
     

XVI Niedziela zwykła   21  VII   2019 
 

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. 

(Łk 10, 38 - 42:  Biblia Tysiąclecia)  
 

 (38) W dalszej ich podróży przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem 

Marta, przyjęła Go do swego domu. (39) Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u 

nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie.  
 

 
 

(40) Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego                 

i rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? 

Powiedz jej, żeby mi pomogła.  

(41) A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele,   

(42) a potrzeba <mało albo> tylko jednego.  

 

Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. 

 

 

 

Wakacyjny 

Krąg Biblijny  nr 5 
 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  

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

 



II. Meditatio:  Staraj się dogłębnie zrozumieć tekst.  

                         Pytaj siebie: ”Co Bóg mówi do mnie?” 

 

Jezus przyjmuje gościnę u Marty i Marii. Z kontekstu Ewangelii wynika, że przyszedł 

do nich nie tylko po to, żeby się posilić, przenocować, odpocząć, ale też by głosić 

Ewangelię, nauczać. Przyszedł tam jako Ten, który karmi ludzkie serca mocą swego 

słowa, który przez słowo pragnie zagościć w ludzkim sercu. 

Maria oddała więc inicjatywę w ręce Jezusa. Zajęła miejsce u Jego stóp, jak uczeń 

przed Mistrzem, Nauczycielem - i wsłuchiwała się w to, co On mówił. Tak dała się porwać 

słowom Jezusa, że zapomniała o biednej, zabieganej, uwijającej się około rozmaitych 

posług Marcie. 

Marta zaś chciała mieć inicjatywę po swojej stronie, chciała zaspokoić pragnienia 

Jezusa, dobrze Go ugościć, podjąć w swoim domu. W tym zatroskaniu, zabieganiu nie 

zrozumiała postawy swojej siostry. Odebrała ją jak swoiste wymigiwanie się od pracy, 

lekceważenie domowych obowiązków i praw gościnności. Jej ambicja dobrej gospodyni 

nie wytrzymała. Interweniuje u Jezusa w taki sposób, że i Jego czyni współwinnym 

zachowania swej siostry. 

Jezus, odpowiadając, docenia troskę Marty, a jednocześnie wskazuje na trafny wybór 

Marii. Ona wybrała słuchanie Bożego słowa , słuchanie Jezusa - i tego nikt jej nie 

odbierze. 

Jezus wzywa do umiejętnego pogodzenia życia duchowego z codzienną 

aktywnością.  

Zachęca i mnie zabieganego, zagonionego, abym umiał znaleźć w ciągu dnia takie 

chwile, kiedy odłożę na bok wszelkie narzędzia i usiądą u stóp Pana, aby Go słuchać. 

Słuchać uważnie i z zaangażowaniem. On przypomina, abym się nigdy nie pozbywał tej 

najlepszej cząstki dnia (cząstka to już coś więcej niż brak czasu dla Pana). 

 Jak to wygląda u mnie? 

 Jak godzę te dwie rzeczywistości: aktywność i modlitwę? 

 Czy moja modlitwa czerpie inspirację z mojej aktywności? 

 Czy na modlitwie omawiam swoje sprawy przed Bogiem? 

 Czy przepełniony modlitwą wkraczam w swoją codzienność, aktywność? 

 Jak wygląda moja gościnność? 

 

Pomodlę się o umiejętność połączenia w życiu modlitwy z czynem. 

 

 

 



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: 
 

Ten, który nie czyni bliźniemu nic złego 

I nie ubliża swemu sąsiadowi; 

kto złoczyńcę uważa za godnego wzgardy, 

a szanuje tych, co się boją Pana  (Ps 15, 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: 
 

Pan zamieszka w domu Twoim, Panie! 

 
 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Ambroży 

 

Obydwie te rzeczy są darem mądrości ... 
 

 

O miłosierdziu była już mowa, lecz nie posiada ono jednego tylko kształtu. Widać to na 

przykładzie Marii i Marty.  

Jedna krzątająca się pilnie i z oddaniem przy pracy, druga natomiast pilnie i z religijną 

czcią nastawiona umysłem na słowo Boże, co – jeśli tylko zgodne jest z wiarą – przełożyć 

należy ponad uczynki, bo napisano: „Maria najlepszą cząstkę dla siebie wybrała, która 

nie będzie jej odjęta” (Łk 10, 42).  



Starajmy się więc także i my posiać to, czego nikt nam nie może odebrać, nadsłuchując 

pilnie, a nie z lekceważeniem, bo nawet ziarna samego Słowa niebiańskiego mogą zostać 

ukradzione, jeśli zostaną posiane koło drogi.  

Niech ciebie – jak Marię – ogarnie pożądanie posiadania mądrości, bo to jest zadanie 

większe i doskonalsze, i niech troska o służbę nie przeszkadza ci w poznawaniu Słowa, 

które z nieba pochodzi.  

Nie gań więc i nie osądzaj jako leniwych tych, których widzisz, że poświęcili się 

poszukiwaniu mądrości, bo sam łagodny Salomon starał się, by ona z nim zamieszkała. 

