
     

XV Niedziela zwykła   14   VII   2019 
 

(Łk 10, 25 - 37:  Biblia Tysiąclecia)  
 

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

Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? (26) Jezus mu 

odpowiedział: Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz? (27) On rzekł: Będziesz miłował 

Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym 

swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego. (28) Jezus rzekł do niego: Dobrześ 

odpowiedział. To czyń, a będziesz żył. (29) Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał 

Jezusa: A kto jest moim bliźnim?  

 

 
 

 (31) Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. (32) Tak 

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

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

wzruszył się głęboko: (34) podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i 

winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował 

go. (35) Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim 

staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. (36) Któryż z tych 

trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce 

zbójców? (37) On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: 

Idź, i ty czyń podobnie ! 
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(30) Jezus nawiązując do tego, rzekł: 

Pewien człowiek schodził z Jerozolimy 

do Jerycha i wpadł w ręce zbójców.  

Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze 

rany mu zadali i zostawiwszy na pół 

umarłego, odeszli. 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Klemens Aleksandryjski 

 

Przykazanie miłości Boga i bliźniego 
 

 

Nauczyciel zapytany, jakie jest największe przykazanie, powiada: „Będziesz miłował 

Pana Boga twego z całej duszy twojej i z całej siły swojej” (Mk 12, 30).  

Nad to przykazanie nie ma większego. Mówi ono o Tym, który jest pierwszy                                  

i największy – o Bogu, Ojcu naszym, przez którego stało się i istnieje wszystko i do którego 

wszystko zbawione powróci. 

Nie godzi się przeto, by ci, których Bóg pierwej umiłował i którym dał istnienie, uważali 

cokolwiek za ważniejsze i droższe od Niego, bo przecież za największe dary mogą tylko 

skromnie się odwdzięczyć. Nie zdołają wymyślić nic innego, co by oddali w zamian Bogu 

doskonałemu, który niczego od nich nie potrzebuje, a miłując Ojca sami zdobywają własną 

siłę i moc nieśmiertelności. Im kto bowiem więcej Boga miłuje, tym głębiej wnika w Boga. 

Drugie z kolei, i wcale nie mniejsze – jak mówi Jezus – jest przykazanie: „Miłuj 

bliźniego jak siebie samego” (Mt 22, 39).  

A więc Boga ponad siebie samego. Gdy zaś zapytał się ów człowiek, z którym 

rozmawiał: „Któż jest moim bliźnim?” (Łk 10, 29), Chrystus nie przesadził, tak jak to 

uczynili Żydzi, że bliźnim jest tylko krewny, współrodak lub prozelita czy ktoś, kto jest 

także obrzezany albo posługuje się tym samym Prawem. 

Opowiada natomiast, jak człowiek pewien szedł z Jerozolimy do Jerycha i jak został 

przez zbójców zraniony i na wpół żywy porzucony na drodze. Minął go kapłan, nie spojrzał 

nań lewita, a ulitował się nad nim zelżony i wyklęty Samarytanin. A przechodził tamtędy 

nie przypadkiem, jak tamci. Zaopatrzony był we wszystko, czego potrzebował ów człowiek, 

znajdujący się w niebezpieczeństwie: miał wino, oliwę, przepaski, zwierzę juczne, zapłatę 

dla właściciela gospody, której część dał od razu, i część obiecał zapłacić.  

„Któryż z nich – zapytał Jezus – był bliźnim tego nieszczęśliwego?”  

Rozmawiający z Nim człowiek odpowiedział: „Ten, który mu miłosierdzie okazał”. 

Rzekł mu: „Idź, a czyń i ty podobnie!”. Z miłości bowiem wykwitają dobre czyny. 

W obydwu zatem przykazaniach Pan zaleca miłość, a rozróżnia je według wartości: w 

jednym zwraca miłość przede wszystkim ku Bogu, w drugim skierowuje ją ku bliźniemu.  

A kimże innym byłby ów litościwy Samarytanin, jak nie swym Zbawicielem?  



Albo kto więcej od Niego litował się nad nami, gdy nas władcy ciemności nieomal o 

śmierć nie przyprawili, gnębiąc rozlicznymi ranami: obawą, pożądaniem, gniewem, troską, 

złudą, rozkoszą?  

A rany te uleczyć może tylko Jezus.  

 On to całkowicie wykarczowuje namiętności nie tak jak Zakon, który tępi jedynie 

same skutki – owoce zgubnego zielska. Jezus przykłada swoją siekierę do 

korzenia zła.  

 On to na zranione dusze nasze wylał wino – krew szczepu winnego Dawida;  

 On to przyniósł oliwę – litość serca ojcowskiego i darzy nią obficie;  

 On ukazał nierozerwalność więzów zdrowia i zbawienia – miłości, wiary i nadziei;  

 On polecił Aniołom, Księstwom i Mocom, żeby nam służyły, i to za wielką 

zapłatę, bo także zostaną uwolnione od znikomości świata, kiedy objawi się 

chwała synów Bożych.  

Zbawiciela więc należy miłować jako Boga. Miłuje zaś Jezusa Chrystusa ten, kto czyni 

Jego wolę i strzeże Jego przykazań.  

