
     

XIV Niedziela zwykła   7   VII   2019 
 

(Łk 10, 1-12. 17 - 20:  Biblia Tysiąclecia)  
 

(1) Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po 

dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść 

zamierzał. (2) Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; 

proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. (3) Idźcie, oto was 

posyłam jak owce między wilki. (4) Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów;                    

i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie! (5) Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw 

mówcie: Pokój temu domowi! (6) Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój 

spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. (7) W tym samym domu zostańcie, jedząc                     

i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do 

domu. (8) Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam 

podadzą; (9) uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was 

królestwo Boże. (10) Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie 

na jego ulice i powiedzcie: (11) Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do 

nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże. (12) Powiadam 

wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu.  

 

(17) Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje 

imię, nawet złe duchy nam się poddają. (18) Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana, 

spadającego z nieba jak błyskawica. (19) Oto dałem wam władzę stąpania po wężach                 

i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. (20) Jednak nie               

z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze 

imiona zapisane są w niebie.  
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w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  

SP i LO im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 

 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Grzegorz Wielki 

 

Robotnicy posiani przez Pana 
 

 Nasz Pan i Odkupiciel, najukochańsi bracia, niekiedy słowami, niekiedy czynami nas 

upomina. Same bowiem Jego czyny są przykazaniami; gdy milcząco czyni, wskazuje, co 

czynić winniśmy.  

Oto po dwóch wysyła uczniów, aby nauczali; dwa są bowiem przykazania miłości: 

miłość Boga i miłość bliźniego; mniej niż między dwoma miłości być nie może.  

Nie można powiedzieć, że ktoś siebie kocha, gdyż miłość, aby mogła być miłością, musi 

być skierowana do kogoś. Po dwóch Pan wysyła uczniów, aby nauczali, przez co nam 

milcząco wskazuje, iż kto nie ma miłości, nie powinien w żadnym razie podejmować się 

nauczania. 

Stosownie zaś powiedziano, iż Pan wysłał uczniów przed sobą do każdego miasta                       

i miejsca, dokąd miał przyjść (Łk 10, 1). Pan bowiem idzie w ślad za swymi kaznodziejami. 

Pan przybywa zamieszkać w naszej duszy wtedy, gdy poprzedzają Go słowa pouczającego   

i dzięki temu duch przyjmuje prawdę. Toteż Izajasz mówi: „Gotujcie drogę Panu, 

prostymi czyńcie na pustyni ścieżki Boga naszego” (40, 3)... 

Lecz posłuchajmy, co mówi Pan kaznodziejom przy ich rozesłaniu: „Żniwo wprawdzie 

wielkie, ale robotników mało; proście tedy Pana żniwa, aby wysłał robotników na 

swoje żniwo”. Na wielkie żniwo mało jest robotników, czego nie możemy powiedzieć bez 

wielkiego smutku; choć bowiem są tacy, którzy słuchają tego, co dobre, ale brak tych, 

którzy to głoszą.  

Chociaż świat pełen jest kapłanów, jednakże na żniwie Boga rzadki jest gorliwy 

pracownik. Przyjęliśmy wprawdzie urząd kapłański, ale nie zawsze spełniamy obowiązki z 

nim złączone.  

Lecz pomyślcie, najdrożsi bracia, pomyślcie, co powiedziano: „Proścież tedy Pana 

żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo”.  

Proście więc za nas, abyśmy godnie dla was pracowali, aby język w upominaniu nie 

drętwiał, abyśmy przyjąwszy obowiązek nauczania, nie odpowiadali przed sprawiedliwym 

Sędzią za nasze milczenie. Często bowiem z powodu złego życia kaznodziejów ich język 

jest skrępowany, często zaś jest wina podwładnych, że od swych zwierzchników nie 

otrzymują słów nauki... 

Niełatwo poznać, z czyjej winy kaznodzieja nie ma głosu. To jest jednak najpewniejsze, 

że milczenie pasterza niekiedy szkodzi jemu, zawsze jednak jego podwładnym...  



Kto przyjmuje obowiązek nauczania, nie powinien czynić nic złego, owszem, cierpliwie 

wszystko znosić, aby swoją łagodnością uspokoić złość rozwścieczonych i przez rany, 

jakich sam doznaje, leczyć rany grzeszników.  

