
     

XII Niedziela zwykła   23   VI   2019 
 

(Łk 9, 18 -24:  Biblia Tysiąclecia) 
 

Ks. Ryszard Stankiewicz SDS  
" Po prostu: lectio divina - na niedzielę i święta" 

 
 

I.  Lectio:  Czytaj z wiarą i  uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie 

Duch Święty. 

 
 

(18) Gdy raz modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: 

Za kogo uważają Mnie tłumy? (19) Oni odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; 

jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. (20) Zapytał ich: A wy za 

kogo Mnie uważacie? Piotr odpowiedział: Za Mesjasza Bożego. (21) Wtedy surowo im 

przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. (22) I dodał: Syn Człowieczy musi 

wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; 

będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. (23) Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto 

chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech 

Mnie naśladuje! (24) Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto 

straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa.  
 

 

 

II. Meditatio:  Staraj się dogłębnie zrozumieć tekst. Pytaj siebie: ”Co Bóg mówi               

do mnie?” 

 

Uznać Jezusa za mesjasza Bożego to zrezygnować w życiu z poszukiwań innych 

mesjaszów czy zbawicieli. 

To samemu nigdy nie pretendować do tej roli wobec siebie i innych. To przyjąć 

zaproszenie, które Jezus, Mesjasz Boży, kieruje do chętnych, i pójść za Nim. 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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 Czy uznaję Jezusa za Mesjasza Bożego? 

 Czy w swoim życiu nie szukam innych mesjaszów, zbawicieli? 

 Czy sam siebie nie kreuję na mesjasza? 

 Czy należę do tych chętnych, którzy przyjęli Chrystusowe zaproszenie, aby pójść 

za Nim? 

 

Droga, na którą zaprasza Pan Jezus, to droga zaparcia się siebie, ale nie wyrzeczenia 

się siebie, zrezygnowania z własnej tożsamości. To rezygnacja z wielu osobistych 

ambicji.  

Już stwierdzenie Pana: "za Mną", a zatem nigdy "przede Mną", zobowiązuje, aby nie 

wyprzedzać, nie pchać się do przodu przed Niego. To Jezus jest wodzem, liderem, 

przewodnikiem.  

Droga za Panem to droga z bagażem osobistego krzyża i to na każdy dzień. To droga 

ekonomicznych sprzeczności. Tracąc dla Jezusa, zyskuję. Zachowując, gromadząc, 

chomikując dla siebie, zdecydowanie tracę, do zatraty siebie włącznie. 

 

 Czy w drodze za Jezusem od samego początku zgadzam się być w cieniu, tym 

zawsze drugim, z tyłu, kroczącym za Nim w pokorze serca? 

 Czy nie usiłuję na siłę wyprzedzać, przejmować stery czy inicjatywę? 

 Czy kroczę za Panem z własnym krzyżem na ramionach i w sercu? 

 Czy kroczę za Nim jak uczeń, ten, który go naśladuje, czy jak ciekawski, 

turysta, ciągle niezdecydowany, nieustannie narzekający na warunki marszu, z 

plecakiem, ale bez krzyża? 

 Czy w życiu kieruję się ekonomią według Ewangelii? 

 Czy coraz bardziej potrafię tracić dla Jezusa, z Jego powodu? 

 

W modlitwie poproszę o umiejętność tracenia dla Jezusa                                                             

w codziennym kroczeniu królewską drogą krzyża. 

 

III. Oratio:  Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Nim serce,  aby mówić Mu                     

o przeżyciach, które rodzi w tobie Słowo. Módl się prosto i spontanicznie 

- owocami wcześniejszej lectio i meditatio. Pozwól Bogu zstąpić do 

serca  i mów do Niego w sercu. Słuchaj się w poruszenia własnego serca. 

Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś.  

                  Może ci w tym pomóc modlitwa  psalmu: 
 

Bądź mi skałą schronienia 

i zamkiem warownym, aby mnie ocalić, 

boś ty opoką moją i twierdzą. 

Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca  (Ps 71, 3-4). 



 

IV.  Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością.                  

Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia 

Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina 

nawiedzenia Słowa.  

 
 

Powtarzaj w różnych porach dnia: 
 

Od łona matki Pan mym opiekunem. 
 
 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Ambroży 

 

Wyznanie Piotra 
 

  

 „Rzekł im: «A wy za kogo mnie uważacie?»”.  

Odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: „Za Chrystusa” (Łk 9, 20)...  