 Albowiem, „nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie – wejdzie do królestwa 

niebieskiego, ale kto wypełnia wolę Ojca mego” (Mt 7, 21) i:  

 „Błogosławieni, którzy widzicie i słyszycie, czego ani sprawiedliwi, ani 

prorocy nie widzieli i nie słyszeli” (Mt 13, 17), jeżeli czynić będziecie to, co 

wam mówię.  

 I: „Czemuż to wzywacie Mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co 

powiadam” (Łk 6, 46). 

 

 Sewer z Antiochii 

 

Chrystus - Samarytanin 

 

 „Człowiek pewien zstępował z Jerozolimy do Jerycha” (Łk 10, 30nn). Chrystus 

posługuje się określeniem gatunkowym. Nie mówi: „Kto zstępował”, ale „człowiek 

zstępował”, ponieważ ustęp ten dotyczy całej ludzkości.  

Wskutek sprzeniewierzenia się Adama, ludzkość straciła prawo pobytu w raju, miejscu 

wysoko położonym, spokojnym, wolnym od cierpień i cudownym, które słusznie nazwano 

tutaj Jeruzalem, gdyż nazwa ta oznaczała „pokój Boży”. 

I zstępuje ona do Jerycha, krainy pustej i zapadłej, w której panuje duszący upał. Jerycho 

to gorączkowe życie świata, życie odrywające od Boga i pociągające w dół. Ogień 

najbardziej bezwstydny przyjemności powoduje w nim duszność i wyczerpanie. 



Kiedy więc ludzkość zstąpiła z dobrej drogi ku takiemu życiu, gdy dała się pociągnąć                 

z góry ku dołowi, gromada demonów jak banda złoczyńców następuje ją na pochyłości.  

Obrabowali ją z szat doskonałości, nie pozostawiając w niej najmniejszego śladu ani 

mocy ducha, ani czystości, ani sprawiedliwości i roztropności, ani niczego, co wskazuje na 

obraz Boży. Godząc w nią wielokrotnymi razami, zadali jej mnóstwo ran rozmaitych 

grzechów i porzucili na ziemię na pół umarłą... Prawo dane przez Mojżesza przeszło mimo. 

Popatrzyło ono na ludzkość leżącą na ziemi i konającą. Kapłan bowiem i lewita 

przedstawiają w przypowieści Stary Zakon, który ustanowił kapłaństwo lewitów. Zakon 

popatrzył wprawdzie na ludzkość, ale zabrakło mu mocy, był bezsilny. Nie doprowadził on 

ludzkości do całkowitego uleczenia, nie podniósł leżącej na ziemi. A ponieważ brakło mu 

mocy, przeto z konieczności musiał się oddalić po bezskutecznych zabiegach. 

Musiał się oddalić, ponieważ – jak uczy Paweł – składane przezeń „dary i ofiary” nie 

mogą uczynić doskonałym w sumieniu tego, kto pełni służbę Bożą (Hbr 10, 9). 

„Niepodobna bowiem, aby krew wołów i kozłów mogła zgładzić grzechy” (tamże 10, 4). 

A wreszcie przechodzi drogą Samarytanin.  

Chrystus umyślnie nazywa się Samarytaninem. 

Zwracając się do biegłego w Zakonie, umiejącego pięknie rozprawiać na temat Prawa, 

chce już w ten sposób pokazać, że ani kapłan, ani lewita, ani w ogóle żaden z nich, o 

których by można przypuścić, że kierują się przepisami Prawa Mojżeszowego, ale On sam 

przyszedł wypełnić Prawo i uczynkami pokazać, kto jest bliźnim i co znaczy „kochać 

bliźniego jak siebie samego”; On, o którym Żydzi mówili, chcąc Go znieważyć: „Jesteś 

Samarytaninem i czarta masz” (J 8, 48). 

Zdążający drogą Samarytanin – a był nim Chrystus, który naprawdę był w drodze – 

ujrzał leżącego. Nie przeszedł mimo, ponieważ celem Jego wędrówki było „nawiedzać” 

nas; nas, dla których zstąpił na ziemię i pośród których zamieszkał. Przeto nie tylko ukazał 

się ludziom, ale naprawdę z nimi obcował... „Na rany jego nalał wina”, wina słowa...  

A ponieważ ciężkie rany nie mogły znieść jego mocy, przeto domieszał oliwy, tak iż 

swoją słodyczą, „filantropią” ściągnął na siebie zarzuty faryzeuszów i musiał na nie 

odpowiadać, tłumacząc im, co znaczą słowa: „Miłosierdzia chcę, a nie ofiary”. 

Następnie posadził rannego na juczne zwierzę, wskazując mu przez to, że nas podnosi 

ponad zwierzęce namiętności On, który również nosi nas w sobie, czyniąc członkami swego 

Ciała. 

A potem zawiódł człowieka do gospody, nazywając tak Kościół, miejsce zamieszkania               

i punkt zborny dla wszystkich, gdyż nie słyszeliśmy nigdy, by broniąc Ammonitom                            

i Moabitom wstępu do Kościoła, ograniczał go do samego tylko Zakonu będącego cieniem 

Prawa, albo do kultu figur i zapowiedzi.  



