
     

XVII Niedziela zwykła   28  VII   2019 
 

 (Łk 11, 1 - 13:  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

 Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z 

uczniów do Niego: Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów.  

 A On rzekł do nich: Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje 

imię; niech przyjdzie Twoje królestwo!  Naszego chleba powszedniego dawaj nam 

na każdy dzień  i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto 

nam zawinił; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. 

 Dalej mówił do nich: Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie 

mu: Przyjacielu, użycz mi trzy chleby,  bo mój przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie 

mam, co mu podać.  Lecz tamten odpowie z wewnątrz: Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są 

już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie. Mówię wam: 

Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu 

natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.  Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam 

dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.  Każdy bowiem, kto prosi, 

otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.  Jeżeli którego z was, ojców, syn 

poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub 

też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona?  

 Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż 

bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go 

proszą. 
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Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Teodor z Mopsuestii  

 

Ojciec nasz 
 

 

Przede wszystkim – mówi Chrystus – trzeba, abyście wiedzieli, kim byliście i kim 

staliście się, to jest, abyście znali wielkość daru otrzymanego od Boga. Bo zostały 

uczynione dla was wielkie rzeczy, o wiele większe niż dla tych, którzy żyli przed wami.  

To, co Ja czynię, Ja sam, dla tych, którzy we Mnie wierzą i którzy stali się moimi 

uczniami z wyboru, istotnie stawia ich o wiele ponad uczniów Mojżesza. 

Jeśli bowiem jest prawdą, że to pierwsze przymierze dane na górze Synaj rodzi dla 

niewolnictwa, to i ono jest niewolnikiem i rodzi niewolników (Ga 4, 24n). Byli bowiem 

niewolnikami ci wszyscy, którzy byli poddani prawu przykazań: z nich otrzymali prawo 

postępowania, a kara śmierci, od której nikt nie mógł uciec, była skierowana przeciw 

wszystkim, którzy przekraczali przykazania. 

Ale wy otrzymaliście łaskę Ducha Świętego dzięki Mnie; ona sprawiła, że staliście się 

synami wybranymi i że możecie nazywać Boga swoim Ojcem. Bo nie otrzymaliście Ducha, 

aby znowu wpaść w niewolnictwo i lęk: otrzymaliście ducha przybrania synowskiego, 

dzięki któremu w wolności nazywacie Boga Ojcem (Rz 8, 15). 

Od tej chwili służycie w Jerozolimie z wysoka i otrzymujecie ten stan wolności, który 

należy się tym, których zmartwychwstanie czyni wolnymi i niezmiennymi, a żyjącymi                  

w niebiesiech już w tej naturze. 

Tak więc ponieważ istnieje ta różnica pomiędzy wami a tymi, którzy są poddani Prawu – 

jeśli jest prawdą, że litera Prawa zabija i skazuje tych, którzy ją przestępują, na karę 

nieuchronnej śmierci, duch zaś ożywiony przez łaskę sprawia, że przez zmartwychwstanie 

stajecie się nieśmiertelnymi i niezmiennymi – byłoby dobrze, abyście przede wszystkim 

umieli zachować obyczaje godne tej szlachetności;  

bo tylko ci, którymi kieruje Duch Boży, są synami Boga, ci natomiast, którzy są poddani 

Prawu, otrzymali tylko zwyczajną nazwę synów.  

Powiedziałem: „bogami jesteście i synami Najwyższego” (Ps 82 [81], 6n), ale jako 

ludzie umrzecie.  

Lecz ci, którzy otrzymali Ducha Świętego i którzy odtąd oczekują nieśmiertelności, 

powinni żyć Duchem, żyć według Ducha i mieć sumienie godne tych, którymi Duch rządzi, 

to jest powstrzymywać się od grzechu, mieć obyczaje zgodne z życiem niebiańskim. W 

przeciwnym razie nie będę z wami, gdy będziecie wzywali naszego Pana i naszego Boga... 



Trzeba oczywiście, abyście wiedzieli, że Bóg jest Panem i Stwórcą wszystkiego, a więc             

i was; bo to dzięki Niemu cieszycie się dobrami. A jednak nazywacie Go Ojcem, abyście 

zrozumieli waszą szlachetność, waszą godność i waszą wielkość jako synów Pana 

wszechrzeczy i waszego Pana i mogli działać zgodnie z tymi prawdami. 

