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PROLOG 

 

Mój synu, jesteś skautem. 

Wiesz kim jest skaut? 

Zwiadowcą, Panie. 

- A zwiadowca to przewodnik. 

Znasz historię ślepca, który chciał prowadzić innego ślepca: 

Obydwaj wpadli do dołu i zginęli. 

- Panie, jeśli zechcesz mnie prowadzić to nieszczęście na mnie nie przyjdzie. 

- Masz rację mnie przywołując: jestem pierwszym przewodnikiem, jestem pierwszym zwiadowcą. 

Jestem nie tylko przewodnikiem, ale i drogą; 

Nie tylko zwiadowcą, ale i światłem; 

A ten kto idzie za mną, nie kroczy w ciemnościach. 

Pójdź za mną, a będziesz widział jaśniej. 

Pójdź za mną, a twoje światło oświeci twoich braci skautów. 

Pójdź  za mną, a uczynię z Ciebie skauta, 

To znaczy przewodnika ludzi. 

Tak jak byli nimi chłopcy z Galilei, 

Którzy nazywali się Jakub i Jan, Piotr, 

Andrzej i Filip i inni, 

Którzy byli moi pierwszym zastępem. 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE 

 

1 Na początku było Słowo
1
,  

a Słowo było u Boga
1
,  

i Bogiem było Słowo.  

2 Ono było na początku u Boga.  

3 Wszystko przez Nie się stało,  

a bez Niego nic się nie stało,  

co się stało
2
.  

4 W Nim było życie
3
,  

a życie było światłością
3
 ludzi,  

5 a światłość w ciemności świeci  

i ciemność jej nie ogarnęła.  

6 Pojawił się człowiek posłany przez Boga -  

Jan mu było na imię
4
.  

7 Przyszedł on na świadectwo,  

aby zaświadczyć o światłości,  

by wszyscy uwierzyli przez niego.  

8 Nie był on światłością,  

lecz [posłanym], aby zaświadczyć o światłości.  

9 Była światłość prawdziwa,  

która oświeca każdego człowieka,  

gdy na świat przychodzi
5
.  

10 Na świecie było [Słowo],  

a świat stał się przez Nie,  
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lecz świat
6
 Go nie poznał

6
.  

11 Przyszło do swojej własności,  

a swoi Go nie przyjęli.  

12 Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,  

dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi
7
,  

tym, którzy wierzą w imię Jego -  

13 którzy ani z krwi,  

ani z żądzy ciała,  

ani z woli męża,  

ale z Boga się narodzili
8
.  

14 A Słowo stało się ciałem
9
  

i zamieszkało
9
 wśród nas.  

I oglądaliśmy Jego chwałę,  

chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,  

pełen
9
 łaski i prawdy. 

 

(Ewangelia wg św. Jana 1, 1-14) 

 

Na początku było Słowo, czyli Ja, który do ciebie mówię. Byłem u Boga i byłem, jestem Bogiem. 

Wszystko się stało przeze Mnie, a beze Mnie nic się nie stało. We Mnie jest życie, życie prawdziwe i 

pełne, które daje ludziom światło.  

To żywe światło, którym jestem, świeci w ciemnościach, a ciemności go nie ogarniają.  

 Żył kiedyś człowiek o imieniu Jan, którego wysłałem jako posłańca przede Mną. Miał on za zadanie 

pokazać ludziom światło i doprowadzić ich do wiary w to światło, to znaczy we Mnie. 

I taka jest dzisiaj, moje dziecko i mój skaucie, również twoja misja. 

Tak samo jak Jan Chrzciciel, który nie był światłem, ale prorokiem Światła i nie przyciągał ludzi do 

siebie, ale do Mnie, tak i ty nie możesz wynosić się ponad moje znaki. Twoje słowa i twój przykład 

powinny prowadzić twoich kolegów i braci skautów do Mnie. 

Ja jestem światłem, które oświeca wszystkich ludzi przychodzących na ten świat. 

Ten świat, który stworzyłem, nie poznał mnie; przyszedłem do moich, a moi Mnie nie przyjęli. 

Co innego jednak ci, którzy mnie przyjęli! Tym dałem wszystko to, co pozwoli im stać się dziećmi 

Bożymi.  

Ja, Słowo, stałem się ciałem. 

Chciałbym, mój synu, objawić się na nowo. 

 W tobie.  

Bo każdy chrześcijanin jest drugim Mną. Skaut zaś albo jest doskonałym chrześcijaninem albo jest 

nikim. 

Tak, chcę, żeby twoje kruche dziecięce ciało, uświęcone moją łaską, rozświetlone moją miłością, było 

jak monstrancja ukazująca moją boskość. Chcę, żeby ta boskość promieniowała z twojej twarzy i z 

twoich czystych oczu, tak żeby ludzie widząc cię tak napełnionego łaską i prawdą, mogli wyczytać z 

nich moją chwałę, chwałę Syna Jednorodzonego. 

 

ZWIASTOWANIE 

 

26 W szóstym miesiącu
9
 posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, 27 do 

Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida
10

; a Dziewicy było na imię Maryja. 

28 Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona
11

, pełna łaski, Pan z Tobą, ».  

29 Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. 30 Lecz anioł rzekł 

do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. 31 Oto poczniesz i porodzisz Syna, 

któremu nadasz imię Jezus. 32 Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da 
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Mu tron Jego praojca, Dawida. 33 Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie 

będzie końca». 34 Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»
12

 

35 Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też 

Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym
13

. 36 A oto również krewna Twoja, Elżbieta, 

poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. 37 Dla Boga 

bowiem nie ma nic niemożliwego». 38 Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się 

stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł. 

 

(Ewangelia wg św. Łukasza 1, 26-38) 

 

Żeby mnie poznać, trzeba poznać również moją Matkę. 

 Ojciec mój posłał anioła Gabriela do małego miasta w Galilei, zwanego Nazaret do młodej dziewczyny, 

która dopiero co poślubiła potomka z rodu Dawida, Józefa. Ta młoda dziewczyna miała na imię Maryja. 

Anioł wszedł do niej i powiedział: „Bądź pozdrowiona Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą; błogosławiona 

jesteś między niewiastami.” 

Było to pierwsze „Zdrowaś Maryjo” na świecie. 

Trzeba było anioła, żeby to powiedzieć. 

I nie mówił tego od siebie, ale od mojego Ojca. Powtarzał tylko to, co mój Ojciec polecił mu 

powiedzieć tej młodej dziewczynie. 

A ona, jako, że była skromna, zmieszała się na te słowa. 

Słowa, które były w pełni prawdziwe. 

Niemniej, ten komplement ją przestraszył. 

Była pokorna. 

A ty, mój skaucie, czy boisz się komplementów? 

Anioł musiał ją uspokoić. Oznajmił jej, że porodzi syna, któremu nada imię Jezus, i że będzie on 

Synem Najwyższego. On da Mu królestwo Jego praojca Dawida, a panowaniu Jego nie będzie końca.  

Jakiej matce przepowiedziano kiedykolwiek podobny los dla jej dziecka? 

Pomyśl, że Maryja była biedna, a powiedziano jej, że zostanie Matką króla. Tego Króla. 

Pomyśl, że była ona kobietą, a powiedziano jej, że jej syn będzie Synem Bożym. 

A zatem? 

Ona tymczasem nie pozwoliła się zaślepić wizji tego królewskiego splendoru i zwyczajnie zapytała 

jak to się stanie, skoro nie zna męża. 

Bo Maryja była czysta. 

Nie tylko czysta; ona była Dziewicą. 

I chciała nią pozostać mimo wszystko. 

Kiedy więc  Anioł jej odpowiedział, że jej macierzyństwo nie będzie podobne do innych, i że 

wszystko to, co się w niej stanie będzie dziełem Ducha Świętego, uspokoiła się i jak posłuszna córka 

powiedziała: 

„Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa.” 

 

I tak stała się moją Matką. 

Maryja była pokorna. 

Była czysta. 

 

Nie zapominaj o Niej. 
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NAWIEDZENIE 

 

39 W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] 

Judy
14

. 40 Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. 41 Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie 

Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. 42 Wydała ona okrzyk i 

powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona
15

. 

43 A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? 44 Oto, skoro głos Twego pozdrowienia 

zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. 45 Błogosławiona jesteś, 

któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana». 

46 Wtedy Maryja rzekła:  

 

«Wielbi dusza moja Pana,  

47 i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.  

48 Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.  

Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,  

49 gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.  

Święte jest Jego imię -  

50 a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją.  

51 On przejawia moc ramienia swego,  

rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.  

52 Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.  

53 Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.  

54 Ujął się za sługą swoim, Izraelem,  

pomny na miłosierdzie swoje -  

55 jak przyobiecał naszym ojcom -  

na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki». 

 

(Ewangelia wg św. Łukasza 1, 39-55) 

 

Moja Matka była również bardzo opiekuńcza. 

Dowiedziała się od anioła, że jej kuzynka Elżbieta spodziewa się syna. Tego syna, który miał mnie 

poprzedzić, tego, który był moim pierwszym zwiadowcą. 

Wyruszyła natychmiast, żeby jej pogratulować i żeby jej służyć w oczekiwaniu na narodziny mojego 

małego kuzyna. 

Ja naprawdę jestem człowiekiem, mój skaucie. Przyszedłem na ziemię do rodziny takiej jak inne 

rodziny. Ja, Syn Boga, miałem rodzinę, dziadków, kuzynów. 

Wyruszyła, mimo, że przejście z Nazaretu do Hebronu było dużym kłopotem. 

Wyruszyła więc razem ze Mną w swoim sercu i to Ja byłem przyczyną jej skupienia i radości. 

Ty także, kiedy wyruszasz w podróż, niech to będzie podróż mająca na celu służbę. Nie zapominaj  

Mnie zabrać w twoim sercu poprzez komunię i łaskę. 

Zobaczysz jak twoja dusza będzie lekka i przekonasz się, że twoje stopy mogą dostać skrzydeł. 

 

*** 

Przyszła życzliwa i z ogromną uprzejmością pozdrowiła Elżbietę. 

Ona, która byłą już Matką Boga, przywitała pierwsza tą, która była matką zwykłego człowieka. 

A ty, czy byłbyś zazdrosny i drobiazgowy o względy, zaszczyty, pierwszeństwa?  

Pozdrawiaj więc pierwszy. Nawet jeśli jesteś szefem, to nie zmniejszy twojego autorytetu; wręcz 

przeciwnie, będą cię szanować i doceniać. 

Twój autorytet powinien opierać się na uprzejmości. 

Skaut jest życzliwy. 
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Cała poruszona tak wielkim zaszczytem, Elżbieta pozdrowiła ją tak samo jak zrobił to wcześniej 

anioł. 

To było drugie „Zdrowaś Maryjo”. 

Z tego wszystkiego obydwie pogratulowały sobie nawzajem swojego szczęścia, a moja Matka 

zaintonowała „Magnificat”. Ten sam „Magnificat”, który śpiewasz w każdą niedzielę podczas 

nieszporów w twojej parafii, ale którego nie rozumiesz.  

Jednakże słuchaj go, mój skaucie, ponieważ to jest pieśń pokory, a przez to, że jest pieśnią pokory jest 

również pieśnią szefów: 

 

«Wielbi dusza moja Pana,  

47 i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.  

48 Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.  

Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,  

49 gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.  

Święte jest Jego imię -  

50 a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją.  

51 On przejawia moc ramienia swego,  

rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.  

52 Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.  

53 Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.  

54 Ujął się za sługą swoim, Izraelem,  

pomny na miłosierdzie swoje -  

55 jak przyobiecał naszym ojcom -  

na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki». 

 

*** 

 

Ta dziewczyna, jaką była moja Matka, dobrze zrozumiała postępowanie  mojego Ojca 

Przedwiecznego. 

On i Ja, my zawsze tak działamy. 

Nie lubimy pychy. 

Komu zawdzięczasz wszystko to, co masz, to kim jesteś, jak nie Mnie? 

Czy to nie moja łaska cię szukała, mimo tego, że nie jesteś wiele wart? 

Spodobało mi się mieć cię jako mojego sługę, ale pod warunkiem, że sam zechcesz mi służyć. 

Tyle innych ludzi nie ma tego szczęścia, które ty masz. 

Jeśli rozumiesz swój obowiązek i jeśli umiesz pozostać wierny, możesz chwalić się posiadaniem 

szczęścia wiecznego.  

Uczynienie z ciebie prawdziwego skauta to naprawdę poważna sprawa. Bez mojej łaski nie byłbyś w 

stanie dotrzymać Twojej obietnicy i nie przestrzegałbyś Prawa Harcerskiego. To moja moc cię 

podtrzymuje. 

Bądź więc pokorny. 

Tym bardziej pokorny im wyższe zajmujesz stanowisko. Doświadczony skaut powinien być bardziej 

pokorny od tego, który dopiero zaczyna; zastępowy powinien być bardziej pokorny niż jego 

przyboczny, przyboczny bardziej niż jego zastępowy, a drużynowy bardziej niż wszyscy inni. 

Nie chcę pychy wśród moich skautów. 

Nie chcę pychy wśród tych, których ukochałem. 

Skaut jest pokorny: to jeszcze jedno z moich przykazań. 

 

 

 



NARODZENIE JEZUSA 

 

1 W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta
1
, żeby przeprowadzić spis ludności 

w całym państwie. 2 Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był 

Kwiryniusz
2
. 3 Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. 

4 Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego 

Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, 5 żeby się dać zapisać z poślubioną 

sobie Maryją, która była brzemienna. 6 Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas 

rozwiązania. 7 Porodziła swego pierworodnego
3
 Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w 

żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. 8 W tej samej okolicy przebywali w polu 

pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. 9 Naraz stanął przy nich anioł Pański i 

chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. 10 Lecz anioł rzekł do 

nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego 

narodu: 11 dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. 

12 A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w 

żłobie». 13 I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły 

Boga słowami:  

14 «Chwała Bogu na wysokościach,  

a na ziemi pokój  

ludziom Jego upodobania»
4
.  

15 Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: «Pójdźmy 

do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił». 16 Udali się też z 

pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. 17 Gdy Je ujrzeli, 

opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. 18 A wszyscy, którzy to 

słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. 19 Lecz Maryja zachowywała wszystkie 

te sprawy i rozważała je w swoim sercu. 20 A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga 

za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.  

 

21 Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię
5
, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał 

anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki]. 

 

(Ewangelia wg św. Łukasza 2, 1-21) 

Przebycie 150 kilometrów z Nazaretu do Betlejem, żeby wziąć udział w spisie ludności, nie 

było zbyt przyjemne dla mojego ziemskiego Ojca, Józefa i dla mojej Matki, która mnie 

oczekiwała.  

Niemniej jednak, rozkaz Cezara Augusta był uzasadniony i mój Ojciec z Matką, jako dobrzy 

obywatele byli mu posłuszni. (Bo bycie dobrym obywatelem, mój skaucie, nie polega na 

szemraniu i nieposłuszeństwie wobec rządzących pod pretekstem, że jest to tylko rząd, który 

wydaje rozkazy wedle własnych upodobań.) 

Wyruszyli do Betlejem, najmniejszego miasta w Judzie. Każdy, kto zmierzał do Betlejem 

myślał, że idzie tam, aby wypełnić zalecenie edyktu Kwiryniusza. 

Wszyscy się mylili. 

Jedynie mój Ojciec niebieski i moi ziemscy rodzice wiedzieli po co idą do Betlejem. 
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Oni wiedzieli, że to Ja mam się narodzić w Betlejem, ponieważ tak przepowiedzieli prorocy 

i dlatego, że miałem przyjść na świat w kompletnym ubóstwie. 

W Nazarecie byłoby mi za dobrze. 

Mieliśmy tam dom, ubrania, miejsce do spania. Mieliśmy sąsiadów. 

Nie chciałem przyjść na świat w Nazarecie. 

Widzisz, trzeba było, żebym urodził się w stajni; gdyby było inaczej, co bym powiedział 

ubogim? 

Przyszedłem na świat w stajni, w prawdziwej stajni, gdzie są zwierzęta i gdzie jest brudno. 

Moja Matka wzięła Mnie, owinęła w pieluszki i położyła w żłobie.  

Moje narodziny nie były zbyt poetyckie. 

Ponieważ nie było dla mnie miejsca w gospodzie mój pierwszy sen miał miejsce na drzewie, 

tak jak i miał być ostatni. 

Gdyby wiedzieli, że jestem Synem Najwyższego, możliwe, że by mnie odnaleźli. Oni 

jednak nie wiedzieli i nie zasługiwali na to, żeby wiedzieć, ponieważ byli ludźmi żądnymi 

zysku. 