Przeciwnie, nakazuje On apostołom: „Idąc tedy nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 

19) i uczy, że bojący się Pana i czyniący sprawiedliwość jest Mu miły w każdym ludzie. 

Przybywszy do gospody, dobry Samarytanin jeszcze troskliwiej pielęgnuje tego, którego 

ocalił. 

W rzeczy samej, gdy Kościół został ukształtowany ze zgromadzenia umierających                    

w wielobóstwie, sam Chrystus w nim był, rozdając swe łaski. 

Właścicielowi gospody – przedstawiającemu apostołów, pasterzy i nauczycieli – wręcza 

odchodząc, wstępując do nieba, dwa denary, aby miał pieczę nad rannym. Przez te dwa 

denary mamy rozumieć dwa Testamenty: Stary i Nowy, Zakon Prawa i proroków, Zakon 

dany nam przez Ewangelię i ustawy apostolskie.  

Oba Testamenty tak pochodzą od samego Boga z wysokości, jak denary noszą na sobie 

wizerunek króla. Oba – za pośrednictwem świętych słów – wyciskają królewskie znamię, 

ponieważ jeden i ten sam Duch mówi te słowa... 

Pasterze świętych Kościołów, otrzymawszy te dwa denary, zarabiają nimi, przysparzając 

nowych pieniędzy w trudzie i pracy nauczycielskiej, a także wydając je na własne potrzeby, 

ponieważ pieniądz duchowy, słowo nauki ma tę właściwość, że nie ubywa go, ale przybywa 

przez wydawanie.  

Każdy z nich powie w ostatecznym dniu, gdy Pan powróci: „Panie, dałeś mi dwa talenty, 

otom zyskał drugie dwa”; powiększyłem przez nie Twoją trzodę. A Pan odpowiadając 

rzecze: „Dobrze, sługo prawy i wierny; ponieważ w małym byłeś wierny, dam ci władzę 

nad wieloma: wnijdź do wesela Pana twego” (Mt 25, 22n). 

 

 Sewer z Antiochii 

 

Kto jest dla ciebie bliźnim? 

 

Powiedz mi teraz, nauczycielu Prawa, nie patrząc na mnie swoimi złymi i badawczymi 

oczyma, kto jest dla ciebie bliźnim?  

Czy nie powinien to być ten, który stał się nim przez sam fakt, że był w potrzebie? Ty 

sądzisz często w swej niewiedzy, że twoim bliźnim jest po prostu wyznawca twojej religii 

albo twój rodak. A ja mówię i stwierdzam, że bliźnim jest każdy człowiek, każdy byt 

mający udział w tej samej naturze ludzkiej. Jak widzisz i ten, który zadzierał głowę ze 

względu na swój stan kapłański, i ten, co się chełpił tytułem lewity i wypełniał święte 

funkcje posługi kapłańskiej według Prawa, obydwaj – jak ty – chwalili się, że znają nakazy 

Boskie. A jednak nie przyszło im nawet na myśl, że ich brat leżący nagi, pokryty ranami i 

umierający jest człowiekiem z tego samego narodu. Pogardzili nim jak kamieniem, jak 

opuszczonym kawałkiem drewna. 



Ale Samarytanin rozpoznał naturę ludzką i zrozumiał, kto jest bliźnim, choć nie znał 

nakazów Prawa i był przez was uważany za głupiego ignoranta... Tak więc ten, którego wy 

uważacie za bardzo dalekiego, stał się bliski temu, który potrzebował lekarstwa.  

Nie zacieśniaj więc w swojej judaistycznej ciasnocie i wedle drobiazgowych sądów 

określenia: kto jest bliźnim twoim; nie zawężaj go do krewnych z twojej rasy, bo bliźnim 

jest każda osoba i nad nią rozciągać się winno ducha miłości. 

 

 
 

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. 

 
 

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

mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?" Jezus mu odpowiedział: "Co jest napisane w 

Prawie? Jak czytasz?" On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim 

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

jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: "Dobrze odpowiedziałeś. To czyń, a będziesz 

żył" (Łk 10, 25-28). 
 

 

 

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

do mnie?” 

 

To wielka umiejętność wiedzieć, komu i jakie postawić pytanie. Uczony w Prawie, choć 

nie do końca w czystych intencjach, trafił ze swoim pytaniem do samego źródła. Jezus mu 

podpowiedział, gdzie znajdzie odpowiedź. Odesłał go do Bożego słowa. To tam od 

samego początku Bóg przygotował dla człowieka scenariusz na życie, którego finałem 

będzie wieczność. 

 Czy korzystam z tego scenariusza? 

 Czy nie próbuję dotrzeć do nieba, kierując się własnymi pomysłami na drogę, na 

życie? 

 A może mój scenariusz nie przewiduje odcinka pt. "Życie wieczne"? 

 Czy kiedy w życiu pobłądzę, pozamieniam życiowe priorytety, poszukam pomocy 

u Pana, aby odnaleźć właściwą drogę do celu, odbudować prawidłową hierarchię 

wartości? 
 