Jeśli jednak gorliwość o to, co być powinno, domaga się od kogoś, aby surowo wystąpił 

przeciw podwładnym, to jego surowość powinna pochodzić z miłości, a nie ze złości; 

powinien zewnętrznie nawoływać do karności, a wewnętrznie ich kochać ojcowską 

miłością. Zwierzchnik wtedy należycie spełnia ten obowiązek, kiedy nie kocha siebie 

miłością własną, niczego nie pragnie, co jest z tego świata i swego ducha nie obciąża 

ciężarem ziemskich pożądań... 

„Albowiem godzien jest robotnik zapłaty swojej”. Nagrodą za pracę jest utrzymanie, 

aby już tutaj rozpoczynała się za tę kaznodziejską działalność ta wypłata, która tam znajdzie 

pełnię w widzeniu Prawdy. Co do tego trzeba zauważyć, iż za nasz jeden czyn należą się 

dwie nagrody: jedna w drodze [w tym życiu], druga zaś w wieczności. Jedna daje nam siłę 

do pracy, druga zaś wynagradza nas przy zmartwychwstaniu.  

Każdy prawdziwy kaznodzieja nie dlatego winien głosić kazania, aby w tym czasie 

otrzymać zapłatę, lecz aby mógł pracować. Kto głosi kazania dlatego, aby tu otrzymać 

pochwałę lub wynagrodzenie, niewątpliwie pozbawia się wiecznej nagrody. Jeśli natomiast 

ktoś chce, aby to, co mówi, podobało się ludziom, ale nie dlatego, aby zyskać ich miłość dla 

siebie, lecz dla Pana, lub tylko dlatego przyjmuje zapłatę za swe kazania, aby z powodu 

biedy nie musiał zaniechać pracy, z pewnością wcale mu to nie przeszkodzi do otrzymania 

zapłaty w ojczyźnie niebiańskiej. 

Lecz cóż my, pasterze – czego bez bólu powiedzieć nie mogę – czynimy, jeśli 

otrzymujemy zapłatę, a jesteśmy nic wartymi robotnikami? Zapłatę od Kościoła świętego 

otrzymujemy codziennie, a jednak wcale nie pracujemy dla wiecznego Kościoła głoszeniem 

kazań. Pomyślmy, na jaką zasługujemy karę, jeśli otrzymujemy zapłatę za nie wykonaną 

pracę?  

Otóż żyjemy z ofiar wierzących, a czy pracujemy dla ich dusz? Przyjmujemy zapłatę, 

jaką wierni składają, aby otrzymać uwolnienie od grzechów, a czy jak należy występujemy 

przeciw ich grzechom czy to modlitwą, czy kazaniami? 

 

 Św. Ambroży 

 

Nakazy Pana 

 

Zakazano również apostołom mieć laskę w ręku; tak bowiem uważał za stosowne napisać 

Mateusz (Mt 10, 10). Czymże jest laska, jak nie oznaką posiadanej władzy i narzędziem 

wymierzania bolesnej kary?  



A więc nakaz pokornego Pana: „W pokorze bowiem Jego sąd został wywyższony”              

(Iz 53, 8), nakaz pokornego Pana – mówię – pokornie wykonują Jego uczniowie.  

Wysłał ich bowiem, aby rozsiewali wiarę, aby nie zmuszali, lecz nauczali, aby nie 

posługiwali się siłą, wysoko sobie cenili naukę o pokorze. Uważał, że do pokory należy 

dołączyć cierpliwość. Sam – według świadectwa Piotra – nie złorzeczył, gdy Mu 

złorzeczono, nie odwzajemniał się biciem, gdy Go bito (1 P 2, 23).  

Chciał przez to powiedzieć: „Bądźcie moimi naśladowcami”, porzućcie chęć zemsty, 

nie poskramiajcie zniewagą, lecz wielkoduszną cierpliwością pychę tych, którzy was biją. 

Nikt nie powinien naśladować tego, co u innego gani, łagodność bowiem większe pysze 

zadaje rany. Tym uderzeniem Pan odparł tego, który Go uderzył. Powiedział: „Kto cię 

uderzy w policzek, nadstaw mu drugi” (Mt 5, 39).  

Zdarza się niekiedy, że ktoś sam swój czyn potępia, a duch jego jest dręczony jakby 

kolcem, gdy widzi, że za zniewagę przez siebie wyrządzoną odpłacono mu dobrocią... 

