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ORZECH I LASKA AARONA
CZYLI ZG£ÊBIANIE I G£OSZENIE

S£OWA BO¯EGO W UJÊCIU OJCÓW
KO�CIO£A

Ks. Józef Naumowicz

�Zakwit³a laska Aarona z pokolenia Lewiego, wypu-
�ci³a p¹czki, wyda³a kwiat i dojrza³y na niej orzechy� � to
zdanie z Ksiêgi Liczb 17,23 doczeka³o siê licznych komen-
tarzy w okresie patrystycznym. Tym bardziej, ¿e Ojcowie
Ko�cio³a zwracali uwagê na najdrobniejsze szczegó³y z Pi-
sma �wiêtego, na ka¿de s³owo, osobê, zdarzenie czy obraz.
Nie wynika³o to z czystej ciekawo�ci badawczej, ale z sza-
cunku dla S³owa Bo¿ego: pochodzi ono bowiem od Stwórcy
i ma g³êboki sens, którego warto szukaæ i nim ¿yæ.

Znaczenie laski Aarona i wyros³ych na niej owoców
t³umaczono ró¿nie, czêsto jednak odnoszono je do sposobu
odczytywania i g³oszenia S³owa Bo¿ego. Aby wyja�nienia
te przytoczyæ, najpierw krótko nale¿y przedstawiæ kontekst
biblijny, w jakim omawiane zdanie wystêpuje, a tak¿e in-
terpretacje pisarzy ¿ydowskich, do których siêgali tak¿e
autorzy wczesnego chrze�cijañstwa.

KONTEKST BIBLIJNY

Po buncie lewity Koracha przeciw Moj¿eszowi, Bóg
zapowiedzia³, ¿e wska¿e przysz³ego arcykap³ana dla ludu
Izraela. Naczelnicy rodów z³o¿yli wiêc w przybytku po jed-
nej lasce z wypisanym imieniem. Jedynie ró¿d¿ka Aarona
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zakwit³a i wyda³a owoce, co potwierdza³o jego wybór. We-
d³ug tradycji, by³a ona pó�niej, wraz z mann¹, przechowy-
wana w arce przymierza (Hbr 9,4).

W Ksiêdze Liczb okre�la j¹ hebrajskie s³owo matte,
które mo¿e oznaczaæ giêtk¹ ga³¹zkê, ale tak¿e laskê czy
ber³o (podobnie jak greckie rabdos czy ³aciñskie virga).
Naczelnicy rodów z pewno�ci¹ nie z³o¿yli w przybytku
ma³ych ró¿d¿ek, ale raczej bardziej masywne, skoro na nich
wypisano � zapewne naciêto � imiona osób, do których
nale¿a³y.

Jakie owoce wyda³a laska Aarona? Wed³ug tekstu he-
brajskiego, by³y to migda³y. Grecka Septuaginta mówi nato-
miast o �orzechach� (karya). O tych owocach traktuj¹
równie¿ Ojcowie greccy i ³aciñscy, do nich te¿ odnosz¹ swe
znaczenia dos³owne czy alegoryczne. Zwracali oni uwagê,
¿e orzech zawiera podwójn¹ os³onê: zewnêtrzn¹ skorupê
i miêkk¹ wewnêtrzn¹ b³onê. By go spo¿yæ, trzeba najpierw
doj�æ do jego wnêtrza. Symbolika ta mo¿e odnosiæ siê nie
tylko do orzecha, ale te¿ do migda³owca i do innych owo-
ców, które zawieraj¹ jadalny mi¹¿sz w twardej, zeskorupia-
³ej ³upinie.

Faktycznie Biblia hebrajska tylko raz wymienia orzech
� w Pie�ni nad Pie�niami, w której Oblubienica mówi:
�Zst¹pi³am do orzechowego ogrodu, by obejrzeæ �wie¿e
zawi¹zki owoców w dolinie� (6,11). Ojcowie Ko�cio³a
dostrzegali go tak¿e w drzewku, jakie Bóg ukaza³ Jeremia-
szowi zapowiadaj¹c jego misjê prorock¹ (wed³ug tekstu
hebrajskiego, prorok widzia³ migda³owiec, zob. Jr 1,11-12).

FILON ALEKSANDRYJSKI

Egzegeta ¿ydowski Filon wyja�nia symbolikê laski
Aarona w traktacie O ¿yciu Moj¿esza1 . Podkre�la, ¿e
w ca³o�ci pokrywa³y j¹ nowe p¹czki  i obfite owoce. Cu-

1 O ¿yciu Moj¿esza II,178-186 (Les oeuvres de Philon d�Alexan-
drie, t. 22), Paris 1967, 270-274.
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downy znak wskazywa³, ¿e sam Bóg wybra³ Aarona na arcy-
kap³ana i nikt samowolnie nie mo¿e nabyæ praw do spra-
wowania �wiêtych obrzêdów.