Nigdy nie mów, że nie masz miejsca pod swoim dachem, czy to w domu czy w namiocie 

ponieważ nie wiesz, mój skaucie, czy to nie Ja przychodzę. Bądź dobry dla tych, którzy 

podróżują.  

W stajni. 

Trzeba było, żebym ukochał biedę. 

Oto udzielam Ci pierwszej lekcji. 

Ten, który stworzył świat i gwiazdy, został owinięty w pieluszki. Ten, który ukrył w 

głębinach ziemi złoto i szlachetne kamienie narodził się w stajni w Betlejem Judejskim!  

Narzekaj teraz na swój pokój, na swoje łóżko i powiedz, że spanie w namiocie jest 

niewygodne. 

Nie mogłem lepiej zacząć. Nie aż tak dobrze. 

W stajni. 

Jeszcze nie spałeś wśród zwierząt? 

Jeśli ci się to zdarzy to podziękuj gospodarzowi i śpij szczęśliwie myśląc o Mnie. 

*** 

Moimi pierwszymi przyjaciółmi byli pastuszkowie. Obozowali oni na zewnątrz pilnując 

swoich stad. Byli to zaprawieni skauci, gdyż spędzali całe noce i dnie na dworze, gdzie było 

bardzo zimno.  



Mój Ojciec posłał do nich Anioła, żeby im obwieścił, że przyszedłem. 

Nie posłał go do Kwiryniusza, ni do Heroda, ni do żadnego arcykapłana. 

Posłał go do pastuszków, ponieważ mój Ojciec i Ja, my kochamy biednych. Uczynił tak, bo 

umiłowaliśmy prostaczków, a ci pastuszkowie nie wiedzieli co to przebiegłość i spryt. 

Mówili więc tak jak myśleli, z serca. 

I kiedy Anioł rzekł do nich: „«Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która 

będzie udziałem całego narodu: 11 dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, 

którym jest Mesjasz, Pan. 12 A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte 

w pieluszki i leżące w żłobie», uznali to za całkiem naturalne i powiedzieli: A może byśmy 

tam poszli? 

I przyszli do Mnie. 

Odważni chłopcy, przybyli w pospiechu i nie zdziwili się, że Zbawiciel świata jest malutkim 

dzieciątkiem bez dachu nad głową. 

Padając na kolana, uwielbili Mnie. 

I możesz sobie wyobrazić, że moja Matka wyjęła Mnie ze żłóbka i dała im, aby mogli Mnie 

wziąć w swoje ramiona. 

 Szczęśliwi prości, odważni ludzie, którzy nic nie wiedzą: ich oczy widzą jaśniej kiedy na 

Mnie patrzą. 

Jeśli twoi rodzice są właśnie tacy, to błogosław Opatrzność, która pozwoliła ci się urodzić 

ubogim. 

W niebie miałem wszystko: brakowało mi jedynie ubóstwa. Więc przyszedłem go szukać w 

stajni. Pierwszymi, do których się uśmiechnąłem na tym świecie, zaraz po Maryi i Józefie, 

byli ci biedni mali pastuszkowie. 

Biedni. 

I mali. 

 

 

OFIAROWANIE W ŚWIĄTYNI 

 

22 Gdy potem upłynęły dni ich
6
 oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do 

Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. 23 Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde 

pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu
7
. 24 Mieli również złożyć w 

ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie
8
, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.  

25 A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, 

wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. 26 Jemu Duch Święty 

objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego
9
. 27 Za natchnieniem więc 

Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim 

według zwyczaju Prawa, 28 on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:  
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29 «Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu  

w pokoju, według Twojego słowa.  

30 Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,  

31 któreś przygotował wobec wszystkich narodów:  

32 światło na oświecenie pogan  

i chwałę ludu Twego, Izraela». 

( Ewangelia wg św. Łukasza 2, 22-32) 

Ja, Słowo Przedwieczne, kiedy tylko skończyłem 40 dni zostałem zaniesiony przez moją 

Matkę do Świątyni, abym mógł się pokazać mojemu Ojcu Niebieskiemu. 

Ponieważ prawo stanowiło, że pierworodny należał będzie do Pana, moi rodzice musieli 

Mnie zostawić w Świątyni. Żeby móc Mnie zachować musieli Mnie wykupić składając ofiarę 

z dwóch gołębi. 

Gdy tylko moja Matka przybyła do Świątyni, zajęła swoje miejsce w rzędzie razem z innymi 

matkami; ona, Dziewica Maryja. A Ja byłem w jej ramionach takim samym małym dzieckiem 

jak wszystkie inne. 

Naucz się, mój skaucie, nie oceniać po pozorach: a pozory to twarz, mniej lub bardziej 

bogate ubrania, odznaczenia. 

Maryja ofiarowała Mnie w Świątyni, lecz nie była to zwykła ceremonia, tak jak w 

przypadku tych wszystkich dzieci, które były tam razem ze Mną, ponieważ moja Matka 

bardzo dobrze wiedziała, że Bóg przyjmie tę ofiarę. Ona oddawała Mnie, ofiarowywała całym 

swoim sercem. 

Dla Mnie także nie była to zwykła ceremonia. Wiedziałem, co robię.  Ze wszystką miłością 

wypływającą z mojego Najświętszego Serca oddałem się Ojcu dla zbawienia świata i dla 

twojego zbawienia. 

Poświęciłem całe moje życie, chociaż dokładnie wiedziałem jak to wszystko się skończy. 

Tak samo jak na początku mojej misji na tym świecie, powierzyłem się Bogu będąc w 

ramionach Maryi. Tak samo i ty, na początku swojej drogi ku dorosłości, oddajesz się Bogu 

przez odnowienie twojego przyrzeczenia chrzcielnego i przez twoją obietnicę. 

Jeśli chcesz, abym ją przyjął, złóż ją przez ręce Maryi. 

Postępujesz prawidłowo przychodząc się zawierzyć. 

Postępujesz prawidłowo oddając się na służbę Bogu. 

Ofiaruj się więc, moje dziecko, i żeby twoja obietnica nie była tylko zwykłą ceremonią, tak 

jak dla tych, którzy nie wierzą we Mnie, i którzy oddają się sami nie wiedząc komu. 

Oddaj się na służbę Panu z całej swojej duszy i mów razem ze Mną do mojego Ojca: 

„Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.” 

Od kiedy jesteś skautem, nie żyjesz już dla siebie, ale żyjesz dla Mnie, a Ja dla Ojca. 



W ten sposób Ojciec jest i w tobie, i we Mnie. 

*** 

Znasz historię starego Symeona, który nie chciał umrzeć dopóki nie zobaczy Zbawiciela. 

I oto ujrzał Mnie tego dnia. Moja Matka złożyła Mnie w jego objęcia, a on wykrzyknął:  

«Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu  

w pokoju, według Twojego słowa.  

30 
10

 Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,  

31 któreś przygotował wobec wszystkich narodów:  

32 światło na oświecenie pogan  

i chwałę ludu Twego, Izraela». 

To prawda, że skoro się Mnie zobaczy to nie ma już nic do oglądania na ziemi. 

Kiedy widziało się światło z nieba, można zamknąć oczy na światło ziemskie, aby otworzyć 

je gdzie indziej na Światło Wieczne. 

Jedynym szczęściem jest poznawanie Mnie i zbliżanie się do Mnie. 

Sądzisz, że Symeon miał szczęście mogąc mnie trzymać, całkiem małego i 

Wszechmogącego, na swoich starych wychudzonych rękach? Zaprawdę powiadam ci, daję ci 

o wiele więcej kiedy przystępujesz do Komunii Świętej.  

Nie śpiesz się z mówieniem: pragnę pójść do nieba, ale mogę się obejść bez Komunii.  

Na ziemi jest wiele zadań dla moich skautów, a ty dopiero zaczynasz mi służyć.  

Prawdziwy skauting jest apostolstwem. 

*** 

Myślisz, że twoja mama żyłaby spokojnie od dnia, w którym ktoś powiedziałby jej, że kiedy 

będziesz dorosły cały świat obróci się przeciwko tobie, i że twego powodu będzie cierpiała 

tak jakby miecz przeniknął jej serce? Dokładnie to zdarzyło się mojej Matce w dniu, w 

którym powierzyła Mnie Bogu w Świątyni. To była Jego odpowiedź przekazana przez 

Symeona. 

Właśnie tego dnia Maryja stała się Matką Siedmiu Boleści. Może być coś gorszego dla 

matki niż wiedzieć, że jej syn jest skazany na śmierć? 

Od momentu proroctwa wypowiedzianego przez Symeona, Maryja nie przeżyła ani jednego 

spokojnego dnia. 

Pomyśl czasem, mój mały skaucie, o cierpieniach mojej Matki: ty również stanowisz ich 

część nawet jeśli jesteś bardzo dobry. 

Jeśli Mnie kochasz, nie zaniedbuj nigdy twojej obietnicy i nie łam nigdy mojego Prawa, 

ponieważ sprawia to ogromny ból mojej Matce . 
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MĘDRCY ZE WSCHODU 

1 Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda
1
, oto Mędrcy

1
 ze 

Wschodu przybyli do Jerozolimy 2 i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? 

Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę
2
 na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon». 3 Skoro 

to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. 4 Zebrał więc wszystkich 

arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. 5 Ci mu 

odpowiedzieli: «W Betlejem
3
 judzkim, bo tak napisał Prorok:  

6 A ty, Betlejem, ziemio Judy,  

nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy,  

albowiem z ciebie wyjdzie władca,  

który będzie pasterzem ludu mego, Izraela»
4
.  

7 Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się 

gwiazdy. 8 A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o 

Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». 9 Oni 

zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła 

przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. 10 Gdy ujrzeli 

gwiazdę, bardzo się uradowali. 11 Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; 

upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, 

kadzidło i mirrę. 12 A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą 

udali się do swojej ojczyzny. 

(Ewangelia wg św. Mateusza 2, 1-12) 

W tym czasie przybyli karawaną do Jeruzalem trzej królowie Wschodu pochodzący z Persji 

i Chaldeju. 

Prosili, aby wskazano im pałac Księcia Żydowskiego, który właśnie się narodził. 

«Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę
2
 na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon». 

To nie Heroda szukali, ale Mnie samego.  

Byli to uczeni, studiowali gwiazdy, więc mój Ojciec umieścił na niebie znak, dzięki któremu 

zrozumieli, że się narodziłem. 

Ujrzeli moją gwiazdę… 

I przyszli… 

To nie było takie proste… 

Zostawić swoje państwo, swoją rodziny, przemierzyć nieznane regiony nie wiedząc dokąd 

się zmierza, widząc jedynie gwiazdę, która z dnia na dzień posuwa się coraz dalej pociągając 

nas za sobą… nie jeden zatrzymał by się w połowie drogi. 

Albo, być może, nie wyruszyłby w ogóle. 

Oni jednak szli za moją gwiazdą i nie gubiąc drogi, szczęśliwie dotarli na miejsce. 

Obserwowanie nieba zawsze była najlepszym sposobem na znalezienie swojej drogi na 

ziemi. 
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Fizycznie i duchowo. 

Przybyli i prostodusznie poprosili o to, żeby móc się ze Mną zobaczyć. 

Spowodowało to wspaniałą awanturę w Jeruzalem. 

Nikt nie wiedział gdzie przebywam. 

A jednak pasterze z Betlejem opowiadali o mnie. 

Wskazać miejsce mojej obecności – taka jest pierwsza rzecz, którą  skaut powinien wiedzieć 

i którą powinien umieć przekazać innym. 

Wskazuj drogę do Kościoła. 

Nie tylko drogę do Kościoła, ale również do księży, ponieważ to Ja w nich i przez nich 

działam. 

Zawsze wiedz, gdzie możesz znaleźć księdza. 

W razie jakiejkolwiek wypadku czy nieprzyjemnego zdarzenia. 

I również wtedy gdy wszystko jest w porządku. 

Powinieneś znać drogę do księdza; drogę w sensie fizycznym, ulicę, numer domu, jak i w 

sensie duchowym: inaczej mówiąc, powinieneś wiedzieć jak przyprowadzić  do niego innych, 

to znaczy przyprowadzić ich do Mnie. 

Ale nie rób tak jak książęta jerozolimscy i ci uczeni w piśmie, którzy nie chcieli im 

towarzyszyć, a którzy niepotrzebnie wskazali Trzem Królom miejsce moich narodzin, 

ponieważ ono zostało już wcześniej zapisane w Biblii. 

Nigdy nie dowiemy się czy byli oni niedowiarkami czy tchórzami. 

Skaucie, naucz się rozpoznawać moją gwiazdę. To znaczy naucz się przekazywać dobre 

myśli jakie zsyła ci mój Ojciec i idź za nimi, cały czas pokazując je innym. 

Skaut nie pokazuje palcem drogi: do tego wystarczyłby zwykły znak. Skaut wskazuje drogę 

idąc przed tymi, którym ją wskazuje. 

Idź więc za moją gwiazdą. Jej światło zawsze skieruje cię w stronę czegoś szlachetnego. 

Nie grzesz przeciwko mojemu światłu. 

Tak jak Trzech Króli, moja gwiazda napełni cię radością. 

*** 

Przyjdź i zanieś Mnie innym. Niech Mnie miłują i niech oddają Mi wszystko to, co mają, a 

ja im będę błogosławił. 

Epifania znaczy objawienie. 



Objawiłem się Królom, którzy byli poganami. 

Przez ciebie chcę ukazać się tym, którzy cię otaczają. 

Jakiej radości byś doznał, gdyby jeden z twoich braci zapytany o tego, który przyprowadził 

go do Mnie, powiedziałby: „ Ujrzałem gwiazdę jaśniejącą na czole jednego z Twoich skautów 

i przyszedłem.” 

*** 

Odnaleźli Mnie, gdy byłem razem z moją Matką. 

Nigdy nie odnajdziesz Mnie bez Niej. 

Jeśli Mnie kochasz, nie oddzielaj Mnie od mojej Matki. 

Spójrz, Trzej Królowie byli starzy, bogaci i mądrzy; moja Matka była młoda, biedna, a ja 

byłem tylko małym dzieckiem. 

Widząc nas w tym otoczeniu byli bardzo zaskoczeni. Ich wyobrażenia o moim królewskim 

pochodzeniu musiały lec w gruzach. 

Nie udawali, że są dumni ze swojej obecności w betlejemskiej stajni, nie domagali się 

wyjaśnień, oni wiedzieli, że to Ja. Wychwalając Mnie i moją Matkę, padli na kolana i złożyli 

skarby, które przynieśli w darze.  

Znaleźli Mnie razem z moją Matką. 

Odmawiaj różaniec, a odnajdziesz Mnie razem z moją Matką. 

 

JEZUS W ŚWIĄTYNI 

Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. 42 Gdy miał lat dwanaście, 

udali się tam zwyczajem świątecznym. 43 Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, 

został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. 44 Przypuszczając, że jest w 

towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. 45 Gdy 

Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go.  

46 Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, 

przysłuchiwał się im i zadawał pytania. 47 Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni 

bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. 48 Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka 

rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca 

szukaliśmy Ciebie». 49 Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie 

wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» 50 Oni jednak nie 

zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im 

poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. 52 Jezus 

zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. 

(Ewangelia wg św. Łukasza 2, 41-52) 



Mój Opiekun i moja Matka każdego roku szli świętować Paschę w Jerozolimie, tak jak 

nakazywało prawo Mojżeszowe. Kiedy skończyłem dwanaście lat zabrali mnie ze sobą, 

ponieważ w tym wieku młody chłopak stawał się Synem Prawa.  

Ty również, moje dziecko, od kiedy zostałeś skautem, powinieneś być synem Prawa; 

to znaczy powinieneś je przestrzegać, kochać je i je zachowywać. 

Wyruszyliśmy więc, a byłem szczęśliwy, bo szedłem do domu mojego Ojca, do 

Świątyni. 

Była to duża pielgrzymka; co wieczór zatrzymywaliśmy się i rozbijaliśmy obóz. 

Twoje obozy wędrowne znałem już przed tobą i korzystałem z nich, aby uświęcić moich 

towarzyszy drogi.  

Ponieważ wszyscy chłopcy byli razem i jak byłem między nimi jako jeden z nich. 

Modlitwa, śpiew, obozowe gotowanie - to, co oni robili i ja robiłem tak jak oni, ale o wiele 

lepiej. 

Jeśli jesteś szefem, takim jak powinieneś być, twoi bracia powinni stać się lepszymi 

po jednym dniu spędzonym w twoim zastępie czy w twojej drużynie.  

Taki jest twój Codzienny Dobry Uczynek, po wykonaniu którego nie będziesz 

rozwiązywał supełka na chuście, ponieważ powinien on trwać od rana aż do wieczora. 