„I nikogo w drodze nie pozdrawiajcie” (Łk 10, 4). Może to niektórym zdaje się twarde             

i pyszne, i nieodpowiadające łagodnemu i pokornemu nakazowi Pana, aby i przy stole 

ustępować miejsca (Łk 14, 7n).  

Tu natomiast nakazuje uczniom: „Nikogo w drodze nie pozdrawiajcie”, choć jest to 

powszechnie przyjęty objaw grzeczności. Tak podwładni zwykle zjednują sobie łaski i u 

wyższych stanowiskiem. Poganie również względem chrześcijan okazują tę uprzejmość. 

Dlaczego więc Pan usuwa zwykłą oznakę grzeczności?  

Rozważ jednak, iż nie powiedziano: „Nie pozdrawiajcie”, lecz celowo dodano:                     

„w drodze”. Przecież Elizeusz, gdy wysłał swego sługę, aby położył laskę na zwłokach 

zmarłego dziecka, również polecił mu, aby nikogo w drodze nie pozdrawiał (2 Krl 4, 29).  

Kazał mu iść spiesznie, aby dokonał wskrzeszenia. Zabronił mu z kimkolwiek w drodze 

rozmawiać, aby go to nie odciągnęło od wykonania obowiązku. A więc i tu nie chodzi                       

o usunięcie grzecznościowego pozdrowienia, lecz o to, aby nic nie przeszkadzało                           

w wypełnieniu tego, czego wymaga pobożność.  

Wobec Boskich nakazów ludzkie względy na razie muszą ustąpić. Pięknym jest 

pozdrowienie, lecz piękniejszym sumienne wywiązywanie się ze swych religijnych 

obowiązków, które często cierpią z powodu zwłoki. A więc i to, co jest uczciwe, jest 

zakazane, aby zwykła uprzejmość nie stała się przeszkodą do wywiązania się ze swych 

obowiązków, których odwlekanie jest winą. 

W nakazie tym jest też i inny objaw cnoty: lekkomyślnie i z łatwością nie przechodzić               

z domu do domu. Mamy korzystając z gościnności, zachować stałość i nie zrywać łatwo 

nawiązanej przyjaźni. Powinniśmy być zwiastunami pokoju, a samo przyjście do kogoś ma 

przynieść błogosławieństwo pokoju. 

 



 Św. Efrem 

 

Rzucajmy słowo Pańskie pośród słuchaczy 

 

 „Gdy wchodzicie do domu, powiedzcie najpierw: Bądźcie pozdrowieni!”, aby sam 

Pan tam wszedł i przebywał tak, jak u Marii, a następnie, aby tam przebywali uczniowie 

jako Jego uczniowie.  

To pozdrowienie kryje w sobie tajemnicę Chrystusa, który promieniuje na cały świat; 

przez nie zostaje zduszona nienawiść, wstrzymane wojny, a ludzie zaczynają się wzajemnie 

uznawać. Skutki tego pozdrowienia ukrywa zasłona błędu, mimo że tajemnica 

zmartwychwstania ciała była już uprzednio przedstawiona w figurach. Tajemnica była 

wyrażona przez rzeczy nieożywione: pojawia się jutrzenka, która przepędza noc, i powraca 

światło. Od tej chwili ludzie zaczynają sobie dawać nawzajem to pozdrowienie, aby 

uzdrowiło tych, którzy je dają, i przyniosło błogosławieństwo tym, którzy je otrzymują... 

Tego pozdrowienia, oznajmionego już samym imieniem, a którego moc ukrytą wyjaśnia 

wiedza i jest określona symbolem, wystarczy obficie dla wszystkich ludzi. I właśnie dlatego 

wysłał je Pan wraz ze swymi uczniami, aby Go poprzedzało, niosąc pokój, i okryto głosem 

apostołów, Jego wysłanników, przygotowało drogę przed nimi.  

Było ono bowiem już rozsiane po wszystkich domach, aby zebrać i wybrać wiernych, 

wchodziło wszędzie tam, gdzie go oczekiwano, aby oddzielić swoich uznanych synów, 

pozostawało przy nich i wskazywało na tych, którzy Mu byli obcy, bo jeśli zostało pośród 

nich nawet rozsiane, to jednak ich opuszczało. 

