świeckich
oraz w Radzie Kapłańskiej, przede wszystkim zaś jako niezrównany kaznodzieja, szczególnie popularny w środowiskach krakowskiej inteligencji. Jego dorobek kaznodziejski stawia
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Wielcy mówcy Kościoła w Polsce, Kraków 2005, s. 381–392; E. Gigilewicz, EK 15, s. 545–546.

Objaśnienia
Tytuł: „Potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego…” – homilia ta została wygłoszona
w Wielki Piątek, 28 marca 1976 r. Tytuł jest cytatem wziętym z J 3, 14. Wywyższenie Jezusa
na krzyżu to Jego śmierć dokonana dla zbawienia świata.
[1]

Trzeba, żeby wywyższono Syna Człowieczego – por. J 3, 14.
Mojżesz wywyższył węża na pustyni – ewangelista Jan posługuje się porównaniem do węża miedzianego, o którym wspomina Lb 21, 8–9. Porównanie to podkreśla konieczność
wiary do zbawienia. Jak ukąszeni przez węże unikali śmierci dzięki ufnemu spojrzeniu
na miedzianego węża, tak wierzący w Chrystusa unikną śmierci wiecznej, to znaczy potępienia (por. J 12, 31–33). Wykonany przez Mojżesza miedziany wąż niosący ratunek
ukąszonym jest symbolem potęgi i dobroci Bożej. „Ocalenie znajdował nie w tym, na co
patrzył, ale w Tobie, Zbawicielu wszystkich” – stwierdza Księga Mądrości (Mdr 16, 7).
Dla Jana Ewangelisty (3,14 n) wąż miedziany był typem Zbawiciela, podwyższonego na
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drzewie krzyża. W tym sensie wypowiadali się także niektórzy ojcowie Kościoła, zwłaszcza święci Ambroży i Augustyn.
[3]

aby nikt nie zginął, ale każdy miał życie wieczne – por. J 3, 16.

[10]

Syna swojego jednorodzonego dał, ażeby nikt nie zginął – por. J 3, 16.
nas, umarłych na skutek naszych występków, przywraca do życia – por. Ef 2, 5.

[12]

nikt nie zginął z tych, których mi Ojciec dał – por. J 3, 16; 8, 28; 12, 32.

[13]

Oto Pan mówi, przewiążę śmiertelną ranę mojego ludu – por. Iz 30, 26.

[15]

„zanurzeniem się w śmierć Chrystusa” – por. Rz 6, 1 nn. Z praktyki chrztu udzielanego katechumenowi przez zanurzenie w wodzie wyprowadza św. Paweł swą teologię. Chrzest
jest przede wszystkim zanurzeniem w Chrystusa, w Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie; jest przyobleczeniem się w Chrystusa. Ochrzczony umiera grzechowi i przechodzi
ze śmierci do życia w Bogu.

[17]

kto pożywa, ma życie w sobie – por. J 5, 26; 6, 53.