Jeśli Pawłowi wystarczało nic nie znać, jak tylko Chrystusa Jezusa, i to ukrzyżowanego 

(1 Kor 2, 2), to czyż mogę czego innego bardziej pragnąć, jak znać Chrystusa? To jedno 

bowiem imię wyraża i Jego Bóstwo, i Wcielenie, a zarazem wiarę w Jego mękę.  

 

Choć inni apostołowie to wiedzieli, to jednak Piotr uprzedził ich, odpowiadając:  

„Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego” (Mt 16, 16). I tak ujął on wszystko razem: 

przedstawił i Jego naturę, i podał imię, które jest streszczeniem wszelkiej mocy... 

A więc wierz tak, jak wierzył Piotr, abyś i ty był błogosławiony i zasłużył, by usłyszeć: 

„bo ciało i krew nie objawiły tobie, jeno Ojciec mój, który jest w niebie” (Mt 16, 17). 

 Ciało bowiem i krew mogą objawić tylko to, co ziemskie, kto jednak duchem mówi                 

o tajemnicach, nie opiera się na tym, co ciało i krew mu podają, lecz na natchnieniu Bożym. 

Nie bądź więc posłuszny ciału i krwi, byś nie stosował nakazów ciała i krwi, abyś się sam 

krwią i ciałem nie stał... 



Toteż Piotr nie wyczekiwał głosu ludu, lecz sam wyraził swoje zdanie słowami:  

„Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego”.  

On zawsze jest. Nie rozpoczął istnieć i nie przestanie. Wielka to łaska Chrystusa, iż 

prawie wszystkie swe imiona nadał także uczniom...  

 „Jam jest – powiedział – światłość świata” (J 8, 12). A jednak tego imienia, 

którym się chlubił, udziela swym uczniom, mówiąc: „Wy jesteście światłością 

świata” (Mt 5, 14).  

 „Jam jest chleb żywy” (J 6, 51) i: „My wszyscy jesteśmy jednego chleba 

uczestnikami” (1 Kor 10, 17).  

 „Jam jest prawdziwy krzew winny” (J 15, 1). I do ciebie też mówi: „Ja cię 

zasadziłem jak winnicę urodzajną, jako latorośl rzetelną” (Jr 2, 21).  

Chrystus jest opoką: „Pili bowiem z duchowej opoki, a opoką jest Chrystus” (1 Kor 

10, 4). A jednak i uczniowi swemu nie odmówił łaski tego imienia, aby i on był Piotrem-

Opoką, bo od Opoki otrzymał stałość i moc w wyznawaniu wiary. 

Dokładaj wszelkich starań, abyś i ty stał się opoką. 

Szukaj tej opoki nie poza sobą, lecz w sobie. Twą opoką moc działania, duch twój jest 

opoką twoją. Niechaj na tej opoce zostanie wzniesiony twój dom, aby go nie zdołały obalić 

żadne burze duchowej niegodziwości (Ef 6, 12).  

Wiara jest twą opoką, fundamentem jest wiara Kościoła. Jeśli staniesz się opoką, 

będziesz w Kościele, ponieważ Kościół jest na opoce. Jeśli będziesz członkiem Kościoła, 

bramy piekielne cię nie zwyciężą. Bramy piekielne to bramy śmierci, bramy zaś śmierci 

bramami Kościoła być nie mogą. 

Czym są bramy śmierci, to jest bramy piekła, jeśli nie pojedynczymi grzechami? Jeśli 

cudzołożyłeś, wszedłeś w bramy śmierci. Jeśli naruszyłeś wiarę, przekroczyłeś bramy 

śmierci. Jeśli popełniasz grzech śmiertelny, wstąpiłeś w bramy śmierci.  

Jednakże Bóg jest potężny i wydostanie cię z bram śmierci, abyś opowiadał wszelką 

chwałę Jego w bramach córki Syjonu (Ps 9, 15).  

Bramami zaś Kościoła są bramy czystości, sprawiedliwości, do których sprawiedliwy 

wchodzi ze słowami: „Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości! Wszedłszy w nie będę 

Pana wysławiał” (Ps 118 [117], 19).  

Jak zaś brama śmierci jest bramą piekła, tak brama sprawiedliwości jest bramą nieba. 

„Jest to bowiem brama Pana, sprawiedliwi przez nią wchodzić będą” (Ps 118 [117], 

20).  



Toteż uciekaj przed upornym trwaniem w grzechach, aby bramy piekła nie mogły ciebie 

przezwyciężyć; jeśli bowiem w tobie grzech zapanuje, bramy śmierci cię pokonają. 