To pozdrowienie nie milkło: wytryskało z apostołów w ich braciach, by jasno pokazać, 

że skarby Pana, który ich wysłał, są niewyczerpane.  

 Nie zmieniło się ono również w tych, którzy je otrzymali, i w ten sposób 

ukazywało, że dary Dawcy są pewne i stałe.  

 Było obecne w tych, którzy je dawali, oraz w tych, którzy je przyjmowali – nie 

podlegało zmniejszeniu ani podziałowi.  

 Oznajmiło o Ojcu, że jest blisko wszystkich, o posłannictwie Syna, że jest 

całkowicie pośród wszystkich i że Jego i celem jest Ojciec.  

Jako obraz Ojca nie przestawało głosić aż do chwili, gdy przybędzie, pewności, która 

wypełniać będzie typiczne figury aż do czasu, gdy prawda położy koniec obrazom 

typicznym, cienie zostaną odrzucone przez samą rzeczywistość, a symbole rozproszone 

przez prawdziwe obrazy.  

A więc rzucajmy słowo Pańskie pośród słuchaczy i bliskich jako zaczyn, aby ich 

zarówno dzielić jak i łączyć: oddzielać i odłączać od wszelkiego zamieszania, a łączyć ich 

w Panu gromadzącemu wspólnotę. 



 Konstytucja apostolskie 

 

Realizować własne charyzmaty 

 

 „Nie z tego się cieszcie, że duchy są wam poddane, lecz cieszcie się, że wasze imiona 

zapisane są w niebie” (Łk 10, 20), bo to dzieje się Jego mocą, tamto natomiast naszą 

gorliwością i trudem, naturalnie z Jego pomocą.  

Nie trzeba bowiem, by każdy wierzący wypędzał szatany, wskrzeszał umarłych albo 

mówił językami, ale tylko ci, którzy stali się godnymi jakiegoś charyzmatu udzielonego dla 

określonej przyczyny, pożytecznego dla zbawienia niewierzących godnych zbawienia, bo 

często przekonuje ich nie tyle oczywistość wykazana słowami, ile moc znaków. 

 
 

 
 

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. 

 
 

      Jezus wyznaczył jeszcze innych, siedemdziesięciu dwóch uczniów i wysłał ich po 

dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. 

Powiedział też do nich: "Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc 

Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo ..." (Łk 10,1-2) 

 

 

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

do mnie?” 

 

Dwunastu apostołów to nie był elitarny, zamknięty klan. Mieli być fundamentem 

wielkiej wspólnoty Kościoła. Nie dziwi fakt, że Pan Jezus wybiera do działań misyjnych 

także innych uczniów w liczbie siedemdziesięciu dwóch. Tych siedemdziesięciu dwóch to 

zapowiedź całej rzeszy misjonarzy i misjonarek, którzy będą kontynuować Jego dzieło 

nauczania, ewangelizacji. 

Może nie pojadę na misje, ale powinienem zadbać o ducha misyjnego w swoim 

sercu, tam gdzie żyję, mieszkam, uczę się czy pracuję. 

 Czy to czynię? 



 Czy przygotowuję grunt pod działalność samego Jezusa? 

 Czy modlitwą, cierpieniem, ofiarą materialną wspieram misyjne, ewangelizacyjne 

dzieło Kościoła? 
 

Dzieło do wykonania jest ogromne, plon do zebrania obfity. Świadom tego Jezus 

wzywa wspólnotę Kościoła do modlitwy o nowe, święte powołania do służby Bożej, do 

głoszenia Ewangelii. 
 

 Czy to wezwanie trafiło do mego serca? 

 Czy modlę się, proszę o nowe, liczne i święte powołania? 

 A może mi wszystko jedno, czy żniwo zostanie zebrane w całości, czy też wiele 

kłosów się zmarnuje i zamiast do spichlerza trafi na śmietnik? 

 A ja gdzie chcę trafić? 

 Czy dziękuję za tych, dzięki którym Ewangelia dotarła do mnie, do mojego 

serca? 

 

Pomodlę się o nowe,  liczne, święte powołania do służby Bożej.                                           

Pomodlę się za misjonarzy i misjonarzy. 

 

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: 
 

Morze na suchy ląd zmienił, 

pieszo przeszli przez rzekę; 

wielce Nim się radujmy! 

Jego potęga włada na wieki  (Ps 66, 6-7). 

 

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: 
 

Niech cała ziemia chwali swego Boga! 