Nie mówcie więc „Ojcze mój”, ale „Ojcze nasz”. Jest to bowiem Ojciec wspólny dla 

wszystkich jak i łaska, przez którą otrzymaliśmy przybranie synowskie. Nie zadowalajcie 

się więc tym, aby postępować godnie, tak jak przystoi względem Ojca, ale okazujcie 

również wzajemną zgodę braterską względem braci, którzy są w ręku tego samego Ojca. 

 Św. Ambroży 

 

Często i usilna modlitwa 

 

 

 „Kto z was będzie miał przyjaciela i pójdzie do niego o północy i rzecze mu: 

Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby” (Łk 11, 5n).  

Jest to nakaz, aby się modlić w każdej chwili, nie tylko we dnie, ale i w nocy. Widzisz 

bowiem, że ten, który o północy udał się do przyjaciela i prosił go o trzy chleby i ponawiał 

swoją prośbę, nie został zawiedziony. 

Czymże są owe chleby, jeśli nie pokarmem niebiańskiej tajemnicy? Jeśli kochasz Pana 

Boga twego, to nie tylko sobie, ale i innym możesz pomóc. A któż jest większym 

przyjacielem naszym niż Ten, który za nas ciało swe wydał?  

Jego to Dawid o północy prosił o chleby i otrzymał je. A prosił Pana tymi słowy: 

„Wstawałem o północy, aby Cię wysławiać” (Ps 119 [118], 62).  

Wysłużył więc te chleby, które nam podał do spożycia. Prosił, gdy mówił: „Będę 

obmywał na każdą noc łoże moje [łzami]” (Ps 6, 7). Nie lękał się obudzić Śpiącego, o 

którym wiedział, że zawsze czuwa. Tedy pamiętając o Pismach, módlmy się usilnie we dnie 

i w nocy, prośmy o przebaczenie naszych grzechów.  

Skoro Dawid będąc tak świętym – nadto obarczony był rządami królestwa – siedem razy 

dziennie wysławiał Pana (Ps 119 [118], 164) i zawsze gorliwie brał udział w porannych                 

i wieczornych ofiarach, to cóż my powinniśmy czynić, my, którzy częściej z powodu 

słabości ciała i ducha grzeszymy, jesteśmy osłabieni drogą, warunkami tego czasu i bardzo 

udręczeni zakrętami tego życia?  

Powinniśmy tym bardziej się modlić, aby nam nie zabrakło pokrzepiającego chleba, 

który umacnia serce człowieka. 

Nie tylko o północy Pan każe czuwać, lecz prawie w każdej chwili; zwykł bowiem 

przybywać i pukać wieczorem, i o drugiej, i o trzeciej straży.  



„Błogosławieni więc słudzy owi, których Pan, gdy nadejdzie, zastanie czuwających” 

(Łk 12, 35n).  

Jeśli więc pragniesz, aby moc Boga cię przepasała i usługiwała ci, musisz zawsze 

czuwać. Wiele zasadzek czyha na dobrych, a ciężki jest sen ciała; skoro zaś duch poczyna 

zasypiać, traci świeżość swej cnoty.  

Obudź się tedy ze swego snu, aby pukać do drzwi Chrystusa. Nawet Paweł prosi, aby mu 

je otworzono. Nie polega przy tym na swoich modlitwach, lecz błaga, aby także lud 

wspierał go swymi modłami. Otwarły się przed nim drzwi do głoszenia tajemnicy Chrystusa 

(Kol 4, 3).  

A może są to drzwi, które widział Jan? Widział bowiem i powiedział: „Potem ujrzałem, 

a oto drzwi otworzono w niebie, i głos pierwszy, który usłyszałem jakoby trąby 

przemawiającej za mną i mówiącej: wstąp tu, a pokażę ci, co należy czynić” (Ap 4, 1).  