Symboliczne znaczenie nadawa³ on tak¿e orzechom.
W przypadku wiêkszo�ci owoców, np. oliwek czy jab³ek,
czê�æ jadalna jest zewnêtrzna, a ziarno zamkniête w �rod-
ku. W orzechu natomiast jadalny mi¹¿sz i nasienie pozo-
staje tym samym. Znajduje siê on wewn¹trz owocu i jest
chroniony podwójn¹ os³on¹: grub¹ b³on¹ i tward¹, jakby
drewnian¹ skorup¹. Te w³a�ciwo�ci pozwalaj¹ widzieæ
w tym owocu symbol doskona³ej cnoty. Jak w orzechu tym
samym jest nasienie i owoc, tak te¿ ka¿da cnota nie pocho-
dzi sk¹din¹d, ale rodzi siê z siebie samej i zarazem jest
celem ¿ycia zgodnego z natur¹.

Orzech pozostaje symbolem cnoty tak¿e w innym sen-
sie. Otó¿ do jego jadalnej czê�ci trudno jest doj�æ, gdy¿
trzeba rozbiæ gorzk¹ skorupê, która tworzy tward¹ os³onê
i mocno chroni owoc. Podobnie cnotê, która stanowi naj-
wy¿sze dobro duszy, mo¿na zdobyæ tylko przez podjêcie
trudu: gorzkiego, surowego i twardego. Z trudu rodzi siê
jednak dobro, którego nie osi¹gnie nikt, kto unika wysi³ku.
Tylko ci, którzy wybrali ¿ycie twarde i surowe, a wiêc opa-
nowanie siebie, wytrwa³o�æ, jak te¿ prostotê, osi¹gaj¹ czy-
sto�æ ducha.

Aleksandryjski egzegeta ¿ydowski pozostaje wierny
tekstowi Septuaginty, st¹d mówi o orzechu. Rozwa¿ania
o symbolice tego owocu koñczy jednak niespodziewanie
wzmiank¹ o migda³owcu: stwierdza, ¿e drzewo to, spo�ród
innych, jakie rozkwitaj¹ na wiosnê, pierwsze wydaje kwiaty
i ka¿dego roku najd³u¿ej utrzymuje swe listowie, gdy¿ tra-
ci je jako ostatnie. Dlatego Moj¿esz pos³u¿y³ siê tym drze-
wem jako symbolem rodu kap³añskiego. Wskaza³ przez to,
¿e ród ten jako pierwszy i ostatni z ca³ego rodzaju ludzkie-
go wyda kwiaty, gdy Bóg zechce upodobniæ nasze ¿ycie do
wiosny i usunie z niego zach³anno�æ i zuchwalstwo, bêd¹-
ce �ród³em ludzkiej nêdzy.

Filon jedynie wspomina o migda³owcu. Bardziej jedno-
znaczny by³ Józef Flawiusz, wed³ug którego laska Aarona
by³a sporz¹dzona w³a�nie z drzewa migda³owego. Wyros³y
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na niej ��wie¿e ga³¹zki� (nie kwiaty, jak w Biblii), na ga-
³¹zkach za� � dojrza³e owoce migda³owe. Flawiusz akcen-
tuje równie¿, ¿e cud ten wywo³a³ wielkie zdziwienie i ¿e
nawet wrogowie Moj¿esza wyrzekli siê nienawi�ci, pod-
dali siê wyrokom Bo¿ym i zgodzili siê na to, by Aaron cie-
szy³ siê pe³ni¹ swej kap³añskiej godno�ci2.

PIERWSI AUTORZY CHRZE�CIJAÑSCY

Perykopa z Ksiêgi Liczb o cudownym zakwitniêciu la-
ski Aarona nie doczeka³a siê obszerniejszych wyja�nieñ
u chrze�cijañskich autorów przed Orygenesem.

Jedynie krótko wspomina o niej Klemens Rzymski
w Li�cie do Koryntian, w którym stara³ siê z³agodziæ spory
zwi¹zane z wyborem prezbiterów w tamtejszej gminie.
W zwi¹zku z tym parafrazowa³ opowiadanie biblijne, ale
dodawa³ do niego nowe szczegó³y: Moj¿esz zwi¹za³ wszyst-
kie laski razem i opieczêtowa³ je pier�cieniami wodzów,
podobnie opieczêtowa³ zamkniêcia namiotu �wiadectwa,
w którym z³o¿ono ró¿d¿ki. Wprowadzono wiêc wszelkie
zabezpieczenia, by nie dopu�ciæ do jakiego� fa³szerstwa
i by cud nie podlega³ dyskusji. Dodaj¹c te elementy, Kle-
mens podkre�la³, ¿e sam Bóg wybiera kap³anów i lud nie
ma w³adzy, aby to kwestionowaæ3.