 
 



Roman Brandstaetter "Krąg biblijny" 

 

 

9. KTO NAPISAŁ BIBLIĘ? 

 

Podczas jednej z przechadzek w letnie przedpołudnie po Ogrodzie Strzeleckim 

opowiadał mi dziadek jakąś kolejną historię ze Starego Testamentu - zdaje mi się, że były to 

dzieje Józefa i jego braci - a gdy skończył opowieść, dodał: 

- W domu pokażę ci Biblię, w której to wszystko, co ci dotychczas opowiadałem, jest 

zapisane. 

Nie wiedziałem jeszcze wtedy dokładnie, czym jest właściwie Biblia, ale byłem 

głęboko przekonany, że skoro jest największą i najmądrzejszą księgą świata - jak ją 

wielokrotnie mój dziadek określał - mógł ją napisać tylko on, on jeden, siwy starzec, 

którego od najwcześniejszego dzieciństwa obdarzałem bałwochwalczym podziwem. 

- Pokażesz mi? Naprawdę mi pokażesz? - spytałem.  

- Tak. 

- Gdzie ją przechowujesz? 

- Leży na moim biurku. 

Spojrzałem na dziadka z niedowierzaniem, które natychmiast w sobie stłumiłem - jeżeli 

dziadek mówi tak, musi być tak - ale wątpliwość, którą we mnie wzbudził, nie chciała mnie 

opuścić. Chcąc ją zatem przepędzić i uratować resztę mojej "wiedzy" o Biblii, spytałem: 

- Ale tyś ją napisał, dziadku. Prawda? 

Dziadek, który wtedy miał tyle lat, ile ja mam dzisiaj, przystanął, zmarszczył brwi, 

oparł się na lasce, drugą ręką sięgnął po cwikier, wiszący na czarnej tasiemce, nałożył go na 

nos, przyjrzał mi się uważnie i rzekł: 

- O co spytałeś? 

- Powiedziałem, że ty, dziadku, napisałeś Biblię. 

- Nie - uśmiechnął się - ja jej nie napisałem. 



Wyznanie to podziałało na mnie jak grom. Poczułem się tak, jak wówczas, gdy przed 

kilkoma miesiącami, biegnąc po kuchennych schodach, potknąłem się i spadłem z kilku 

stopni, rozcinając sobie kolana i czoło. Nie, to niemożliwe. Dziadek żartuje. Na pewno 

żartuje. Trzeba zdobyć się na odwagę i spytać, a wtedy przyzna, że to żart, i umocni mnie         

w przekonaniu o swoim autorstwie. 

- Więc kto ją napisał? - spytałem. 

Dziadek spojrzał w ziemię i końcem laski począł rysować na piasku jakąś geometryczną 

figurę. 

- Bóg - odpowiedział po namyśle, podnosząc głowę. 

Gdy wróciliśmy do domu, pokazał mi leżący na biurku gruby tom, oprawiony w czarne 

płótno. 

- To jest Biblia. 

- To jest Biblia? - spytałem rozczarowany. 

- Tak. 

- Taka mała? 

- Wcale nie jest mała. Ma kilkaset stron. 

- Ale jednak jest mała. Wygląda jak zwyczajna książka, jak te wszystkie książki, które 

stoją w twojej bibliotece. 

- Słusznie. Tak wygląda. Ale jest w niej... 

- Co w niej jest? 

- Wszystko - odparł dziadek i otworzył księgę. Spojrzałem na otwartą stronicę, gęsto 

zadrukowaną pismem hebrajskim, I wtedy stało się coś, co przedtem i potem już nigdy się 

nie powtórzyło w moim życiu. Sprzeciwiłem się dziadkowi i zadałem kłam jego słowom. 

Płacząc, powiedziałem: Nieprawda. Tę książkę ty napisałeś. 

 

10. ŚWIĘTY ELEMENTARZ 

Nie wiem, co skłoniło moją matkę do udzielania mi, sześcioletniemu chłopcu, nauki 

czytania i pisania po polsku na Piśmie Świętym w przekładzie ks. Wujka, a ponieważ nigdy 

jej o to nie pytałem, mogę stwierdzić tylko samo zdarzenie - bez podania jego genezy - 

które nie pozostało bez wpływu na moje dalsze życie. Pomysł był naprawdę dziwny                       

i  w swoim rodzaju jedyny.  