A jednak nie zganiono Marty, która pełniła dobrą służbę, ale nad nią postawiono Marię, 

ponieważ lepszą cząstkę wybrała; bo Jezus jest bogaty w dary i hojnie je rozdaje. 

 A przeto mądrzejszy jest ten, kto ujrzawszy wybrał to, co najważniejsze.  

 Zresztą i apostołowie uważali za rzecz najcenniejszą nie opuszczać słowa Bożego 

na rzecz usługiwania do stołu (Dz 6, 2).  

 Obydwie te rzeczy są darem mądrości, bo Szczepan, choć był napełniony 

mądrością, został jednak wybrany do posługi. 

 Przeto ten, kto usługuje, niech oddaje cześć nauczycielowi, nauczyciel natomiast niech 

zachęca usługującego i pobudza go [do służenia]. Jednym bowiem ciałem jest Kościół, choć 

liczne są członki, które wzajemnie się potrzebują, bo „nie może powiedzieć oko ręce: nie 

chcę twojej pracy, ani to samo głowa nogom” (1 Kor 12, 12nn), a uszy nie mogą 

zaprzeczyć temu, że pochodzą z ciała. Bo choć jedne są główne, inne są także konieczne. 

Rozum jest w głowie, działanie w rękach, oczy mędrca w jego głowie (Koh 2, 14), bo ten 

prawdziwie rozumie, czyj duch jest wzniesiony ku Chrystusowi, a spojrzenie wewnętrzne 

wznosi się ku wyżynom. I dlatego oczy mędrca są w jego głowie, głupiego natomiast w 

pięcie. 

 Św. Augustyn 

 

Maria i Marta 

 

 

Marta i Maria były siostrami, i to siostrami nie tylko ciałem, ale i przez wyznawaną 

wiarę. Obydwie przylgnęły do Pana, obydwie zgodnie usługiwały Panu obecnemu cieleśnie.  

Przyjęła Go Marta jak zwykło się przyjmować pielgrzymów.  

 Sługa przyjęła Pana, chora Zbawcę, stworzenie Stwórcę.  

 Przyjęła Go, aby nakarmić Jego ciało, sama karmiąc się na duchu... 



Tak więc przyjęty został Pan jako gość, który przyszedł do tego, co jest Jego własnością, 

ale swoi Go nie przyjęli, a ilu przyjęło Go, tym dał moc stania się dziećmi Bożymi (J 1, 11), 

adoptował niewolników, czyniąc ich braćmi; odkupił jeńców, czyniąc ich 

współdziedzicami. 

Niech jednak nikt z was nie powie: o jakże błogosławieni są ci, którzy zasłużyli, aby 

przyjąć Chrystusa do własnego domu. Nie rozpaczaj, nie narzekaj na to, że narodziłeś się w 

czasach, gdy nie widzisz już Pana w ciele; nie odebrał ci swej łaskawości, bo „gdy 

uczyniłeś coś – mówi – jednemu z moich najmniejszych, Mnieś to uczynił” (Mt 25, 40)... 

Marta, przygotowując pożywienie dla Pana, była bardzo zajęta;  

Maria, jej siostra, wybrała, by raczej być żywiona przez Pana. 

Opuściła swoją bardzo zajętą siostrę, siadła u stóp Pana i wyciszona słuchała Jego słów. 

Słuchała najpilniejszym uchem: „Uciszcie się, patrzcie, bo Ja jestem Pan” (Ps 46 [45], 

11). Tamta niepokoiła się, ta syciła; tamta przygotowywała, ta na jedno tylko baczyła.  

Obydwie postawy są dobre, ale cóż powiemy, która jest lepsza?... 

Marta pyta Gościa, składa Sędziemu skargę pobożnych sporów: siostra ją opuściła, 

zaniedbała pomocy, podczas gdy ona sama tak pracuje.  

Maria nie odpowiada, lecz w jej obecności osądza Pan. Maria wolna od trudów wolała 

się zdać na Sędziego, niż trudzić się odpowiedzią. Gdyby dała odpowiedź, odrzuciłaby chęć 

wyłącznego słuchania. Odpowiedział przeto Pan, którego słowo nie męczyło, bo sam był 

Słowem.  

Cóż tedy powiedział?  

„Marto, Marto” – powtórzenie imienia jej jest oznaką miłości albo raczej chęcią 

zwrócenia uwagi, aby dwakroć zawołana pilniej słuchała.  

„Marto, Marto”, słuchaj! „Zajmujesz się bardzo wieloma sprawami, natomiast jedno 

jest potrzebne”; to jedno jest konieczne... 

Dobre są usługi względem biednych, szczególnie usługi należne świętym Boga                        

i szacunek wynikający z wiary... Dobre są, zachęcamy do nich i słowem Bożym budujemy 

was: nie bądźcie leniwi w przyjmowaniu świętych. Niegdyś bowiem niewiedzący, kogo 

przyjmują, przyjęli Aniołów (Hbr 13, 2).  