 

 Św. Grzegorz Wielki 

 

Opuścić dobra, opuścić siebie 
 

  

Pan zaś nam, którzyśmy przyszli do Niego, kazał, abyśmy wyrzekli się tego, co nasze; 

skoro bowiem przez przyjęcie wiary wystąpiliśmy do boju, walczmy ze złymi duchami; złe 

duchy zaś nic własnego na świecie nie posiadają.  

Nadzy więc z nagimi musimy walczyć. Gdy bowiem odziany walczy z nagim, łatwiej 

upadnie na ziemię, można go przecież uchwycić za szaty. A czym są wszystkie rzeczy 

ziemskie, jeśli nie jakimiś szatami ciała? Kto zatem spieszy do walki z szatanem, musi zdjąć 

szaty, aby mu nie uległ. Niechaj niczego na tym świecie nie posiada, do czego by się 

przywiązał; niech nie szuka żadnego zadowolenia w tym wszystkim, co przemija, aby to, w 

co stosownie do swego życzenia się przyodział, nie sprowadziło jego upadku. 

Nie wystarczy jednak, gdy opuścimy to, co mamy, jeśli samych siebie nie opuścimy.  

 Co jednak znaczy: siebie opuścić?  

 Jeśli siebie opuścimy, dokąd poza siebie się udamy?  

Lub też: kim jest ten, który idzie, jeśli siebie samego opuści? Jesteśmy czymś innym z 

powodu upadku w grzech, a czym innym z natury. Czym innym jest to, co uczyniliśmy, a 

czym innym, na co zostaliśmy stworzeni.  

Porzućmy siebie takich, jakimi przez grzech siebie uczyniliśmy, a pozostańmy takimi, 

jakimi łaska nas uczyniła. Oto ten, który był pyszny, jeśli nawróciwszy się do Chrystusa stał 

się pokornym, siebie porzucił. Jeśli żyjący w nieczystości stał się wstrzemięźliwym, 

wyrzekł się tego, czym był uprzednio.  

Jeśli chciwy wyrzekł się chciwości i nauczył się dawać ze swojego, choć przedtem 

rabował cudze, to niewątpliwie wyrzekł się samego siebie. Jest wprawdzie sobą z natury, 

ale nie jest sobą z niegodziwości. Toteż napisano: „Obróć bezbożnych, a nie będzie ich” 

(Prz 12, 7).  

Nawróceni bowiem już nimi nie będą; nie w tym znaczeniu, jakoby co do swej istoty już 

nimi nie byli, lecz iż już nie będą pozostawać w grzechu bezbożności.  

A zatem wtedy opuszczamy siebie, wtedy wyrzekamy się siebie samych, kiedy unikamy 

tego, czym byliśmy w dawnym życiu i staramy się o to, abyśmy w nowym życiu byli 

takimi, jakimi nas nazywają. 



Zastanówmy się nad tym, jak Paweł zaparł się siebie samego, mówiąc:  

„Żyję ja, już nie ja” (Ga 2, 20). 

Zniknął już ów srogi prześladowca, a powstał żarliwy kaznodzieja. Gdyby pozostał sobą, 

nie byłby oczywiście żarliwym. Lecz niech nam powie on, który zaprzeczył, iż żyje, co 

sprawiło, że głosi święte prawdy. Zaraz dodaje: „ale żyje we mnie Chrystus”.  

Mówi wyraźnie: Wprawdzie sobie umarłem, bo już cieleśnie nie żyję, jednak nie jestem 

umarły, gdyż duchowo żyję w Chrystusie. 

Niechże więc sama Prawda powie, niech powie: „Jeśli kto chce iść ze Mną, niech 

zaprze się samego siebie” (Łk 9, 23). Kto bowiem siebie się nie zaprze, nie zbliży się do 

tego, co jest poza nim, jeśli nie chce ofiarować tego, kim jest.  

 Toteż warzywa się przesadza, aby się lepiej rozwijały i że tak powiem – wyrywa 

się je z korzeniami, aby rosły.  

 Toteż ziarna rozsiane w ziemi zanikają, aby odrodzone w swoim rodzaju rosły 

jeszcze bujniej. Ponieważ utraciły to, czym były, otrzymują siłę, aby się stać tym, 

czym nie były. 

 

 O naśladowaniu Chrystusa (XII - XV w.?) 

 

Zaparcie się siebie [zaprzeć się siebie] 
 

  

Chrystus: Synu, nie osiągniesz doskonałej wolności, jeśli się siebie samego nie zaprzesz.  