Ró¿d¿kê Aarona wymienia tak¿e Justyn Mêczennik, gdy
dowodzi, ¿e w Chrystusie spe³ni³y siê zapowiedzi Starego
Testamentu. Stwierdza, ¿e rozkwitniêcie laski stanowi jeden
z wielu cudów, jakie w Starym Testamencie dokona³y siê za
po�rednictwem przedmiotów z drewna. By³a to zapowied�,
¿e drzewo stanie siê narzêdziem odkupieñczej �mierci Chry-
stusa4.

2 Dawne dzieje Izraela IV,4,2, t³um. Z. Kubiak, red. E. D¹browski,
Warszawa 1979, 226.

3 List do Ko�cio³a w Koryncie 43, t³um. A. �widerkówna, PSP 45,
Warszawa 1990, 44.

4 Dialog z ¯ydem Tryfonem 86,1 i 4, t³um. A. Lisiecki, POK 4,
Poznañ 1926, 257-258.
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ORYGENES

Oryginalne wyja�nienie podaje s³ynny aleksandryjski
egzegeta w dziewi¹tej homilii o Ksiêdze Liczb5 . Zaznacza
najpierw, ¿e laska jest oznak¹ w³adzy. Nadto, ró¿d¿ka arcy-
kap³ana Aarona, która zakwit³a, zapowiada krzy¿ Chrystu-
sa, prawdziwego arcykap³ana, jaki wyda³ owoce wszystkich
ludów wierz¹cych.

Orygenes dok³adniej natomiast omawia symbolikê orze-
cha. Po raz pierwszy odnosi j¹ do S³owa Bo¿ego i sposo-
bów jego odczytywania �w szkole Chrystusa�.

Najpierw zwraca uwagê na dwie os³ony owocu: �Pierw-
sza jest gorzka, druga chroni go i broni, trzecia wreszcie
warstwa chroni i syci tego, kto spo¿ywa�. Podobne trzy
aspekty mo¿na odnale�æ w lekturze Biblii. Najpierw jest
zewnêtrzna warstwa, a wiêc sens literalny Pisma, który
nakazuje obrzezanie cielesne, krwawe ofiary i daje inne
polecenia. To �gorzka ³upina orzecha�. Nale¿y j¹ odrzuciæ
jako literê Prawa.

Druga os³ona symbolizuje naukê moraln¹ Pisma i sta-
nowi jego sens bardziej wewnêtrzny. Jest ona po¿yteczna,
gdy¿ tworzy niezbêdn¹ os³onê chroni¹c¹ wnêtrze. Jak bo-
wiem ³upina orzecha zabezpiecza znajduj¹cy siê wewn¹trz
owoc, tak konieczna jest asceza, a wiêc powstrzymywanie
siê od pokarmów i umartwienie cia³a. Orygenes dodaje jed-
nak, ¿e nauka moralna jest potrzebna jedynie w ¿yciu ziem-
skim, dopóki przebywamy w ciele, które podlega zag³adzie
i cierpieniom. W momencie zmartwychwstania bêdzie ona
bezu¿yteczna. Cielesna os³ona zostanie usuniêta albo ra-
czej przyjmie charakter duchowy i niezniszczalny. Dopóki
jednak cz³owiek pozostaje w ziemskim ¿yciu, nie mo¿na
pomijaæ aspektu moralnego Pisma: chocia¿ nie stanowi on
jego sedna, pozwala jednak temu, który ¿yje w pow�ci¹gli-
wo�ci i umartwieniu, strzec cennego owocu s³owa Bo¿ego.

Wreszcie, w samym wnêtrzu kryje siê poznanie: �na
trzecim miejscu znajdziesz tam ukryty i schowany sens ta-

5 Homilie o Ksiêdze Liczb 9,7-9, t³um. S. Kalinkowski, PSP 34,
z. 1, Warszawa 1986, 87-91.
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jemnic m¹dro�ci i wiedzy Boga, którym karmi¹ siê i syc¹
dusze �wiêtych, to jest ów owoc arcykap³añski, obiecany
tym, którzy ³akn¹ i pragn¹ sprawiedliwo�ci�. Mi¹¿sz jest
zamkniêty i ukryty w �rodku, by wiêc do niego doj�æ, trze-
ba go wydobyæ z trwa³ej ³upiny. Podobnie w lekturze Pi-
sma nie mo¿na zatrzymywaæ siê na sensie zewnêtrznym,
a wiêc literalnym, ale zg³êbiaæ wewnêtrzn¹ tre�æ i odkry-
waæ jej znaczenie. Ostatecznie owoc orzecha symbolizuje
samego Chrystusa, a czytanie s³owa Bo¿ego ma prowadziæ
do spotkania z Nim. I to jest najistotniejsze.