Są to rzeczy dobre, ale lepsze jest to, co wybrała Maria. Tamto z konieczności niesie 

zajęcie, to zaś słodycz miłowania. Służąc, człowiek chce przyjść z pomocą i niekiedy nie 

może; szuka tedy, czego brakuje, przygotowuje to, co jest; umysł jest zajęty.  

Gdyby Marta dała radę wszystkiemu, nie szukałaby pomocy swej siostry. Jest wiele 

zajęć, są różnorodne: to doczesne, to cielesne, a choć są dobre, to jednak przemijające. Co 

więc Pan mówi do Marty? „Maria lepszą cząstkę wybrała”.  



Nie znaczy to, że ty wybrałaś złą, lecz ona lepszą, „bo jej nie zostanie zabrana”. Kiedyś 

zostanie ci odjęty ciężar konieczności, a słodycz Prawdy jest wieczna. Nie zostanie zabrane 

od niej to, co wybrała. Nie zostanie zabrane, lecz powiększone. W tym życiu powiększone, 

a w tamtym – urzeczywistnione, ale nigdy nie zostanie zabrane. 

A ty, Marto, przebacz mi! Jesteś błogosławiona w dobrej służbie, a za ten twój trud 

szukasz nagrody – odpoczynku. Teraz zajęta jesteś w różnorakiej służbie.  

 Chcesz karmić ciała śmiertelnych, nawet świętych, a gdy pojedziesz do ojczyzny, 

czy znajdziesz wędrowca, aby go przyjąć?  

 Czy znajdziesz głodnego, aby z nim złamać chleb? 

 Czy znajdziesz spragnionego, aby mu podać napój?  

 Może chorego, by go odwiedzić?  

 Zmarłego, by go pogrzebać?  

Tego wszystkiego tam nie będzie.  

 A co tam będzie? 

To, co wybrała Maria. Tam my będziemy żywieni, lecz nie będziemy żywili innych. To, 

co będzie tam, będzie pełnią i doskonałością, a to właśnie wybrała Maria, gdy zbierała 

okruchy z owego obfitego stołu słowa Pańskiego. 

Chcecie może wiedzieć, co tam będzie?  

Sam Pan mówi to o sługach swoich: „Zaprawdę powiadam wam, że każę im położyć 

się [do uczty] i będę przechodził i usługiwał im” (Łk 12, 37). „Leżeć przy uczcie” – czyż 

to nie znaczy „odpoczywać”? A co znaczy: „będę przechodził i usługiwał im”? Najpierw 

przechodzi, potem usługuje. Lecz gdzie?  

Na uczcie ostatniej, o której mówi: „Zaprawdę powiadam wam: wielu przyjdzie ze 

Wschodu i Zachodu, i spoczną z Abrahamem i Izaakiem, i Jakubem w królestwie 

niebios” (Mt 8, 11).Tam Pan karmi, ale najpierw tu przychodzi.  

Jak wiecie, Pascha tłumaczy się „przejście”. Przyszedł Pan, uczynił rzeczy Boskie, znosił 

rzeczy ludzkie. Czyż jeszcze teraz plują Nań? Czy jeszcze teraz Go policzkują? Czy jeszcze 

teraz cierniem Go koronują? Czy jeszcze teraz jest biczowany? Czy jeszcze teraz jest 

krzyżowany? Czy jeszcze teraz jest włócznią przebijany? Przeszedł.  

Ewangelia tak mówi: „Gdy przyszła godzina, aby Jezus przeszedł z tego świata do 

Ojca” (J 13, 1). On więc przyszedł, aby karmić, my natomiast, abyśmy byli karmieni. 

 

 

 



 Św. Jan Damasceński 

 

Nadmierna troska o nasze życie 

 

Nie chciał Bóg, który nas stworzył, abyśmy się poddawali niespokojnej trosce o  

„zbyt wiele”, zasępiali i martwili już naprzód o nasze życie. 

A temu właśnie uległ Adam. Toteż skoro zjadł owoc z owego drzewa, spostrzegł, że był 

nagi, i sporządził sobie okrycie, biorąc liście figowego drzewa i opasując się nimi                 

(Rdz 3, 7).  

Przedtem byli nadzy oboje, to jest Adam i Ewa, „i nie odczuwali wstydu” (Rdz 2, 25). 

Chciał bowiem Bóg, abyśmy w tych sprawach byli opanowani – i beztroscy, a dbali o jedną 

tylko sprawę, o tę, która pochłania aniołów: byśmy nieustannie i nieprzerwanie wielbili 

Stwórcę i rozkoszowali się kontemplowaniem Go, wszelkie nasze troski Jemu powierzając.  

 

 Sam przecież wezwał nas do tego przez proroka Dawida w owych słowach: „Zrzuć 

na Pana swoją troskę, a On cię wyżywi” (Ps 54, 23, LXX). 

  

 A w Ewangeliach tak upomina swoich uczniów: „Nie troszczcie się o życie wasze, 

co byście jedli, ani o ciało wasze, w co byście się odziali” (Mt 6, 25).   

 

 I dalej mówi: „Szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a 

tamto wszystko będzie wam dostarczone” (Mt 6, 33).  

