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(Łk 9, 51 - 62:  Biblia Tysiąclecia)  
 

(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. (54) Widząc to, uczniowie Jakub i Jan 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.  

(57)A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się 

udasz! (58) Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki powietrzne - gniazda, lecz Syn 

Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć. (59) Do innego rzekł: Pójdź za 

Mną! Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego 

ojca! (60) Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo 

Boże! (61) Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw 

pożegnać się z moimi w domu! (62) Jezus mu odpowiedział: Ktokolwiek przykłada 

rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego. 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Augustyn 

 

Bóg wybrał tych, których chciał 
 

  

Posłuchajcie o rozdziale Ewangelii danej nam przez Pana. Czytamy więc, że Pan Jezus 

postępował w różny sposób. Jeden ofiarował się, by iść za Nim, a jednak został zganiony; 

inny nie odważał się, a jednak go zachęcano; trzeci zwlekał i został zganiony. 

Wakacyjny 
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Pierwszy powiedział: „Panie, pójdę za Tobą, dokądkolwiek Ty pójdziesz” (Łk 9, 

57nn). Czyż może coś bardziej świadczyć o dobrej chęci, skłonności do dobrego, 

ochoczości i gotowości pójścia za Panem, dokądkolwiek On pójdzie?  

Dziwisz się i mówisz: co to znaczy, że nie spodobał się Panu Jezusowi, dobremu 

nauczycielowi wzywającemu uczniów, aby dać im królestwo niebieskie, człowiek tak 

gotowy? Ponieważ On był tak potężnym nauczycielem, że widział przyszłość, rozumiemy, 

bracia, iż gdyby ten człowiek poszedł za Chrystusem, szukałby swoich rzeczy, a nie tych, 

które są w Jezusie Chrystusie. Albowiem Jezus powiada: „Nie każdy, kto mi mówi: Panie, 

Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego” (Mt 7, 21).  

A człowiek ten należał do takich, którzy nie znają – jak lekarz, który go badał – samego 

siebie. Cóż powiedział? „Lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda, a Syn Człowieczy 

nie ma, gdzie by głowę skłonił”.  

Lecz gdzie nie ma? W wierze twojej. Albowiem lisy mają jamy w sercu twoim – jesteś 

podstępny; ptaki niebieskie mają gniazda w sercu twoim – jesteś wyniosły. Podstępny                     

i pyszny jesteś, nie pójdziesz za mną. Jak może iść podstępny za Tym, który jest prostotą? 

A do drugiego, który milczał cały czas i nic nie mówił, niczego nie obiecywał, powiada: 

„Pójdź za Mną”. Ile złego widział w tamtym, tyle dobrego w tym. „Pójdź za Mną” 

mówisz do niechętnego. 

Oto masz człowieka gotowego: „Pójdę za Tobą, dokądkolwiek pójdziesz”, a Ty 

mówisz do niechętnego: „Pójdź za Mną”. Tego – powiada – opuszczam, bo widzę w nim 

jamy i gniazda. Dlaczego naprzykrzasz się mu; wzywasz go, a on się wymawia?                        

Oto zachęcasz i nie przychodzi, nakłaniasz, a nie idzie. Otóż mówi: „Pójdę najpierw 

pogrzebać ojca mego”. 

Wiara jego objawiła się wobec Pana, lecz pobożność zwlekała. Chrystus Pan zaś, kiedy 

przygotowuje ludzi do Ewangelii, nie chce dać żadnego usprawiedliwienia dla cielesnej                

i doczesnej miłości. Wprawdzie i Prawo Boże powiada to samo i sam Pan obwinia Żydów, 

że łamali nakazy Boże.  

I Paweł Apostoł w swoim Liście przytacza słowa, mówiąc: „To jest to pierwsze 

przykazanie z dołączeniem obietnicy”. Jakiej? „Czcij ojca swego i matkę swoją” (Ef 6, 

2). 