Otwarte więc zostały drzwi Janowe, otwarte Pawłowe, aby otrzymali chleb dla naszego 

posiłku. Pukał tedy [Paweł] we drzwi w porę i nie w porę, aby posilać obficiej niebiańskim 

pokarmem ludy pogańskie wyczerpane pracą na drodze trudnej swojej. 

A zatem mamy tu słowa nakazujące częstą modlitwę, nadzieję, iż zostanie ona 

wysłuchana, sposób przekonywania: najpierw nakazem, następnie przykładem.  

Kto bowiem coś obiecuje, musi obudzić nadzieję, iż obietnica będzie spełniona, by tym 

zapewnić posłuszeństwo dla swoich nakazów i wiarę w swoje obietnice. Widok dobroci 

ludzkiej pobudza do większej ufności w wiekuistą dobroć [Boga]. Trzeba prosić o to, co 

słuszne, aby prośba nie zamieniła się w grzech (Ps 109 [108], 7).  

Nie wstydził się jednak Paweł często o coś prosić, ale nie dlatego, żeby się zdawało, że 

miłosierdziu Boga nie ufa albo że się czuł zarozumiale tym dotknięty, iż jego pierwsza 

prośba nie zaraz była wysłuchana. Mówi, że trzykrotnie prosił Pana (2 Kor 12, 8). Wykazał 

przy tym, iż Bóg, choć się Go o coś prosi, dlatego nie wysłuchuje, że uważa za 

niepożyteczne to, co nam się zdaje korzystne. 

 Jakub z Sarug 

 

Modlitwa o pomoc 

 

 

Powrócę do domu mego Ojca jako syn marnotrawny i zostanę przyjęty. Uczynię to, co on 

uczynił, czyż mnie nie wysłucha? Oto pukam do Twych drzwi, Ojcze miłosierny, otwórz 

mi, niech wejdę. Lękam się, że się zagubię, że się oddalę, że zginę. Uczyniłeś mnie swym 

dziedzicem, a ja porzuciłem dziedzictwo i rozproszyłem moje dobra; niech będę odtąd jako 

najemnik, jako sługa. 

 



 Miej litość nade mną, jak ulitowałeś się nad celnikiem, a będę żył dzięki Twej 

łasce!  

 Jak jawnogrzesznicy przebacz mi moje grzechy, o Synu Boży! Wyciągnij mnie jak 

Piotra spośród fal!  

 Jak ulitowałeś się nad łotrem, tak miej litość nad moją złośliwością i pamiętaj o 

mnie. 

 Szukaj mnie, Panie, jak owieczki zagubionej!  

 

Ty mnie znajdziesz. Przynieś mnie na swych ramionach, Panie, do mieszkania Ojca! 

 Jak ślepcowi otwórz mi oczy, abym ujrzał światło!  

 Jak głuchemu otwórz uszy, abym usłyszał Twój głos!  

 Uzdrów mnie chorego, jak uzdrowiłeś chorego paralityka, abym chwalił Twe 

imię.  

 Oczyść mnie Twym hyzopem z mego brudu, jak oczyściłeś trędowatego! 

 Spraw, bym żył jak małe dziecko, córka Jaira, o nasz Panie!  

 Uzdrów mnie jak teściową Piotra, bo jestem chory!  

 Postaw mnie na nogi jak młodzieńca, syna wdowy!  

 Przywołaj mnie do siebie swym głosem jak Łazarza i wyzwól związanego 

przepaskami! 

Umarłem przez grzech jak przez chorobę, wyciągnij mnie z mojej ruiny, abym chwalił 

Twe imię. Błagam Cię, Panie nieba i ziemi, przyjdź mi z pomocą i pokaż drogę wiodącą do 

Ciebie. Przyprowadź mnie do siebie, Synu bardzo dobry, i wypełnij Twoje miłosierdzie. 

Pójdę do Ciebie i zostanę nasycony radością. Zmiel dla mnie pszenicę życia na godzinę, 

gdy będę wyczerpany. Udałem się, by Ciebie szukać, a Zły mnie podpatruje jak złodziej. 

Związał mnie, zakuł w łańcuchy przyjemności tego świata, uwięził wśród przyjemności, 

zamknął mi bramę przed nosem i nie ma nikogo, kto by mnie wyzwolił, abym poszedł na 

poszukiwanie Ciebie, o dobry Panie.  