 

 A do Marty jeszcze to powiedziano: „Marto, Marto, troszczysz się i zabiegasz             

o wiele, a jedno jest potrzebne. Maria obrała cząstkę dobra, która nie będzie jej 

odebrana” (Łk 10, 41n). Obrała mianowicie przesiadywanie u stóp Pana                       

i wsłuchiwanie się w Jego słowa. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Roman Brandstaetter "Krąg biblijny" 

 

 

17. KIEDY PRZECZYTAŁEM PO RAZ PIERWSZY NOWY TESTAMENT? 

 

Po fatalnej przygodzie ze Staszkiem, rozczarowaniu wywołanym lekturą hasła             

Chrystusie w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej Ilustrowanej zaprzestałem dalszych 

poszukiwań faktów historycznych, które by według moich pragnień rozwiązały dramat 

Golgoty. Według moich pragnień? Trudno mierzyć chłopięce marzenia łokciem logiki. 

Minęło kilka lat. Staszek, sny o ciernistych przestrzeniach, dociekanie prawdziwych czy 

domniemanych win - wszystko to chwilowo przysypał nadmiar niecierpliwych uczuć                    

i gorączkowych oczekiwań, wypełniających pierwszą młodość, którą dzisiaj przywołuję                

z tkliwym sentymentem, ale bez tęsknoty.  

Był to czas gromadzenia pierwszych cierpkich doświadczeń i nieustannego 

przekraczania smugi cienia, przedzieranie się przez chaszcze pomyłek i nierozumnych 

błędów, dla których nie mam zbytniego współczucia, nawet z perspektywy coraz szybciej 

odpływających lat. 

Pewnego dnia wpadła mi do ręki książka Renana "Żywot Jezusa".  

Pożyczyłem ją z biblioteki Towarzystwa Szkoły Ludowej. Mam w oczach jej okładkę             

z wizerunkiem Chrystusa i przypominam sobie, że cała była w strzępach, rozsypana, 

brudna, czyli miała wszystkie właściwości książki nie stojącej bezużytecznie na półce. 

Później kupiłem Żywot Jezusa w antykwarni niezapomnianego Taffeta na Szpitalnej                            

w Krakowie. Zauroczony literackim pięknem tej opowieści, namiętnie się w niej 

rozczytywałem i przez długie lata była ona jedynym źródłem mojej wiedzy                                

o Chrystusie.  

Ale są książki, które wyłaniają się nie wiadomo skąd, i nie sposób wyśledzić, jak 

dostały się do naszych rąk. Pamiętam, jak za czasów dzieciństwa czytałem "Lolka 

grenadiera" Jezierskiego, jak dostałem od moich rodziców powieści Verne'a, Trylogię i Quo 

vadis?, z dalszej przeszłości pamiętam chwilę, gdy mi rodzice podarowali na urodziny             

"Co słonko widziało?" Konopnickiej.  

Pamiętam dzieje zjawiania się i znikania wielu, wielu książek, mógłbym jeszcze dzisiaj 

opisać nastroje, jakie wywoływała we mnie ich lektura, ale - o ironio! - w żaden sposób nie 

mogę sobie przypomnieć, jak przyszło do mnie Pismo Święte Nowego Testamentu.  



Może, chcąc pod wpływem książki Renana zapoznać się u źródeł z życiem Chrystusa, 

sięgnąłem po Ewangelie? Nie jestem tego pewien.  

Nie umiem odbudować w pamięci okoliczności - pokoju, pory dnia, pory roku -                   

w jakich to czytanie się odbywało. Nie widzę egzemplarza, z którego czytałem.                       

Nie mogę nawet przypomnieć sobie jakiejś refleksji, powstałej pod wpływem księgi, która 

kilkanaście lat później całkowicie odmieniła moje życie.  

Dzisiaj z zakłopotaniem zastanawiam się nad nieobecnością tej chwili w moich 

wspomnieniach i dochodzę do przeświadczenia, że ta pustka jest może owocem 

nieubłaganej prawidłowości, której sens zrozumiałem dopiero później.  

W oparach mglistej i nie odczytanej do końca przeszłości gubi się ślad mojego 

pierwszego spotkania z Nowym Testamentem. 

 

18. DZIADEK MÓWI O SZTUCE CZYTANIA BIBLII 

Chyba byłem w siódmej klasie gimnazjalnej. Pewnego wiosennego dnia dziadek i ja 

wybraliśmy się na przechadzkę za miasto, w kierunku Góry Św. Marcina. Minęliśmy pałac 

Sanguszków, położony w głębi pięknego, starego parku wśród czerwonych buków                          

i platanów, i wyszliśmy na drogę wysadzaną dzikimi jabłoniami. Pięła się falującym 

garbem do podnóża góry, na której szczycie wznosiły się wyszczerbione, ceglaste ruiny 

zamku Tarnowskich. 

Dziadek przystanął. 

- Jest tak pięknie, że warto pomówić o Biblii - powiedział. 

I począł mówić o sztuce jej czytania. 

Monolog dziadka mam żywo w pamięci, chociaż nie jestem pewien, czy go w całości 

wypowiedział podczas naszej przechadzki, na drodze wysadzanej dzikimi jabłoniami. 