Pan Jezus pochwalił uczonego w Prawie za trafną odpowiedź. Jednocześnie zachęcił 

go, aby nie poprzestał na odpowiedzi, by słowa, teorię zamienił w czyn, aby kochał 

całym sercem. 
 

 Czy i ja pamiętam, że o miłości nie wystarczy ładnie mówić, śpiewać czy 

pisać? 

 Czy pamiętam, aby kochać czynem, konkretnie, całym sercem, na sto procent, 

do końca? 

 Czy miłość do Boga i do bliźniego w moim życiu wzajemnie się przenika, 

uzupełnia? 

 Czy nie usiłuję tych miłości rozdzielić, ze sobą pokłócić, sobie przeciwstawić? 

 Czy kocham siebie, czy też kocham się w sobie? 

 

Pomodlę się o dar miłości Boga i bliźniego. 

 

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: 
 

Lecz ja ślę moją modlitwę do Ciebie, 

O Panie - czas to łaski; 

wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci, 

w zbawczej Twej wierności!  (Ps 69, 14.17). 

 

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: 
 

Ożyje serce szukających Boga! 

 
 
 
 
 
 
 



Roman Brandstaetter "Krąg biblijny" 

(...) 

15. NIECIERPLIWE POSZUKIWANIA 

 

I oto, mając dwanaście lat, dowiedziałem się, że przyszedłem na ten świat nie tylko               

z piętnem grzechu pierworodnego, ale i mordercy. W niewiadomych mi okolicznościach                  

i z niewiadomych powodów zabiłem Boga, Tego, który przybity do krzyża wisi na 

wschodniej, zewnętrznej ścianie katedry.  

Począłem zatem zastanawiać się, jak mam dotrzeć do prawdy i co mam uczynić, aby 

zrozumieć, kim jest Chrystus, kiedy żył, co zdziałał, kto Go naprawdę zabił, a przede 

wszystkim - dlaczego Staszek, mój przyjaciel i dotychczasowy towarzysz zabaw, właśnie 

mnie obarczył winą za zabójstwo: Przez tę niewiedzę nie umiałem się przebić jak przez 

żelazną zaporę.  

Im bardziej zbliżałem się ku niej, tym wydawała mi się wyższa, rozleglejsza, nie do 

pokonania. Pozostawiony samemu sobie, pierwszy raz w życiu pojąłem, czym jest 

bezradność wobec przemożnych sił, które nas zewsząd oblegają. A chociaż nic nie 

wiedziałem wtedy o istnieniu Freuda i Junga, miałem niejasne przeczucie istnienia takich 

sytuacji, które żądają od człowieka przyznania się do winy i do dobrowolnej pokuty za 

nigdy nie popełnione grzechy.  

Pierwszym odruchem, który we mnie powstał, była pewność, że Chrystus, kimkolwiek 

jest, jest mi niechętny - po co modliłem się do Niego w katedrze? - że jest magiczną siłą, 

która godzi we mnie, w dziadka, w całą naszą rodzinę. Ponieważ nie chciałem dziadka i 

rodziców wtajemniczać w dręczącą mnie troskę - musiałbym przecież ujawnić incydent ze 

Staszkiem i wspólne z Marynią odwiedzanie katedry - postanowiłem poszukać kogoś z 

bliskiego mi otoczenia, kogoś, kto umiałby rozwikłać trudny splot męczących mnie 

zagadnień.  

Wybór padł na kolegę szkolnego, Eliasza Gerbera, dobrego ucznia, umysłowo nad wiek 

rozwiniętego - uchodził za bardzo inteligentnego, dlatego przezwaliśmy go Sokratesem - 

lubianego przez całą klasę, albowiem podczas lekcji matematyki pozwalał bliższym i 

dalszym sąsiadom ściągać od siebie pisemne wypracowania. 

Tego to Gerbera postanowiłem prosić o wyjaśnienie trapiących mnie wątpliwości, gdyż 

tylko on jeden ze wszystkich kolegów, dzięki swojemu oczytaniu, mógł mi udzielić 

upragnionych wiadomości. Podczas jednej z pauz, gdy wysypaliśmy się rozkrzyczaną 

gromadą na dziedziniec szkolny, odwołałem na bok Sokratesa i spytałem: 



 - Powiedz mi, kim jest Chrystus? Sokrates odpowiedział: 

 - Nie masz większych zmartwień? 

 - Chcę wiedzieć. 

 - Może chcesz się wychrzcić? 

 - Powiedz mi... 

 - To jest ich Bóg. 

 - Kim On był? 

 - Nie wiesz? Żydem. 

 - Jak to: Żydem? - spytałem z niedowierzaniem. 

 - No, Żydem. 

 - Żydem? 

 - Tak, ale nie lubił Żydów. 

 - Dlaczego? 

 - Czy ja wiem? 

 - I co było dalej? Co się z Nim stało? 

 - Umarł. 

 - Jak umarł? 

 - Zabili Go. 

 - Kto Go zabił? 