Przybyliśmy do Jerozolimy i spędziliśmy święto Paschy na modlitwie do mojego 

Ojca. 

A ja wtedy, myślałem o tym, że moja dwudziesta Pascha będzie Paschą mojego 

zmartwychwstania. Widziałem miejsca, gdzie miałem cierpieć i umrzeć. 

Dla twojego zbawienia. 

Po zakończeniu świąt, Józef i Maryja udali się w podróż powrotną do Nazaretu.  

A ja zostałem w Jerozolimie nikomu o tym nie mówiąc. 

Zawiadomienie ich, żeby nie sprawić im bólu, byłoby takie proste. 

Dobrze wiedziałem, że mój Opiekun i Maryja będą uważali mnie za zaginionego i że 

będą z tego powodu cierpieli. 

Jednak nie bez powodu przysparzam cierpienia tym, których kocham. 

Chciałem dać im lekcję, im, światu, wszystkim rodzicom i wszystkim dzieciom. 

Nie uprzedziłem ich, że zostaję w Jerozolimie, ponieważ ja, Syn Boży, nie musiałem 

prosić ich o zgodę na służbę Bogu.  

W Świątyni byłem u siebie. Nie musiałem im mówić, że zostaję u siebie. 

*** 



 W drodze powrotnej, nie dostrzegli mnie na pierwszym postoju, podczas 

którego mieli mnie znaleźć i zrozumieli, że się zgubiłem. 

Cóż za noc spędzili! 

Jeden dzień w jedną stronę, drugi, aby wrócić, dopiero trzeciego dnia odnaleźli mnie 

w jednej z sal Świątyni. 

Słuchałem nauczycieli i zadawałem im pytania. 

Tak jak i ty powinieneś robić podczas katechezy. 

Słuchałem z uwagą, zadawałem pytania ze skromnością i pokorą. 

Jednakże wiedziałem więcej niż wszyscy nauczyciele świata razem wzięci. 

Nie potrzebowałem ich wyjaśnień, aby rozumieć Pismo, które natchnąłem, Ja, Słowo 

Boże. 

Tego dnia chciałem być wzorem ucznia. 

Skauci także powinni być wzorem. 

Rodzice odnaleźli mnie tam i moja Matka powiedziała:  

„ Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy 

Ciebie.” 

A ja odpowiedziałem: „ Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że 

powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” 

Powiedziałem im te słowa, ja, najbardziej oddany i najbardziej kochający syn, 

powiedziałem im te słowa z łagodnością i prostotą. 

Ponieważ powinienem je powiedzieć. 

Ponieważ należałem do mojego Ojca zanim trafiłem do Józefa i Maryi.  

Byłem dla nich tylko „pożyczony”. 

A jednak byłem synem Maryi. 

Ale prawa mojego Ojca Niebieskiego znajdują się przed prawami mojej Matki. 

Pozwoliłem jej cierpieć i płakać dla pocieszenia matek, których synów i córki 

zabieram na moją służbę, a które mówią: „Czemu odchodzisz? Czemu łamiesz mi serce?” 

Harcerz jest lojalny wobec swoich rodziców. 

Ale najpierw zobowiązuje się służyć Bogu. 

Nie możesz nigdy zbyt kochać twoich rodziców, być im zbyt posłusznym. 



Ale jeśli pewnego dnia wezwę cię na służbę, służbę dla Mnie samego, mój skaucie, 

miej odwagę, delikatnie i z szacunkiem, zadać ból tej, która wydała cię na świat i temu, który 

dał ci nazwisko. 

Ja jestem Panem Losu i Przeznaczenia. 

Jeśli wszyscy skauci mają służyć i zbawiać swoich bliskich, to są tacy, których 

wybieram w sposób szczególny do tej służby i poświęcenia. 

I nikomu nic do tego, ni ojcu, ni matce, ni bratu, ni siostrze, 

Nikomu nic do tego. 

To są „sprawy mojego Ojca”. 

Płakaliśmy, mój przybrany ojciec, moja Matka i ja sam być może w Świątyni 

Jerozolimskiej, aby dać zarówno twoim rodzicom jak i tobie, łaskę bycia silnym w dniu 

twojego powołania. 

Kiedy miałem dwanaście lat. 

Skaut nie pokazuje palcem drogi podróżującym: do tego wystarczyłby tylko znak; 

skaut wskazuje drogę idąc przed nimi. 

Idź więc za moją gwiazdą. Światło zawsze zaprowadzi cię do czegoś szlachetnego i 

wspaniałego. 

Nie grzesz przeciw mojemu światłu. 

Tak jak Trzech Króli, moja gwiazda napełni cię radością. 

*** 

 

Przyjdź więc i zanieś mnie innym, aby mnie kochali i aby oddali mi wszystko, co 

mają, a ja im pobłogosławię. 

Epifania oznacza objawienie. 

Objawiłem się Trzem Królom, którzy byli poganami. 

Przez ciebie chcę objawić się tym, którzy cię otaczają. 

 Jakiej radości doznasz, gdy jeden z twoich braci zapytany o tego, który przyprowadził 

go do Mnie, powie : „Ujrzałem gwiazdę jaśniejącą na czole czystego skauta i przyszedłem.” 

*** 

Odnaleźli mnie razem z moją Matką. 

Nigdy nie znajduje się Mnie bez Niej. 



Jeśli mnie miłujesz, nie oddzielaj mnie od mojej Matki. 

Spójrz, oni byli starzy, bogaci, mądrzy; moja Matka była młoda, biedna, a ja byłem 

tylko małym dzieckiem. 

Widzenie nas w takim otoczeniu  powinno zniszczyć ich wyobrażenie o moim 

królestwie. 

Ach tak! Nie pysznili się, nie pytali o wyjaśnienia. Wiedzieli, że to Ja, upadli na 

kolana, złożyli dary, oddali mi cześć i uwielbili moją Matkę. 

Znaleźli mnie razem z moją Matką Maryją. 

Odmawiaj różaniec, a odnajdziesz mnie razem z moją Matką.  

 

UCIECZKA DO EGIPTU  

13 Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź 

Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie 

szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». 14 On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał 

się do Egiptu; 15 tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan 

powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego
5
. 

(Ewangelia wg św. Mateusza 2, 13-16) 

Musiałem uciekać do Egiptu. 

Nic nie było gotowe. Uciekaliśmy nie z winy Józefa, ale z winy mojego Ojca, który chciał, 

aby moi rodzice zostali zaskoczeni. 

Kiedy jeden z szefów przyjdzie i powie ci: „ Marsz nocny, zwijamy obóz”, zrobisz to, co 

mój ziemski opiekun: nic nie mówiąc spakujesz swoje rzeczy i pójdziesz, bo taka jest wola 

Boga. 

I nawet jeśli jest już bardzo późno, wyruszysz mimo wszystko. 

I nawet jeśli pada, nie powiesz „ to jest nie do zniesienia”. 

Józef i Maryja nie powiedzieli tego, a nawet o tym nie pomyśleli. Ja też nie. 

Powinieneś naśladować naszą trójkę. 

Kiedy zostanie wydany nieprzewidziany rozkaz wymarszu, będziesz błogosławił twojego 

szefa, tak jak Józef błogosławił Anioła. 

Nie będziesz pytał ani dlaczego ani jak. 

Nie zapytasz nawet o drogę, ponieważ skaut powinien wiedzieć jak ją znaleźć, nawet w 

nocy. A my nie mieliśmy żadnego anioła, który oświetlałby naszą. To mój Opiekun znał 

drogę i gwiazdy.  
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Wziął Mnie, dziecko, i moją Matkę. 

Nie miał czasu na bycie nieszczęśliwym, ani na nudę, ponieważ opiekował się innymi. 

To on czuwał nad naszą wędrówką. Troszczył się nawet o osiołka, który niósł Maryję.  

To on przygotowywał ognisko i posiłek, a jeśli nie znaleźliśmy  żadnego schronienia na noc, 

sam je budował z gałęzi drzew. 

Mój ziemski ojciec był dobrym pracownikiem, wspaniałym obozowiczem, świetnym 

kucharzem; umiał zrobić wszystko.  

To dlatego mój Ojciec Przedwieczny powierzył mu to, co miał najświętszego na ziemi, moją 

Matkę i Mnie, który miałem zbawić świat. 

Właśnie taki powinien być skaut, a zwłaszcza zastępowy. 

Szczególnie podczas wędrówki. 

Będąc w drodze, módl się do Józefa, mojego przybranego ojca i naśladuj go. 

 

NAZARET 

39 A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta - 

Nazaret. 40 Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża 

spoczywała na Nim. 

52 Jezus zaś czynił postępy w mądrości
17

, w latach i w łasce
17

 u Boga i u ludzi. 

(Ewangelia wg św. Łukasza 2, 39-40. 52) 

Mój skaucie, mam ci dużo do powiedzenia o Nazarecie. W końcu spędziłem tam z 

rodzicami prawie całe moje życie. 

Byłem im posłuszny. 

Przyjąłem na Siebie ludzkie ciało nie dla własnej przyjemności. Stałem się człowiekiem i 

dzieckiem, i byłem posłuszny jak dziecko. 

Byłem posłuszny Maryi, Józefowi, słuchałem nawet jego klientów. 

Żywiłem się posłuszeństwem. To było moje życie. 

Nie tylko kiedy miałem dziesięć czy dwanaście lat, ale również wtedy gdy miałem 

siedemnaście, trzydzieści lat.  

Nie uważałem się za zbyt dorosłego, aby nadal ich słuchać. Ja, który wydawałem rozkazy 

morzu, demonom i śmierci. 

Byłem posłuszny, tym, których sam stworzyłem, ponieważ taka była wola mojego Ojca 

Przedwiecznego. 
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Byłem posłuszny wiejskiemu stolarzowi, kiedy uczył mnie jak obrabiać drewno. Nie 

starałem się uczyć go jego własnego zawodu. 

Byłem posłuszny zwykłej dziewczynie, która co prawda miała zostać Królową Aniołów, ale 

miało się tak stać dzięki Mnie, ponieważ to Ja ją wybrałem na Matkę i to Ja uczyniłem ją 

Niepokalanie Poczętą.   

Byłem posłuszny. 

Od rana aż do wieczora. 

Przez 30 lat. 

A moja Matka, widząc Mnie dorastającego, ciągle dziwiła się temu posłuszeństwu. 

Wszystko to, żeby cię nauczyć, że dla naszych rodziców zawsze zostajemy małymi dziećmi. 

Kiedy Józef kazał Mi heblować deski, nie mówiłem, że wolałbym rąbać drzewo. 

Kiedy moja Matka prosiła Mnie, żebym nakrył do stołu, nie mówiłem, że wolałbym iść po 

zakupy. 

Moi rodzice nie pytali Mnie nigdy o zdanie. Mój Ojciec Przedwieczny też nie. 

Skaut jest posłuszny i nie robi nic połowicznie. 

A Słowo stało się ciałem. 

I było im poddane. 

Naucz się uwielbiać twoje domowe obowiązki. Od dnia kiedy znalazłem siły, aby komuś 

pomóc, aż do dnia kiedy wyruszyłem, aby otrzymać chrzest Janowy, nie robiłem nic innego. 

Właśnie w ten sposób żył Zbawiciel świata. 

„Skaut jest powołany do służby bliźniemu i jego zbawieniu, a obowiązki skauta rozpoczynają 

się w domu.” 

 

Uświęcaj twoje zwyczajne czynności: kiedy rozpalasz ognisko, kiedy zamiatasz, kiedy 

gotujesz i kiedy idziesz robić zakupy, myśl o tym, że twój Bóg robił dokładnie to samo i że on 

uświęcił te codzienne obowiązki. 

Błogosławieni robotnicy, którzy pracują własnymi rękami. 

Błogosławiony jesteś kiedy twoi rodzice nie są bogaci i kiedy twoja praca i pomoc jest im 

potrzebna, ponieważ wtedy twój dom przypomina mój dom. 

*** 

Robiłem postępy. 

Widziałeś czasami znajomych, którzy w miarę jak dorastali, maleli w cnocie? 



Widziałeś policzki, które więdły zamiast stawać się bardziej rumiane? 

I oczy dorosłego mniej przejrzyste niż oczy dziecka? 

To najsmutniejsza rzecz, która sprawia, że Anioły Pokoju płaczą. 

Nie może się tak stać z tobą, mój skaucie; tak jak Ja w Nazarecie, musisz wzrastać w wieku i 

w łasce. 

Powinniśmy zdawać sobie z tego sprawę. 

Oto trzy, cztery lata jak nosisz mundur. Czy jesteś lepszy niż w dniu twojej obietnicy? 

Jeśli nie, to czemu nosisz te gwiazdki na twojej piersi? 

Tak jak oznaczenia na rękawach twojego munduru, tak cnoty powinny mnożyć się w twoim 

sercu. 

A twój stopień łaski winien być wyższy niż ten u nowicjusza. 

Powinieneś postępować w mojej miłości nie tylko, kiedy pełnisz służbę. 

Trzeba iść jeszcze dalej. 

Czy twoja dusza wzrasta? Tylko to jest ważne i tylko to czyni z ciebie lepszego skauta. 

Dzisiaj powinieneś być lepszy niż wczoraj, a jutro lepszy niż dzisiaj. 

Nie wypełniłeś jeszcze prawa w pełni. 

Zawsze możesz być jeszcze bardziej szczery, jeszcze bardziej oddany, bardziej posłuszny, 

radosny i jeszcze bardziej czysty. 

Jeszcze nie skończyłeś pracować nad tym, aby być do Mnie podobnym. 

Skaut to dusza w nieustannej drodze do doskonałości. Bądź więc doskonały tak, jak mój 

Ojciec Niebieski jest doskonały. 

 

KUSZENIE NA PUSTYNI 

1 Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w Duchu [Świętym] na 

pustyni 2 czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich 

upływie odczuł głód. 3 Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu 

kamieniowi, żeby się stał chlebem». 4 Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: Nie samym 

chlebem żyje człowiek»
2
.  

5 Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata 

6 i rzekł diabeł do Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są 

poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. 7 Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko 

będzie Twoje». 8 Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz 

oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz»
3
.  

9 Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego: «Jeśli 
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jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół! 10 Jest bowiem napisane: Aniołom swoim rozkaże 

o Tobie, żeby Cię strzegli, 11 i na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej 

nogi o kamień»
4
. 12 Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę 

Pana, Boga swego»
5
.  

13 Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu
6
. 

(Ewangelia wg św. Łukasza 4, 1-13) 

Właśnie zostałem ochrzczony przez Jana i wywyższony przez Ojca przed ludźmi. 

Mogłem wybrać ten moment, aby zebrać moich pierwszych towarzyszy; kandydaci z 

pewnością przyszliby tłumnie. 

Ale wiesz, że tak samo jak miłuję serca żarliwe, tak nienawidzę tych o słomianym 

zapale. Dla moich przyjaciół pragnę skromnych początków, a przede wszystkim modlitwy i 

pokuty.  

Dlatego też nie skorzystałem z tej okazji. oddaliłem się na pustynie, aby pościć i 

modlić się. 

Ja, który karmię ptaki niebiańskie, zrezygnowałem z jedzenia na czterdzieści dni i 

czterdzieści nocy; Ja, dla którego rozkoszą było przebywanie wśród moich dzieci, przeżyłem 

czterdzieści dni z dzikimi zwierzętami. Ja, który od trzydziestu lat i jednej wieczności, 

oczekiwałem dnia, kiedy zacznę mówić do dusz i zacznę je przyciągać do Ojca, opóźniłem 

nadejście tej chwili o czterdzieści dni.  

Skaut powinien być ochoczo nastawiony do wszelkich zadań, ale nie pochopny i 

porywczy. 

Byłem głodny. 

Pozwoliłem Szatanowi Mnie kusić. 

Mój skaucie, nie chciałem, żebyś mówił „Nie przechodził przez to”, kiedy ty sam 

będziesz kuszony. 

Dobrze wiem, co to znaczy być kuszonym. 

Im będziesz starszy, tym bardziej będziesz kuszony. Nie powinieneś się bać, ale się 

do tego przygotowywać. 

Módl się, a kiedy przyjdzie Szatan, będziesz silny. 

Widząc, że jestem głodny powiedział: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu 

kamieniowi, żeby się stał chlebem. 

Odparłem, że nie samym chlebem żyje człowiek. 

Nie samym chlebem. 

Oznacza to, że troska o brzuch nie powinna być dla ciebie najważniejszym zajęciem. 
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Pracuj, aby zarobić na życie – i na chleb – ale pracuj także, aby zasłużyć na życie 

wieczne. 

Kiedy mówię „także”, mówię najpierw. 