Prawdopodobnie niektóre jego sformułowania, pochodzące z późniejszego okresu - do tego 

tematu wielokrotnie jeszcze w przyszłości wracał - podświadomie połączyłem z sobą w 

zamkniętą całość, kierując się wrodzoną mi skłonnością do jedności czasu, miejsca i akcji.  

Zresztą wyznawany przeze mnie czas - każdy jest wyznawcą swojego własnego czasu - 

odmierzam treścią, którą w sobie zawiera, dlatego dla mnie dwa zdarzenia, nawet od siebie 

odległe w czasie, jeżeli wyrażają identyczną treść, dzieją się zawsze równocześnie. 

- Symeon ben Jochaj zwykł mawiać, że każde słowo Pisma kryje tajemnicę - mówił 

dziadek. - A ponieważ do tajemnicy wiedzie zazwyczaj wiele dróg, staraj się Biblię czytać 

na różne sposoby.  



Niekiedy czytaj "z mędrca szkiełkiem i okiem", badaj uważnie każde słowo tekstu, 

innym zaś razem popuść wodze wyobraźni i rozważaj z bystrością nieco mniej badawczą               

i wyostrzoną, ale za to z sercem bardziej otwartym, wypadki dziejące się na kartach Księgi.  

Za każdym razem odnajdziesz w tych fragmentach inne wartości. Jeżeli przeczytasz ten 

i ów rozdział dwadzieścia razy, powinieneś przynajmniej dziesięć razy czytać go inaczej i 

za każdym razem odkrywać w nim inne obszary.  

Nigdy jednak nie bądź pewny, że dotarłeś do właściwego jego sensu, do sedna sprawy. 

Nie popadaj w popłoch, jeżeli za każdym czytaniem inne wartości wydobędziesz z tego 

samego tekstu, nawet takie, które sobie nawzajem przeczą. 

Biblia jest żywiołem bez dna i granic.  

Nikt z badaczy, egzegetów, teologów, uczonych i pisarzy nie dotarł do jej najgłębszych 

źródeł. Dlatego nie zrażaj się, jeżeli w Biblii czegoś nie zrozumiesz.  

Mądrzejsi od ciebie również nie rozumieli wszystkiego. Ale bądź zawsze przygotowany 

na nieprzewidziane odkrycia i znaleziska, które podczas poprzednich lektur wymknęły się 

twojej uwadze.  

Ten sam rozdział czytać będziesz wielokrotnie i nie wpadniesz na ślad tego, czego 

szukasz, aż nagle, za którymś razem, nie tylko otrzymasz jasną odpowiedź na trapiące cię 

pytania, ale trafisz na dotychczas nie zauważone przez ciebie pokłady obrazów i myśli, i 

wtedy ujrzysz to, co było całkowicie zasłonięte przed tobą podczas wszystkich poprzednich 

lektur.  

Biblia jest podobna do Boga.  

Nie pozwala, by ją poznawano i zgłębiano do samego dna. 

I to jest wszystko, co zachowałem w pamięci z monologu dziadka o sztuce czytania 

Biblii. Wskazówki te stały się dla mnie drogowskazem podczas każdorazowej lektury 

księgi, ochroniły mnie przed niejednym błądzeniem i zaoszczędziły mi wielu rozczarowań.  

Dlatego zawsze z uczuciem rozrzewnienia wracam do wspomnień o tej podmiejskiej 

przechadzce, do czerwonych buków i platanów, i drogi wysadzanej dzikimi 

jabłoniami, i do starca, którego wysoka postać rzuca dobry cień na moje dzieciństwo                   

i pierwszą młodość. Pamięć jest jak westchnienie. 

 

 

 



19. BAZYLIKA KONANIA 

 

Gdy w maju 1935 roku pojechałem na kilka tygodni do Palestyny, Nowy Testament 

należał już do moich częstych lektur. Zwiedzając kraj, wielokrotnie wracałem myślami do 

galilejskiego Rabbiego, który w owym czasie był dla mnie Mężem Bożym, ofiarą 

wewnętrzno - żydowskich sporów, zakończonych tragiczną dla Izraela schizmą.  

Jego człowieczeństwo było mi bardzo bliskie, lecz Boskość - jeszcze jednym mitem, 

powstałym we wschodnim basenie Morza Śródziemnego, na gruncie tak bardzo podatnym 

na wszelkiego rodzaju wierzenia.  

Nowy Testament w swoim ludzkim wymiarze wzbudzał we mnie szacunek, 

zainteresowanie i niepokój, w Boskim - wiele wątpliwości zmieszanych ze szczególnego 

rodzaju smutkiem. 

W owych latach, gdy po dojściu w Niemczech do władzy Hitlera świat zalała powódź 

nienawiści rasowej, a filozofowie Trzeciej Rzeszy rozpoczęli nagonkę przeciw 

chrześcijaństwu jako wytworowi ducha żydowskiego, mój stosunek do Ewangelii zmienił 

się i pogłębił - wciąż mam na myśli jej ludzki aspekt - a oświadczenie Piusa XI: "Z punktu 

widzenia duchowego wszyscy jesteśmy Semitami", stało się dla mnie źródłem refleksji i 

głębokiego przeżycia.  