 - Rzymianie. 

 - Dlaczego? - spytałem po chwili. Sokrates zamyślił się i rzekł: 

 - Nie wiem. Po co chcesz to wiedzieć? 

Po krótkim wahaniu opowiedziałem Gerberowi zdarzenie ze Staszkiem. 

 - Widzisz - Gerber zniżył głos - oni mówią, że Go Żydzi zabili. 

 - Mówią? 

 - Tak. Mówią. 

 - Dlaczego: mówią? 

 - Bo są antysemitami. 

 - A dlaczego są antysemitami? Sokrates zniecierpliwił się i rzekł: 

 - Bo Chrystus był antysemitą. Rozległ się dzwonek. 

Sokrates spojrzał na mnie z wyrzutem: 

 - Przez ciebie straciłem całą pauzę. 

Niczego się nie dowiedziałem. Właściwie dowiedziałem się wiele, ale to "wiele" było 

tak mało, że nie tylko nie rozproszyło moich wątpliwości i niepokojów, ale jeszcze bardziej 

je rozdmuchało.  

W tym dniu oberwałem dwie dwóje. Z łaciny i polskiego. Na dodatek Szymański, nasz 

nauczyciel języka niemieckiego, zapisał mnie do katalogu: "Brandstaetter podczas lekcji, 

mimo kilkakrotnych napomnień, wierci się w ławce i patrzy w okno zamiast  w książkę".  



Powróciwszy do domu, z biciem serca zdałem ojcu sprawozdanie z przebiegu fatalnego 

dnia - rozumie się, że nie ujawniłem powodu mojej nieuwagi i roztargnienia - i po 

otrzymaniu ostrej reprymendy i wysłuchaniu nadmiernie długiego kazania, w którym ojciec 

nie omieszkał mi wypomnieć moich "brewerii fortepianowych" (z czego wynikało, że 

Staszek przemilczał przed swoją matką powód naszej sprzeczki) - niecierpliwie czekałem na 

chwilę, aż rodzice po południu wyjdą z domu po sprawunki na miasto.  

Wreszcie zostałem sam. Zacząłem wprowadzać w życie plan, który ułożyłem sobie 

podczas powrotnej drogi ze szkoły do domu, gdyż mimo klęsk poniesionych w tym dniu 

sprawa Chrystusa wciąż mnie bardziej absorbowała niż dwóje z łaciny i polskiego i notatka 

o moim sprawowaniu zapisana w katalogu przez "Szymona", jak nazywaliśmy naszego 

germanistę.  

Na jednej z górnych półek w naszej bibliotece domowej stał rząd wielotomowej 

Wielkiej Encyklopedii Powszechnej Ilustrowanej. Ojciec wyjaśnił mi raz, jak należy                

z niej korzystać. Ale nauka poszła w las. Udawałem, że słucham, udawałem, że rozumiem, 

ale mając myśli zaprzątnięte inną, bardziej pasjonującą lekturą - to był mój miodowy okres 

rozczytywania się w Trylogii Sienkiewicza - szybko zapomniałem o uwagach, których mi 

ojciec udzielił o sztuce posługiwania się encyklopedią.  

Teraz nie zostało mi nic innego, jak samodzielnie, po omacku, przedzierać się przez 

gąszcze nazwisk, nazw, imion, przez grzęzawisko obcych słów, o których znaczeniu nie 

miałem pojęcia, aż wreszcie po długim wertowaniu piętrzących się na stole pękatych, 

ciężkich tomisk odnalazłem - Jezusa Chrystusa.  

Większej części wywodów nie rozumiałem. Zagubiłem się w zawiłościach ciemnych 

dla mnie zdarzeń, nic nie mówiących imion, nazwisk i nazw, a gdy wreszcie dobrnąłem do 

końca rozdziału, stwierdziłem tylko tyle, że między tym, co przeczytałem, a tym, co mi 

opowiadał Gerber, zachodzi zasadnicza różnica: według Encyklopedii winę za śmierć 

Chrystusa ponoszą Żydzi, według Gerbera - Rzymianie. Poza tym nierozstrzygnięta 

pozostała druga, nie mniej ważna dla mnie sprawa: czy Chrystus był, czy nie był 

antysemitą.  

Nie postąpiłem ani o krok naprzód w moich poszukiwaniach. Rozczarowany, 

odstawiłem Encyklopedię na półkę, nic nie wiedząc, że obok niej stoi oprawiony                    

w półskórek rocznik hebrajskiego tygodnika "Haiwri", w którym dziadek zamieścił swój 

hebrajski przekład rozprawy Ludwiga Philippsohna: Haben wirklich die Juden Jesum 

gekreuzigt? ("Czy Żydzi naprawdę ukrzyżowali Jezusa?"). 

Tej nocy znowu śniłem o ogromnych przestrzeniach, najeżonych kolcami, w które 

spadałem z nieskończonych wysokości. Pokłuty, pokrwawiony, wciąż leciałem w dół             

w burzy ruchomych cierni. Obudziłem się z krzykiem, mimo to na jawie w dalszym ciągu 

tak silnie przeżywałem sen, jak gdybym wciąż jeszcze spadał w szalejący żywioł. 