Bóg oczywiście to powiedział. Młodzieniec więc wolał słuchać Boga i pogrzebać ojca 

swego. Lecz jest miejsce, jest czas, jest i sama rzecz, która w tej sprawie, temu czasowi, 

temu miejscu służy. Należy uczcić ojca, lecz być posłusznym Bogu. Należy miłować 

rodzica, lecz trzeba nań przedkładać Stworzyciela. Ja – powiada – wzywam cię do 

[głoszenia] Ewangelii, do innego dzieła jesteś mi potrzebny. 

Ważniejsze to niż tamta rzecz, którą chcesz wykonać. Umarł twój ojciec, są inni umarli, 

którzy niech grzebią umarłych. Jacy to są umarli, którzy grzebią umarłych?  



Czyż umarły może być przez umarłego pogrzebany? Jak zapłaczą, jeśli są umarłymi?                 

I przygotują zmarłego, i przynoszą, i płaczą, i są umarłymi, albowiem są niewierni... 

Miłujcie rodziców, lecz przedkładajcie Boga nad rodziców. 

Posłuchajcie matki Machabejczyków, która mówi: „Synowie, nie wiem, jakoście się                

w żywocie moim okazali”. Mogłam was począć, mogłam urodzić, lecz nie mogłam nadać 

wam kształtu. Jego więc słuchajcie, Jego nade mnie przedkładajcie. Nie zważajcie na mnie, 

że bez was pozostanę. Rozkazała i poszli (2 Mch 7, 22–23). Tego, czego matka nauczyła 

synów, Pan Jezus poucza tego, do którego powiada: „Pójdź za Mną”. 

Tedy inny uczeń, do którego nikt nic nie powiedział, wychodzi na środek i rzecze: 

„Pójdę za Tobą, Panie, lecz dozwól mi pierwej pożegnać się z tymi, którzy są w domu”.  

Zdaje mi się, że to znaczy: zawiadomię moich bliskich, aby nie szukali mnie, jak to 

często się zdarza. I rzecze Pan: „Żaden, co przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, 

nie nadaje się do królestwa Bożego”. 

Woła cię ukazujący się, a ty patrzysz na to, co znika. Tego więc uczymy się w tym 

rozdziale [Ewangelii], że Bóg wybrał tych, których chciał. 

 

 Filoksen z Mabbug  

 

Konsekwencje i motywy przyjęcia nauki Pana 
 

  

„Ten, kto przykłada rękę do lemiesza przy pługu, a wstecz się ogląda, nie nadaje się 

do królestwa Bożego” (Łk 9, 61).  

Wykonujący tę pracę związaną z naturą, prowadzący pług i woły wedle zwyczaju 

ludzkiego nie przestaje patrzeć przed siebie. Nie patrzy wstecz, bo w ten sposób praca nie 

zostałaby wykonana dokładnie; nie mógłby kroczyć na przedzie, bo bruzdy nie byłyby 

proste, a woły nie posuwałyby się naprzód. Praca ta należy do porządku materialnego i ten, 

kto się jej przygląda, należy także do porządku materialnego.  

Otóż praca mojego ucznia jest różna od tamtej pracy, tak, jak ten świat różni się od 

drugiego i jedno życie od drugiego życia, i nieśmiertelni od śmiertelnych, i Bóg od 

człowieka. Jeśli więc przyjmujesz jarzmo mojej nauki do twej duszy i do twego serca, 

wypełniaj sumiennie pracę zalecaną przez moje przykazania... 

Wielu staje się moimi uczniami, aby zostać uczczonymi imieniem Chrystusa, a nie by 

uczcić Chrystusa; wynajmuje mi się, aby znaleźć przyjemności cielesne, a nie aby znosić 

surowość moich przykazań.  

Inni jeszcze zbliżają się do nakazu wyrzeczenia się powodowani pragnieniem mamony: 

chcą zyskać poza światem to, czego nie mogą na nim zdobyć.  



Jezus w osobie jednego ucznia, o którym napisano na kartach Ewangelii naszego 

Zbawcy, potępił u innych tę niegodziwą myśl.  

Przyszedł bowiem jeden uczeń, zbliżył się [do Pana] i rzekł: „Mistrzu, pójdę za Tobą, 

dokądkolwiek Ty się udasz”. Jezus rzekł doń: „Lisy mają nory i ptaki niebieskie 

gniazda, a Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by mógł złożyć głowę” (Łk 9, 58).  