Nowy Testament znalazł się nagle w zasięgu moich najbardziej osobistych spraw. 

Zrozumiałem myśl Pascala o Chrystusie, nieustannie krzyżowanym w każdym cierpiącym              

i pokrzywdzonym, i odczytałem ją w męczeństwie tych wszystkich - niezależnie od 

pochodzenia i religii - którzy cierpieli pod władzą Wielkiej Bestii. 

Pewnego dnia w czerwcowe popołudnie poszedłem do Starego Miasta, a tym razem 

celem mojej wędrówki były miejsca uświęcone obecnością Chrystusa w Jerozolimie. 

Wziąłem z sobą Nowy Testament i przewodnik po Ziemi Świętej, który kupiłem                     

w Klasztorze Zbawiciela. Poszedłem przez Via Dolorosa. 

Zwiedziłem klasztor zakonnic armeńskich, kaplicę stojącą rzekomo na miejscu 

dawnego pałacu arcykapłana Annasza i górną komnatę Wieczernika. Zawróciwszy - 

błądziłem długo wśród sieci ciasnych uliczek - dotarłem do sadzawki Bethesda, a stamtąd 

po dość stromej pochyłości do doliny Cedronu i Gethsemani. Tu zmęczony usiadłem na 

schodach Bazyliki Konania.  

Postanowiłem przez chwilę wypocząć, przeczytać fragment Ewangelii o tragicznych 

przeżyciach Chrystusa w Gethsemani, a potem, mając świeżo w pamięci wypadki, które 

działy się tutaj przed dwoma tysiącami lat, zwiedzić Bazylikę Konania.  



Słońce stało już za Rechavią, ale niebo było jeszcze błękitne tym nieskalanym 

palestyńskim błękitem, który zawsze mnie wzruszał, gdy myślałem o nim jako o naocznym 

świadku zdarzeń, rozgrywających się tutaj od tysięcy lat.  

Ziemia znajdująca się w zasięgu ludzkich rąk, zbyt często bezlitosnych i działających 

pod naciskiem niszczycielskiego instynktu, zmienia swoje lice i coraz rzadziej przemawia w 

swoich krajobrazach autentycznym duchem historii, podczas gdy błękitne niebo, zawsze 

jednakowe, niezmienne, pod pozorem kamiennej obojętności umie zatrzymać czas w swoim 

biegu. Rozejrzałem się dokoła.  

I to jest Gethsemani, tłocznia oliwy? I tutaj nocą rozegrał się jeden z największych 

dramatów historii? I tędy szedł pod strażą arcykapłańską, tą drogą, znajdującą się w polu 

mojego spojrzenia?  

W miejscu oliwnego gaju, na polanie, na której Jezus pocił się krwawym potem, wznosi 

się wspaniała Bazylika Konania, a drogę prowadzącą do miasta pokryła gruba warstwa 

asfaltu. Jedni ku chwale Jezusa, drudzy z nienawiści do Niego, a jeszcze inni pod naciskiem 

cywilizacyjnego postępu zacierali od wieków Jego ślady. Zniknęła świeżość minionego 

czasu.  

Przypomniałem sobie mój ulubiony wiersz Heinego: 

"Sie haben mich gequalet,  

Geargert blau und blass,  

Die einen mit ihrer Liebe,  

Die andern mit ihren Hass". 

Któż wytropi po wiekach te zatarte ślady i ustali ich właściwy kierunek, miejsce ich 

wyjścia i dojścia? Któż odczyta w tej Atlantydzie zatopionego czasu zgodny z prawdą 

dramat Człowieka, który chciał odmienić sens życia ludzkiego? Czy odmienił?  

Dojrzewa we mnie jeszcze jedno pytanie, jedno z tych, które sobie zadajemy, ilekroć 

stajemy oko w oko ze zjawiskiem przerastającym chłonność i pojemność naszego rozumu i 

poznania: ile w naszym obrazie przeszłości jest własnych złudnych projekcji, a ile 

bezwzględnej prawdy? Czy w ogóle możemy się dokopać do historycznej warstwy 

zjawiska, ustalić jego właściwy wymiar i w pełni go zrekonstruować? My, ludzie 

upośledzeni, o ograniczonej intuicji i przytępionym wzroku wewnętrznym, którzy często nie 

umiemy ustalić przebiegu i kolejności zdarzeń, dziejących się na naszych oczach zaledwie 

przed pięcioma minutami? 

Więc właściwie, kim był Jezus z Nazarethu?  



Czy był niewiele znaczącym nauczycielem wędrownym, a Jego postać w wymiarach 

mesjańskich ukształtowali dopiero uczniowie? Czy był Mesjaszem, jak twierdzi Nowy 

Testament, ta mała rozmiarami książeczka, którą trzymam teraz w ręce?  

Gdzie znaleźć ślad prawdy? W ziemi zamurowanej hieratycznymi bazylikami?                     