Edward Staniek

Los Sprawiedliwego:
Abel i Chrystus
[1] Rozważamy mękę Jezusa Chrystusa. Sam Bóg przebywający w ludzkim
ciele zostaje przez ludzi zamordowany. Przyszedł do swojej własności, a swoi nie
tylko Go nie przyjęli, ale w niezwykle okrutny sposób zabili. To jest jakiś wielki
paradoks – najsprawiedliwszy, najświętszy człowiek, jaki kiedykolwiek chodził
po ziemi, zostaje uznany za winnego i ukrzyżowany. Dokonało się to publicznie
i oficjalnie. Pod wyrokiem śmierci Jezusa przybiły swe pieczęcie dwa urzędy: religijny, tzn. Sanhedryn, a najwyższy kapłan złożył swój podpis, oraz przedstawiciele urzędu państwowego: Herod i Piłat. Piłat był świadomy niewinności Jezusa, umył ręce, a mimo to złożył podpis pod wyrokiem śmierci.
[2] Dlaczego tak się stało i dlaczego tak się dzieje? Niszczenie ludzi sprawiedliwych to nie tylko czasy Jezusa Chrystusa. Tak było i tak jest w dniu dzisiejszym.
Oto sprawiedliwy, dobry i kochający wszystkich Papież na oczach tysięcy ludzi
otrzymuje śmiercionośne strzały. Odtąd jeździ po świecie w kuloodpornej gablocie. Dlaczego? Przecież to jest wbrew ludzkiej logice. Powinno być odwrotnie,
to ci, którzy strzelają, winni być zamknięci, by ich ochronić przed zemstą. Tymczasem oni chodzą bezkarnie i celują w sprawiedliwych. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego świat nienawidzi sprawiedliwych?
[3] Aby to zrozumieć, trzeba otworzyć Pismo Święte i odczytać opis pierwszego morderstwa, jakie dokonało się na ziemi. Pojawia się ono równocześnie
z pojawieniem człowieka. Oto pierwszy syn Adama morduje swego młodszego brata. I za co go morduje? Za to, że ten wyrządził mu krzywdę? Nic podobnego. Morduje go za to, że Abel jest sprawiedliwy. Abel jest typem Chrystusa.
Ktokolwiek chce zrozumieć coś z dramatu Wielkiego Piątku, musi wcześniej
uważnie odczytać scenę z Księgi Rodzaju. Posłuchajmy tych słów: „Abel był
pasterzem trzód. Kain zaś uprawiał rolę. Gdy po niejakim czasie Kain składał dla Boga w ofierze płody roli, Abel składał również pierwociny swej trzody.
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Bóg wejrzał na Abla i na jego ofiarę. Na Kaina zaś i jego ofiarę nie chciał patrzeć. Smuciło to bardzo Kaina i chodził z ponurą twarzą”. Obaj bracia są wierzący i praktykujący. Obaj wiedzą, że Bóg istnieje, i składają Mu ofiary z pracy
rąk swoich. Bóg kocha młodszego brata i przyjmuje jego ofiary. Abel jest miły
Bogu i dlatego miła Mu jest jego ofiara. Kain nie podoba się Bogu i dlatego nie
przyjmuje jego ofiary.
[4] Kto to jest człowiek sprawiedliwy? To człowiek, w którym Bóg ma upodobanie, który żyje w przyjaźni z Bogiem, który cieszy się Bożym błogosławieństwem.
I właśnie dlatego, że żyje w przyjaźni z Bogiem, jest człowiekiem szczęśliwym.
To szczęście promieniuje z jego twarzy. Kain jest nieszczęśliwy i to nieszczęście
promieniuje z jego twarzy. Wiadomo, że wystarczy na jedną sekundę zobaczyć
człowieka nieszczęśliwego, by odkryć dramat jego serca.
[5] „Bóg zapyta Kaina: «Dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną; jeśli zaś nie
będziesz dobrze postępował, grzech waruje u wrót i łasi się do ciebie, a przecież
to ty masz nad nim panować»”.
[6] Oto Bóg ujawnia dwie przyczyny nieszczęścia Kaina. Kain jest nieszczęśliwy, ponieważ nie zachowuje Bożego prawa, nie postępuje dobrze. Jest to ujęte
w słowach samego Boga: „Gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną”.
Kain zerwał przyjaźń z Bogiem, poszedł przez życie swoją własną drogą i w ten
sposób utopił się w samotności. Człowiek, który zrywa z Bogiem, wchodzi na
drogę, która wiedzie nad przepaść samotności. Z tej samotności nie potrafi go
nikt uleczyć. Człowiek jest sam. Nie ratuje go towarzystwo biorące udział w jego
nieprawości, nie da się tej samotności utopić w kieliszku, nie da się jej niczym
uleczyć. Dlatego tego typu ludzie ostatecznie najczęściej sięgają po samobójstwo.
Tak sięgnął po sznur Judasz.
[7] Istnieje jeszcze drugi powód nieszczęścia Kaina. Jest nim zazdrość. Ona go
zabiła. Tu również odkrywamy wykładnik, po którym poznajemy, czy smutek na