Odejdź ode Mnie, uczniu niegodziwy! Nie mogę dać ci tego, czego pożądasz, ty 

natomiast nie możesz przyjąć tego, co ci daję. Wiem, czego ty pragniesz, a Ja nie daję ci 

tego, czego szukasz.  

Podobało ci się przyjść do Mnie z miłości do bogactwa; przyszedłeś szukać ciemności                   

w świetle, ubóstwa w prawdziwym posiadaniu, śmierci w życiu. Przychodząc do Mnie, 

chcesz zyskać to, co ci poleciłem porzucić, aby iść za Mną. Brama, przez którą spieszysz, 

aby wejść do Mnie, jest tą samą, przez którą chcę, abyś wyszedł. I dlatego cię nie 

przyjmuję.  

Jestem biedny w tym stanie, w jakim się znajduję, i dlatego nie mam żadnych bogactw 

publicznych, które mógłbym rozdawać na świecie, na który przyszedłem. Widzą Mnie jako 

cudzoziemca bez domu i dachu, a ten, kto chce być moim uczniem, musi odziedziczyć po 

Mnie ubóstwo. Dlaczego więc chcesz uzyskać ode Mnie to, czego chcę, abyś się wyrzekł? 

 

 Św. Ambroży 

 

Przedziwne jest działanie Pana 

 

Z tego jednak, że karcił uczniów, którzy chcieli ogień spuścić z nieba na tych, którzy nie 

przyjęli Chrystusa (Łk 9, 54n), widzimy, iż nie zawsze winniśmy występować karcąco 

wobec tych, którzy zgrzeszyli. Niekiedy łagodność bardziej ci pomaga do wypróbowania 

cierpliwości, a temu, który zgrzeszył, do poprawy... 

Przedziwne jest we wszystkim działanie Pana. Nie przyjmuje tego, który bez 

zastanowienia chce się poświęcić, nie gniewa się na tych, którzy niegodnie swego Pana 

odtrącili, aby pokazać, że doskonała cnota nie kieruje się pomstą; że nie ma gniewu tam, 

gdzie jest pełnia miłości; że słabości nie należy wykluczyć, lecz ją wspomagać. 

Dalekie od pobożnych winno być oburzenie, daleką od wielkodusznych chęć pomsty, 

dalekie też nierozważne pokładanie w kimś zaufania i nieostrożna otwartość. Toteż owemu 

[człowiekowi] powiedziano: „Lisy mają nory”.  

Nikt nie jest dopuszczony do tej posługi, kto przedtem nie został wypróbowany. Wiara 

powinna być ostrożna co do udzielania komuś mieszkania, abyśmy otwierając wnętrze 

naszego domu, nie wpadli nieopatrznie w jakąś marną, okrutną niewiarę. 



 

 Nerses Sznorhali 

 

Podnieś mnie znowu 

 

Nie słuchałem ożywczego głosu, który nie pozwala pogrzebać swego ojca, ale raczej 

stałem się umarłym z umarłych przez dzieła śmierci pochodzące od Złego. 

Przyłożyłem rękę do pługa słowa, ale nie jako oracz. Ten bowiem nie ogląda się wstecz, 

lecz patrzy na bruzdę, która przed nim się rozciąga. 

A ja porzuciłem radę pochodzącą z góry i drogę wiodącą do nieba, zwróciłem się znowu 

ku podłej ziemi, z której Ty mnie wyciągnąłeś przez swoje zstąpienie. 

Teraz podnieś mnie znowu, spraw, abym wstąpił ku Tobie na niebiosa niebios, nie 

pozwól mi zwrócić się ku nieprzyjacielowi, bo lękam się, by mnie nie rzucił w ciemności. 

 
 

 
 

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. 

 
 

Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał 

przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka 

samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do 

Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: "Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby 

ogień spadł z nieba i zniszczył ich?" Lecz On obróciwszy się, zabronił im. I udali się do 

innego miasteczka (Łk 9,51-56). 
 

 

 

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

do mnie?” 