Tak wiêc dla aleksandryjskiego autora, trzy warstwy
orzecha przypominaj¹ ró¿ne sposoby odczytania s³owa Bo-
¿ego: dos³owny, moralny i duchowy (wewnêtrzny). Doda-
wa³ te¿, i¿ �we wszystkich Pismach zawarty jest potrójny
sens tajemnicy�. Na potwierdzenie przywo³ywa³ przyk³ad
Izaaka, kopi¹cego trzy studnie, z których jedynie trzecia na-
zywa siê �Szeroko�æ� lub �G³êboko�æ� (por. Rdz 26,15-22);
ona jest te¿ najwa¿niejsza, gdy¿ oznacza dotarcie do �ród³a.
Inne komentarze Orygenesa wskazuj¹, ¿e ow¹ �Szeroko�æ�
i �G³êboko�æ� s³owu Bo¿emu nadaje Chrystus, który jest
prawdziwym kluczem interpretacji Biblii i Jego nale¿y szu-
kaæ na wszystkich kartach Pisma �wiêtego. Izaak za�, któ-
ry kopie studnie, ci¹gle je oczyszcza i pog³êbia, stanowi
wzór pragnienia S³owa Bo¿ego oraz nieustannego odkry-
wania jego najczystszego sensu; pozostaje te¿ przyk³adem
dla g³osicieli S³owa, by wci¹¿ szukaæ ¿ywej wody po to,
aby móc orze�wiaæ ni¹ s³uchaczy6.

S³owo Bo¿e nale¿y wiêc zg³êbiaæ nie tylko dla siebie.
Trzeba te¿ dzieliæ siê nim z innymi. Sama laska orzecho-
wa, jak dalej w dziewi¹tej homilii o Ksiêdze Liczb wyja-
�nia Orygenes, oznacza tajemnicê kap³añstwa i duchowe
bogactwo, jakie ono niesie. Ró¿d¿ka ta rozkwit³a u Aarona
w momencie jego wyboru na arcykap³an. Podobnie Jere-
miasz, który by³ kap³anem, �ujrza³ ga³¹zkê drzewa orze-
chowego� (Jr 1,11). Wreszcie, w Pie�ni nad Pie�niami

6 Por. Homilie o Ksiêdze Rodzaju 13, 2-3, t³um. S. Kalinkowski,
PSP 31, z. 1, Warszawa 1984, 126-130.



259

Oblubienica przechadza siê �w ogrodzie orzechowym�:
w nim te¿ znalaz³a obfite owoce, nazwane przez Orygene-
sa �kap³añskimi�.

W ogóle cud, jaki dokona³ siê przy wyborze Aarona na
najwy¿szego kap³ana jest znakiem �przeobfitej dobroci�,
jak¹ okazuje Bóg w spe³nianiu swych obietnic. Zapowia-
da³ On jedynie, ¿e laska wypu�ci p¹czki. Tymczasem poja-
wiaj¹ siê na niej nie tylko p¹ki, ale te¿ li�cie, kwiaty, a tak¿e
owoce. Tak wiêc Bóg w czwórnasób spe³ni³ sw¹ obietnicê
i �szczodrze udzieli³ darów: wiêcej, ani¿eli obieca³�.

Na tej samej podstawie mo¿na te¿ mówiæ o czterech
stopniach ¿ycia duchowego: wyschniêta ró¿d¿ka wypusz-
cza najpierw p¹czki, które symbolizuj¹ pierwsze wyznanie
wiary w Chrystusa, potem pojawiaj¹ li�cie oznaczaj¹ce dar
³aski przyjêty dziêki o�wieceniu przez Ducha �wiêtego,
nastêpnie wyrastaj¹ kwiaty bêd¹ce oznak¹ postêpu tego,
kto wykazuje prawo�æ oraz �wydziela woñ mi³osierdzia
i dobroci�. Wreszcie wystêpuj¹ owoce doskona³o�ci, gdy
wierz¹cy �wydaje z siebie s³owo wiary, s³owo wiedzy Bo-
¿ej i o�wieca innych. To bowiem oznacza, ¿e przyniós³
owoce, którymi karmi¹ siê inni�.

Kolejno�æ wymienionych etapów nie jest przypadko-
wa. Najpierw cz³owiek sam musi wyznaæ wiarê, przyj¹æ
³askê sakramentów, wreszcie ¿yæ s³owem Bo¿ym. Wtedy
dopiero mo¿e g³osiæ s³owa p³yn¹ce z wiary i przekazywaæ
swe poznanie Boga. Jest to ju¿ najbardziej dojrza³y etap
¿ycia duchowego.

AMBRO¯Y Z MEDIOLANU

Symbol laski orzechowej czêsto pojawia siê w pismach
biskupa Mediolanu, który wykorzystuje wyja�nienia wcze-
�niejszych autorów, ale tworzy te¿ nowe.