Słowa , które z wychodzą z ust Bożych są po to, aby nakarmić twoją duszę życiem 

wiecznym: mój skaucie, to wszystko, co powiedziałem, kiedy byłem na ziemi oraz to 

wszystko, co mój Ojciec objawił ludziom przed moim przyjściem na ten świat, Stary i Nowy 

Testament, to wszystko jest dla ciebie. 

Szczególnie Nowy Testament, ponieważ to w nim znajdziesz moje serce, moją 

historię i moje prawo. Taka jest wola mojego Ojca. 

Demon będzie cię nadal kusił. Będzie ci mówił tak jak i mi mówił: Jeśli jesteś Synem 

Bożym, rzuć się stąd w dół! Jest bowiem napisane: Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię 

strzegli, i na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień.  

To nazywamy zarozumialstwem. 

Skauci są czasami zarozumiali. Mylą zuchwałość z odwagą i uważają, że 

nierozważni są dzielni. Skoczyliby nawet z pierwszego piętra, żeby udowodnić, że się nie 

boją. 

To nie są odważni ludzie tylko głupcy. 

Nie ma nigdy wytłumaczenia dla braku ostrożności. Nigdy nie powinno się narażać 

swojego zdrowia czy życia, żeby udowodnić, że się niczego nie boimy. 

To Ja ci to mówię i mam prawo mówić o odwadze, ponieważ oddałem życie za 

innych. 

Odmówiłem zaryzykowania bez potrzeby mojego życia, aby później umrzeć 

„pożytecznie”. 

 Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego – odpowiedziałem Szatanowi. 

Mówię to także tobie, mój synu i skaucie. 

I jeśli proszę cię, żebyś kochał twojego Anioła Stróża i ufał mu, to nie powinieneś 

także przysparzać mu kłopotów i dawać zbyt dużo pracy. 

Bądź rozsądny.  – Co powiedziano by o ratowniku, który igra z 

niebezpieczeństwem? 

Bycie rozsądnym to przejaw pokory. 

Roztropność jest jedną z cnót kardynalnych. 

Bądź więc roztropny nie tylko ze względu na swoje ciało, ale zwłaszcza na duszę. 

Możesz ryzykować swoje życie, aby ocalić kogoś bliskiego i być może pewnego 

dnia zażądam od ciebie tego poświęcenia. 



Jednak nie masz prawa ryzykować swojej duszy wystawiając ją na działanie grzechu. 

O to cię nigdy nie poproszę.  

Bądź rozsądny ze względu na swoją duszę. 

Nie idź nigdy na kraniec dachu, ani na kraniec grzechu, bo dostaniesz zawrotów 

głowy – to znaczy najdzie cię ochota, żeby skoczyć. 

To właśnie tego pragnie Szatan, który cię nienawidzi, ale który nie może cię 

popchnąć bez twojego pozwolenia. Dlatego chce, żebyś to wszystko zrobił sam. 

Zawsze go rozpoznasz po tych słowach: „Skocz… nie ma żadnego 

niebezpieczeństwa.” 

Przeciwnie, zawsze jest jakieś niebezpieczeństwo. 

Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego.  

Nie będziesz wymagał od niego tego, żeby zachował cię czystym, kiedy sam 

dobrowolnie spotykasz się z ludźmi moralnie zepsutymi i oglądasz nieodpowiednie filmy. 

Bądź rozsądny ze względu na swoją duszę. 

Być może później kiedy dorośniesz, będzie cię jeszcze kusił. 

Pokaże ci świat, to znaczy piękno miast, teatrów, hoteli, wystawnych sklepów, gdzie 

można kupić wszystkie rozkosze i luksusy jakie istnieją na ziemi. 

Widząc bogatych i wpływowych ludzi, zapragniesz posiadać bogactwo i władzę. 

A on przyjdzie i powie: „Wszystko, co widzisz należy do mnie. Dam ci to, jeśli 

zapomnisz o tym uciążliwym przyrzeczeniu harcerskim. Przestań przestrzegać Prawa 

Harcerskiego, bo jest dziecinne i niedorzeczne. 

Nie zrobisz fortuny jeśli będziesz uczciwy; nie dojdziesz do niczego jeśli będziesz 

posłuszny; nigdy się nie będziesz dobrze bawił jeśli będziesz czysty. 

Zostaw to żałosne Prawo, oddaj się na moją służbę. Dam ci wszystko jeśli padniesz 

na kolana i oddasz mi pokłon”. 

Mój synu, nie ugniesz się przed tą piekielną pokusą. Odpowiesz tak, jak ja 

odpowiedziałem:  Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu 

samemu służyć będziesz i odnowisz swoje przyrzeczenie: „Na mój honor, z łaską Bożą, 

przyrzekam całym życiem służyć Bogu…” 

A kusiciel odstąpi od ciebie pokonany. 

 

WESELE W KANIE 

1 Trzeciego
1
 dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. 

2 Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. 3 A kiedy zabrakło wina, Matka 
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Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina». 4 Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub 

Twoja sprawa, Niewiasto?
2
 Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja

2
?» 5 Wtedy Matka Jego 

powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie»
3
. 6 Stało zaś tam sześć 

stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń
4
, z których każda mogła 

pomieścić dwie lub trzy miary. 7 Rzekł do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą!» I 

napełnili je aż po brzegi. 8 Potem do nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście 

staroście weselnemu!» Oni zaś zanieśli. 9 A gdy starosta weselny skosztował wody, która 

stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, 

wiedzieli - przywołał pana młodego 10 i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia 

najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej 

pory». 11 Taki to początek znaków
5
 uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją 

chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.  

12 Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie 

pozostali kilka dni. 

(Ewangelia wg św. Jana 2, 1-13) 

 

 Mój skaucie, pragnę ci opowiedzieć o moim pierwszym cudzie. 

 Moja Matka została zaproszona na wesele. Ja i moi uczniowie, my również zostaliśmy 

na nie zaproszeni. I poszedłem, ponieważ małżeństwo zostało ustanowione w pierwszych 

dniach świata przez Nas, którzy stworzyliśmy mężczyznę i kobietę. Małżeństwo jest rzeczą 

świętą, z której uczyniłem sakrament. Śmianie się z niego to już profanacja i dowód na to, że 

jest się głupcem.  

 Podczas zabawy weselnej, moja dobra i troskliwa Matka zauważyła, że brakuje wina. 

„Nie mają już wina” – powiedziała. Chciała powiedzieć, że prosi mnie o cud, bo dobrze 

wiedziała, że Ja, który stworzyłem winorośl, mogę również stworzyć wino. 

 A ja, z ogromnym szacunkiem, odpowiedziałem mojej Matce, że to jeszcze nie czas, 

aby czynić cuda.  

 Nie nalegała. Powiedziała tylko służącym, aby byli mi posłuszni. Ona mnie znała. 

 Czyż mógłbym odmówić mojej Matce? 

 Obowiązki Harcerza rozpoczynają się w domu. 

 Nie było to dla mnie trudniejsze niż przyjście na ziemię. 

 Nie trudniejsze niż uczynienie z ciebie chrześcijanina i skauta. 

 To był mój pierwszy cud, który uczyniłem, aby sprawić przyjemność mojej Matce 

oraz aby ci uczciwi ludzie uniknęli wstydu. 

 Moi uczniowie uwierzyli we Mnie. 

 Pamiętaj o codziennych dobrych uczynkach. 
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 Niech poznają, że tędy przechodziłeś po uśmiechach, które pozostawiłeś na twarzach 

innych. 

  To sprawi, że uwierzą we Mnie. Jesteś zobowiązany, aby o Mnie świadczyć. 

 

KAZANIE NA GÓRZE 

17 Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i 

wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu; 18 przyszli 

oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły 

duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. 19 A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc 

wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich. 

(Ewangelia wg św. Łukasza 6, 17-19) 

 Drużynowy! Zgromadź swoich synów, którzy są moim synami. Każ im usiąść na 

trawie zastępami wokół Mnie, tak jak kiedyś zasiedli moi Apostołowie, kiedy przemawiałem 

do tłumów na górze, bo chcę skierować do nich te same słowa. 

 Błogosławieni skauci ubodzy w duchu, którzy nie zazdroszczą bogatym, albowiem do 

nich należy Królestwo niebieskie. 

Błogosławieni skauci miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 

Skaut jest zawsze wesoły, ale mimo wszystko, błogosławieni ci, którzy się smucą i 

płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. 

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem Ja, Sprawiedliwość, 

sprawię, że będą nasyceni. 

Błogosławieni skauci, którzy potrafią wybaczać, albowiem i Ja im wybaczę. 

Błogosławieni skauci czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 

I ci, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani moimi synami. 

Szczególnie błogosławieni skauci, którzy cierpią, aby pozostać dobrymi, uczciwymi i 

czystymi: do nich należy Królestwo niebieskie. 

Będą was wyśmiewać, bo jesteście skautami, i to moimi skautami. Będą was 

prześladować, dzieci będą w was rzucały kamieniami, wasze imiona zostanie zbrukane, będą 

wam urągać i będę mówić o was źle z mojego powodu. 

Radujcie się tego dnia, ponieważ wasi wrogowie są w błędzie, a wy żyjecie 

prawdziwym życiem. 

Wy, skauci, których nazywam moimi Apostołami, jesteście solą ziemi. 

 Jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? 

Jeśli skaut utraci swój zapał, jakże go odzyska? 



Nie jest już w niczym dobry, można go tylko wyrzucić na ulicę. 

Jesteście światłością świata – „Przewodnicy”. 

Kiedy zakładamy miasto na wzniesieniu, to nie po to, aby je ukryć; kiedy zapalamy 

lampę, to nie po to, aby ją schować pod korcem czy pod łóżkiem: ustawiamy ją na stole, aby 

oświetlała domowników i gości. 

Światło waszego harcerstwa powinno promienieć przed ludźmi tak, aby mogli widzieć 

wasze Dobre Uczynki i aby uwielbili Ojca, który jest w niebie. 

Skaut przestrzega Prawa. 

Macie jedno prawo, które jest moim prawem, ponieważ zawiera istotę mojej 

Ewangelii i cnoty naturalne, bez których nic nie mogę zrobić, a których nie możecie nie 

zaniedbać, nie przekraczając moich przykazań. 

Ten więc, kto złamie prawo i nauczy innych jak iść w jego ślady, będzie ostatnim w 

Królestwie Skautów i być może ostatnim w Królestwie Niebieskim. 

Jednak ten, kto przestrzega prawa  i uczy go innych, ten jest moim umiłowanym 

zastępowym, w którym mam upodobanie. 

 Harcerz jest bratem dla każdego innego Harcerza. – Ktokolwiek obrazi swojego brata 

winien stanąć przed Radą. 

Jak możecie uczestniczyć w mojej ofierze i mówić Ojcze nasz, jeśli nie wybaczyliście 

waszym braciom? Dlatego zanim do Mnie przyjdziecie, zbierzcie się, moi synowie, i 

wyjaśnijcie sobie wszystko w atmosferze braterstwa i jedności. 

„Oko za oko, ząb za ząb” to nie jest zasada, którą kieruje się chrześcijanin. 

Jeśli ktoś mówi, że się mylicie, czy jako osoba czy jako zastęp, nie powinniście się 

mścić, ale zdobyć serce waszego nieprzyjaciela. 

Jeśli ktoś odmawia wam terenu na obóz, idźcie jeszcze dalej w waszych prośbach. 

Jeśli miejscowi chłopcy przyjdą popatrzeć jak przygotowujecie posiłek i jecie, 

poczęstujcie ich; jeśli nie ośmielą się poprosić o kawałek chleba, dajcie im dwa. 

Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie! 

Kiedyś mówiono Żydom: „Kochaj swego bliźniego, nienawidź swego nieprzyjaciela”. 

A Ja wam powiadam: kochacie waszych nieprzyjaciół, służcie tym, którzy was nienawidzą, 

zdobądźcie serca tych, którzy się z was śmieją i uczyńcie z nich skautów, módlcie się za tych, 

którzy sieją niezgodę w drużynie i którzy oczerniają moich skautów i skauting, nic z niego nie 

rozumiejąc. 

Piękno zasługuje na kochanie tylko tych, którzy was kochają. Harcerz jest 

przyjacielem wszystkich.  

Pomaganie tym, którzy oddali ci przysługę, to dopiero początek drogi. 



Troska o zbawienie tylko tych, którzy są naszymi braćmi, nie jest chrześcijańską 

cnotą. 

Troszczcie się o tych skautów, którzy nie myślą tak jak wy i którzy nie przestrzegają 

Prawa. 

To nie ich wina, że nigdy o Mnie nie słyszeli.  

Nie oceniaj ich surowo. Być może jutro będą lepsi od was. 

Bądźcie wyrozumiali wobec siebie nawzajem. Nie osądzajcie jedni drugich. Jeśli 

byłbym tak samo surowy dla was, jak wy dla siebie, czy w niebie znalazłby się chociaż jeden 

skaut? 

Czemu mówicie: on nie pracuje, nie ma jeszcze żadnej sprawności, a na dodatek ma 

zły charakter… Potajemnie, łamiesz dziesiąte przykazanie [Prawa Harcerskiego]. 

Przypomnijcie sobie przypowieść o drzazdze i belce. Najpierw wyjmij belkę ze swojego oka i 

dopiero wtedy porozmawiamy.  

Bądźcie czyści. 

Jeśli jakiś wasz przyjaciel, który jest wam niezwykle drogi, namawia was do grzechu, 

odeślijcie go. Jeśli zastępowy, który jest waszą prawą ręką, staje się przyczyną upadku dla 

swoich braci, usuńcie go, tak jak się amputuje rękę, kiedy jest dotknięta gangreną. 

Lepiej jest dla was stracić przyjaciela, lepiej dla drużyny stracić prawdziwego szefa 

niż pogrążyć się w grzechu lub widzieć jak drużyna traci moją miłość. 

Ten, kto nie pomaga wam służyć Bogu, nie pomaga w niczym innym jak w waszym 

potępieniu. 

Bądź szczery, jeśli ktoś zapyta was czy coś jest prawdą, powiedz po prostu tak albo 

nie. To wystarczy. 

Nie czyńcie waszych Dobrych Uczynków na pokaz, żeby was ludzie podziwiali. 

Inaczej ten podziw będzie waszą jedyną nagrodą i to dosyć marną, o ile w ogóle go 

otrzymacie. 

Kiedy uratujecie dziecko przed utopieniem się, nie wysyłajcie opisu całego wypadku 

do gazet. A jeśli zapytają jak się nazywacie, wymigajcie się mówiąc: „jestem skautem”. To 

wystarczy.  

Jeśli organizujecie przyjęcie charytatywne, aby zebrać pieniądze na jakiś dobry cel, 

nie publikujcie później sumy zebranych pieniędzy. 

Niech wasze dobre uczynki pozostaną twoją i moją tajemnicą.  

Nie znaczy to, że musicie się chować, aby je czynić – ani, że musicie  je ukrywać 

przed waszym kapłanem czy drużynowym, kiedy was o nie zapyta. 

Oni mają prawo i obowiązek wiedzieć czy żyjecie Prawem Harcerskim. 



Nienawidzę próżności i ostentacji. 

 

JEZUS PRZYGOTOWUJE APOSTOŁÓW NA SWOJE ODEJŚCIE 

1 Wtedy zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę 

leczenia chorób. 2 I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych. 3 Mówił do 

nich: «Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie 

miejcie też po dwie suknie! 4 Gdy do jakiego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd 

będziecie wychodzić. 5 Jeśli was gdzie nie przyjmą, wyjdźcie z tego miasta i strząśnijcie 

proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim!» 6 Wyszli więc i chodzili po wsiach, 

głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie. 

(Ewangelia wg św. Łukasza 9, 1-6) 

 

16 Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi 

Tym, który Mnie posłał
4
. 

(Ewangelia wg św. Łukasza 10, 16) 

 

Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało 

wiadome. 3 Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a 

coście w izbie szeptali do ucha, głosić będą na dachach.  

4 Lecz mówię wam, przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem 

nic więcej uczynić nie mogą. 5 Pokażę wam, kogo się macie obawiać: bójcie się Tego, który 

po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam: Tego się bójcie! 6 Czyż nie sprzedają 

pięciu wróbli za dwa asy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. 7 U 

was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż 

wiele wróbli.  

8 A powiadam wam: Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do 

niego wobec aniołów Bożych; 9 a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja 

wobec aniołów Bożych. 

(Ewangelia wg św. Łukasza 12, 2-9) 

 

51 
10

 Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. 

52 Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw 

dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; 53 ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw 

córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. 