Na drogach pokrytych asfaltem? W gotyckiej architekturze górnego Wieczernika, w którym 

nic nie pozostało po dawnej skromnej izbie mieszkalnej? W wyschniętej sadzawce 

Bethesda? W ruinach o wątpliwej przeszłości historycznej?  

Po cóż więc zwiedzać mam Bazylikę Konania? Żeby może znowu zobaczyć zestaw 

pamiątek niepewnego pochodzenia? Może resztki krzyża? Może gwoździe? Ten cień 

wspomnień o łodzi, która rozbiła się o jeszcze jedną rafę ludzkiej złości, nieświadomości, 

ślepoty? 

Groby Absaloma i Zachariasza rzucały długi cień. Pod ukośnym światłem padającym w 

dolinę mury Jerozolimy pokrywały się miedzianą, matową barwą. Tylko półksiężyc nad 

meczetem Omara migotał ostrym światłem na błękitnym tle nieba.                      

Po całej dolinie roznosił się żałosny ryk osła. Szosą przemknęła cysterna Vacuum Oil 

Company. Opodal dwóch franciszkanów rozmawiało z przekupniem arabskim, którego 

szybkie ruchy rozkładających się i składających rąk świadczyły o ważności prowadzonej 

rozmowy.  

Na platformie ciężarowego samochodu minęła mnie ze śpiewem grupa żydowskich 

chaluców. Śpiewali: "Kinereth, Kinereth, ty nasze Kinereth". Pochodzili prawdopodobnie              

z Galilei. Uśmiechnąłem się bezradnie - nie wiem, czy do franciszkanów, czy do Araba, czy 

do chaluców - i ogarnęło mnie cierpkie zniechęcenie.  

Prawdziwego oblicza dziejów nie można ustalić, albowiem oddalają się one od nas                 

z błyskawiczną szybkością i wraz z oddalaniem się przekształcają i zniekształcają swoje 

rysy, wreszcie zamazują ich wyrazistość, a ślad, który pozostawiają za sobą, jest często 

mylny i zwodniczy.  

Żyjemy na wąskiej mieliźnie, na ruchomej ławicy czasu - zwykliśmy ją nazywać 

rzeczywistością - która jest nader chwiejnym punktem obserwacyjnym, zawieszonym 

między dwiema niewiadomymi: przeszłością i przyszłością. To, co minęło, jest tak samo 

płynne i zmienne jak to, co przyjdzie. Rozbitkowie leżący na brzegu uciekającego czasu są 

zarazem jego owocem i ofiarą.  

Jak możemy zatem przywołać do życia przeszłość w jej właściwych proporcjach, skoro 

na równi z przyszłością nie posiada utrwalonego raz na zawsze oblicza?  



"Marność nad marnościami, i wszystko marność... Gdzie wielka jest mądrość, tam 

wielki jest smutek, a kto gromadzi wiedzę, gromadzi również i cierpienie" - powiedział 

Kohelet (Kohelet I, 2, 18). 

Otworzyłem Nowy Testament. Gorący wiatr trzepotał kartkami. Utkwiłem w nich 

wzrok, a powiew przerzucał jedną za drugą, a mnie się zdawało, że to czas odmierzany 

podmuchami wiatru kartkuje Ewangelię.  

Strumień skojarzeń wyzwolił we mnie odgłosy dalekich wspomnień. Przypomniałem 

sobie przygodę ze Staszkiem.  

Właściwie co ja tu robię pod Bazyliką Konania? Po co tutaj przyszedłem? Po co siedzę 

na jej stopniach, wpatrując się tępym wzrokiem w Nowy Testament? Po co zaprzątam sobie 

głowę sprawami już dawno określonymi, zamkniętymi i opieczętowanymi na całą 

wieczność? Nie moje to sprawy. Idę przed siebie prostą drogą wytyczoną przez dzieje rodu             

i nie powinienem niepotrzebnym balastem obciążać mojego życia. Nasze drogi rozeszły się 

raz na zawsze. Już ich nic z sobą nie połączy. Zniecierpliwiony zamknąłem Nowy 

Testament. 

Niebo było wciąż błękitne. Odezwały się dzwony na Anioł Pański; z początku 

nieśmiałe, wciąż przybierały na sile, aż wreszcie zgodnie z sobą połączone zabrzmiały 

pełnią dźwięków, aby po kilku chwilach niespodziewanie umilknąć. Wróciłem do miasta. 

Szedłem pustymi ulicami. W głębi mieszkań płonęły piątkowe świece. 

 

20. WSTĄPIENIE W CZŁOWIEKA 

 

Kilka tygodni później płynąłem "Polonią" do Konstancy, aby stamtąd pociągiem wrócić 

do Warszawy.  

Morze Egejskie było gładkie, a powietrze tak czyste, że, mijając w znacznej odległości 

Rodos, ujrzeliśmy gołym okiem bielejące na wyspie ruiny pałaców i świątyń.  