 

Droga do Jerozolimy, gdzie miało się dokonać misterium odkupienia człowieka, wiodła 

przez Samarię, której mieszkańcy byli wrogo nastawieni do Żydów, także do tych, którzy 

usiłowali przez ich terytorium dostać sie do świętego miasta. Tej wrogości, niechęci czy 

wręcz nienawiści doświadczył na własnej skórze sam Jezus. Odmówiono Mu gościny. 



 Czy w moim sercu może na nią liczyć? Nie tylko na gościnę, ale także na stały 

pobyt. On pragnie być u mnie nie tylko gościem, ale i domownikiem. 

 Czy dbam o pobyt Jezusa w moim sercu, życiu? Czy jest on dla Niego 

atrakcyjny? 

 Czy żyję z Jezusem, dla Niego, czy tylko Go toleruję? 

 Jak reaguję, kiedy spotykam się z przejawami niegościnności w stosunku do 

siebie? 

 Czy sam jestem gościnny wobec innych? 

 

Jakub i Jan - w gorącej wodzie kąpani - próbowali tę niegościnność Samarytan 

wykorzystać i z pomocą Jezusa ich ukarać. Jezus studzi zapał apostołów do zemsty. 

Gościnę znajduje w innym miasteczku samarytańskim, zaś temu niegościnnemu miastu, 

jego mieszkańcom, daje czas do refleksji, do zastanowienia, do nawrócenia.  

On bowiem przyszedł ocalać, a nie zatracać. 

 

 Czy daję szansę innym, aby mogli przemyśleć i zmienić swoje złe, niewłaściwe 

postępowanie? 

 Czy żądam kary natychmiastowej, dotkliwej, bez cienia litości, bez szans na 

obronę czy poprawę? 

 Czy żądając dla innych kar surowych i natychmiastowych, pragnę dla siebie kar 

łagodnych, rozłożonych w czasie, a nawet uniewinnienia? 

 Czy w rozrachunkach z innymi nie usiłuję Pana Boga przeciągnąć na swoją 

stronę? 

 Czy potrafię się przyznać do błędu, złego działania? Przyznać się i poprawić? 

 

Pomodlę się o dar gościnności.. 
 

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: 
 

Ukaż mi ścieżkę życia 

pełnię radości u Ciebie, 

rozkosze na wieki po Twojej prawicy  (Ps 16, 11). 

 



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: 
 

Pan mym dziedzictwem, moim 

przeznaczeniem. 
 

 
 

Roman Brandstaetter "Krąg biblijny" 

 

5. KSIĘGA RODZINNA 

Biblia jest dla mnie również księgą wspomnień o moim rodzie.  

Wszystkie występujące w niej postacie mają twarze moich przodków i krewnych i nie 

zdarzyło mi się jeszcze nigdy, abym myśląc o Labanie nie miał przed oczami jednego z 

moich stryjów - wprawdzie stryj palił papierosy, ale fakt ten nigdy nie mącił wyrazistości 

tego skojarzenia - abym czytając o Racheli nie widział babki, zapalającej świece w 

piątkowy wieczór, abym w patriarsze Jakubie nie ujrzał mojego ojca, w synu 

marnotrawnym - drugiego stryja, uwikłanego w trudne sprawy posłuszeństwa i miłości, w 

Abrahamie, idącym z Ur Chaldejczyków - pradziadka, a w Maryi, Matce Jezusowej, mojej 

matki, zamęczonej przez hitlerowców.  

Jednak skojarzenia te nie są raz na zawsze utrwalone. Niekiedy ulegają falowaniu, 

zaskakującym przeobrażeniom, mniej lub bardziej prawdopodobnym, w zależności od 

nastrojów, jakie przeżywam; czasem niespodziewanie jedna postać prześwituje przez drugą 

- na przekór logice i pragmatycznemu następstwu wypadków - a potem kilka postaci skupia 

się w jednej jak promień w soczewce.  

I tak na przykład mój dziadek scala się niekiedy w jedną całość z Mojżeszem, innym 

razem z Syrachem, a podczas mojej pracy nad Jezusem z Nazarethu utożsamił się                        

z Nikodemem, innym razem z Gamalielem, a raz nawet z fikcyjnym faryzeuszem, którego 

wprowadziłem w zakończeniu mojej opowieści.  