(Ewangelia wg św. Łukasza 12, 51-53) 
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26 Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści
5
 swego ojca i matki, żony i dzieci, 

braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. 27 Kto nie nosi swego 

krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. 

(Ewangelia wg św. Łukasza 14, 26-27) 

 To do was mówię zastępowi. Cały skauting jest kierownictwem. Idźcie 

najpierw do zagubionych owiec Domu Izraela, to znaczy do opuszczonych katolików. 

Idźcie, nauczajcie ich i uczyńcie z nich skautów ze względu na moją miłość.  

Leczcie chorych, opatrzcie zranionych, bądźcie lekarzami ciała i duszy. 

Oczyszczajcie tych, którzy zostali dotknięci trądem grzechu ucząc ich jak się 

spowiada i pokazując piękno cnoty. 

Być może w ten sposób ożywicie dusze zatopione w grzechu śmiertelnym. 

Oto wasze dobre uczynki. 

I nie każcie im za nic płacić. 

Kiedy podróżujecie, nie zabierajcie ze sobą zbyt wielu zapasów, ani ubrań na 

zmianę. Pamiętajcie, że wasza laska nie jest bronią, ale ulgą w zmęczeniu dla was i dla 

waszych bliskich. 

Tam, gdzie przybędziecie pytajcie o najuczciwszych ludzi i rozbijcie namioty na ich 

ziemi. Bądźcie uprzejmi. Witajcie się słowami: „Niech pokój Pański zawsze gości w waszym 

domu”. 

Waszymi symbolami są zwierzęta, i Ja tego nie chcę zmieniać, ponieważ to Ja je 

stworzyłem i na ich przykładzie udzielałem lekcji Żydom, którzy przychodzili mnie słuchać. 

Owca jest łagodna, potulna i posłuszna. 

Posułam wam, moi skauci, jak owce między wilki. 

Wystrzegajcie się tych, którzy mogą wam wyrządzić krzywdę. 

Bądźcie mądrzy jak sowy i czyści jak gołębie. 

*** 

Mój skucie, jesteś dzielny i niczego się nie lękasz. Masz rację nie obawiając się o 

twoje zdrowie i życie. 

Wróble sprzedaje się po dwie sztuki za jeden grosz, a za dwa grosze możesz ich mieć 

pięć. Jednakże troszczę się o nie. Nie upadają na ziemię bez mojego przyzwolenia. 

Kocham moich skautów bardziej niż wróble. Ale jest ktoś, kogo powinieneś się 

obawiać: ten, który może strącić twoje ciało i duszę do piekła. 

A oto twoje hasło: 
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Skaut nie boi się niczego, oprócz grzechu śmiertelnego. 

Nie bój się zwłaszcza spojrzeń i uśmieszków. 

Nie chowaj swoich odznaczeń, aby pokazać, ze jesteś „neutralny” ( nigdy nie jest się 

„neutralnym”, ten, kto nie jest ze Mną jest przeciwko Mnie). 

Nie bój się wejść do mojego kościoła w mundurze. 

Ani modlić się podczas obozu, nawet w obecności innej drużyny, której nie znasz. 

Skaut jest szczery, wierny i nie przejmuje się opinią innych. 

To lęk przed tym, co pomyślą inni jest przyczyną trzech czwartych ludzkich 

grzechów. 

To lęk przed tym, co pomyślą inni sprawia, że niewinne dziecko popełnia swój 

pierwszy grzech. 

Chciał ujść za dojrzałego chłopca. 

Bał się, ze zostanie uznany za dziewczynkę jeśli odmówi zobaczenia tego, czego nie 

powinno się oglądać, posłuchania tego, czego nie powinno się słuchać. 

To lęk przed tym, co pomyślą inni prowadzi go do kina. 

Ach! Jesteś czujnym ratownik, kiedy uciekasz przed uśmieszkami. 

Boisz się zaczerwienić. Czerwień się i idź mimo wszystko. 

Boisz się być w mniejszości. 

Prawdziwi skauci zawsze będą mniejszością, inaczej moi księża nie mieliby już co 

robić na ziemi. 

Wprost przeciwnie. Jest ich niewielu. 

To najmniejszy oddział spośród najmniejszych. 

To oni są elitą. 

A elity nie są większością. 

Skauci są tymi, którzy zawsze idą pierwsi. 

Tymi, których widzi się na przedzie. 

Tymi, do których się mierzy jako do pierwszych, co jest zazwyczaj uważane za 

honor. 

Skaut jest dumny ze swojej wiary. 

Nie otrzymuj przykładów, ale je dawaj. 



Nie oglądaj się za siebie, żeby sprawdzić czy ktoś cię naśladuje; idź, a ktoś na pewno 

za tobą pójdzie. 

Skaut jest tym, który umie chcieć być pierwszy. 

Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed 

moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja 

przed moim Ojcem, który jest w niebie. 

Raj nie jest dla tchórzy. 

 

JEDNOŚĆ 

7 On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: «Każde królestwo wewnętrznie skłócone 

pustoszeje i dom na dom się wali. 18 Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi 

jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. 

23 Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza. 

(Ewangelia wg św. Łukasza 11, 17-18.23) 

 

Każde królestwo wewnętrznie skłócone będzie zniszczone. Tak samo upadnie każde miasto i 

każdy dom.  

Dlatego pragnę, aby moi skauci byli jedno. 

I nie chcę ani żadnej zazdrości między zastępami ani rywalizacji między szefami. 

Dlatego mówię wam: „Bądźcie jedno”. Nie powiedziałem moim apostołom: „Moje dzieci, 

bratajcie się z waszymi nieprzyjaciółmi i z tymi, którzy we mnie nie wierzą.” 

Wy, skauci macie swoich nieprzyjaciół, tak jak Ja miałem swoich. 

Albo jest się przyjacielem albo nie. 

Kto nie jest ze mną jest przeciwko mnie. 

W życiu doczesnym, które jest walką o wieczność nie ma miejsca dla ludzi bezstronnych. 

Bezstronność jest wtedy, kiedy możemy dokonać wyboru, a jednak się od niego 

powstrzymujemy. 

Ale ja nie jestem istotą, którą się wybiera i którą można przyjąć lub nie. 

Ja nie jestem opcjonalny. 

Nie jestem przedmiotem do wyboru. 



Nie jestem Bogiem, którego można zamknąć w pewnych ramach. Ja łamię wszystkie ramy i 

daję się poznać. 

Albo się mnie przyjmuje albo się mnie odrzuca: „nie wiem” to wyparcie się mnie. 

 

JAK DZIECKO 

2 On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: 3 «Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli 

się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. 4 Kto 

się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim.» 

(Ewangelia wg św. Mateusza 18, 2-4) 

 Pewnego dnia kiedy podróżowaliśmy, moi uczniowie dyskutowali nad tym, kto będzie 

największy w moim Królestwie. Wtedy im powiedziałem: 

„ Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich!” 

 To samo dotyczy ciebie, zastępowy. 

Następnie przywołałem dziecko, objąłem je ramionami i rzekłem: 

„ Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie 

wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w 

królestwie niebieskim.” 

Dlatego najlepszym i najprawdziwszym skautem z całej drużyny jest ten, kto potrafi 

pozostać dzieckiem, być jak dziecko. 

Nie lubię skautów, którzy udają dorosłych i boją się pokazywać swoje nagie kolana. 

Ani skautów, którzy już nie potrafią się śmiać i popuszczać wodzom fantazji. 

Ani skautów, którzy krytykują i uważają się za mądrzejszych od zastępowego czy 

drużynowego. 

Łaska , która mieszka w dziecięcych sercach nie mieszka już w sercach tych, którzy 

się nie śmieją jak dzieci. 

A ci, którzy wszystko krytykują stracili pokorę tych najmniejszych. 

Prawdziwy skaut – i prawdziwy drużynowy – pozostaje dzieckiem przez całe życie, a 

ja uśmiechnę się do niego ostatniego dnia. 

„Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie 

przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał.” 

Skauci są moimi dziećmi, a ich dobroczyńcy są moimi przyjaciółmi. 

Pierwszymi z dobroczyńców są szefowie. 



Mówię to tobie, mój dorosły skaucie: jeśli jeden ze skautów stanie się powodem 

grzechu dla swojego małego brata, który wierzy we mnie i pragnie pozostać wierny złożonemu 

przyrzeczeniu, „byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze.” 

Zważaj więc na to, co mówisz i to, czego słuchasz; bądź skromny i uważaj, żeby 

żaden przykład pochodzący od ciebie nie przygasił blasku w spojrzeniu najmłodszych z twojego 

zastępu. 

Nie mów: To tylko dzieciaki, tym gorzej dla nich, jeśli się czerwienią ze wstydu! Jeśli 

nauczą się grzeszyć od ciebie , powiadam Ci: tym gorzej dla ciebie! 

Dobrze wiem, że jest niemożliwe, aby nigdy nie byli wystawieni na zły wpływ, ale 

biada, po dwakroć i po trzykroć biada temu skautowi przez którego przyjdzie to zgorszenie.  

 

WYBACZENIE KRZYWD 

23 Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi 

sługami. 24 Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien 

dziesięć tysięcy talentów. 25 Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go 

razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. 26 Wtedy sługa upadł 

przed nim i prosił go: "Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam". 27 Pan 

ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. 28 Lecz gdy sługa ów wyszedł, 

spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, 

mówiąc: "Oddaj, coś winien!" 29 Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: "Miej 

cierpliwość nade mną, a oddam tobie". 30 On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do 

więzienia, dopóki nie odda długu. 31 Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się 

zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. 32 Wtedy pan jego wezwał 

go przed siebie i rzekł mu: "Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie 

prosiłeś. 33 Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja 

ulitowałem się nad tobą?" 34 I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki 

mu całego długu nie odda. 35 Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was 

nie przebaczy z serca swemu bratu». 

(Ewangelia wg św. Mateusza 18, 23-35) 

 Królestwo niebieskie podobne jest do drużynowego, który chciał osądzić winnych ze 

swojej drużyny. Najpierw przedstawiono mu zastępowego, który dopuścił się znacznych 

wykroczeń: nie dotrzymywał przysięgi, nie przestrzegał prawa i odmawiał posłuszeństwa 

szefom. 

Jako, że nie miał żadnego usprawiedliwienia, drużynowy zdecydował, że odda on 

swoje naszywki, odznaczenia, sprawności i na nowo stanie się zwykłym kandydatem. 

 Zastępowy prosił go mówiąc: „ Miej cierpliwość nade mną, poprawię się i będę 

lepszym skautem.” 

Drużynowy ulitował się nad nim i mu wybaczył. 



Zaledwie wyszedł kiedy spotkał skauta, który był nowy w drużynie. Ten przekornie 

odmówił mu przywitania skautowego. Wtedy zastępowy złapał go za chustę i potrząsnął nim 

mówiąc: Zapłacisz mi za to! Poddam cię pod sąd honorowy! 

Nowy, żałując swojej lekkomyślności, powiedział: Miej cierpliwość nade mną; już 

więcej tak nie zrobię, będę dobrym skautem. 

On jednak nie przystał na te prośby i zaprowadził go do sali, gdzie znajdowali się 

szefowie i postawił go przed sądem honorowym. 

Inni skauci byli oburzeni tym zachowaniem i poszli opowiedzieć drużynowemu o tym, 

co zaszło. Ten przywołał do siebie owego zastępowego i rzekł: Niegodziwy szefie i niegodziwy 

pasterzu, wybaczyłem ci z dobrego serca, a ty nie potrafisz wybaczyć drobnego żartu jednemu z 

twoich młodszych braci; teraz ty zostaniesz osądzony, zostanie ci odebrana twoja funkcja i 

stracisz swoje odznaczenia; odzyskasz je dopiero wtedy, gdy odpokutujesz wszystkie swoje 

winy. 

Tak samo, mój skaucie, postąpi z wami mój Ojciec niebieski, jeśli każdy z was nie 

przebaczy z głębi serca swemu bratu. 

 

PRZYPOWIEŚĆ O PRZYJACIELU 

5 Dalej mówił do nich: «Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie 

mu: "Przyjacielu, użycz mi trzy chleby, 6 bo mój przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie 

mam, co mu podać". 7 Lecz tamten odpowie z wewnątrz: "Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są 

już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie". 8 Mówię wam: 

Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego 

natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. 

(Ewangelia wg św. Łukasza 11, 5-8) 

 

Nie bój się naprzykrzać mojemu Ojcu. 

Pewien zastępowy przyszedł w środku nocy do tego, który jest odpowiedzialny za jedzenia na 

obozie i powiedział: „Proszę Cię, daj mi trzy chleby, bo mam kilku skautów, którzy proszą o 

gościnę, a ja nie mam im co dać.” Tamten, nie wychodząc z namiotu odpowiedział mu: 

„Zostaw mnie w spokoju. Wszyscy skauci już się położyli, mój zastęp śpi, mój namiot jest już 

zasunięty, a ja nie chcę się nigdzie z niego ruszać.”  

Ten odparł: „ To dla naszych braci. Powinieneś mi pomóc im usłużyć.” 

Skaut udawał, że śpi. 

Ale drugi nie dawał za wygraną. Nie przestając prosić zaczął stukać jak deszcz po burzy w 

płótno namiotu. Robił to tak długo, aż poirytowany skaut rozdzielający żywność podniósł się i 

poszedł po trzy bochenki chleba i dał je zastępowemu, który prosił o nie dla swoich gości. 

Przyniósł chleby nie po to, by pomóc swoim braciom, ale po to by mu dano spokój. 



Jednakże to nie jego chcę ci dać jako przykład, moje dziecko, ponieważ temu skautowi 

brakowało życzliwości i poświęcenia. To ten drugi. Ten, który prosił do tej pory, aż został 

wysłuchany. Tak samo i ty powinieneś postępować kiedy prosisz o coś mojego Ojca 

Niebieskiego.  

Nie bój mu się naprzykrzać. 

Jeśli będzie udawał, że śpi, nalegaj, a On wstanie, żeby Cię wysłuchać i żeby Ci pomóc. 

 

PRZYPOWIEŚĆ O DOMU ZBUDOWANYM NA SKALE 

24 Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem 

roztropnym, który dom swój zbudował na skale. 25 Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały 

się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. 

26 Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z 

człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. 27 Spadł deszcz, wezbrały 

potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki».  

28 Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. 29 Uczył ich bowiem 

jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie
10

. 

(Ewangelia wg św. Mateusza 7, 24-29) 

Powiem ci do kogo podobny jest skaut, który przychodzi do Mnie obiecując mi służyć i 

przestrzegać mojego Prawa. Otóż przypomina on doświadczonego wędrownika, który rozbija 

swój namiot wysoko, ukrywając go przed wiatrem; deszcz pada, strumienie występują z 

brzegów, wiatr wieje i potrząsa namiotem. Ten jednak pozostaje cały, ponieważ został 

prawidłowo rozstawiony na dobrym terenie. 

Zaś ten, kto chce się zajmować się skautingiem i być skautem bez obietnicy służby dla 

Mnie i bez przestrzegania mojego Prawa podobny jest do nowicjusza, który stawia swój 

namiot na piasku w dolinie; deszcz pada, strumienie występują z brzegów i zalewają jego 

obóz; wiatr wyrywa śledzie, rwie płótno i namiot tonie w wodzie i błocie. 

Tak samo jest z całym skautingiem, który nie jest budowany na Mnie; bo tylko Ja jestem 

podstawą i fundamentem wszystkich rzeczy. 

 

PRZYPOWIEŚĆ O CZUWAJĄCYCH SŁUGACH 

35 Niech będą przepasane biodra
7
 wasze i zapalone pochodnie! 36 A wy [bądźcie] podobni 

do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, 

gdy nadejdzie i zakołacze. 37 Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy 

nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc 

będzie im usługiwał. 38 Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich 

tak zastanie. 39 A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma 

przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. 40 Wy też bądźcie gotowi, gdyż o 

godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie». 

( Ewangelia wg św. Łukasza 12, 35-38) 

http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=250#P10
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=327#P7


Bądźcie gotowi na wszystko, nawet na śmierć. 

I czuwajcie, bo nie wiecie, o której godzinie przyjdzie Pan. 

Miejcie wasze pasy zapięte i wasze lampy w dłoniach, tak jak skauci, którzy oczekują 

swojego drużynowego skoro przyjdzie wieczorem po całym dniu pracy, w każdej chwili 

gotowi, aby go przywitać. 

Szczęśliwi skauci, których Boski Mistrz przy swoim powrocie, znajdzie tak 

przygotowanych. Zaprawdę powiadam wam, przepasze się, każe im usiąść przy stole i będzie 

im usługiwał. 