Przywiązani do dóbr ziemi dźwigają ciężkie kajdany. To miłośnicy samych siebie, 

chciwi, ciekawi, niespokojni, oddani w niewolę zmysłów, a nie sprawom Chrystusa, 

marzący o posiadaniu tego, co przeminie.  

Zginie bowiem wszystko, co nie jest poczęte z Boga.  

Pamiętaj na krótkie, lecz doskonałe wezwanie: porzuć wszystko, a znajdziesz 

wszystko; porzuć wszelką żądzę, a znajdziesz pokój.  

Rozważ to w sercu, a gdy to spełnisz, wszystko zrozumiesz... 

Wiedz z całą pewnością, że powinieneś żyć, umierając sobie; im kto więcej obumiera 

sam sobie, tym więcej żyje dla Boga.  

Nikt nie jest zdolny zrozumieć rzeczy niebieskich, dopóki dla Chrystusa nie wprzęgnie 

się w jarzmo krzyża. Nie ma nic milszego Bogu, nic bardziej zbawiennego na tym świecie, 

jak chętnie cierpieć dla Chrystusa.  



Gdyby ci przyszło wybierać, pragnij raczej doświadczyć dla Chrystusa przeciwności niż 

doznawać obfitych pociech; tak bowiem bardziej upodobnisz się do Niego i do wszystkich 

świętych. 

Zasługa nasza i postęp w doskonałości nie polega na wielkiej ilości słodyczy i pociech, 

ale na znoszeniu wielkich ucisków i bólu. Gdyby dla zbawienia ludzkiego było coś lepszego 

i pożyteczniejszego aniżeli cierpienie, Chrystus pokazałby to niezawodnie słowem                         

i przykładem.  

Lecz On, zarówno uczniów za Nim idących, jak i wszystkich, którzy chcą Go 

naśladować, wzywa wyraźnie do noszenia krzyża, mówiąc: „Jeśli kto chce iść za Mną, 

niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie krzyż swój i niech Mnie 

naśladuje” (Łk 9, 23).  

Po przeczytaniu i rozważeniu tego wszystkiego niech to będzie naszym wnioskiem 

końcowym: „Przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego” (Dz 14, 

22). 

 

 Św. Grzegorz z Nareku 

 

Dłoń przybita do krzyża 

 

Twą dłoń, która zbiera wszystkie dusze i która stworzyła wszystkie byty, przybiłeś do 

narzędzia śmierci, do znaku krzyża, aby złamać moją śmiałość sprzeciwiania się Twej 

woli... 

  
 

 
 
 

Roman Brandstaetter "Krąg biblijny" 

1. KRĄG BIBLIJNY 

Nikt z nas nie posiada przepisu na dobre i właściwe przeżywanie Pisma Świętego ani 

nikt nie może nikomu takiej recepty przekazać. Każdy musi sam dla siebie zdobyć tę 

umiejętność, zwłaszcza że jest ona zawsze równoznaczna z szukaniem tego, co pragniemy 

znaleźć w księdze, która udziela nam odpowiedzi na dręczące nas pytania.  

Ponieważ  w zależności od naszych niepokojów i trosk stawiamy Świętej Księdze różne 

pytania, każdy z nas powinien ją na swój własny sposób czytać, przeżywać i wsłuchiwać się 

w udzielane przez nią nauki. 



Krąg biblijny zasięgiem swoim obejmuje nie tylko trudne dziedziny naszej wiedzy, 

naszych doświadczeń życiowych i wzruszeń literackich, kształtujących i poszerzających 

nasz stosunek do Pisma Świętego, ale również i tych ludzi, którzy wpłynęli swoim 

działaniem na pogłębienie naszego stosunku do natchnionych Pism.  

Umiłowanie i przeżywanie Pisma Świętego jest zawsze wypadkową wielu bodźców 

bardzo osobistych, działających w nas i poza nami, niekiedy trudnych do ujawnienia,  

sformułowania, a nawet do uchwycenia.  

Przeżywanie Biblii, czyli jej umiejętne czytanie, uzależnione jest zatem od całego 

zespołu niezwykle złożonych psychologicznych i kulturowych przesłanek, a przede 

wszystkim od owego szczególnego słuchu - nazywam go słuchem biblijnym - który czyni 

nas wrażliwymi na piękno, głębię i mądrość objawionego słowa.  