Ten nieład kłębiących się postaci, nakładających się - jak we śnie - jedne na drugie, jest 

tylko pozorny, albowiem mimo wielorakich skojarzeń każda zachowuje właściwe sobie 

proporcje, indywidualność, charakter i zajmuje ściśle określone miejsce w czasie, w którym 

jej przypadło żyć, działać i umrzeć. 

Czuję z tą księgą głęboką solidarność. Jej świętość jest dla mnie prosta, zwyczajna                   

i sama przez się zrozumiała.  

Czytając utrwalone na jej kartach opisy zdarzeń, wypadków, obyczajów, sposobów 

życia, towarzyszę krok po kroku historii moich dalekich przodków, uczestniczę w ich 

wzruszeniach, troskach, cierpieniach, w żałobnych i radosnych uroczystościach, w 

wojennych wyprawach, w medytacjach, kłótniach, ucztach, w bohaterskich przygodach                 

i chytrych wybiegach, chwalę ich zalety i potępiam wady, podziwiam prorocze wizje 

mężów opatrznościowych i przewidujących, wielbię mądrość mędrców i kiwam                             

z politowaniem głową nad głupotą głupców, słucham przypowieści opowiadanych                         

o zachodzie słońca w bramie miejskiej, wdycham z ulgą powiew wiatru wiejący od morza                 

i woń bijącą od balsamicznych krzewów Jerycha. 

 Ale równocześnie mam zawsze w pamięci, że ta saga rodzinna jest przede wszystkim 

dziełem Objawienia, napisanym pod natchnieniem Boga. Dlatego czytam ją z podwójnym 

uczuciem: z najgłębszą czcią dla Boskiej Mądrości, głoszącej Obietnicę, a zarazem z tym 

szczególnym wzruszeniem, z jakim Sienkiewiczowski latarnik czytał "Pana Tadeusza". 

O TYM, JAK ODWIEDZIŁEM GRÓB PATIARCHY ABRAHAMA 

Nie znałem go. Umarł jako stuletni starzec dwa lata przed moim urodzeniem. Jednak 

dzięki opowiadaniom mego dziadka i ojca pradziad urósł w mojej chłopięcej wyobraźni do 

rozmiarów biblijnego patriarchy i w tej postaci utrwaliwszy się raz na zawsze w mojej 

pamięci, ukształtował moje widzenie wielu odległych i tajemniczych wydarzeń, których bez 

jego udziału byłbym może nigdy nie zrozumiał. 

Było mu na imię Abraham. Dawid było jego nazwisko rodowe. Pochodził                            

z sefardów. Urodził się w Warszawie w roku 1804. Nie chcąc iść w sołdaty - w roku 1842 

rząd rosyjski ogłosił ustawę nakładającą na Żydów obowiązek dwudziestopięcioletniej 

służby wojskowej - przeniósł się z rodziną do ówczesnej Galicji i osiadł w Tarnowie. 

Wraz z nim wywędrował z Warszawy najmłodszy brat jego żony, Izydor Bruner, który 

po krótkim pobycie w Galicji przedostał się do Włoch i w roku 1848 wstąpił  do rzymskiego 

Legionu Adama Mickiewicza. 

Poza pochodzeniem pradziadka z Warszawy, nic wtedy o jego przeszłości                        

i powinowactwach nie wiedziałem. Cała moja uwaga skupiona była na samej postaci starca 

i na jego biblijnym imieniu, które swoim majestatycznym brzmieniem napełniało mnie 

szacunkiem i lękiem. 



Mój pradziadek był człowiekiem bardzo pobożnym, gorliwym chasydem, zwolennikiem 

dynastii cadyków z Góry Kalwarii. O jego pobożności krążyły budujące opowiadania. 

Dziadek mój, który dla swojego teścia żywił głęboki szacunek, opowiadał mi różne 

zdarzenia z jego życia, świadczące o jego bogobojności, mądrości i gościnności, a przede 

wszystkim dobroci. 