Czy przyjdzie o dziesiątej rano czy o północy, szczęśliwi skauci, gdy ich zastanie 

czuwających. 

Szczęśliwi więc skauci, którzy są zawsze w stanie łaski uświęcającej i których mogę zabrać 

o każdej porze, ponieważ są zawsze dobrze przygotowani. 

Tych to posadzę przy moim stole w niebie. Dam im moją radość, moje serce i mnie samego 

za pokarm przez całą wieczność. 

 

BOGATY MŁODZIENIEC 

22 Jezus słysząc to, rzekł mu: «Jednego ci jeszcze brak: sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj 

ubogim, a będziesz miał skarb w niebie; potem przyjdź i chodź ze Mną». 23 Gdy to usłyszał, 

mocno się zasmucił, gdyż był bardzo bogaty. 24 Jezus zobaczywszy go [takim] rzekł: «Jak 

trudno bogatym wejść do królestwa Bożego. 25 Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho 

igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego». 

(Ewangelia wg św. Łukasza 18, 22-25) 

  

 Błogosławieni ubodzy, którzy kochają swoją biedę. Znałem pewnego bogatego 

młodzieńca.  

 Przyszedł do Mnie i upadając na kolana zapytał: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, 

aby osiągnąć życie wieczne? 

- Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg.” 

Ale on nie zrozumiał moich słów, więc dodałem: „Znasz przykazania: Nie cudzołóż, 

nie zabijaj, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij swego ojca i matkę!” 

Kiedy mu to powiedziałem, natychmiast szczerze odparł: „Od młodości 

przestrzegałem tego wszystkiego.” 

Spojrzałem na niego z miłością, a moje serce zabiło mocniej. Umiłowałem wszystkich 

ludzi, ale kilku w szczególny sposób. Ewangelia wspomina tylko trzech: Jana, Łazarza i tego 

młodzieńca, którzy byli mi tak drodzy. 



Ja, Syn Boży, ukochałem go, ponieważ był czysty i dobry.  

Rzekłem mu: „  Jednego ci jeszcze brak: sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, 

a będziesz miał skarb w niebie; potem przyjdź i chodź ze Mną.” To właśnie to nazywamy 

powołaniem.  

- Zaproponowałem mu zostanie apostołem. 

- Zaproponowałem mu życie ze Mną. 

- Uczyniłbym z niego wielkiego świętego. 

Ale on się zasmucił. Zabrakło mu serca. Odwrócił się na pięcie i odszedł, gdyż był 

bardzo bogaty.  

Biedaczek. 

Był czysty, dobry, ale bogaty. 

Zaproponowałem mu moje boskie ubóstwo, ale on się go przestraszył.  

Mówię Ci, to był mój drugi święty Jan… 

On wolał jednak pozostać bogaty… 

Mój skaucie, jeśli pewnego dnia usłyszysz mój głos, nie bądź głuchy na jego wołanie. 

Jeśli nie jesteś bogaty, tym lepiej; ale zawsze jest się zbyt bogatym, gdy 

przywiązujemy się do tego, co mamy. 

Jeśli cię zawołam, abyś mi służył, ciebie, który jesteś dobry i czysty, który 

przestrzegasz dziesiątego przykazania, czy ty również odwrócisz wzrok i sobie pójdziesz? 

Czy tobie także zabraknie serca? Więc dlaczego jesteś skautem? 

Biedny młodzieniec, spojrzałem na niego i go umiłowałem. On zaś nie spojrzał na 

mnie, lecz odszedł. Jeśli by na mnie spojrzał, nie miałby odwagi, aby odejść. 

Mój skaucie, patrz na Mnie. 

Twoje czyste oczy promienieją moją czystością i radością; nie pozwól im zgasnąć. 

Bądź zawsze odważny. 

Zachowaj ciszę w sercu, a być może Mnie usłyszysz? 

Nie jesteś skautem sam dla siebie. 

Jeśli chcesz być doskonały… 

Doskonały skaut jest moim kapłanem i misjonarzem. Jego życie nieustannym dobrym 

uczynkiem. 



Skaut jest stworzony do zbawiania swoich bliskich. Kogo ocaliłeś odkąd nosisz 

mundur? 

Błogosławieni skauci, którzy przekraczają samych siebie i którzy nie boją się 

poświęceń.  

Nieszczęśliwi i godni pożałowania są skauci, którzy lękają się poświęceń i którzy 

robią wszystko połowicznie. 

Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: nie wszyscy skauci zostali stworzeni do tego, aby 

wstąpić do seminarium czy do zakonu, ale dobra drużyna zawsze liczy kilku moich 

wybranych. 

Jedni pewnego dnia będą mogli wejść na ołtarz, a inni nauczać. 

Błogosławieni ci, których powołuję, a jeszcze szczęśliwsi ci, którzy odpowiadają na 

moje wezwanie. Błyszczą jak gwiazdy w nieskończonej wieczności.  

Błogosławione drużyny, z których wybieram moje sługi; są to, ci którzy przestrzegają 

prawa.  

Błogosławieni zastępowi, którzy przyprowadzają do mnie swoich braci, a jeszcze 

szczęśliwsi ci, którzy opuszczają swoich braci dla mojej miłości. 

Błogosławieni drużynowi, którzy zawierzają mi swoich podopiecznych. 

Jeśli szklanka wody dana biedakowi nie pozostaje bez zapłaty, jak myślisz, w jaki 

sposób podziękuję tym, którzy oddają Mi swoje serce i swoje życie, Mnie, pierwszemu 

ubogiemu świata? 

Dlatego mówię ci: „Sprzedaj wszystko, co masz (…), przyjdź i chodź ze Mną.” 

Albo odejdź całkiem zasmucony… 

 

FARYZEUSZ I CELNIK 

9 Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę 

przypowieść: 10 «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi 

celnik. 11 Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: "Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni 

ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. 12 Zachowuję post dwa razy w 

tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam". 13 Natomiast celnik stał z daleka i 

nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: "Boże, miej litość dla 

mnie, grzesznika!" 14 Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten
1
. 

Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony». 

(Ewangelia wg św. Łukasza 18, 9-14) 

 Nie uważaj się za lepszego od innych. 

 Nie polegaj tylko na sobie. 
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 Nie pogardzaj innymi. 

 Dwaj skauci weszli do kościoła, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. 

 Jeden z nich zbliżył się aż do samego ołtarza, stanął i tak w duszy się modlił:  

 „ Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni chłopcy, którzy nie mają prawa 

harcerskiego, którzy nie dbają o dobro innych, którzy nie są ani uczciwi, ani posłuszni, ani 

czyści w swoich myślach, słowach i uczynkach. Dziękuję Ci za to, że nie jestem jak ten skaut, 

który chodzi do świeckiej szkoły i który nie trzyma się z nami. Co do mnie, to noszę Twój 

krzyż na berecie i idę obok Najświętszego Sakramentu, kiedy ten jest noszony w procesji.” 

 A celnik, na kolanach blisko kropielnicy, nie odważył się nawet spojrzeć na 

tabernakulum, ale bił się w pierś mówiąc: „Boże, zmiłuj się nade mną! Wiele razy łamałem 

przyrzeczenie, ale teraz pragnę go dotrzymać i przestrzegać Twoich praw.” 

 Jak myślisz, który z tych dwóch, jest prawdziwym skautem? 

 Pycha, mój synu, jest grzechem śmiertelnym. 

Mój krzyż oznacza pokutę i pokorę. Faryzeusz miał go na swoim berecie, ale to celnik 

nosił go w swoim sercu. 

Zaprawdę powiadam Ci, to właśnie on opuścił kościół w stanie łaski, a nie tamten, 

ponieważ pycha, mój synu, jest grzechem śmiertelnym. 

Tak więc, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. 

Jako, że masz to szczęście posiadania wiary i zaszczyt służenia, uniż się, aby znając 

całą Prawdę, służyć jej jeszcze lepiej. 

 

MIŁOSIERNY SAMARYTANIN 

25 A oto powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, 

co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» 26 Jezus mu odpowiedział: «Co jest napisane 

w Prawie? Jak czytasz?» 27 On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim 

sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak 

siebie samego
8
. 28 Jezus rzekł do niego: «Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył»

9
. 

29 Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: «A kto jest moim bliźnim?» 

30 Jezus nawiązując do tego, rzekł: «Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i 

wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy 

na pół umarłego, odeszli. 31 Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i 

minął. 32 Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. 33 Pewien zaś 

Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył 

się głęboko: 34 podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem 

wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. 35 Następnego zaś dnia 

wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: "Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja 

oddam tobie, gdy będę wracał". 36 Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, 
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bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?» 37 On odpowiedział: «Ten, który mu okazał 

miłosierdzie». Jezus mu rzekł: «Idź, i ty czyń podobnie!» 

(Ewangelia wg św. Łukasza 10, 25-37) 

To był jeden z uczonych w Prawie. Jego zdanie polegało na wyjaśnianiu tego Prawa 

prostemu ludowi. To właśnie on starał się zastawić na Mnie, Prawo żywe i odwieczne, 

pułapkę. 

Zapytał, co ma uczynić, aby pójść do nieba. Odesłałem go do Pisma, które mówi: 

„Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją 

mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego”. Było to Prawo, które 

mój Ojciec dał Mojżeszowi. 

Jest to formuła przykazani miłości, której nauczyłeś się w szkole podczas katechezy.  

Mój skaucie, jest to również formuła twojego przyrzeczenia. Pomyślałeś kiedyś o 

tym? Bowiem czy istnieje różnica pomiędzy tymi słowami: „…całym życiem służyć Bogu…” 

a „Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem…” oraz między „nieść w każdej 

potrzebie pomoc bliźnim” i „Będziesz miłował (…) swego bliźniego jak siebie samego”? 

Nie widzisz, ze to jest to samo? I że twoje przyrzeczenie harcerskie jest obietnicą 

pozostania w stanie łaski uświęcającej? 

Oraz środkiem do odzyskania tej łaski, kiedy ją stracisz? 

Jeśli powtarzasz formułę przyrzeczenia rozumiejąc każde z jej słów i wypełniając je, 

to tak jakbyś mówił, że kochasz Mnie całą swoją duszą. 

Właśnie tak pragnę być kochany. 

 Mój skaucie, służ mi „ze wszystkich sił”, a będziesz żył. 

*** 

„…nieść w każdej potrzebie pomoc bliźnim…” 

Twoim bliźnim jest nie tylko inny skaut, kolega/koleżanka, znajomy, sąsiad czy 

człowiek, który mówi tym samym językiem, co ty i który urodził się w tym samym kraju, co 

ty. 

Twoim bliźnim jest każdy człowiek. Czy znajdzie się choćby jeden, za którego nie 

umarłem? Jeśli to, to pozwalam ci go nie kochać. 

*** 

Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha… 

Znasz dalszy ciąg. 

Drogą przechodził pewien kapłan. Ujrzał rannego i poszedł dalej. 



Podobnie zachował się lewita. Podszedł blisko do leżącego i zobaczył, że cały jest 

pokryty ranami. Jednak on także oddalił się po chwili nie pomógłszy pobitemu człowiekowi. 

Może udzielenie pomocy temu biedakowi było poniżej godności pierwszego? Może 

jego cierpienie nie zdołało poruszyć drugiego? 

Trzeba było Samarytanina, to znaczy wroga, aby doświadczyć chociaż odrobiny 

współczucia. 

Kiedy spotykasz kogoś, kto cierpi, nie pytaj o jego stan cywilny, ale pochyl się nad 

nim i pozwól działać twojemu sercu. 

Mój synu, nie pytaj go o religię, bo nawet jeśli byłby w błędzie czy grzechu, w 

momencie gdy cierpi, Ja cierpię w nim, a ty powinieneś go umiłować i zatroszczyć się o niego 

z powodu mojej miłości. Twoja życzliwość będzie twoim najlepszym usprawiedliwieniem. 

Tam gdzie zawodzi logika, tam tryumfuje dobro. 

*** 

Samarytanin z przypowieści jest wzorem ratownika. Spójrz: podszedł do niego i 

opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do 

gospody i pielęgnował go.  

Ten wypadek wcale go nie zaskoczył. Wiedział, co należy robić. Był przygotowany. 

A jego miłosierdzie było inteligentne. Nie możemy powiedzieć, żeby tracił czas 

użalając się nad tym nieszczęśnikiem. Zrobił  to, co trzeba było: opatrzył go i zawiózł do 

gospody. 

Był tam jeszcze następnego dnia. Zapłacił gospodarzowi z góry za wydatki związane z 

opieką nad rannym. 

Nie odjechał tak szybko jak to było możliwe ze strachu, że to opóźnienie zaszkodzi 

jego interesom. 

Ty także, kiedy już się zdecydujesz poświęcić komuś lub czemuś czas, nie zatrzymuj 

się w połowie drogi i nie myśl, że tracisz tylko czas. 

Jeśli tak uważasz, to znaczy, że nie jesteś godzien mi służyć. 

Bądź dobry jak ten Samarytanin, do którego Ja pragnę być podobny, i do którego 

pragnę, abyś i ty był podobny. 

Mój skaucie, niestety, nie tylko ciało może nosić zranienia: można zranić również 

duszę. 

Na każdej drodze znajdzie się przynajmniej jedna taka poraniona dusza. 

 Przejdziesz obok niej obojętnie tak jak kapłan z przypowieści? 

Czy nieśmiało tak jak lewita? 



A może tak jak obaj, nic nie robiąc? 

Nie bój się pocieszać. 

Nie bój się pokazywać tego, że jesteś dobry. 

Nie bój się próbować leczyć dusze. 

Nie bój się czynić dobra. 

Możesz więcej niż myślisz, ponieważ zawsze możesz być dobry. 

Bądź dobry, mój mały Samarytaninie, umiej kochać. 

Próbuj, nawet niezręcznie, opatrywać rany na duszy, a moja łaska je uzdrowi. 

 

POWRÓT DO GRZECHU 

43 Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych
18

, szukając 

spoczynku, ale nie znajduje. 44 Wtedy mówi: "Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem"; a 

przyszedłszy zastaje go niezajętym, wymiecionym i przyozdobionym. 45 Wtedy idzie i bierze 

z sobą siedmiu innych duchów złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam. I staje się 

późniejszy stan owego człowieka gorszy, niż był poprzedni
19

. Tak będzie i z tym 

przewrotnym plemieniem». 

(Ewangelia wg św. Mateusza 12, 43-45) 

 Oto jesteś skautem nawróconym na moją miłość i Szatan już nie gości w twoim sercu. 

 Uważaj na siebie, bądź wytrwały. 

 Obiecałeś być czystym w twoim myślach, słowach i uczynkach. 

Teraz kiedy złożyłeś przyrzeczenie jeszcze nic nie jest skończone. 

Uważaj; Szatan krąży mówiąc: „Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem”. 

Niestety mój mały! To ty byłeś jego domem, kiedy żyłeś w grzechu. 

Twój dom jest wysprzątany i pięknie ozdobiony, ale obawia się pokus. 

Szatan powróci z siedmioma innymi demonami, silniejszymi i złośliwszymi niż on 

sam. 

Jeśli nie jesteś czujny, wszystkie razem wejdą do twojej duszy i się tam zadomowią. 

I będziesz jeszcze gorszy niż byłeś wcześniej. 

Są skauci, którzy trwają i dochodzą do świętości. 

I dla których obóz jest przedsionkiem sanktuarium. 
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Są też tacy, którym się nie udaje i żałośnie upadają. 

 I dla nich, dla tych skautów, niegodnych i zepsutych, powiedz mi mój synu, czego 

przedsionkiem jest obóz? 

 

NIEURODZAJNE DRZEWO FIGOWE 

6 I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał drzewo figowe 

zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. 7 Rzekł więc 

do ogrodnika: "Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, 

a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?" 8 Lecz on mu odpowiedział: 

"Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; 9 może wyda owoc. A 

jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć"». 

(Ewangelia wg św. Łukasza 13, 6-9) 

„Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał 

na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: "Oto już trzy lata, odkąd 

przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze 

ziemię wyjaławia?" Lecz on mu odpowiedział: "Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja 

okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć"» 

Mój skaucie, zrozumiałeś tę przypowieść? 

Winnica to drużyna, jej właściciel to drużynowy, a nieurodzajne drzewo figowe to 

skaut, który jest bezużyteczny. 

Zawsze znajdą się skauci, którzy są bezużyteczni i którzy nie wydają owoców. 

A tymczasem skaut został stworzony do tego, aby służyć. 

Są skauci, którzy wyglądają wspaniale w swoim schludnym mundurze. Ale są również 

tacy, którzy nie dbają o swój ubiór i myślą tylko o zabawie. 