Ześlij na mnie Twą wielką litość, o Synu Boga, zniszcz jarzmo, któreś włożył na barki, 

bo duszę się. 

Pragnę, Panie, być z Tobą i iść z Tobą.  

Oto rozmyślam nad Twoimi przykazaniami dniem i nocą.  

Daj mi to, o co Cię proszę, i przyjmij moje prośby, o Miłosierny.  

Nie przecinaj, Panie, nadziei Twego sługi, bo on oczekuje [zmiłowania Twego]. 

  

 

 

 



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, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów 

do Niego: "Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów" (Łk 11,1-3). 
 

 

 

II. Meditatio:  Staraj się dogłębnie zrozumieć tekst.  

                         Pytaj siebie: ”Co Bóg mówi do mnie?” 

 

Pobożny Żyd modlił się 7 razy dziennie.  Zapewne tyle, a nawet więcej razy modlił się 

również Jezus. Modlił się intensywnie, systematycznie, żarliwie. Modlił się rano, w ciągu 

dnia, wieczorem i w nocy. Modlił się Mistrz i Pan, modlić się powinni Jego uczniowie. 

 

 Jak często się modlę?  

 Czy systematycznie?  

 Czy dzień zaczynam i kończę modlitwą?  

 Czy modlę się z racji różnych okoliczności życia, na przykład przed pracą, nauką, 

podróżą? 

 Czy dbam nie tylko o ilość, ale też o jakość swojej modlitwy?  

 Czy się do niej przygotowuję, wyciszam, znajduję odpowiednie miejsce, separuję 

się od swojej codzienności?  

 Czy w hierarchii dnia nie upycham modlitwy na szary koniec, czy nie próbuje jej 

zmieścić w przerwie między serialami? 

 Czy modlitwa to jedna z moich czynności dnia, czy raczej czynność najważniejsza, 

priorytetowa? 

 

W modlitwie Jezusa musiało być coś szczególnego, wyjątkowego, innego. 

 Po pewnym czasie obserwacji jeden z Dwunastu w imieniu całej grupy poprosił, aby 

Pan  ich nauczył, może nie tyle się modlić, ile modlić się tak jak On. Poprosił o modlitwę, 

która będzie ich wyróżnikiem, wyróżnikiem uczniów Jezusa. Taką modlitwę mieli 

uczniowie Jana. 

 

 Czy modląc się, nie zapominam prosić o łaskę, o dar modlitwy?  

 Czy prosząc o dar modlitwy, nie zaniedbuję się w nauce modlitwy?  

 Czy się w niej ćwiczę, doskonalę, poznaję liczne metody, rodzaje?  



 Czy pamiętam, że w odniesieniu do modlitwy trafne jest powiedzenie: "Praktyka 

czyni mistrza"?  

 Czy ucząc się modlitwy, cierpliwie dążą do mistrzostwa w rozmowie z Bogiem? 

 

 Poproszę o dar modlitwy.  

Odmówię z pełnym zaangażowaniem Modlitwę Pańską,  

tak jakbym powtarzał jej słowa za Jezusem. 

  

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: 
 

 Twoja prawica mnie wybawia, 

 Pan za mnie [wszystkiego] dokona. 

 Panie, na  wieki trwa Twoja łaska 

 nie porzucaj dzieła rąk Twoich!  (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: 
 

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Roman Brandstaetter "Krąg biblijny" 

 

21. WIDZENIE KOŚCI 

I przyszła zagłada... Przekraczając w roku 1941 po raz drugi granicę Palestyny - tym 

razem od wschodu, przez Allenby Bridge - miałem w uszach szum Egejskiego Morza, 

bijącego przed laty o burty "Polonii". Poza mną pozostał świat, który już więcej nie miał 

powrócić. Brytyjski oficer wprawnym ruchem przybił pieczątkę na moim sauf-conduit i z 

uśmiechem podał mi dokument. 

- Good-by. 

- Good-by. 

Oparty o poręcz mostu patrzyłem na zielone wody Jordanu.  