Podobnie jak istnieje możliwość umuzykalnienia człowieka o przytępionej wrażliwości 

muzycznej, tak samo istnieją środki umożliwiające wnikliwe i mądre czytanie Pisma 

Świętego. 

Dlatego zdecydowałem się spisać moje doświadczenia biblijne w nadziei, że niektóre 

osobiste przeżycia kształtujące mój stosunek do Świętej Księgi będą może w jakiejś mierze 

pomocne czytelnikowi w jego własnej wędrówce do źródeł Objawienia.  

Pragnę, aby te wyznania spełniły rolę przypadkowego przechodnia, którego, mijając na 

ulicy, pytamy o drogę. Przechodzień ma dobrą wolę i nie zamierza udzielać błędnych 

odpowiedzi ani wskazywać fałszywego kierunku, z czego jednak nie wynika, że trop, który 

wskazał, jest najlepszy, najprostszy, a przede wszystkim najwłaściwszy. 

Może moje przeżycia i argumenty do niejednego czytelnika nie przemówią. Ale może 

się zdarzyć, że znajdzie on wśród nich jakieś słowa lub zdania, które mimo nieudolności 

wyrażenia tego, co powinny wyrazić, odczytane w sposobną porę - a któż zna ów czas? - 

pozwolą mu przełamać przeszkodę i wstąpić do wnętrza biblijnego kręgu. 

 

2. TESTAMENT MOJEGO DZIADKA 

 

Pismo Święte jest u nas kupowane, ale nie dość czytane. Liczba sprzedanych 

egzemplarzy nie jest równoznaczna z liczbą czytelników. Znam domy katolickie, które 

wprawdzie posiadają Pismo Święte, ale nikt z domowników po nie nie sięga.  

Nowy Testament jest dla tych ludzi oleodrukowym wspomnieniem z dzieciństwa, Stary 

natomiast - nieznanym, ciemnym, tajemniczym zaułkiem, skwapliwie omijanym ponurym 

gettem, do którego wchodzi się niechętnie, bez zaufania i na pewno z lękiem.  



Słusznie zaznacza o. Gregory Baum w książce pt. W stronę jedności, że przez długie 

wieki Pismem Świętym niewiele się interesowano. Spełniało ono - pisze o. Baum - kilka ról 

służebnych, potwierdzało Boskość Kościoła, historyczną prawdę o Chrystusie, prawdziwość 

doktryn, ale na tych funkcjach kończyła się praktycznie jego przydatność.  

Daniel-Rops w książce pt. Co to jest Pismo Święte?, zastanawiając się nad 

dramatycznymi dziejami Pisma Świętego, tak pisze: "Równoczesny upadek Biblii i liturgii, 

dokonywający się od końca XIII w., jest tylko logicznym odbiciem wypaczonego ideału 

chrześcijaństwa [...] Głoszono nawet, że "Biblia jest na indeksie" i że "katolik nie powinien 

Biblii czytać" [...] Z tego powodu katolicy ponieśli ogromne straty.  

Czy można bowiem być w pełni katolikiem, skoro korzenie, z których wiara czerpie 

życie i rozwój, zostały podcięte?" Takie nakazy nigdy nie były mi znane. W moich uszach 

brzmią one jak herezja.  

Mój dziadek na kilka dni przed śmiercią pozostawił mi w spadku testament: 

- Będziesz Biblię nieustannie czytał - powiedział do mnie. - Będziesz ją kochał więcej 

niż rodziców... Więcej niż mnie... Nigdy się z nią nie rozstaniesz... A gdy zestarzejesz się, 

dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki, jakie przeczytałeś  w życiu, są tylko 

nieudolnym komentarzem do tej jedynej Księgi... 

 

 DROGI PROWADZĄCE DO BIBLII ... 

 

Każdy musi samodzielnie wędrować do Biblii. Każdy musi sobie do niej własną 

drogę wymościć. 

Jednemu wystarczy Biblię odczuć, aby ją zrozumieć, drugi musi ją dopiero zrozumieć, 

aby ją odczuć, inny znów, aby ją zrozumieć i odczuć, musi w nią przede wszystkim 

wierzyć, a jeszcze inny wierzy w nią, ponieważ ją przedtem zrozumiał  i odczuł, a w końcu 

są i tacy, którzy ją rozumieją i odczuwają, i w nią wierzą, ponieważ jej słowa wyssali                    

z mlekiem matki. 

Każda z tych dróg jest właściwa i dobra. 