Gdy omawia bolesn¹ historiê Dawida i Betszeby, za
przyk³adem Orygenesa odwo³uje siê do potrójnego sensu
Pisma �wiêtego. Podobnie te¿ zwraca uwagê na trzy sym-
boliczne warstwy orzecha:  jak owoc ten na zewn¹trz ma
gorzk¹ korê, tward¹ �rodkow¹ ³upinê, wewn¹trz jest miêk-
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ki i zawiera bogaty mi¹¿sz, podobnie w biblijnej perykopie
warstwa historyczna ma pewien aspekt gorzki, w sensie
typicznym wskazuje na rzeczy twarde i surowe, ale w g³êbi
zawiera równie¿ bogaty i smaczny owoc, który nale¿y je-
dynie odkryæ7.

Niew¹tpliwie od Orygenesa Ambro¿y zaczerpn¹³ tak-
¿e my�l, ¿e ogród orzechowy, w którym przechadza siê
Oblubienica z Pie�ni nad Pie�niami, symbolizuje kap³añ-
stwo. Gdzie bowiem ono kwietnie, tam znajduje siê oblu-
bienica, a wiêc Ko�ció³8.

 Nowe ujêcie omawianego symbolu pojawia siê w ka-
techezie chrzcielnej. Biskup stwierdza, ¿e laska Aarona,
która usch³a i znowu zakwit³a, by³a przechowywana
w �wi¹tyni jerozolimskiej w miejscu ��wiête �wiêtych�
i znajdowa³a siê tam wraz z mann¹ i o³tarzem kadzenia.
Najwy¿szy kap³an wchodzi³ tam raz na rok. ��wiête �wiê-
tych� przypomina wiêc baptisterium, w którym co roku na
Wielkanoc udziela siê chrztu. W tym kontek�cie cudowna
ró¿d¿ka staje siê symbolem odrodzenia w chrzcie: neofita
bowiem by³ zasuszony, a zakwit³ �pod wp³ywem �ródlanej
rosy�, by³ zeschniêty wskutek grzechów, a odrodzi³ siê
w strumieniu wód chrzcielnych i zaczyna przynosiæ owo-
ce. Porównanie to, podkre�la kaznodzieja, nie jest bezpod-
stawne: chocia¿ ró¿d¿ka Aarona by³a lask¹ kap³añsk¹, ma
jednak �cis³y zwi¹zek z ca³ym ludem. Ochrzczeni bowiem
w sposób duchowy otrzymuj¹ godno�æ kap³añsk¹ i królew-
sk¹. Na dowód tego Ambro¿y przytacza s³owa: �Wy jeste-
�cie ludem wybranym, królewskim kap³añstwem, ludem
�wiêtym� (1 P 2,9)9. Laska Aarona jest wiêc symbolem od-
rodzenia, ale te¿ szczególnego powo³ania wszystkich
ochrzczonych. Wskazuje na to znacz¹ca wzmianka o po-
wszechnym kap³añstwie wiernych.

7 Druga Apologia Dawida 10,50  (S. Ambrosii Opera, t. 5, Mila-
no-Roma 1981, 198).

8 O Izaaku lub o duszy 8, t³um. P. Libera, PSP 35, Warszawa 1986,
s. 162.

9 O sakramentach IV 1-3, t³um. L. G³adyszewski, POK 26, Poznañ
i in. 1970, s. 71-72.
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Najczê�ciej jednak Ambro¿y przywo³uje symbol laski
Aarona i orzecha, gdy mówi o kap³añstwie �urzêdowym�,
o jego trudach i ³askach oraz o pos³udze g³oszenia Ewan-
gelii. Cudowne zakwitniêcie suchej laski Aarona uwa¿a za
znak pomocy Boga okazywanej g³osicielom s³owa. Przy-
pomina o tym na pocz¹tku jednego ze swych pierwszych
traktatów. Odwa¿a siê bowiem wzi¹æ pióro, mimo ¿e nie
czuje siê odpowiednim do podjêcia tematu. Ufa jednak, ¿e
nic nie jest niemo¿liwe dla mi³osiernej dobroci Boga. Bóg
sprawi³, ¿e nawet o�lica Balaama przemówi³a, tym bardziej
naprawi jego nieudolne s³owa ludzkie. Tak¿e �w Arce Sta-
rego Przymierza zakwit³a laska kap³ana: ³atwo jest wiêc
dla Boga uczyniæ, by w �wiêtym Ko�ciele tak¿e z nas jak
z p¹ka wydoby³ siê kwiat�. Poza tym, nie wolno w¹tpiæ, ¿e
Bóg mo¿e przemawiaæ przez ludzi, skoro dopu�ci³, ¿e Jego
g³os by³ s³yszany nawet w ciernistym krzewie. Jak wiêc
Stwórca sprawi³, ¿e zakwit³a laska arcykap³ana przekra-
czaj¹c prawa naturalne, tak dope³ni braku naturalnych da-
rów u kap³ana, by móg³ on g³osiæ s³owo Bo¿e10.