Uspokoiłem się dopiero w ramionach mojej matki, gdy usłyszałem nad sobą jej spokojny 

głos.  

Kilka dni później Marynia powiedziała do mnie szeptem: 

- Chodź, pójdziemy pomodlić się do kościoła. Odpowiedziałem opryskliwie: 

- Nie. Nie pójdę. 

 

CHRYSTUSIE .... 

 

Dobrze pamiętam tę chwilę, gdy w jesienne popołudnie przeczytałem po raz pierwszy 

wiersz Tuwima "Chrystusie...": 

"Jeszcze się kiedyś rozsmucę, 

 Jeszcze do Ciebie powrócę,  

 Chrystusie ... 

 Jeszcze tak strasznie zapłaczę, 

 Jeszcze przez łzy Ciebie zobaczę,  

 Chrystusie ... 

I taką wielką żałobą 

Będę się żalił przed Tobą,  

 Chrystusie ... 

Że duch mój przed Tobą uklęknie, 

 I wtedy serce mi pęknie,  

 Chrystusie ..." 

 

Utwór ten stał się źródłem moich wczesnych niepokojów, nadziei i rozterek, gdyż 

utrafił w sedno duchowych poszukiwań trzynastoletniego podrostka, który niczego jeszcze 

nie rozumiał, ale wielu spraw się domyślał, wiele konfliktów przeczuwał, a jeden konflikt, 

dający przedsmak dalszych, bardzo gorzkich doświadczeń, nader boleśnie przeżył. 



Wiedziałem, że Tuwim jest żydowskiego pochodzenia i że chrztu nie przyjął. Ta 

postawa - czekania? Wahania? Wątpliwości? - stała się dla mnie znakiem sygnalizującym 

istnienie nieznanej mi dotychczas ambiwalencji uczuć, wyrażających się w fakcie, że można 

być Żydem, nie przyjąć chrztu i wierzyć w Chrystusa. 

To odkrycie wywróciło na nice wszystkie moje chłopięce wyobrażenia o związkach i 

sporach żydowsko - chrześcijańskich i jeszcze bardziej je pogmatwało. W głowie mojej 

powstał nie byle jaki zamęt, którego nie umiałem ujarzmić. 

Zacząłem pisać niezdarne wiersze o Chrystusie i o św. Franciszku z Asyżu - niewiele 

wiedząc o Chrystusie, a jeszcze mniej o Biedaczynie - które chowałem głęboko na dnie 

szuflady, aby nie dostały się do niepowołanych rąk. Nie pamiętam jakim sposobem i w 

jakich okolicznościach zeszyt z tymi gryzmołami znalazł się w rękach mojej matki, która je 

przeczytała i nic nie mówiąc ojcu schowała w swoim biurku. Spłonęły w płonącej 

Warszawie. 

Dlaczego o tych zdarzeniach piszę? 

Brak tych kilku drobnych szczegółów o wierszu "Chrystusie ..." w moich 

wspomnieniach biblijnych uważałbym za lukę, na pewno niedostrzeżoną przez czytelnika, 

ale przeze mnie wyraźnie wyczuwalną nie tylko dlatego, że Tuwimowe czyhanie na Boga 

towarzyszyło wówczas mojemu własnemu czyhaniu na odległego i nieuchwytnego 

Chrystusa,  

ale przede wszystkim ze względu na zdarzenia, które rozegrały się znacznie później po 

wielu, wielu latach, i stały się tragicznym zamknięciem jeszcze jednego ogniwa biblijnego 

kręgu. 

 

16. WIECZÓR POD LAMPĄ GAZOWĄ 

 

Wieczory poświęcone wspólnemu czytaniu Pisma Świętego należą do moich 

najpiękniejszych wspomnień z czasów chłopięctwa. Dziadek i ja siedzieliśmy                     

w jadalnym pokoju, dziadek w fotelu obitym skórą, ja na krześle. Krąg światła spod umbry 

gazowej lampy - była przerobiona z naftowej - padał na stół i na otwartą przede mną Biblię. 

Dużych rozmiarów zegar, stojący w kącie, równomiernie tykał i co kwadrans sennym 

biciem odmierzał czas. A potem pokój zalegała cisza pachnąca rodzynkami, tłuczonym 

cynamonem i goździkami, które babka przechowywała w kredensie. Tego wieczoru dziadek 

położył dłonie na poręczach fotela i rzekł: 

- Czytaj powoli i wyraźnie. Nie połykaj liter. Wejdź w siebie i miej na uwadze, że 

czytasz Pismo Święte, a nie powieści Karola Maya. 



Po tym łagodnym upomnieniu, wypowiedzianym z lekka drwiącym tonem, 

dostrzegalnym raczej w modulacji głosu niż w samej treści wypowiedzianego zdania - 

zacząłem czytać, jak mogłem najwyraźniej, fragment z Drugiej Księgi Kronik: 

Dwanaście lat miał Manases, 

Gdy począł sprawować rządy królewskie, 

A królował w Jerozolimie przez pięćdziesiąt pięć lat. 