Wszyscy jednak, niezależnie jakimi drogami zawędrowali do Biblii, powinni mieć na 

uwadze tę sentencję, którą często mój dziadek powtarzał: "Kto uczy się Pisma Świętego i je 

zapomina, jest jak rodząca kobieta, której niemowlę umiera zaraz po przyjściu na świat" 

 

 



3. O POTRZEBIE ZNAJOMOŚCI PISMA ŚWIĘTEGO 

 

Popatrzmy prawdzie w oczy. Wielu ludziom Pismo Święte wydaje się być niepotrzebne 

do życia i wiary. Wierzą w Chrystusa, nie wiedząc, kim On jest. Ich wiedza o Bogu-

Człowieku składa się z kilku prawd katechizmowych i z luźnych, nie powiązanych z sobą 

opowiadań ewangelicznych.  

Można zaryzykować twierdzenie, że szerokie rzesze katolików wierzą w Chrystusa, nie 

znając Pisma Świętego. Nie kwestionuję szczerości ich uczuć religijnych, ale trudno nie 

zauważyć, że taka świadomość wyznaniowa, oderwana od swoich historycznych korzeni, 

przeobraża się w praktyce w mitologię o prymitywnych treściach.  

Codzienna lektura Ewangelii zmusza nas do konfrontacji naszego życia z nauką 

Chrystusa. Niechęć człowieka do codziennego czytania Pisma Świętego jest najczęściej 

owocem lenistwa, biorącego swój początek w uczuciu trwogi przed konfrontacją z Prawdą 

Boga.  

W sądzie nie można zasłaniać się nieznajomością przepisów prawnych. Chrystus żądał 

od ludzi, by czcili to, co znają. W rozmowie z Samarytanką przy studni Jakubowej wyraźnie 

powiedział: 

Wy czcicie, czego nie znacie, My czcimy to, co znamy... 

(Ewangelia św. Jana IV, 22). 

 

4. TĘSKNOTA ZA PISMEM ŚWIĘTYM 

 

Tęsknię za Pismem Świętym, a uczucie to może wydać się dziwne, ponieważ 

przedmiot owej tęsknoty leży w zasięgu mojej wyciągniętej ręki.  

A jednak tęsknię za Pismem Świętym, które utrwaliło się we mnie jako symbol 

rodzinnego domu, a mówiąc ściślej, dzięki czarodziejskiej sztuce wyobraźni przybrało w 

mojej świadomości kształt domu dziadka, przestrzeni wprawdzie zamkniętej ścianami, ale 

mimo to rozciągającej się na cały wszechświat.  

Podłogi pokryte są puszystymi dywanami, których orientalne zwierzęce i roślinne 

kompozycje przypominają rajski ogród nad brzegami Eufratu. Meble są staroświeckie, 

potężnych rozmiarów, niewzruszone, zdawałoby się - korzeniami wrośnięte w podłogę.  

Gdyby ktoś usiłował je poruszyć i przenieść na inne miejsce, na pewno byłby uznany za 

szaleńca bezsilnie wygrażającego mocom, którym nigdy nie sprosta.  



Z sufitów zwisają lampy gazowe; płoną spokojnym płomieniem, rzucającym blade                  

i łagodne światło. Na ścianach wiszą portrety moich przodków, stare lichtarze chanukowe, 

w jednym z pokoi w kącie stoi siedmioramienny świecznik, w drugim, który jest gabinetem 

mojego dziadka, ciągną się pod ścianą długie półki uginające się pod ciężarem książek, w 

trzecim w mroku gęstych portier majaczeje w kącie oszklona szafka, pełna srebrnych 

kadzielniczek, jakichś pamiątkowych pucharów, mis paschalnych na tradycyjne potrawy i 

różnokolorowych szklanek i kielichów. 

W tym domu jest bezpiecznie. Nic złego nie może się w nim przydarzyć. Wszystko stoi 

na swoim miejscu, a porządek, który tu panuje w ludziach i przedmiotach, nie jest dziełem 

przypadku, ale mądrej i wyraźnej celowości, uświęconej przez czas.  

Żadna burza nie może tu wtargnąć ani żaden wstrząs nie może zachwiać duchową                          

i materialną równowagą mieszkańców tego domu, albowiem barczysty, siwy starzec, 

siedzący za biurkiem, jest rękojmią panującego tu spokoju i ładu. 

A jednak wszystko to legło w gruzach i tylko symbolicznie trwa we wnętrzu Biblii; 

dlatego tęsknię za nią, chociaż leży w zasięgu mojej wyciągniętej ręki. 

 