W innym traktacie ascetycznym, Ambro¿y stwierdza³,
¿e twarda skorupa orzecha i gorzka os³ona jest obrazem
pokus i trudów, jakie wi¹¿¹ siê ze sprawowaniem pos³ugi
kap³añskiej. Trzeba jednak mieæ �wiadomo�æ, ¿e pos³ugê
tê umacniaj¹ bogate cnoty wewnêtrzne. Opiera siê ona bo-
wiem na ³asce Boga: przecie¿ laska kap³ana Aarona nie
zakwit³a dziêki si³om jej natury, ale na skutek dzia³ania
ukrytej mocy Stwórcy11.

Obowi¹zek przepowiadania, a wiêc g³oszenia S³owa
Bo¿ego Ambro¿y stawia³ na pierwszym miejscu w pos³u-
dze kap³añskiej12. Jako biskup Mediolanu, sam musia³ te¿
zajmowaæ g³os w kwestiach nieraz bardzo trudnych. Przy-
k³adem jest mowa, jak¹ wyg³osi³ w ko�ciele w obecno�ci
cesarza Teodozjusza w sprawie spalonej synagogi w Kalli-
nikum. Na pocz¹tku mowy przywo³ywa³ zdanie z Ksiêgi

10 O dziewicach 1,2, t³um. K. Obycki, PSP 25, 1986, 178-179.
11 De virginitate 16,98 (S. Ambrosii Opera, t. 14,2, 1989, 78).
12 Zob. J. Pa³ucki, �wiêty Ambro¿y jako duszpasterz  w �wietle eks-

hortacji pastoralnych, Lublin 1996, 189.
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Jeremiasza: �We� sobie laskê orzechow¹�, przypomina³ te¿
orzechow¹ ró¿d¿kê kap³ana Aarona, która zakwit³a, cho-
cia¿ przez d³ugi czas by³a od³o¿ona jako zeschniêta. Gorz-
ka skorupa i twarda os³ona orzechów oznaczaj¹, ¿e prorok
i kap³an nie powinien obawiaæ siê g³osiæ rzeczy przykrych,
je�li tylko jest to po¿yteczne dla dobra tych, którzy ich s³u-
chaj¹. Laska jest bowiem symbolem surowego napomnie-
nia: �Prorok otrzyma³ nakaz, by wzi¹³ laskê z drzewa
orzechowego, poniewa¿ jego owoc ma gorzk¹ ³upinê, twar-
d¹ skorupê, a wewn¹trz jest jadalny. Podobnie prorok ma
g³osiæ tak¿e to, co gorzkie i twarde, i nie powinien obawiaæ
siê podejmowaæ spraw przykrych. Tak samo kap³an: cho-
cia¿ jego s³owo przez pewien czas mo¿e wydawaæ siê gorz-
kie i jak laska Aarona d³ugo spoczywa w uszach udaj¹cych,
¿e nie s³ysz¹, jednak kiedy� rozkwita, chocia¿by ju¿ by³a
uwa¿ana za uschniêt¹�13. Pó�ne i niespodziewane zakwit-
niêcie laski Aarona oznacza, ¿e s³owo kap³ana mo¿e przy-
nie�æ nieoczekiwane owoce, nawet je�li przez d³ugi czas
wydaje siê bezskuteczne.

Chocia¿ Ambro¿y uwa¿a³, ¿e potrzebne s¹ równie¿
twarde s³owa napomnienia, ostatecznie stwierdza³: �Pan
nasz Jezus Chrystus uzna³, ¿e bardziej dobrodziejstwami
ni¿ strachem mo¿na przywi¹zaæ ludzi i skierowaæ ich do
czynienia rzeczy uczciwych, i ¿e do ich poprawy bardziej
przyczynia siê mi³o�æ, ni¿ lêk�. Podobn¹ my�l rozwija³
w swym dziele O obowi¹zkach duchownych, w których do-
wodzi³, ¿e kap³an pozyskuje ludzi i przyci¹ga ich do Ko-
�cio³a przez sw¹ dobroæ, ¿yczliwe s³owo, pomoc okazywan¹
ubogim i chorym, pokorê, otwarto�æ, gorliwo�æ14.

13 Mowa w sprawie spalonej synagogi 1-3, t³um. J. Czuj, w: Am-
bro¿y, Mowy POK 21, Poznañ 1939, 296n. Mowê tê Ambro¿y zamie�ci³
w li�cie do swej siostry Marceliny, zob. List poza zbiorem 1,2-3
(S. Ambrosii Opera, t. 21, 1988, 170n; wed³ug dawnej numeracji jest to
List 41,2, PL 16,1161).  Por. Ambro¿y, Listy, BOK 9, Kraków 1997,
s. 15 i 299.