Nie znam nikogo spośród moich przyjaciół, bliższych i dalszych znajomych, który by 

się uczył pisania i czytania ojczystego języka na Wujkowej, wcale niełatwej polszczyźnie, a 

naukę czytania rozpoczynał od słów. "Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię..."  

Temu pomysłowi matki zawdzięczam jedyne w swoim rodzaju przeżycie: już                   

w pierwszym dniu mojej edukacji, w pierwszym zdaniu, z którym mozolnie borykałem się 

przez długi czas, zanim je umiałem poprawnie odczytać, nie tylko zetknąłem się  z pojęciem 

Boga, tworzącego niebo i ziemię, ale dzięki osobliwemu elementarzowi, jakim z woli mojej 

matki stała się dla mnie Wujkowa Biblia, już od dzieciństwa, podświadomie, łączyłem 

piękno mowy polskiej ze stworzeniem świata. 

 

11. BIBLIA JAK CZŁOWIEK 

 

A teraz opowiem o jeszcze jednym kształcie Biblii. Biblia - mam na myśli książkę, jako 

wytwór wykonany ludzkimi rękami - jest wprawdzie owocem wspólnych wysiłków 

wydawcy, zecera, papiernika i introligatora, ale, przeszedłszy przez wszystkie stadia 

ludzkiej wytwórczości i przyjąwszy na siebie kształt gotowej do rozpowszechniania książki, 

staje się natychmiast uosobieniem Pra-Biblii, istniejącej w transcendencji, poza czasem                  

i przestrzenią. Od tej chwili jest ona widomym symbolem Bożej Mądrości.  

Pamiętam, jak bardzo, bardzo dawno temu moja matka haftowała kosztowną i barwną 

zasłonę, przeznaczoną dla świętej arki, w której przechowywano w synagodze zwoje 

Starego Testamentu. Zasłona miała być uroczyście zawieszona ku uczczeniu 

siedemdziesiątych urodzin dziadka. 

 W domu mówiło się wtedy o tej tkaninie jak o przedmiocie, który miał być ozdobą 

królewskiej komnaty, a ja nie wątpiłem, że tak jest w rzeczywistości, że tam, w arce, na 

wysokim tronie strzeżonym przez skrzydlatych cherubów, siedzi Stary Testament, władca                  

z oblicza na pewno podobny do króla Salomona.  

To wyobrażenie o Biblii jako królewskiej postaci utrwaliło się we mnie od dnia, gdy po 

raz pierwszy ujrzałem w synagodze wysoko wzniesione rodały, odziane w kosztowne 

sukienki, ze srebrnymi koronami, wieżyczkami i dzwonkami na wystających drzewcach - 

może ten ubiór był symbolem szaty arcykapłańskiej? - obwieszone pięknie rzeźbionymi 

tarczami, arcydziełami sztuki żydowskich złotników.  

Dla mnie wynoszenie z arki, w uroczystej procesji, pergaminowych zwojów 

nawiniętych na dwa drewniane drążki, symbolizujące Drzewo Życia, było zawsze 

najpiękniejszą częścią nabożeństwa. Obecność Boga pod postacią Świętych Ksiąg 

wstępowała w namioty Jakuba. 



Biblia - znów wracam teraz do pojęcia Biblii jako książki, wytworu wydawcy, drukarza 

czy przepisywacza - podlega tym samym prawom przemijalności, co człowiek i każde żywe 

stworzenie, co wszystkie dzieła kultury materialnej, zdziałane ludzką ręką. Księga ta jako 

przedmiot może być podarta, spalona, zniszczona, zmielona na makulaturę, ale ponieważ 

jest uosobieniem Pra-Pisma, istniejącego poza czasem i przestrzenią, Żydzi zrównali jej los 

pośmiertny z losem człowieka, stworzonego na podobieństwo Boga.  

Ciało zniszczonej Księgi lub popioły po niej pozostałe idą do ziemi, dusza Księgi wraca 

do Boga, do swojego Stwórcy. Stare, zużyte, podarte lub spalone zwoje Pisma Świętego 

gromadzi się w skrzyni, zwanej geniza, która znajduje się w każdej synagodze, po czym               

w przewidzianym czasie następuje ich grzebanie w ziemi, na cmentarzu, ściśle według 

żydowskiego rytuału pogrzebowego. Żałobnicy śpiewają nad grobem treny, a osierocona 

gmina ogłasza powszechną żałobę jak po zgonie sprawiedliwego i pobożnego męża.  