Jednak ani eleganccy, ani „wesołkowie” nie są skautami wedle mego serca. Nie 

potrafią bowiem opatrzyć rannego, przekazać wiadomości, naprawić żadnego urządzenia, a 

ich bliscy umarliby z głodu, gdyby liczyli na to, że przygotują im coś do jedzenia. 

 Są już bardzo długo skautami, a nie mają jeszcze żadnej sprawności czy stopnia. 

Znajdujemy ich tam, gdzie jest zabawa i przyjemność, ale nagle znikają gdy pojawia 

się trud, ciężka praca i wyrzeczenie. 

Ja, odwieczny drużynowy, zetnę te nieurodzajne drzewa figowe. Pocóż mają 

wyjaławiać drużynę?    

Ogrodnik zaś jest zastępowym i to dobrym zastępowym, który nie traci wiary w swoje 

drzewa. Z chęcią przyjmuje do swojego zastępu tych, których nie chcą inni. To on zwraca się 

do drużynowego: 



„ Pozwól mi jeszcze raz spróbować. Zajmę się nim bardziej niż innymi. Postaram się 

go nauczyć tego wszystkiego, czego nie wie i pomóc mu być w tym dobrym. Jeśli mi się nie 

uda, zawsze będzie czas, aby go odesłać.” 

Ach mój skaucie – ogrodniku, ciebie wybrałem, abyś dbał o moją winnicę i jej strzegł. 

Błagam cię, nie bądź bezowocny. 

Naucz się bycia gotowym i bądź gotowy, żeby służyć. 

Jeśli jesteś zastępowym, wybierz tych najgorszych, nauczaj i wychowuj ich z miłością, 

cierpliwością i nie zniechęcaj się. 

Nie pozbywaj się nieurodzajnych drzew figowych. Wprost przeciwnie, wstawiaj się za 

nimi; być może kiedyś w końcu dostąpisz radości patrzenia jak zakwitają i wydają owoce, 

cnoty harcerskie, które są cnotami chrześcijanina. 

 

TOLLAT CRUCEM SUAM 

34 Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: „Jeśli kto chce pójść 

za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje!” 

(Ewangelia wg św. Marka 8, 34) 

 „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż 

swój i niech Mnie naśladuje!”  

Mój skaucie, słyszałeś już te słowa? Obiecałeś iść za mną, ponieważ obiecałeś mi 

służyć, a nie można służyć na odległość. 

Powiedz mi, zapierasz się sam siebie? 

Zaparcie się siebie to odłożenie na bok swojej woli, aby pełnić moją. A ja objawiam ją 

szczególnie przez Prawo Harcerskie. 

Przestrzegaj Prawa, a twoje samozaparcie nie będzie tylko pustym słowem. 

Wyrzeknij się kłamstwa i dwulicowości. 

Krytyki i egoizmu. 

Stronniczości i opryskliwości. 

Złośliwości i przekory. 

Nieposłuszeństwa, które jest grzechem Szatana. 

Pychy, która prowadzi do nieposłuszeństwa. 

Rozrzutności, która prowadzi do rozwiązłości. 



Rozwiązłości, która prowadzi do piekła. 

Wyrzeknij się tego wszystkiego, nie jeden raz, ale codziennie. 

Wyrzeknij się tego wszystkiego, a będziesz naprawdę silny. 

Wyrzeknij się tego wszystkiego albo wyrzeknij się Raju. 

Nieś swój krzyż. 

Lubię widzieć twój krzyż na twoim berecie. 

Jeszcze bardziej lubię widzieć mój krzyż w twoim sercu, a twój na twoich ramionach. 

Nieś swój krzyż. 

Ja jako pierwszy nosiłem swój krzyż i nie chodzi mi o medalik. 

To moja krew go splamiła. Słyszysz dobrze, moje biedne dziecko? 

 Twój krzyż, to nie zawsze ogromne cierpienie czy kłopot jakich jeszcze nie było. 

Takie krzyże są przeznaczone dla moich świętych. 

Twój krzyż, to wszystko, co może ci sprawić ból. 

Począwszy od pogody aż do znienawidzonej pracy; od irytującego kolegi aż do 

twojego własnego charakteru, który, być może, denerwuje innych. 

To może być niepowodzenia na studiach czy w pracy. 

To może być także niesprawiedliwość, której padłeś ofiarą. 

Albo  po prostu niezręczna sytuacja, która cię ośmieszyła. 

Weź swój krzyż; nieś go bez żadnego marudzenia, bo ja nie skarżyłem się, kiedy 

wchodziłem na Golgotę. 

Nieść go: nie powiedziałem: ciągnij go za sobą. 

Jeśli będziesz go ciągnął, to będzie się wydawał jeszcze cięższy. 

Jest tylko jeden dobry sposób niesienia krzyża: trzeba odważnie wziąć go na swoje 

ramiona. Patrz na mnie, idę przed tobą i pokazuję ci jak to się robi. 

Całe moje życie było krzyżem i cierpieniem. 

Krzyż dla mojego ciała - począwszy od zimna w stajni aż do nazaretańskiej biedy, aż 

do trudów życia publicznego, aż do krwi mojej męki, której opis sprawia, że płaczesz. 

Krzyż dla mojego serca – począwszy od prześladowania przez Heroda, aż do zazdrości 

faryzeuszy i  uczonych w Piśmie, aż do złej woli uczonych w Prawie, aż do braku 

zrozumienia ze strony apostołów, aż do zdrady Judasza. 

Bądź spokojny, ciebie nie czeka taka przyszłość. 



Nieś swój krzyż z ufnością, ponieważ to Ja, każdego dnia, dopasowuję go do twoich 

możliwości.  

   Na miarę twoich możliwości i na miarę mojej miłości.  

Weź swój krzyż, mój skaucie i idź za Mną. 

Skaut nie robi niczego połowicznie. 

Nie wierz zbyt łatwo, że twoje zadanie zostało wykonane. Zanim odpoczniesz, 

sprawdź czy nie zostało jeszcze coś do zrobienia. Czy nie zostało jeszcze coś, co mógłbyś 

udoskonalić. 

Kiedy skaut wraca do obozu z drewnem czy wodą, który zastępowy powie mu: 

„Usiądź przy stole i zjedz”? 

Nie mówi raczej: „Przygotuj posiłek dla zastępu, rozpal ogień i usłuż braciom. 

Dopiero wtedy będziesz mógł napić się i zjeść”? 

Czy drużynowy powinien podziękować swojemu skautowi za to, że zrobił to, o co go 

poproszono? – Nie sądzę, Ja, który jestem dobrym mistrzem. 

  Ponieważ obowiązek nie jest przyjemnością, którą sprawiamy zastępowemu. 

Tak naprawdę nikt nie wykonał nigdy wszystkiego, o co go poproszono. Zawsze 

czegoś brakuje.  

Zawsze można zrobić więcej. 

Zawsze można zrobić lepiej. 

„Nasze obowiązki nigdy się nie kończą.” 

Więc, jak tylko twoje sumienie zaświadczy, że jesteś wierny moim przykazaniom, 

powiedz sobie jeszcze, że jesteś do niczego i że to, co robisz to twój obowiązek.     

„Nasze obowiązki nigdy się nie kończą.” 

ZIARNO PSZENICY 

24 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie 

obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. 

(Ewangelia wg św. Jana 12, 24) 

 Mój skaucie, tego wieczoru udzielę ci surowej, ale pocieszającej lekcji. Lekcji, której 

udzieliłem także moim apostołom zanim poszedłem na śmierć. 

 Siewca rzucił ziarno pszenicy na wieczorny wiatr. Ono upadło i ziemia je przykryła. 

 Malutkie ziarenko pszenicy jest ledwo widoczne, kiedy leży na ziemi, te jednak 

zniknęło na zawsze. 



Najpierw pęknie, a później powolutku, po cichutku, będzie się rozkładać i gnić. 

Z tego rozkładu  wyrośnie nieśmiałe  źdźbło zieleniejącej trawy.  

Z czasem stanie się ono silne, będzie rosło w upale i w deszczu. 

Jego górna część napęcznieje, stając się coraz cięższą i cięższą. Słońce ubierze je w 

swój blask, a to małe ziarenko pszenicy schowane w ziemi zostanie ojcem kłosa, to znaczy 

ojcem setki ziaren pszenicy. 

Naucz się, mój skaucie, lekcji niepowodzenia. 

Naucz się tajemnicy zapomnienia. 

Naucz się urodzaju poświęcenia. 

Niech jedno ziarenko pszenicy nauczy cię tych cudów. 

Gdyby padło na skały, może odnaleziono by je po trzech tysiącach lat w 

nienaruszonym stanie. 

W nienaruszonym stanie, ale nieurodzajne. 

Naukowcy byliby zadziwieni. Znalezienie czegoś bezużytecznego po trzydziestu 

wiekach to prawdziwa rzadkość. 

Ale mizerne ziarenko obumarło. To miliony takich umarłych zapewniają wspaniałe 

plony. 

Oszacuj, jeśli możesz, potomstwo jednego ziarenka pszenicy po dwóch zasiewach, po 

czterech zasiewach i policz dobrze ile kłosów zrodziło się ze śmierci dwóch innych kłosów. 

Nie zdumiewaj się porażkami. Istnieją porażki produktywne.  

Nie gorsz się widząc jak znikają w ciemnościach ci, którzy wydawali się być 

przeznaczeni do poruszenia świata. Zniknąć to trochę umrzeć. Pozwól przezimować tym 

duszom: wydadzą owoc, kiedy nadejdzie lato. 

A jeśli to twoją duszę zapragnę ukryć na jakiś czas, bądź cierpliwy i pozwól w sobie 

działać: moje małe ziarenko pszenicy, myślisz, że mogłobyś same pozłocić powierzchnię 

ziemi i nakarmić cały świat? 

Mój skaucie, czy jesteś ziarenkiem pszenicy? W ogromnych plonach dusz to drobna 

rzecz. A jednak wielka, jeśli po długich miesiącach, a nawet latach oczekiwania w twoim 

sercu zrodzi się kłos: wtedy twoje poświęcenie wyda owoc stokrotny. 

Nie oburzaj się, kiedy czasami widzisz jak najpożyteczniejsi przedwcześnie 

opuszczają ten świat. Po pierwsze dlatego, że nigdy nie umiera się za wcześnie – każda 

godzina jest dobra, aby umrzeć – a po drugie, dlatego, że moja moc nie potrzebuje ludzi, ale 

ich wyrzeczeń. 

Zaprawdę powiadam ci, tylko wielkie dzieła są budowane na przedwczesnej śmierci 

założyciela, który po ludzku jest niezbędny. 



Spójrz: nie umarłem w wieku trzydziestu-trzech lat? 

A mój Kościół – twój Kościół – narodził się z tej śmierci. 

A jednak mogłem bycie ukrzyżowanym dopiero na starość. 

Mój synu, dlatego też, jeśli poprosiłbym cię – nie mówię, że cię o to poproszę – nie 

tylko o ofiarę z niepowodzeń i porażek, nie tylko z życia ukrytego, ale o ofiarę z wyrzeczeń, 

po prostu z twojego życia, trzeba żebyś odpowiedział „Amen” mojej kochającej opatrzności. 

Masz piętnaście, szesnaście lat i jak mój prorok Daniel, jesteś człowiekiem pragnień. 

Ja znam te pragnienia, ponieważ to mój Duch umieścił je w twoim sercu. 

Ach moje ziarenko pszenicy, które przygotowuję do złożenia w ziemi, nie obawiaj się 

tego momentu, tylko pozwól działać ręce Siewcy. 

Znam swój zawód i kocham cię, cóż chcesz więcej? 

Wiem, które nasiona wydadzą owoc stokrotny. Mój skaucie, ty zawsze powinieneś 

być gotowy, więc nie bój się widząc, że masz puste ręce. To twoje poświęcenie je wypełni. 

Ziarno pszenicy jest ojcem żniw. 

Ale nigdy nie widzi zebranych plonów. 

Jeśli cię wezwę, nie mów, że umierasz zanim zdążyłeś cokolwiek zrobić: umieć 

umierać to już dosyć dużo.  

 

NIEGOŚCINNI SAMARYTANIE 

51 Gdy dopełnił się czas Jego wzięcia [z tego świata], postanowił udać się do Jerozolimy 52 i 

wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka 

samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. 53 Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał 

do Jerozolimy
16

. 54 Widząc to, uczniowie Jakub i Jan
17

 rzekli: «Panie, czy chcesz, a 

powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?» 55 Lecz On odwróciwszy się zabronił 

im. 56 I udali się do innego miasteczka. 

(Ewangelia wg św. Łukasza 9, 51-56) 

Szykowałem się na Mękę. Wysłałem do Samarii kilku uczniów, moich zwiadowców, żeby 

przygotowali wszystko na moje przyjście. Jednakże Samarytanie, którzy nie lubili Izraelitów, 

odmówili im gościny. 

Widząc to, Jakub i Jan wykrzyknęli: « Panie, jeśli chcesz powiemy, aby ogień spadł z nieba 

i zniszczył ich? » 

Uczynili już oni kilka cudów w moim imieniu; w swojej miłości do mnie, uznali za całkiem 

naturalne poprosić mojego Ojca o zemstę za zniewagę jakiej doznałem. 

Jednakże nie taki był zamiar mojego Ojca, ani Jego Syna, który jest miłością. 

http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=324#P16
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Jeśli Cię  nie przyjmują i odmawiają gościnności twojemu zastępowi, nie myśl sobie od 

razu, że ci ludzie nie są mili Bogu. 

Obiecałem, ze wynagrodzę nawet szklankę wody, ale nie powiedziałem, że pomszczę 

szklankę wody, której odmówiono.  

 

Zaakceptuj, że czasem odprawią Cię z kwitkiem. I mnie odprawiono. 

 

Nie nalegaj, nie narzucaj się. Z cierpliwością i łagodnością zrób to, co ja: idź do innego 

miasteczka. 

   

Módl się o to, abyś ty i twoi bracia zostali uwolnieni od nieprzyjaciół, ale nie módl się 

przeciwko nim; nie można nigdy modlić się przeciwko nikomu. 

Syn Człowieczy nie przyszedł po to, żeby zatracić dusze, ale po to, żeby je zbawić. 

Nie naciskaj, nie narzucaj się. 

Z cierpliwością i delikatnością, bez marudzenia, rób tak jak ja i idź do „innego miasteczka”. 

 

SPRZEDAWCY W ŚWIĄTYNI 

13 Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. 14 W świątyni 

napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i 

gołębie. 15 Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze 

świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. 16 Do 

tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca 

targowiska!» 17 Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój 

pochłonie Mnie
7
. 

(Ewangelia wg św. Jana 2, 13-17) 

 Szanuj dom Pański. 

Wszedłem do Świątyni, żeby pomodlić się do Ojca. 

Jako że zbliżała się Pascha, kiedy powinno składać się ofiary większe niż zazwyczaj: 

woły, gołębie, owce. 

I oto na dziedzińcu świątynnym zauważyłem sprzedawców tych zwierząt  i same 

zwierzęta, bankierów wymieniających monety żydowskie na rzymskie, niegodne tego, aby 

były ofiarowane Bogu. 

Widząc ten handel, pomimo prawa, w miejscu świętym, wpadłem w gniew i 

sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, wygoniłem wszystkich: sprzedawców, bankierów, 

owce, woły. Przewróciłem ich stoły i rozrzuciłem monety, wyrzuciłem ich ze Świątyni, 

ponieważ Dom mojego Ojca nie jest giełdą ani targiem zwierząt. 

W Świątyni mojego Ojca, mój Ojciec był u siebie, a ja byłem u mojego Ojca. Byłem u 

siebie nie musiałem tolerować tego zepsucia i profanacji.  

http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=341#P7


Każda rzecz ma swój czas i miejsce. Sprzedaż zwierząt ofiarnych oraz wymiana 

bałwochwalczych monet na te używane przez mój lud były z pewnością rzeczami dobrymi i 

niezbędnymi, ale nie powinny mieć miejsca w Świątyni. 

 Przychodzimy do Świątyni, aby się modlić, a nie po to, by handlować.  

Nie po to, by załatwiać interesy, jakiekolwiek by nie były. 

 To, co obowiązywało w Świątyni Jerozolimskiej, obowiązuje nadal w moich 

kościołach, gdzie mieszkam , gdzie jestem fizycznie obecny. 

Kościoły są kościołami, a nie miejscami publicznymi. 

Do kościoła chodzi się po to, żeby się modlić, rozmawiać można gdzie indziej. 