A czynił zło przed obliczem Pana 

Na podobieństwo grzesznych pogan, 

Których Pan przepędził przed obliczem synów Izraela. 

Z powrotem odbudował na wzgórzach ołtarze pogańskie, 

Które obalił jego ojciec, Ezechiasz, 

I wzniósł ołtarze Baalom, 

I ustawiał słupy ku czci Aszery, 

I pokłon oddawał gwiazdom niebieskim, 

I służył im. 

I zbudował także ołtarze bożkom w Świątyni Pańskiej, 

o której powiedział Pan: 

"W Jerozolimie na wieki będzie moje Imię". 

 Zbudował ołtarze gwiazdom niebieskim  

Na dwóch dziedzińcach Świątyni Pańskiej i kazał również swoim synom 

Wstępować w ogień w Dolinie Synów Hinoma.  

Uprawiał czarnoksięstwo, wróżbiarstwo i czary.  

Wywoływał duchy i okazywał szacunek wróżbitom,  

I czynił wiele złego przed oczami Pana,  

Drażniąc Jego gniew. 

Kamiennego bożka, którego kazał sprowadzić,  



Ustawił w Świątyni Pańskiej, o której Pan powiedział Dawidowi i jego synowi 

Salomonowi: 

"W tej Świątyni i w Jerozolimie, Które wybrałem wśród wszystkich 

pokoleń Izraela, Położyłem na wieki moje Imię. 

Nie chcę, żeby stopa Izraela opuściła tę ziemię,  

Na której umocniłem waszych ojców  

Pod warunkiem, że w trosce swej urzeczywistnią [wszystko, 

Co im nakazałem czynić  

Przez usta Mojżesza, Przez całe prawo, Przez przepisy i ustawy". 

Ale Manases zwiódł Judę 

I mieszkańców Jerozolimy, 

Że czynili jeszcze większe zło niż poganie... 

(Druga Księga Kronik XXXIII, 1-9). 

Dziadek wykonał ruch dłonią. Przerwałem czytanie. 

- Powiedz mi, co uczynił król Manases? 

- Zgrzeszył. 

- Czym zgrzeszył? 

- Król przestał wierzyć w Boga. 

- Czym się objawiła jego niewiara? 

- Wzniósł posągi pogańskich bogów i oddawał im cześć. 

- Dobrze. Ale chciałbym od ciebie usłyszeć, czym jeszcze zgrzeszył król Manases? 

Milczałem. 

- Czy tylko tym, że przestał wierzyć w Boga? Milczałem. 

- Czy tylko tym, że oddawał cześć posągom bogów? 

Milczałem. 

- Manases popełnił jeszcze jeden wielki grzech. Przeczytaj uważnie ostatni werset. 



Przeczytałem powoli, wyraźnie akcentując każde słowo: 

Ale Manases zwiódł Judę I mieszkańców Jerozolimy... 

Podniosłem głowę znad Biblii i powiedziałem: 

- Manases zwiódł lud Izraela. A na to dziadek: 

- Słusznie powiedziałeś. Król Manases popełnił wielki grzech, albowiem nie tylko sam 

przestał wierzyć w Elohim, ale na domiar złego odebrał wiarę synom Izraela, którzy zaczęli 

"czynić jeszcze większe zło niż poganie". Zrozumiałeś? 

- Tak. Zrozumiałem, dziadku. 

Dziadek wcisnął łokieć w miękką poręcz fotela i wsparłszy głowę na dłoni patrzał w 

ciemny kąt pokoju, i tak do mnie powiedział: 

- Manases uwierzył w kłamstwo i w imię kłamstwa popełnił grzech. 

- Tak, dziadku. 

- Ale są grzechy, które ludzie popełniają w imię prawdy i ku chwale prawdy.                   

A takie grzechy są najcięższe. 

- Nie rozumiem, dziadku. 

- Opowiem ci starą przypowieść, którą za dawnych lat słyszałem z ust mojego ojca. 

Zamyślił się. 

Do pokoju weszła babka. Trzymała w rękach misę z jabłkami. Widząc dziadka 

pogrążonego w myślach, cofnęła się i cicho zamknęła za sobą drzwi. W pokoju został przez 

chwilę szelest jej atłasowej sukni. 

- Działo się to - rozpoczął opowiadanie dziadek - po zburzeniu Świątyni i Jerozolimy.  

W świętym mieście Safed, w północnej Galilei, żył pobożny Judejczyk, imieniem 

Abraham, który codziennie rano i wieczór modlił się w synagodze. Podczas jednego z 

nabożeństw pewien rabbi, który zażywał w mieście wielkiego poważania dla swej mądrości 

i bogobojnego życia, wygłosił kazanie i, wspominając minioną chwałę Izraela, przypomniał 

zebranym dawny zwyczaj składania ofiar z chlebów w Świątyni Pańskiej.  

"Dzisiaj - mówił z bólem rabbi - Świątynia Pańska z powodu grzechów Izraela leży w 

gruzach, stoły pokładne spłonęły i spłonął Ołtarz Całopalenia, i w zapomnienie poszła 

trwająca od wieków tradycja ofiarowywania Panu chlebów, pięknie wypiekanych z 

pszenicznej mąki, siedmiokrotnie przesiewanej przez gęsty przetak." 