Co ziemskie wróciło do ziemi, co Boskie wróciło do Boga. 

Mam u siebie pergaminowy błam Pięcioksięgu ochlapany krwią i podziurawiony 

kulami. Pochodzi z jednej z już dawno nie istniejących synagog małopolskich, a jego 

tragiczne dzieje w niczym nie odbiegają od dziejów żydowskich mieszkańców miasteczka. 

Jakiś nieznany Żyd, chcąc ocalić podczas hitlerowskiego pogromu zwój Pisma Świętego, 

owinął się nim jak bandażem i nałożywszy na siebie ubranie sądził, że tym sposobem 

uratuje Pięcioksiąg od zagłady. Zginął zastrzelony przez gestapowca. 

Pięcioksiąg i człowiek umarli tą samą śmiercią. 

 

12. ROZWAŻNY SPOSÓB UCZENIA SIĘ KSIĄG BOŻYCH 

 

Był wysoki, nadmiernie chudy. Jego twarz o zapadniętych policzkach i czarnych, 

świecących oczach, obsiana rzadkim zarostem, była kredowej białości. Przychodził do mnie 

trzy razy w tygodniu. Siadał przy stole - ja obok niego - zawsze plecami odwrócony do 

szeroko otwartego okna, wypełnionego błękitem i wiosną. Nim usiadł, z niechęcią patrzał w 

okno, jakby chciał mi dać do zrozumienia, że z tej strony grozi nam jakieś bliżej 

nieokreślone niebezpieczeństwo.  

Gdy już usadowił się za stołem i niejako całym swym ciałem oddzielił mnie i siebie od 

nacierającego na nas świata, z namaszczeniem otwierał Pismo Święte, całował je  i cichym, 

znużonym głosem kazał mi je czytać.  

Potem przeczytany fragment musiałem niezliczoną ilość razy głośno powtarzać, aż cały 

werset wbił się w moją pamięć jak gwóźdź w twarde i oporne drzewo dębowe.  



Raz odważyłem się powiedzieć: - Ależ ja tego nie rozumiem. Odpowiedział: 

- Nie rozumiesz? Nie chodzi o to, żebyś rozumiał. Chodzi o to, żebyś pamiętał. 

Minęły długie dziesiątki lat. Pewnego dnia przeczytałem te słowa w Metodzie teologii 

Erazma z Rotterdamu: "Nie byłoby też, sądzę, rzeczą nierozważną wyuczyć się Ksiąg 

Bożych na pamięć, nawet jeżeli się ich nie rozumie. Tak przynajmniej zapewnia Augustyn". 

Mój pierwszy nauczyciel Pisma Świętego - tańczy teraz u stóp Jahwe Cebaoth, z Torą 

wysoko wzniesioną nad głową - który nie tylko nie znał pism Erazma  z Rotterdamu              

i św. Augustyna, ale o ich istnieniu nigdy nie słyszał, byłby na pewno niezmiernie 

zdziwiony, gdyby się dowiedział, że marnotrawny uczeń odnalazł po latach potwierdzenie 

jego pedagogicznej metody w wypowiedzi jakiegoś biskupa Hippony. 

 

13. CIERNIOWA KORONA 

 

Do jedenastego roku życia niewiele wiedziałem o Chrystusie. Gdybym chciał 

zrekonstruować stan moich ówczesnych o Nim wiadomości, musiałbym ograniczyć je do 

mglistego wyobrażenia o jakimś Mężu imieniem Jezus, w którego wierzy bardzo wielu 

bliskich mi ludzi - nie umiałbym jednak powiedzieć, na czym owa wiara polega i czym się 

różni od religii żydowskiej - do pacierza, zmawianego codziennie, przed rozpoczęciem 

nauki, przez większość kolegów, do obrazu wiszącego w klasie, przedstawiającego 

ukrzyżowanego Człowieka, do krzyża, znajdującego się na zewnętrznym, wschodnim 

murze katedry, i do kleryków maszerujących codziennie w karnym dwuszeregu pod oknami 

naszej szkoły.  