twarzy człowieka pochodzi z choroby, z doświadczenia, jakie Bóg na niego zsyła, czy też z grzechu. Jeżeli pochodzi z doświadczenia Bożego, człowiek smutny
szuka ludzi szczęśliwych i próbuje nawiązać z nimi kontakt, wejść w przyjaźń, ponieważ chce mieć udział w ich szczęściu. Natomiast jeżeli smutek na twarzy wywodzi się z grzechu, taki człowiek chce ludzi szczęśliwych niszczyć. Grzech bowiem jest zawsze dziełem szatana, a typowo szatańskim grzechem jest zazdrość,
która zmierza do zniszczenia szczęścia drugiego człowieka.
[8] Warto przy tej okazji zaznaczyć, że już na samym początku – a ciągle jesteśmy przy pierwszym morderstwie, jakie się dokonało na ziemi – do głosu dochodzi zazdrość i ona jest główną przyczyną wielu nieszczęść, jakie istnieją na
ziemi, łącznie z zamordowaniem Chrystusa. Św. Piotr wyraźnie powiada, że Jezus został zniszczony z powodu zazdrości. Szatański grzech. Zazdrość jest matką niezwykle wielu innych grzechów, a przede wszystkim nienawiści.
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Bóg wyraźnie mówi do Kaina: „Jeżeli nie będziesz postępował dobrze, grzech
waruje u wrót i łasi się do ciebie, a przecież to ty masz nad nim panować”. Szatan „waruje”, to znaczy czyha, ażeby się wślizgnąć w serce człowieka. O Judaszu
napisze św. Jan, że w wieczerniku „wszedł w niego szatan”. „Łasi się”, to znaczy
chce pozyskać człowieka. Św. Jan o Judaszu napisze: „A kiedy szatan nakłonił serce Judasza, aby Go wydał”. Według Boga człowiek powinien panować nad szatanem, nad grzechem. Nie wolno mu grzechu dopuścić do serca, zwłaszcza zazdrości. Kain nie zapanował. Zazdrość stopniowo wzrastała. Kain jest nieszczęśliwy,
widząc szczęście swojego brata. Jego szczęście jest dla niego wyrzutem sumienia,
ono jest dla niego torturą i dlatego postanawia brata zamordować.
[10] „Rzekł Kain do Abla, brata swego: «Chodźmy na pole». A gdy byli na polu,
Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił go”. Oto bardzo krótki opis pierwszego morderstwa dokonanego na ziemi. Sprawiedliwy nic nie przeczuwa. Morderca planuje zbrodnię. Wybiera miejsce z dala od rodziców, oni bowiem mogli
być świadkami tego morderstwa. Wyprowadza swoją ofiarę w pole, tam gdzie go
nikt nie widzi. Z Bogiem Kain się nie liczy. Liczył się jeszcze, jak z tego wynika,
z opinią ludzi. I oto pierwszy sprawiedliwy człowiek leży martwy. Więcej, jest
to wówczas jedyny człowiek sprawiedliwy na ziemi. Niesprawiedliwa jest matka, Ewa, niesprawiedliwy jest ojciec, Adam, bo popełnił grzech, i niesprawiedliwy jest Kain, w tym momencie morderca. Sprawiedliwego na ziemi nie ma. Tu
na ziemi nie ma miejsca dla sprawiedliwych ludzi. Tu jest królestwo grzechu. Zadowolony jest morderca i nakarmiona jest krwią brata jego zazdrość.
[11] Bóg to widzi i przemawia do mordercy. „Wtedy Bóg zapytał Kaina: «Gdzie
jest brat twój, Abel?» On odpowiedział: «Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego?» Rzekł Bóg: «Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie
z ziemi! Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, która rozwarła swą paszczę, aby
wchłonąć krew brata twego, przelaną przez ciebie. Gdy rolę tę będziesz uprawiał,
nie da ci już ona więcej plonu. Tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi»”. Pytanie,
które chodzi za każdym mordercą: Gdzie jest brat twój? Gdzie jest twoja ofiara?
Głos sumienia, głos Boga. I próba zagłuszenia tego głosu przy pomocy kłamstwa: „Nie wiem. Co mnie to obchodzi”. Do morderstwa dodane kłamstwo. Nie
ma żalu, nie ma prośby o przebaczenie. Jest maskowanie swojej zbrodni, udawanie, że morderca o niczym nie wie.
[12] Bóg otwiera oczy na wielkość zbrodni. „Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi”. Okazuje się, że Bóg nie tylko przyjmuje ofiarę
człowieka, którego kocha, ale również słyszy krzyk jego niewinnie rozlanej krwi.
Każdy sprawiedliwy po śmierci modli się na ziemi. Krew sprawiedliwego woła
głośno o pomstę do nieba.
[13] Tu dotykamy istoty sprawy. Nieszczęścia sprawiedliwych to jest rezultat
walki zła z Bogiem. Samego Boga zło nie dosięgnie i dlatego szuka tych, którzy