14 Teksty �w. Ambro¿ego na ten temat zebra³em w artykule: Jak
tworzyæ wiê� z lud�mi?, �Pastores� 12(3) (2001) 94-102.



263

W li�cie do biskupów z Vercelle, jaki napisa³ pod ko-
niec swego ¿ycia, Ambro¿y jeszcze raz podkre�la³, ¿e ta-
jemnicze rozkwitniêcie ró¿d¿ki Aarona wskazuje, ¿e
w ¿yciu kap³añskim liczy siê g³ównie dzia³anie mocy Boga.
Ró¿d¿ka Aarona zachowa³a nietkniêt¹ ¿ywotno�æ, nawet
je�li wydawa³a siê ju¿ bezowocna. Podobnie ³aska udzie-
lona kap³anom nigdy nie ustaje i nale¿y j¹ przyjmowaæ
w najwiêkszej pokorze jako dar Bo¿y15.

INNI AUTORZY

Wielu pó�niejszych autorów powtarza znane ju¿ inter-
pretacje. Dla Hilarego z Poitiers, laska jest znakiem w³a-
dzy oraz symbolem surowych s³ów, które niekiedy s¹
konieczne, aby skierowaæ s³uchaczy na w³a�ciw¹ drogê16.
Dla Prudencjusza za�, ró¿d¿ka Aarona jest przyk³adem
odrodzenia: z suchej kory wypu�ci³a p¹czki i z zeschniêtej
rózgi wyda³a owoce17. O niezwyk³ym, cudownym zakwit-
niêcie laski orzechowej mówi³ te¿ Grzegorz z Nyssy. Do-
strzega³ w tym znak Bo¿ego dzia³ania oraz program
postêpowania dla g³osicieli s³owa Bo¿ego: �Owoc, jaki
wyrós³ na lasce, nakazuje, aby tak¿e ¿ycie kap³ana by³o:
wstrzemiê�liwe, surowe i twarde w swych zewnêtrznych
przejawach, wewn¹trz natomiast ma zawieraæ ukryty, nie-
widoczny po¿ywny owoc, który ukazuje siê wtedy, gdy
czê�æ jadalna dojrzeje, odpadnie natomiast twarda os³ona
oraz pêknie skorupa owocu�18.

15 List poza zbiorem 14,58 (S. Ambrosii Opera, t. 21, 1988, s. 292;
wg dawnej numeracji jest to List 63,58).

16 Komentarz Psalmów 2,35-37 i 124,7.
17 Walka duszy (Psychomachia) 884-888, t³um. M. Bro¿ek, PSP 42,

1987, s. 159.
18 ¯ywot Moj¿esza II,283-286, SCh 1, 122-123. Inn¹ interpretacjê

Grzegorz podaje w VI homilii o Pie�ni nad Pie�niami: fakt, ¿e tylko
jedna ga³¹zka zakwit³a, a inne pozosta³y suche i bezp³odne, �wiadczy, ¿e
lud Izraela dopiero zaczyna³ sw¹ drogê ku doskona³o�ci.
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Nowa symbolika pojawia siê natomiast u nieznanego
autora homilii, przypisanej �w. Augustynowi: ró¿d¿ka Aaro-
na jest symbolem Maryi, która poczê³a i porodzi³a praw-
dziwego kap³ana. �Wyda³a ona na �wiat orzech, który by³
obrazem Pana�. Owoc ten sk³ada siê z trzech warstw: os³o-
ny, skorupy i jadalnego wnêtrza. Os³ona symbolizuje cia³o
Zbawiciela, które dozna³o okrucieñstwa i goryczy Mêki,
twarda skorupa oznacza ko�ci albo drzewo krzy¿a, który
po³¹czy³ to co ziemskie z tym, co niebiañskie, wreszcie sam
owoc to �wewnêtrzna s³odycz Bóstwa, które udziela nam
pokarmu  i �wiat³a� 19. W ten sposób orzech, który by³ sym-
bolem s³owa Bo¿ego, sta³ siê znakiem samego Chrystusa.

Niemal identyczn¹ my�l zawar³ �w. Paulin z Noli
w pie�ni ku czci �w. Feliksa:  �Orzechow¹ ró¿d¿k¹ jest
Chrystus, bo wewn¹trz orzechu znajduje siê pokarm, na
zewn¹trz ejst skorupa i gorzka kora rozci¹ga siê nad zie-
lon¹ os³on¹. Dostrzegaj Boga w Chrystusie os³oniêtym
naszym cia³em. Jest On s³aby w swym ciele, jest pokar-
mem w s³owie i gorzki przez swój krzy¿. Tward¹ na-
wierzchni¹ jest s³owo i pokarm krzy¿a, ale w ciele ukryte
jest niebieskie wnêtrze. Przez swój krzy¿ jest On zarazem
s³odki, poniewa¿ nasz Bóg, który jest ¿yciem, z drzewa
krzy¿a wyprowadzi³ ¿ycie�20.