Co piątek, wczesnym rankiem, rozdzielał osobiście wśród biednych. Którzy zbierali się 

na dziedzińcu jego domu, pieniądze, chleb i wielkie ilości oliwy, był bowiem właścicielem 

dwóch tłoczni oleju lnianego, jednej mieszczącej się opodal Tarnowa, w Klikowej, drugiej 

w samym Tarnowie przy ul. Olejarskiej, która nazwę swoją wzięła  od pradziadkowej 

olejarni. Gdy umarł, tłumy głośno zawodzącej biedoty szły za jego pogrzebem. 

Skutek tych opowiadań był taki, że już od wczesnego dzieciństwa utożsamiałem postać 

mojego pradziadka z biblijnym Abrahamem z Ur Chaldejczyków, o czym w poprzednim 

rozdziale pisałem - tożsamość imion na pewno odegrała w tym procesie skojarzeń 

niepoślednią rolę - a to skojarzenie przetrwało we mnie po dzień dzisiejszy i dlatego ilekroć 

czytam w Księdze Genezis o jego dziejach, widzę go takim, jakim jest na fotografii, która 

leży w jednej z szuflad mojego biurka. 

Widziałem więc mojego pradziadka, jak wychodzi z Ur, z miasta o mglistych zarysach 

jakiejś fantastyczno - orientalnej Warszawy, jak wędruje do "ziemi obiecanej", 

przypominającej moje rodzinne Podkarpacie, jak gościnnie podejmuje aniołów                            

w swoim domu na placu Drzewnym, a potem, jak idzie ze swoim synem na Górę Moria, 

która była łudząco podobna do Góry św. Marcina, dokąd na przechadzkę zabierali mnie 

niekiedy moi rodzice. 

Te wszystkie wypadki układały się zgodnie w realistycznie skomponowane opowieści, 

w których nie było żadnych anachronizmów i dowolności. Przeszłość  i teraźniejszość ściśle 

z sobą splecione stanowiły w mojej świadomości niepodzielną całość i uważałbym na 

pewno za szaleńca tego człowieka, który by ośmielił się oddzielić je od siebie przepaścią 

czterech tysięcy lat. To mój pradziadek nauczył mnie zza grobu przeżywać Biblię jako 

zjawisko nieustannie obecne. 

Pamiętam, jak pewnego dnia zabrał mnie ojciec na kirkut. Zatrzymaliśmy się przed 

prostym grobem, obrosłym dziką akacją. Na cokole wypisane były hebrajskimi literami 

słowa, które starałem się bezskutecznie odczytać. 

- Tu leży twój pradziadek Abraham. Pomódl się ... - rzekł ojciec zniecierpliwiony moim 

nieumiejętnym sylabizowaniem hebrajskich spółgłosek niezaopatrzonych w masorecką 

punktację, co utrudniało mi odczytanie tekstu. 

Z nadmiaru wrażenia nie mogłem się modlić. 



- Pamiętasz, co ci o nim opowiadałem? - spytał ojciec po dłuższej chwili milczenia. 

- Pamiętam ... - odpowiedziałem. 

- To był dobry człowiek ... 

- Tak ... 

- Chciałbym, żebyś był równie dobrym człowiekiem, jak ... 

Stropiony milczałem. 

- Był bardzo pobożny. 

- Wiem..., wiem... - wpadłem ojcu w słowo - przecież to on chciał ofiarować Panu Bogu 

swojego syna Izaaka ... 

Ojciec spojrzał na mnie zdumiony, uśmiechnął się i - nie wyprowadził mnie                             

z błędu.   Jestem mu za to bardzo wdzięczny. 

 

6. ŻYWA KSIĘGA 

Jest lipcowa noc. Na moim biurku leży Pismo Święte. Wyciągam po nie rękę. Przypływ 

przeszłości pod działaniem tego gestu jest tak żywiołowy, że nie umiem go sobie wyobrazić 

bez skojarzenia mojej wyciągniętej ręki z pobrużdżoną zmarszczkami ręką dziadka, 

sięgającą po oprawny w czarne płótno tom hebrajskiej Biblii. 