Klerycy trzymali w prawej ręce książki do nabożeństwa, a przez lewą mieli 

przewieszone bielutkie komże. Ponieważ nie znałem ich przeznaczenia, wyobraziłem sobie, 

że są to ręczniki. Byłem przekonany, że klerycy udają się do łaźni. Nie rozumiałem jedynie, 

po co są im potrzebne w kąpieli książki do nabożeństwa. 

Nasza Marynia, ilekroć przechodziliśmy obok kościoła, żegnała się znakiem krzyża. 

Raz wzięła mnie z sobą do katedry, która była bardzo piękna. Zachwyt mój wzbudziły 

leżące na sarkofagach olbrzymie, kamienne postacie rycerzy. Marynia uklękła przed 

głównym ołtarzem i kazała, mi również uklęknąć. Bolały mnie kolana. Gdy wychodziliśmy 

z kościoła, wzięła mnie za rękę i rzekła: 

- Nic nie mów rodzicom, że byłeś ze mną w kościele. 

- Dobrze, Maryniu - odpowiedziałem - nie powiem. 



Ale ponieważ natychmiast naszła mnie ciekawość, dlaczego Marynia chce ukryć przed 

rodzicami nasze odwiedziny w katedrze - każda tajemnica działa drażniąco na wyobraźnię - 

spytałem: 

- A dlaczego mam nie mówić? 

A na to Marynia: 

- Bo jeszcze coś sobie pomyślą... 

- Co pomyślą? - nalegałem. 

Tego nie umiała albo nie chciała wytłumaczyć. Twierdziła dość zawile, że gdyby 

rodzice nawet się dowiedzieli, nic złego by się nie stało, ale mimo to będzie lepiej, jeżeli nic 

nie powiem, wobec czego jeszcze raz powtórzyłem moje przyrzeczenie i - milczałem. 

Kilka dni później Marynia znowu wzięła mnie z sobą do katedry. Uklękliśmy przed 

głównym ołtarzem. Zmówiła Ojcze nasz i kazała mi powtarzać za sobą słowa modlitwy, po 

czym szeptem wytłumaczyła mi, że modliłem się do tego Boga w cierniowej koronie, który 

wisi przed nami na ołtarzu, na krzyżu. Nic nie rozumiałem. 

- To jest Bóg? - spytałem. Potwierdziła skinieniem głowy. 

- W cierniowej koronie? 

- Tak. 

- Czyj Bóg? 

- Nasz... 

- Mój?... 

- I twój, i mój. 

Ogarnął mnie lęk. Czułem, że ta Postać wisząca na krzyżu - dlaczego wisi na krzyżu? 

Dlaczego w cierniowej koronie? Po co? W jakim celu? - znajduje się w jakimś 

niewidzialnym kręgu, którego nie umiem przekroczyć. Nikogo jednak nie prosiłem o 

wyjaśnienie trapiących mnie niepewności. Zresztą nie umiałbym nikomu wytłumaczyć, o co 

mi chodzi i co mnie niepokoi.  

Nieśmiałość całkowicie mnie obezwładniała. Ilekroć byłem już gotów zagadnąć dziadka 

lub rodziców, cofałem się przed pytaniem i znowu zaszyty w swoim strachu nie miałem 

odwagi zbliżyć się do niewidzialnego kręgu, w którego samym środku wznosił się krzyż. 

Po tych odwiedzinach w katedrze zaczęły mnie męczyć we śnie obrazy ogromnych, 

ruchomych przestrzeni, najeżonych cierniami.  



Wpadałem w nie jak w nastawioną sieć, z której nie umiałem się wyplątać. Budziłem 

się z krzykiem. Po obudzeniu wciąż nie mogłem wyzwolić się z uczucia potwornego 

spadania w ciernistą otchłań. - Chłopiec jest bardzo nerwowy - zawyrokował ojciec. 

Niekiedy, gdy sam szedłem ulicą Kapitulną i przechodziłem obok krzyża, wiszącego na 

wschodnim murze katedry, ostrożnie rozglądałem się dokoła - dlaczego? - czy ktoś nie 

widzi, ukradkiem uchylałem czapkę i zawstydzony przyspieszałem kroku. Ten rozpięty na 

krzyżu Człowiek, sczerniały od deszczów i wiatrów, napełniał mnie coraz większym 

niepokojem. Z czasem zacząłem omijać ulicę Kapitulną i okrężną drogą szedłem na Stary 

Rynek. 

 

 

 

 