Wyciągnąwszy się na leżaku na pokładzie statku, znów sięgnąłem po Nowy Testament - 

wciąż trwała we mnie pokusa wertowania tej księgi - i z podziwem dla literackiego kunsztu 

Mateusza Lewiego przeczytałem najwznioślejszy poemat o człowieczym altruizmie: 

Gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej, 

A z Nim wszyscy posłańcy, 

Wtedy zasiądzie na stolicy swojej chwały, 



A wszystkie narody zgromadzą się przed Jego obliczem. 

I oddzieli jedne od drugich, 

Jak pasterz, który oddziela owce od kozłów. 

A owce postawi po swej prawicy, 

A kozły po swojej lewicy, 

A wtedy Król przemówi do tych, 

Którzy stoją po Jego prawicy: 

"Chodźcie tutaj wy, błogosławieni mojego Ojca, 

Weźcie dziedzictwo królestwa, 

Przygotowane dla was od stworzenia świata, 

Albowiem głodowałem, 

A daliście mi jeść, 

Pragnąłem, 

A daliście mi pić, 

Byłem cudzoziemcem, 

A przyjęliście mnie 

Byłem nagi, 

A daliście mi odzienie, 

Chorym, 

A odwiedziliście mnie, 

Więźniem, 

A przyszliście do mnie". 

Wtedy spytają Go sprawiedliwi i powiedzą: 

"Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, 

A nakarmiliśmy Cię, 

Albo spragnionym, 



A daliśmy Ci pić? 

Kiedy byłeś dla nas cudzoziemcem, 

A przyjęliśmy Cię? 

Albo nagim, 

A daliśmy Ci odzienie? 

Kiedy widzieliśmy Cię chorym 

Albo w więzieniu, 

A przyszliśmy do Ciebie?" 

A Król, odpowiadając im, powie: 

"Zaprawdę, mówię wam, 

To, co uczyniliście 

Najmniejszemu z moich braci, 

Mnieście uczynili". 

A potem powie do tych, Którzy są po Jego lewicy: 

"Precz ode mnie, 

Przeklęci, 

W ogień wieczny, 

Który jest przygotowany 

Dla diabła i jego posłańców, 

Albowiem głodowałem, 

A nie daliście mi jeść, 

Pragnąłem, 

A nie daliście mi pić, 

Byłem cudzoziemcem, 

A nie przyjęliście mnie, 

Byłem nagi, 



A nie daliście mi odzienia, 

Chory i w więzieniu, 

A nie odwiedziliście mnie". 

A wtedy oni odpowiedzą, mówiąc: 

"Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, 

Albo spragnionym, 

Albo obcym, 

Albo nagim, 

Albo chorym, 

Albo w więzieniu, 

I nie służyliśmy Tobie?" 

A wtedy Syn im odpowie, mówiąc: 

"Czegokolwiek nie uczyniliście 

Jednemu z tych najmniejszych, 

Tego i mnie nie uczyniliście". 

A wtedy odejdą do wiecznej udręki, A sprawiedliwi do życia wiecznego. 

(Ewangelia św. Mateusza XXV, 31-46) 

 

Zaskoczyła mnie w tym poemacie bezgraniczna solidarność Chrystusa                              

z człowiekiem, doprowadzona do granic ostatecznej tożsamości.  

Zaprawdę, było to wstąpienie w człowieka, zejście do otchłani ludzkiej egzystencji, 

koncepcja nie spotykana w starotestamentowym piśmiennictwie, jedyna                                   

i niepowtarzalna.  

 Czyżby ten Mąż Boży był naprawdę w nas, w naszym sumieniu?  

Zafascynowany głębią, pięknem i mądrością tych wersetów dostrzegłem bliskie 

pokrewieństwo ich wewnętrznej melodii z melodią ksiąg proroczych, a było ono tak 

wyraźne, że gdyby nie moja nieufność wobec wielu ewangelicznych sformułowań, byłbym 

skłonny wpisać ten rozdział w krąg moich biblijnych dociekań. Ale nie wpisałem.  



W zamian doznałem uczucia nieposkromionej dumy, że ten najpiękniejszy Człowiek 

Historii urodził się z krwi moich starożytnych praojców.  

Wszystko Go teraz potwierdzało. Potwierdzał Go rzekomy dom Annasza i potwierdzała 

Go gotycka górna komnata Wieczernika, i potwierdzały Go ruiny wyschniętej sadzawki w 

Bethesda, i drogi pokryte asfaltem, i potwierdzała Go Bazylika Konania, której nie 

zwiedziłem.  

Próbowałem przypomnieć sobie wszystkie miejscowości i miejsca, związane                       

z życiem Chrystusa, których nie zdołałem zwiedzić... Czy będę jeszcze kiedyś                        

w Palestynie?... Ogarnęło mnie głębokie przeczucie rychłego powrotu do tej ziemi. 

Czerwone smugi zachodzącego słońca kładły się na powierzchni morza, nad którą 

migotały wyprężone grzbiety igrających delfinów. Świat wydawał się o tej wieczornej 

porze, zamkniętej granicami Chrystusowego poematu, nieba i morza, domem pokoju.                     

Z baru dochodziły dźwięki Tanga Milonga. Przez szyby majaczyły tańczące pary. Statek 

płynął spokojnie. W otchłań zagłady.  

 