Biblia leżała na biurku mojego dziadka. Biblia leżała na stołach moich praojców.  

Nigdy w bibliotece. Zawsze na podręczu. W naszym domu nikt Biblii nigdy nie szukał, 

nigdy również nie słyszałem, aby ktokolwiek pytał, gdzie ona leży. Wiadomo było, że u 

dziadków na biurku, u nas na małym stoliku obok fotela, w którym wieczorami zwykł 

siadywać ojciec. Miejsce, na którym leżała Biblia, było dla mnie miejscem wyróżnionym.  

Gdyby mnie wówczas spytano, w czym upatruję owo wyróżnienie, na pewno nie 

umiałbym odpowiedzieć, mimo to odczuwałem niezwykle wyraźnie nadzwyczajność tego 

miejsca. Było ono dla mnie środkiem całego mieszkania, wyniesionym wysoko nad całe 

mieszkanie, punktem, dokoła którego wszystko się obracało. Gdy ojciec wieczorem czytał 

Biblię, chodziłem po pokoju na palcach. Dziadkowi nigdy bym się nie ośmielił przerwać jej 

lektury. Obaj byli dla mnie w takich chwilach naznaczeni przywilejem nietykalności.  

Od najmłodszych lat byłem świadkiem nieustannej manifestacji świętości tej księgi, jej 

kultu i wywyższania. Samo jej otwarcie jest już aktem podniosłym.  

W mistycznym Zoharze jest napisane: "Gdy wyjmuje się Świętą Księgę, aby z niej 

czytać, otwierają się niebieskie bramy miłosierdzia i wzniecają miłość na 

wysokościach". Ojciec opowiadał mi, że pradziadek, ilekroć sięgał po Biblię, mył 

uprzednio ręce i modlił się o łaskę mądrego czytania. 



Mój pierwszy nauczyciel języka hebrajskiego - zginął w 1914 roku w bitwie pod 

Kraśnikiem - bił mnie linijką po dłoni, gdy ośmieliłem się dotknąć palcem świętych liter 

Pięcioksięgu.  

Dziadek od wczesnej młodości zapisywał drobnym, hebrajskim pismem na 

wewnętrznych stronach okładek Biblii, a potem na wklejonych do niej arkusikach papieru, 

przyciętych z pedantyczną dokładnością do rozmiarów Księgi, daty śmierci swoich 

przodków i najbliższych z rodziny.  

Były to kronikarskie zapiski o śmierci jego prapradziadków, pradziadków i dziadków - 

jeden z nich zmarł tragicznie w 1793 roku wśród okoliczności przypominających 

romantyczną balladę - praprababek, prababek i babek, stryjów i wujów, braci stryjecznych, 

dzieci, wnuków, a na koniec mojej babki. Gdy wpisywał jej imię - stałem właśnie obok 

niego - zapytałem: 

- Dlaczego zapisujesz w Biblii imiona umarłych? 

- Bo jest księgą żywych - odparł, nie przerywając pisania. 

 

7. UR CHALDEJCZYKÓW 

 

"Wyszedł z nimi, z Ur Chaldejczyków, aby udać się do ziemi Kanaan" (Księga 

Rodzaju XI, 31 a).  

Zdanie to zawiera wzmiankę o zdarzeniu, które stało się początkiem mojej świadomości 

rodowej i pierwszym ogniwem - wątpię czy pierwszym, ale na pewno pierwszym z 

ujawnionych - w długim łańcuchu wypadków, dziejących się po dzień dzisiejszy.  

Czyżby wierne przywiązanie do tych kilku słów, trwające we mnie poza wszelkim 

doświadczeniem od czasów dzieciństwa, było owocem mglistych i nieuchwytnych 

wyobrażeń o szczęśliwym prapoczątku, z którego nieopatrznie wyszliśmy i do którego 

bezwiednie dążymy?   Nie wiem.  

Wiem natomiast, że to misterium wyjścia w niepamiętnym czasie, wśród nader 

tajemniczych okoliczności, zapisanych na pierwszych kartach Genesis, jest upamiętnieniem 

zdarzenia, które wciąż nieprzerwanie przeżywam.  