Bogu są mili, a więc sprawiedliwych, i w nich uderza. Oczywiście ten, kto uderza
[9]
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w sprawiedliwego, uderza w Boga i wcześniej czy później Bóg uderzy w niego.
Bóg wyraźnie uderza w Kaina. Rzuca na niego przekleństwo, a więc nie będzie
błogosławieństwa, nic w życiu nie będzie się mu wiodło, daremny trud. Przeklęty jest on i przeklęty jest warsztat jego pracy, ziemia. Bóg czyni go tułaczem
i zbiegiem, to znaczy wypełnia jego serce ciągłym niepokojem. Niepokój bowiem
czyni z człowieka tułacza, człowieka bez domu, lękającego się, człowieka ciągle
niespokojnego. Widzimy tu, jak kara wymierzona mordercy potęguje ilość nieszczęść na ziemi. Kain od tego momentu będzie jeszcze bardziej nieszczęśliwy
i jeszcze bardziej groźny dla sprawiedliwych.
[14] Po sprawiedliwości żądalibyśmy kary śmierci dla Kaina: oko za oko, ząb za
ząb, życie za życie. I tak sądził Kain. Tymczasem Bóg postanawia inaczej. „Kain
rzekł do Boga: «Zbyt wielka jest kara moja, abym mógł ją znieść. Skoro mnie teraz wypędzasz z tej roli, mam się ukrywać przed Tobą, i być tułaczem i zbiegiem
na ziemi, każdy, kto mnie spotka, będzie mógł mnie zabić». Ale Bóg mu odpowiedział: «O, nie! Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną karę poniesie». Dał
też Bóg znamię Kainowi, aby go nie zabił, ktokolwiek go spotka. Po czym Kain
odszedł od Boga i zamieszkał w kraju Nod, na wschód od Edenu”. A więc Bóg
nie tylko nie usuwa z ziemi mordercy, ale zapewnia mu opiekę, zapowiadając, że
siedem razy mocniej ukarze mordercę Kaina. To jest wielka tajemnica. Okazuje
się, że życie człowieka przeklętego, na przeklętej ziemi, życie tułacza, jest większą
karą w oczach Boga, aniżeli śmierć. Bóg się zgodził, ażeby ziemię zamieszkiwali
ludzie źli. Bo Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale by grzesznik się nawrócił i żył.
[15] Kain się nie nawrócił, a zło w jego rodzie wzrastało. A wzrastało do takiego stopnia, że Księga Rodzaju zaznacza, iż piąty potomek Kaina, niejaki Lamek,
tak oświadczył: „Gotów jestem zabić człowieka dorosłego, jeśli on mnie zrani,
i dziecko – jeśli mi zrobi siniec! Jeżeli Kain miał być pomszczony siedmiokrotnie, to Lamek siedemdziesiąt siedem razy!”. Zło utrwala sobie panowanie na
ziemi. Warto zwrócić uwagę na to, że ci źli zaczynają wzajemnie siebie mordować. Dobry człowiek nie zabije Kaina, tylko zły go może zabić. A Lamek dochodzi do wniosku, że za jedną głowę można strącić siedemdziesiąt głów. I takie jest prawo tego świata.
[16] Ziemia zapełnia się nie owcami, ale wilkami i zamienia się nie w jedną
owczarnię jednego pasterza, ale w jedno potężne stado wilków pod przewodnictwem jednego rozbójnika. Bóg jednak nie zrezygnował i w to stado wilków ciągle
posyłał swoje owce, ciągle posyłał sprawiedliwych, a na ziemi ciągle na nich urządzano polowanie. Wreszcie posłał swojego Syna, Baranka bez skazy, i On również dostał się w ręce zła. Zniszczyli Go, jak Abla. Tak posyła Bóg w każdym pokoleniu. To my jesteśmy posłani, jak owce między wilki. Jest to wielka tajemnica.
[17] Bóg bowiem wie, że w tych wilkach jest ludzkie serce, i chce, żeby przynajmniej część z nich się nawróciła. Chodzi Mu o to, by oni odkryli piękno
sprawiedliwości i stanęli po stronie dobra. Tak będzie do końca świata. Dopiero
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w momencie zmartwychwstania Bóg wskrzesi wszystkich sprawiedliwych – od
Abla aż do ostatniego sprawiedliwego, jaki będzie na ziemi, a sam objawi się jako
Dobry Pasterz wyprowadzający swoje owce. One zaświadczą przeciw ludziom
złym. Chodzi o to, byśmy mając do dyspozycji tych kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat życia na ziemi, zawsze należeli do pokolenia Abla sprawiedliwego,
nawet wtedy, gdy przyjdzie podzielić jego los. Pamiętajmy, że sam Chrystus należy do tego pokolenia i że to pokolenie posiądzie ziemię. Ostateczne zwycięstwo należy do sprawiedliwych, a nie do złych. To jest wielka prawda, o której
Bóg przekona świat w momencie zmartwychwstania.