 Tak mówił rabbi, a Abraham, słysząc jego lament, zapłakał nad smutnym losem ludu i 

ślubował ku chwale Pana raz w tygodniu składać w synagodze dwa chleby z pieczołowitą 

pobożnością wypiekane przez jego żonę.  

I jak postanowił, tak uczynił. Wczesnym rankiem przyszedł cichaczem do synagogi i 

przez nikogo nie zauważony włożył dwa chleby do świętej arki, i gorąco błagał Adonaj, aby 

zechciał przyjąć jego ofiarę, jako dalszy ciąg tamtych ofiar, które przez długie wieki lud 

składał na świątynnych stołach. Gdy następnego dnia zjawił się w synagodze, stwierdził ku 

swojej radości, że chleby zniknęły, co było dla niego oczywistym dowodem, że Pan 

przychylnym okiem spojrzał na jego dary i spożył je ze smakiem. Wzruszony, gorąco 

dziękował Elohim, że raczył wysłuchać jego modlitw, i od tej pory raz w tygodniu, przed 

świtem, zakradał się do synagogi, gdy była jeszcze pusta, i wkładał do arki dwa chleby. I 

znów następnego dnia stwierdzał ich nieobecność w arce, a wtedy dusza jego wzlatywała do 

Adonaj i stawała się Jego podnóżkiem.  

Zdarzyło się jednak pewnego razu, że gdy zwyczajem swoim wszedł o świcie do Domu 

Bożego i umieścił chleby w arce u stóp świętych rodałów, usłyszał za sobą głos, 

dochodzący z półmroku: 

- Co robisz, Abrahamie? Odwrócił się. 

Przed nim stał rabbi. 

- Złożyłem w ofierze Panu chleby pokładne - odpowiedział Abraham - które według 

dawnego zwyczaju za czasów Świątyni zwykli synowie Izraela składać na pokładnych 

stołach. Sam przecież o tym mówiłeś, rabbi, w swoim kazaniu i łzy wylewałeś nad ludem, 

którego dotknęło wielkie nieszczęście.  

- Czy wiesz, co się dzieje z twoimi chlebami, które umieszczasz w arce? - spytał rabbi. 

Abraham pochylił głowę i rzekł: 

- Wiekuisty, okazując mi łaskę, spożywa moją ofiarę. 

A na to rabbi: 

- Czy tobie się zdaje, głupcze, że Bóg posiada ręce, którymi sięga po pożywienie, i usta, 

do których je wkłada, i żołądek, który je trawi? Jesteś prostakiem, amhaarecem, synem 

nieuctwa! Wiedz, że te chleby kradł nieuczciwy dozorca bóżniczy i sam je zjadał! 

Schwytałem go na tym uczynku, a chcąc się dowiedzieć, jaki to szaleniec wkłada chleb do 

arki, ukryłem się w synagodze i oto teraz widzę, że ty nim jesteś, Abrahamie, owco 

zbłąkana, mężu przepaści, który nie wiesz, że Elohim nie posiada żadnych cielesnych 

właściwości!  



Bezbożniku! Jak mogłeś przypuszczać, że Bóg zjada twe chleby, skoro jest 

niewidzialny, nieskończony i nieograniczony ciałem! Dopuściłeś się grzechu, Abrahamie! 

Abraham zapłakał, zrozumiał bowiem, że, czcząc Pana według swojej najlepszej woli, 

bluźnił przeciw Niemu, a Pan zagniewany jego nieuctwem i głupotą odwrócił swoje oblicze 

od jego chlebów. Zgnębiony i rozczarowany wrócił do domu. 

Tej samej nocy przyszedł do rabbiego Elohim i tak powiedział: 

- Chciałeś wyprowadzić z błędu pobożnego człowieka, ale w swoim zacietrzewionym 

dążeniu do prawdy zapomniałeś o tym, że nie jest ważne, czy Ja, Pan Zastępów, spożywam 

owe chleby, czy spożywa je nieuczciwy sługa bóżniczy. Albowiem ważne jest tylko to, że 

Abraham, człowiek prostego serca, wierzył, iż Ja, Bóg, posiliłem się jego chlebem.  

A ty, co zrobiłeś? Zabiłeś wiarę pobożnego człowieka! Kto zabija wiarę człowieka 

nawet w imię prawdy, winien jest śmierci, bo czyni tak, jakby zabił samego człowieka. 

Dlatego umrzesz, rabbi? 

Rano domownicy znaleźli w łożu martwe ciało rabbiego. 

Dziadek skończył opowiadanie. 

Milczeliśmy. 

Babka weszła do pokoju i postawiła na stole misę z jabłkami, po czym otworzyła drzwi 

kredensu, wyjęła talerzyk z rodzynkami i postawiła go obok mnie na stole. Zegar wybił 

kwadrans. I znów zaległa cisza pachnąca rodzynkami, tłuczonym cynamonem i goździkami.  

 

 