Ty, który obiecałeś, że będziesz mi służył ze wszystkich sił, to znaczy, że będziesz 

mnie czcił, nie bierz udziału w tej profanacji: chrześcijanie zebrani w imię Pana, którzy myślą 

o wszystkim innym, tylko nie o Bogu; chrześcijanie, którzy przyszli targować się z Bogiem o 

zbawienie swoich dusz albo którzy gawędzą z sąsiadami o rozrywkach i spotkaniach. 

Skaut jest uprzejmy  - nawet wobec Boga. 

Skaut nie robi niczego połowicznie – nawet swoich obowiązków religijnych. 

Skaut jest dumny ze swojej wiary – jeśli wierzysz, jak możesz nawet rozmawiać czy 

śmiać się w kościele? 

Co byś pomyślał o apostołach, gdyby zabawiali się podczas Ostatniej Wieczerzy? 

A o Janie, gdyby gawędził z tłumem, podczas gdy ja umierałem na krzyżu? 

A o trzech Mariach, gdyby śmiały się i rozmawiały wchodząc do mojego grobu? 

Jestem  w Tabernakulum tak jak byłem w Grobie po ukrzyżowaniu. 

Jestem taki sam podczas Mszy, jak byłem na Golgocie i podczas Ostatniej Wieczerzy.  

Bądź więc rozsądny i pokaż swoją postawą, że wierzysz w moją Obecność i moje 

poświęcenie.  

Twoje niepotrzebne słowa, uśmiechy, spojrzenia błądzące po ludziach i rzeczach, to 

wszystko bezcześci moje Imię przez tych, którzy widząc cię mówią: Oto jak chrześcijanin 

uwielbia swojego Boga. 

To nie już służenie, ale szkodzenie.  

 

MOWA PO OSTATNIEJ WIECZERZY 

33 Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale - jak to Żydom 

powiedziałem, tak i teraz wam mówię - dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie
10

. 34 Przykazanie 

nowe
11

 daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy 

http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=352#P10
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tak się miłowali wzajemnie. 35 Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli 

będziecie się wzajemnie miłowali. 

(Ewangelia wg św. Jana 13, 33-35) 

 

6 Odpowiedział mu Jezus: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem
2
. Nikt nie przychodzi do Ojca 

inaczej jak tylko przeze Mnie”. 

(Ewangelia wg św. Jana 14,6) 

 

21 Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie 

umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie. 

(Ewangelia wg św. Jana 14, 21) 

Moje dzieci, daję wam przykazanie nowe: Miłujcie się wzajemnie tak, jak ja was 

umiłowałem. 

Harcerz jest przyjacielem wszystkich i bratem dla każdego innego Harcerza. 

Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. 

I między skautami, i między zastępami, i między drużynami, powinna panować 

braterska miłość bez cienia zazdrości. 

Nie jesteście synami jednego Ojca, który jest w niebie? 

Niech nic was nie martwi. Ufajcie mi. Przygotowuję dla was miejsce w niebie i nie 

będzie to tylko chwilowa przystań, jak na obozie wędrownym, ale stałe miejsce w domu 

mego Ojca. Kiedy wasze miejsce będzie gotowe, powrócę, aby was zabrać i wtedy wszyscy 

moi skauci będą tam, gdzie jest ich Mistrz.  

Znacie drogę, żeby tam dotrzeć. 

Ja jestem Drogą. I nie ma innej mapy. 

Ja jestem Prawdą. Kto oddala się od prawdy, oddala się ode Mnie, a kto oddala się ode 

mnie, oddala się od prawdy. 

Jestem prawdą, w którą powinieneś wierzyć i którą powinieneś głosić. 

Ja jestem życiem. Prawdziwym życiem.  

Poza mną jest tylko grzech i śmierć. 

To, co bierzesz za życie jest tylko cieniem i karykaturą. 

http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=353#P2


Jestem życiem wiecznym. To znaczy jestem całą wiecznością. 

To znaczy również, że będę wiecznie twoim Rajem. 

Wreszcie znaczy to, że na ziemi nie ma dla twojej duszy innego życia jak tylko we 

mnie, mój skaucie.  

Chcesz żyć swoim życiem. Twoje życie to Ja, mój skaucie. Pozwól mi żyć w twojej 

duszy i żyj w mojej. Ciesz się moją boskością. 

Teraz już wiesz, co masz robić, jeśli chcesz żyć. 

Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania i będziecie przestrzegać 

Prawa Harcerskiego, które o nich przypomina. 

Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze. 

Każdy grzech jest kłamstwem. 

Duch Prawdy to Duch Święty. 

Świat go nie widzi i nie zna, dlatego jest w nim tyle kłamstwa, hipokryzji, obłudy i 

fałszu. 

A tak mało otwartości, tak mało uczciwości, tak mało szczerości i wierności. 

Ale Ja, moi skauci, poślę wam Ducha uczciwości i otwartości, i będziecie wierni i 

szczerzy między wszystkimi dziećmi ludzkimi. 

Będziecie w stanie łaski, będziecie w prawdzie. 

… przyrzekam całym życiem służyć Bogu… 

Służyć, to przestrzegać moich przykazań. A ten, kto przestrzega moich przykazań, ten 

prawdziwie Mnie miłuje. 

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i 

przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać.  

Czy to nie wspaniałe móc stać się Świątynią Boga Żywego? 

Oto co czyni z wam, moi skauci, stan łaski uświęcającej. 

… przyrzekam całym życiem służyć Bogu…, to znaczy: przyrzekam nie popełniać 

grzechów śmiertelnych. 

Albo nie znaczy to nic. 

Albo wasza obietnica nie znaczy nic i nie warto jej składać  „z łaską Bożą”. 



Wtedy wasz mundur jest już tylko kostiumem, a harcerstwo, komedią. 

Pozory. 

A Ja jestem prawdziwy. 

Jestem Bogiem ludzi prawdziwych. 

 

PRZYPOWIEŚĆ O KRZEWIE WINNYM 

1 Ja jestem prawdziwym krzewem winnym
1
, a Ojciec mój jest tym, który [go] uprawia. 

2 Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, 

oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. 3 Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które 

wypowiedziałem do was. 4 Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. Podobnie jak 

latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie - jeśli nie trwa w winnym krzewie - tak 

samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. 5 Ja jestem krzewem winnym, wy - 

latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie 

nic nie możecie uczynić. 6 Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl 

i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. 7 Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a 

słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. 8 Ojciec mój przez to 

dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. 9 Jak Mnie 

umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! 10 Jeśli będziecie 

zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem 

przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. 11 To wam powiedziałem, aby radość moja 

w was była i aby radość wasza była pełna. 12 To jest moje przykazanie, abyście się 

wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. 13 Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy 

ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. 14 Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli 

czynicie to, co wam przykazuję. 15 Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni 

pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co 

usłyszałem od Ojca mego. 16 Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem 

was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam 

Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. 17 To wam przykazuję, abyście się 

wzajemnie miłowali. 

(Ewangelia wg św. Jana 15, 1-17) 

Ja jestem krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który [go] uprawia. 

Każda gałąź, która nie rodzi winogron zostanie przez Niego ścięta, a ta, która rodzi 

zostanie przycięta, aby rodziła ich jeszcze więcej.  

Trwajcie we Mnie, a ja w was będę trwał. Tak jak gałąź nie może wydać owocu, jeśli 

nie jest połączona z latoroślą, tak i wy jesteście nieurodzajni, jeśli nie trwacie we Mnie. 

Zrozumcie dobrze te słowa, moi ukochani skauci. 

Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. 

http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=354#P1


Te same soki płyną we Mnie i w was. Przez łaskę uczestniczycie w mojej boskiej 

naturze. 

Ale grzech śmiertelny podobny jest do siekiery nieprzyjaciela, która ścina gałąź pod 

osłoną nocy, a ona usycha i umiera. 

Tak samo umiera oddzielona ode Mnie dusza. 

Nie wydaja żadnego owocu, aż do dnia winobrania wiecznego. 

Tak samo umiera oddzielony ode Mnie skaut. 

Nie czyni dobra, ani w zastępie, ani poza nim. 

Szukałem owoców, ale ich nie znalazłem. 

Ale czyny skauta, który jest połączony ze Mną więzami miłości, przynoszą owoc 

obfity. 

Roztacza wokół siebie  aurę szczerości i czystości. 

Zachęca do posłuszeństwa i poświęcenia.   

Przynosi radość, która jest znakiem mojej obecności. 

Beze Mnie nic nie możecie uczynić. 

Nie mówię: niewiele. Mówię: nic. 

Jeśli trwacie w moim sercu i jeśli moje prawo nie wychodzi poza wasze, to wszystko, 

o co Mnie poprosicie, otrzymacie. 

Tą samą miłością odwieczną, jaką Ojciec obdarza Syna, Syn obdarza swoje dzieci. 

Moi skauci, zachowujcie moje przykazania. Dzięki temu będziecie trwali w mojej 

miłości. 

Żeby zachować moje przykazania, przestrzegacie waszego prawa. 

Skaut jest powołany do zbawiania swoich bliskich. 

Tam gdzie jest niesiona pomoc, jest również pułapka. Powinieneś więc być gotowy do 

stawienia czoła wszelkim niebezpieczeństwom. W ten sposób udowodnisz, że mnie kochasz. 

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. 

Być może pewnego dnia poproszę cię o tę wielką miłość. 

Musisz tylko się do tego przygotować. I to wcale nie ćwicząc twoich mięśni, ale 

ćwicząc duszę. 

To nie twoja pięść powinna być silna, ale wola. 



To nie twój charakter powinien być porywczy, ale serce. 

To, co czyni z człowieka ratownika, to dusza. 

To nie przypadek czyni z kogoś bohatera: on go tylko ujawnia; to wolność serca 

sprawia, że jesteśmy zdolni do wielkich czynów. 

Zapamiętaj to dobrze: to grzech i nieczystość czyni z człowieka tchórza przed 

śmiercią. 

A to co zmusza do pozostania na brzegu, wtedy kiedy trzeba wskoczyć do rzeki, to 

strach przed stanięciem przed Obliczem Boga. 

Prawdopodobnie mają oni rację, kiedy nie chcą stracić duszy, aby uratować ciało 

innych; ale jakaż siła, mój skaucie, móc powiedzieć: 

„Jeśli umrę, ujrzę Boga twarzą w twarz.” 

 Odwaga ma swoje źródło w łasce. 

Błogosławieni skauci czystego serca; kiedy nadejdzie ten dzień, znajdą w sobie 

odwagę i nie będą bali się oddać życia za swoich braci. 

  

ZAPARCIE SIĘ PIOTRA 

15 
8
 A szedł za Jezusem Szymon Piotr razem z innym uczniem

8
. Uczeń ten był znany 

arcykapłanowi i dlatego wszedł za Jezusem na dziedziniec arcykapłana, 16 podczas gdy Piotr 

zatrzymał się przed bramą na zewnątrz. Wszedł więc ów drugi uczeń, znany arcykapłanowi, 

pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra do środka. 17 A służąca odźwierna rzekła do 

Piotra: «Czy może i ty jesteś jednym spośród uczniów tego człowieka?» On odpowiedział: 

«Nie jestem». 18 A ponieważ było zimno, strażnicy i słudzy rozpaliwszy ognisko stali przy 

nim i grzali się. Wśród nich stał także Piotr i grzał się [przy ogniu].  

19 Arcykapłan więc zapytał Jezusa o Jego uczniów i o Jego naukę. 20 Jezus mu 

odpowiedział: «Ja przemawiałem jawnie przed światem. Uczyłem zawsze w synagodze i w 

świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie uczyłem niczego. 

21 Dlaczego Mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co 

powiedziałem». 22 Gdy to powiedział, jeden ze sług obok stojących spoliczkował Jezusa, 

mówiąc: «Tak odpowiadasz arcykapłanowi?» 23 Odrzekł mu Jezus: «Jeżeli źle powiedziałem, 

udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego Mnie bijesz?» 24 Następnie Annasz 

wysłał Go związanego do arcykapłana Kajfasza.  

25 A Szymon Piotr stał i grzał się [przy ogniu]. Powiedzieli wówczas do niego: «Czy i ty nie 

jesteś jednym z Jego uczniów?» On zaprzeczył mówiąc: «Nie jestem». 26 Jeden ze sług 

arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, rzekł: «Czyż nie ciebie widziałem 

razem z Nim w ogrodzie?» 27 Piotr znowu zaprzeczył i natychmiast kogut zapiał. 

(Ewangelia wg św. Jana 18, 15-27) 

 Nie ufaj ogniskom, podczas których spotykasz się z nieznajomymi drużynami. Zanim 

polana zostaną podpalone, być może zaprzesz się mnie trzy razy. 

http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=357#P8
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„Nie” - powiesz, mój skaucie. „Choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie 

zwątpię. Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie.” 

Tak samo mówił mój apostoł Piotr. 

Kiedy Kajfasz rozmawiał ze Mną, Piotr siedział z żołnierzami i sługami przy ognisku 

na dziedzińcu i grzał się. 

Prawdopodobnie przyszedł tam z miłości do Mnie. Chciał wiedzieć, co się ze Mną 

stanie. A oto odźwierna wmieszała się między nich i widząc Piotra powiedziała: 

„ To jeden z tych, którzy trzymali się z Nazarejczykiem.” 

A Piotr odparł: „ Nie znam żadnego Nazarejczyka, nie rozumiem o czym mówisz.” 

Nie bał się walczyć, aby Mnie obronić, a przestraszył się dozorczyni. 

Nie oskarżała go; nie chciała go zatrzymać. 

Po prostu stwierdziła: „ Byłeś z Jezusem z Galilei.” 

I to właśnie go przestraszyło. Chcesz Mnie kochać, ale nie naśladować. W głębi serca 

chcesz być za Mną, ale boisz się być ze Mną przed wszystkimi ludźmi, a nawet jeśli jesteś 

skautem, przed innymi skautami. 

Biedni skauci, którzy nie mają odwagi być ze Mną i którzy składają obietnicę 

usuwając z niej imię Boga: 

Imię Ojca, który was stworzył; 

Imię Syna, który za was umarł; 

Imię Ducha Świętego, który podczas bierzmowania daje wam siłę do tego, żeby nie 

wstydzić się Ewangelii. 

Biedni ochrzczeni, którzy nie mają odwagi zrobić dobrego uczynku, ponieważ jakiś 

kolega (a gdyby to był zastępowy?) może powiedzieć im tak jak sługa do Piotra: 

  „Czy i ty nie jesteś jednym z Jego ludzi?” 

Nie bój się być jednym z moich ludzi, ponieważ nie nazywam ich już moimi sługami, 

ale przyjaciółmi. 

Mój skaucie, opowiem ci pewną przypowieść: mnóstwo skautów siedziało wokół 

obozowego ogniska i grzało się oczekując swojej kolei na złożenie przyrzeczenia. 

Pewien szef podniósł się i przysiągł na ognisko służyć swojej ojczyźnie oraz być 

wiernym i szlachetnym. 

Wstał kolejny skaut i zrobił tak samo. Następny także, i trzeci, czwarty i tak dalej. 



Można by powiedzieć, że już nie istnieję. Wszyscy ci młodzieńcy zostali kiedyś 

ochrzczeni w Imię Trójcy Przenajświętszej; przyjęli Pierwszą Komunię Świętą i uczestniczyli 

w niedzielnych Mszach Świętych. 

Jednak w głębi duszy mówili: nie znam tego człowieka. 

Wszyscy bali się być moimi ludźmi, bali się być moimi uczniami. 

Ich przyrzeczenie harcerskie zaprzecza ich przyrzeczeniu chrześcijańskiemu. 

Wstał jeszcze jeden skaut, który obiecał sobie, że będzie wierny. Jednak kiedy 

zobaczył wszystkie spojrzenia skupione na sobie i usłyszał drwiący śmiech, przestraszył się i 

obiecał jedynie służyć swojej ojczyźnie i swoim bliźnim. 

On także nie znał tego człowieka. 

A kiedy usiadł, siedzący obok niego chłopak powiedział: „Myślałem, że jesteś 

katolikiem.” 

Ten zaczerwienił się i zaczął tłumaczyć, że nim nie jest i że nie chodzi do kościoła. 

„Przecież widziałem cię dzisiaj rano jak przystępowałeś do komunii” – wtrącił ten, 

który widział go jak idzie na mszę. 

Zaprzeczył jeszcze raz. 

Ale wracając do swojego namiotu napotkał wzrok księdza, który akurat przechodził 

obok. 

I wtedy się rozpłakał. 

Wybaczyłem temu małemu Piotrowi. 

Na darmo zapewniasz, że nie jesteś Piotrem.  

Czy myślisz jeszcze jak katolik? Czy zawsze mówisz jak katolik? 

Tak samo jak niewiernego apostoła, tak i ciebie zdradza twoja mowa. 

 

 