F
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Objaśnienia
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przyjął jedynie ofiarę Abla, co wzbudziło w Kainie uczucie zazdrości, które doprowadziło go
do bratobójstwa. Ofiara krwi Abla, pierwszego męczennika (Mt 23, 35; Łk 11, 51), wołająca
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[1]

Przyszedł do swojej własności, a swoi nie tylko Go nie przyjęli – por. J 1, 11.
Sanhedryn – (hebr. sanhedrin, od gr. synedrion wspólne posiedzenie), oficjalna rada żydowska w Jerozolimie pod panowaniem rzymskim, zwana Wielkim Sanhedrynem. Pełniła funkcje polityczne, religijne i sądownicze. Składała się z 71 członków, początkowo
głównie z arystokracji saducejskiej. Jej przewodniczącym z urzędu był arcykapłan. Liczba
nawiązywała do rady 70 starszych powołanej przez Mojżesza (Lb 11, 16). Od przejścia
Judei pod administrację rzymską (6 r. po Chr.) stał się najwyższym (oprócz arcykapłana) autorytetem religijnym i prawnym w kraju, stanowiąc ograniczoną formę rządu autonomicznego. W czasach Jezusa Sanhedryn składał się z przedstawicieli kapłanów, patrycjatu świeckiego (tzw. starsi) i uczonych w Piśmie (por. Mt 16, 21; 27, 41; Mk 15, 1;
Łk 9, 22; 20, 1). Za zgodą Rzymu Sanhedryn miał praktycznie nieograniczone kompetencje w sprawach kultu i religii, mógł interpretować przekazane przez tradycję prawo,
a także karać religijne przestępstwa względem Tory lub wymierzone przeciw świętości
świątyni. W czasach Jezusa Chrystusa jurysdykcji Wielkiego Sanhedrynu z Jerozolimy
podlegało tylko 11 okręgów Judei, ale de facto jego władzę uznawali Żydzi z całego świata (por. Dz 9, 2; 22, 5; 26, 12). Zob. R. Zając, EK 17, s. 1047–1049.
Herod – imię władców panującej w Palestynie dynastii, której początek dał Herod
Wielki (ur. ok. 73–zm. 4 przed Chr.). W kazaniu chodzi o Heroda Antypasa (ur. 22
przed Chr.–zm. 39 po Chr.), nazywanego królem (Mt 14, 9; Mk 6, 14). Wychowywał się najpierw razem z Menaenem (Dz 13,1), potem przebywał na dworze cesarskim w Rzymie. Ożenił się z córką króla Nabatejczyków Aretasa IV, którą porzucił
dla Herodiady. Za potępienie tego związku Jan Chrzciciel został uwięziony i skazany
przez Heroda na śmierć (Mk 6, 14–29). W NT znany jest jako Herod (Mt 14, 1–6;
Mk 8, 15; Łk 3, 19; 9, 9; 23, 7–12; Dz 4,27). Chrystus nazwał go „lisem” (Łk 13, 32).
Zob. J. Stępień, EK 6, 794.
Piłat – Poncjusz Piłat był namiestnikiem rzymskim (prokuratorem) Judei w l. 26/27–37.
W czasie jego urzędowania Jezus Chrystus został skazany na karę śmierci przez ukrzyżowanie. Zarządzając peryferyjną prowincją, Piłat wypełniał wiele różnych czynności
administracyjnych i prawnych. Ewangelie wzmiankują o jego surowych rządach i konfliktach ze społecznością żydowską (Mk 15, 7; Łk 13, 1; 23, 19). Wydarzenia poprzedzające śmierć Jezusa stały się powodem zawiązania przyjaźni między Piłatem a Herodem Antypasem, chociaż Łukasz Ewangelista nie wyjaśnia dokładnie tła tej przemiany
(Łk 23, 12). Według ewangelistów Piłat sprawował władzę sądowniczą wobec Jezusa
(Mk 15, 1–15; Mt 27, 1–2.11–26; Łk 23, 1–25; J 18, 28–40). Mimo oskarżeń starszyzny żydowskiej o nawoływanie do buntu przeciw cezarowi Piłat uznał Go za niewinnego
i starał się uwolnić Jezusa (Mk 15, 9–15; Mt 27, 17–26; Łk 23, 16–25; J 19, 12), a wyrok skazujący wydał dopiero pod naciskiem tłumu, który zażądał skazania króla żydowskiego i uwolnienia Barabasza (Mk 15, 11–15; Mt 27, 20–22; Łk 23, 18). Zob. K. Mielcarek, EK 15, s. 597–598.