PODSUMOWANIE

To tylko niektóre, chocia¿ najbardziej charakterystyczne
wyja�nienia wersetu z Ksiêgi Liczb: �Zakwit³a laska Aarona
z pokolenia Lewiego, wypu�ci³a p¹czki, wyda³a kwiat
i dojrza³y na niej orzechy�.

Filon Aleksandryjski nadawa³ temu zdaniu sens mo-
ralny. Orzech traktowa³ jako symbol cnoty, twardo�ci ¿y-
cia ascetycznego oraz zdobywania warto�ci duchowych.

19 Pseudo-Augustyn, Mowa na Bo¿e Narodzenie 1,23, PL Suppl. 2,
Paris 1960, s. 922.

20 Pie�ñ 27 (Na dzieñ  �w. Feliksa 9), 282-289, PL 61, s. 654.
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Cudowne zakwitniêcie laski Aarona uwa¿a³ te¿ za znak, ¿e
sam Bóg wybiera kap³anów.

Dla Orygenesa orzech staje siê symbolem trzech sen-
sów Pisma: literalnego, moralnego i duchowego. Sens du-
chowy jest ukryty pod wyra¿eniem literalnym, które go
zakrywa czy przyobleka, niby skorupa os³aniaj¹ca owoc
orzecha. Nie mo¿na jednak zatrzymaæ siê na warstwie ze-
wnêtrznej. Nale¿y szukaæ wewnêtrznego znaczenia s³owa:
ono za� jest tak bogate, ¿e nigdy nie mo¿na go wyczerpaæ.
Podobnie �w. Ambro¿y domaga³ siê, by g³êbszego sensu
poszukiwaæ w perykopach, które s¹ trudne w pierwszym
odbiorze i których sens dos³owny mo¿e szokowaæ: trzeba
szukaæ ukrytego w nich znaczenia duchowego, które oka¿e
siê bardzo po¿yteczne. Zg³êbianie Pisma �wiêtego jest nie-
zbêdne do tego, by móc g³osiæ je innym.

Wielu autorów: Klemens Rzymski, Orygenes i Ambo-
¿y powtarza³o te¿ my�l, spotykan¹ ju¿ u Filona, ¿e zakwit-
niêcie laski Aarona by³o znakiem, i¿ tylko Bóg mo¿e
udzieliæ ³aski kap³añstwa. Dla Orygenesa wskazuje na to
nie tylko ró¿d¿ka Aarona, ale te¿ laska proroka Jeremia-
sza, jak równie¿ bogaty w owoce orzechowy ogród, o któ-
rym mówi Pie�ñ nad Pie�niami. Sam orzech, zawieraj¹cy
owoc okryty dwoma os³onami: gorzk¹ i tward¹, staje siê
obrazem trudów i pokus zwi¹zanych z ¿yciem kap³añskim,
które ostatecznie kryje w sobie rado�æ i ³askê.

Ojcowie Ko�cio³a mówi¹ jednak nie tylko o kap³añ-
stwie urzêdowym, udzielanym nielicznym. Ambro¿y wska-
zywa³, ¿e ka¿dy chrze�cijanin przez chrzest staje siê
kap³anem w sensie duchowym, by móg³ zg³êbiaæ s³owo
Bo¿e oraz o nim �wiadczyæ.

Istotnym zadaniem kap³ana jest g³oszenie S³owa. Nie
opiera siê ono jedynie na naturalnych ludzkich zdolno-
�ciach. Ró¿d¿ka Aarona symbolizuje ³askê, jaka dzia³a
w powo³anych do s³u¿by Bogu i zdolna jest sprawiæ przez
nich cuda, nawet je�li maj¹ oni poczucie, ¿e swym zada-
niom nie mog¹ w pe³ni sprostaæ. Ich nauczanie winno za�
niekiedy przypominaæ gorzk¹ i tward¹ os³onê orzecha. Nie
mog¹ wiêc pomijaæ trudnych kwestii, je�li jest to po¿yteczne
dla dobra tych, którzy s¹ im powierzeni. Najwa¿niejsze jed-
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nak jest przekazywanie Dobrej Nowiny i bogactwa ¿ycia
duchowego. Nie mo¿na te¿ ludzk¹ miar¹ mierzyæ skutecz-
no�ci g³oszenia. S³owo, które d³ugo wydaje siê bezowoc-
ne, niekiedy przynosi skutki pó�ne i nieoczekiwane. Jest
jak laska Aarona, która od dawna by³a zeschniêta, jednak
cudownie zakwit³a i wyda³a obfite owoce. Najwa¿niejsze
jest zawsze dzia³anie Boga.
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