Widzę starego Teracha, jego syna Abrama noszącego krótkie imię, które już niebawem 

na znak wybraństwa miało być z rozkazu Pana dosłownie i symbolicznie poszerzone, i żonę 

jego Saraj oraz jego bratanka Lota, jak ze stadami owiec, na wielbłądach objuczonych 

dobytkiem, na czele szczepu - widzę w tym tłumie i moich rodziców, i dziadków, 

pradziadków i prapradziadków - opuszczają szczęśliwe miasto lat dziecinnych, Ur 



Chaldejczyków, i wędrują na zachód, aby w biblijnym rytmie ludzi i zwierząt dążyć 

wytrwale, choć niechętnie, do celu, wybranego im wbrew ich woli, przez Nieznanego Boga.  

Któż z ludzi zdrowo myślących uda się dobrowolnie i z radością na wyprawę, której 

skutków przewidzieć nie może? 

 

8. DZIADEK OPOWIADA BIBLIĘ 

 

Pismo Święte Starego Testamentu było z początku - podobnie jak Ewangelie - 

opowiadane.  

Przekazywane z pokolenia na pokolenie, drogą ustnej tradycji, zostało spisane w pewnej 

epoce naszych dziejów, przeszło przez filtry różnych redaktorów, aż dotarło do nas w 

kształcie dzisiaj nam znanym.  

Nie mam zamiaru na tym miejscu dokonywać analizy oralnego stylu Starego 

Testamentu i jego poetyki, która ułatwiała ustne przekazywanie tekstu w sposób jak 

najbardziej ścisły, pragnę tylko podkreślić niewątpliwy fakt, że synowie Izraela słowo 

biblijne z początku słyszeli, a nie czytali.  

Myśl Boża przenikała w nich przede wszystkim przez zmysł słuchu, który mieli zawsze 

niezwykle wyczulony na wszelkie głosy zewnętrzne i wewnętrzne.  

Zanim ujrzeli Księgi Święte spisane na miedzianych, papirusowych i pergaminowych 

zwojach, określone kształtem liter biegnących równym szeregiem od strony prawej do 

lewej, mieli je w uszach w kształcie dźwięków, głośno wypowiadanych i śpiewanych przy 

akompaniamencie muzycznych instrumentów.  

Dźwięk i towarzysząca im gestykulacja rąk i mimika - oto środki pierwotnego przekazu 

Świętych Ksiąg. 

I takie było również moje pierwsze spotkanie z Biblią, albowiem zanim sam zacząłem 

ją czytać, znałem cały Pięcioksiąg z opowiadań mojego dziadka.  

Widzę go siedzącego w fotelu, a siebie na jego kolanach.  

Słyszę równy, melodyjny głos opowiadający o Adamie i Ewie, o Abrahamie                              

i ofiarowaniu Izaaka, historię Jakuba i jego synów, dramatyczne dzieje Józefa, zakończone 

happy - endem, który jak każdy radosny finał w dziejach ludzkich był zarazem początkiem 

tragicznych nieszczęść.  

Potem następowała wzruszająca gawęda o niemowlęciu znalezionym w kobiałce na 

wodach Nilu, rozmowa z Panem w krzaku ognistym, wyjście z Egiptu, przejście przez 

Morze Sitowia, i tak z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień ciągnęła się ta historia 



zagęszczona burzliwymi przygodami i cudownymi zdarzeniami, a ponieważ dziadek, 

opowiadając mi dzieje biblijne, postawił warunek, że każdą jego opowieść muszę 

powtórzyć własnymi słowami - oto jak powtarzała się przede mną, na żywo, w 

błyskawicznym skrócie, tradycja ustnego przekazu - opowiadania starca, przeplatane moimi 

powtórzeniami, trwały ku mojej radości przez długie, długie miesiące. 

Gdy teraz po wielu dziesiątkach lat czytam Świętą Księgę, wydaje mi się, że nie czytam 

jej, lecz słyszę głos dziadka, i wsłuchuję się z napięciem w jego równy, melodyjny głos, 

opowiadający mi dzieje biblijne tak, jak były opowiadane w namiotach koczującego Jakuba. 

 

 