[2]

Papież na oczach tysięcy ludzi otrzymuje śmiercionośne strzały – mowa o zamachu na życie papieża Jana Pawła II dokonanego na Placu św. Piotra w Rzymie 13 maja 1981 r.,
o godz. 17.17, przez Turka Mehmeta Alego Agcę.

[3]

„Abel był pasterzem trzód […] z ponurą twarzą” – Rdz 4, 2–5.
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[5]

„Bóg zapyta Kaina […] nad nim panować»” – Rdz 4, 6–7.

[6]

Judasz – należący do grupy Dwunastu uczeń Jezusa, który go zdradził; zob. komentarz
[2] do: Antoni Szlagowski, Konferencya II, Piotr i Judasz – skrucha i rozpacz.

[9]

„wszedł w niego szatan” – J 13, 27.
„A kiedy szatan nakłonił serce Judasza, aby Go wydał” – J 13, 2.

[10]

„Rzekł Kain […] i zabił go” – Rdz 4, 8.

[11]

„Wtedy Bóg zapytał Kaina […] zbiegiem będziesz na ziemi” – Rdz 4, 9–12.

[14]

oko za oko, ząb za ząb – Wj 21, 24; Kpł 24, 20; Pwt 19, 21 – klasyczne sformułowanie prawa talionu (ius talionis), prawa kary opartej na zasadzie odpłaty równie okrutnej jak czyn
przestępcy; kara talionu występowała w szerokim zakresie już w Kodeksie Hammurabiego.
„Kain rzekł do Boga […] na wschód od Edenu” – Rdz 4, 13–16.

[15]

„Gotów jestem zabić […] siedemdziesiąt siedem razy!” – Rdz 4, 23–24.

[16]

jedną owczarnię jednego pasterza – por. J 10, 16.

[17]

Dobry Pasterz – J 10, 11.
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K A Z A N I A W K U LT U R Z E P O L S K I E J

Pasja Chrystusowa była i jest tematem we wszystkich właściwie rodzajach i gatunkach literackich. Tu jednak interesuje nas przede wszystkim kazanie jako
gatunek oratorstwa kościelnego, łączący zawartość teologiczną z perswazyjnymi i wychowawczymi środkami oddziaływania, które w pewnym uproszczeniu
dadzą się sprowadzić do pierwszych trzech części składowych teorii retorycznej: inwencji, dyspozycji i elokucji. Właśnie pod tym kątem, mianowicie jako
twory językowo-literackie, kazania staropolskie warto dziś czytać, jako takie
przedstawiają bowiem dla nas największą wartość. Oczywiście nie wolno przy
tym pomijać zawartości teologiczno-egzegetycznej, jako że właśnie kazania,
zapisywane i wydawane drukiem w wielkiej obfitości, są miarodajnym świadectwem stanu świadomości kaznodziejów i ich odbiorców. Jesteśmy najzwyczajniej ciekawi, jak nasi przodkowie pojmowali tajemnice wiary, co słyszeli
w świątyniach, jak interpretowali teksty biblijne. Kościół najlepiej przedstawia
się potomnym poprzez ambonę lub raczej to, co z niej przeszło pod drukarskie prasy (z wprowadzenia).

EDYCJE KOLEKCJI
TEMATYCZNYCH

3

KAZANIA W KULTURZE POLSKIEJ
EDYCJE KOLEKCJI TEMATYCZNYCH

K A Z A N I A

PA S Y J N E

KAZANIA W KULTURZE POLSKIEJ

Miło mi zaprezentować owoce prac nad projektem Kazania w kulturze polskiej. Edycje kolekcji tematycznych, którego celem było naukowe opracowanie
trzech antologii zawierających polskie kazania maryjne, funeralne i pasyjne
od XIV do XXI wieku. Te ogromne obszary najbardziej zaniedbanego badawczo działu naszego piśmiennictwa stanowią cenny materiał źródłowy
do poznania dziejów języka, literatury, sztuki, kultury religijnej, duchowości
i obyczajów (ze słowa redaktora).

JANUSZ S. GRUCHAŁA
KAZIMIERZ PANUŚ
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