Pewnego zimowego dnia wróciły do mnie listy, które przed rokiem wysłałem przez 

Czerwony Krzyż do moich rodziców. Na odwrocie listów znajdowały się pieczątki, 

donoszące o wyjeździe adresatów w nieznanym kierunku. Ta formuła była w owym czasie 

w języku ludożerców równoznaczna z wiadomością o śmierci adresata. 

Czytając w prasie opisy rzezi, którą Hitler zgotował sześciu milionom ludzi w Polsce, 

starałem się wyobrazić sobie śmierć moich najbliższych. Ale bezskutecznie. Uświadomiłem 

sobie, że w porównaniu ze scenami zbiorowej zagłady w obozach koncentracyjnych                        

i komorach gazowych nawet obrazy Hieronima I Boscha były nieudolnym wyobrażeniem 

ludzkiego  bestialstwa, podobnie zresztą jak sceny z Dantejskiego Piekła czy z koszmarnej 

wizji Kafki z Kolonii karnej. Czyżby wyobraźnia pisarzy i artystów skapitulowała przed 

wyobraźnią zbrodniarzy? Zabrakło mi skali porównawczej.  

I byłbym prawdopodobnie stracił szacunek dla nader ubogiej pomysłowości genialnych 

odtwórców grozy, gdyby nie opis Ezechielowego widzenia kości, który w owym czasie 

przeczytałem w prorockiej księdze: 

"Dotknęła mnie ręka Pana, 

 Który uniósł mnie w duchu 

I postawił w środku doliny 

Pełnej kości. 

Oprowadził mnie dokoła nich, 

A było ich mnóstwo w owej dolinie, 

A były bardzo wyschnięte. 

I rzekł do mnie: 

 "Czyż mogą ożyć te kości, synu człowieczy?" 



Odrzekłem: 

"Panie, mój Wiekuisty, 

To tylko Tobie jest wiadome". 

I rzekł do mnie: 

"Prorokuj o tych kościach 

I mów do nich: 

 - Kości wyschnięte, słuchajcie głosu Pańskiego, 

Albowiem tak rzecze Pan, Wiekuisty, 

Do owych kości: 

- Tchnę w was ducha. Abyście ożyły. 

Zwiążę was ścięgnami. Oblekę was w ciało 

I obciągnę skórą, 

I duchem was wypełnię, 

Abyście ożyły i poznały. 

Że jestem Bóg". 

Prorokowałem, jak mi rozkazał, 

A gdy prorokowałem, powstał szelest, 

A potem łoskot 

I zbliżały się do siebie kości, 

Kości do kości. 

I ujrzałem, jak porastają 

W ścięgna i ciała, 

I pokrywają się skórą, 

Ale ducha w nich nie było. 

I rzekł do mnie: 

"Prorokuj do ducha, prorokuj, Synu człowieczy, 

i mów do ducha: 

- Tak rzecze Pan, Wiekuisty: 

Przybądź, duchu, od czterech wiatrów, 

I dmij w martwe ciała, 

Aby ożyły!" 

Prorokowałem, jak rozkazał, 

I wstąpił w nie duch, 

I ożyły, 

i stanęły na nogach, 

Jak ogromne wojska. 

I rzekł do mnie: 

"Te kości są całym domem Izraela, Synu człowieczy. 

A oni powiadają: 

- Wyschły nasze kości i znikła nasza nadzieja. Biada nam! 



Więc prorokuj i powiedz im: 

Tak rzecze Pan, Wiekuisty: 

- Otworzę wasze groby, 

I z grobów cię wywiodę, mój ludu. 

Zaprowadzę was do ziemi Izraela. 

I wówczas poznacie mnie, 

Że jestem Wiekuisty, 

Gdy otworzę wasze groby 

I z grobów cię wywiodę, mój ludu. 

I tchnę w was mojego ducha, 

I ożyjecie, 

I zaprowadzę was do kraju waszego, 

I poznacie, 

Że Ja, 

Bóg, 

To mówiłem i spełniłem!" 

Tak rzecze Bóg. 

(Ezechiel XXXVII, 1- 15) 

 

Nie widzę powodu, dla którego nie miałbym uwierzyć w prawdę tego prostego 

opowiadania o ożywionych kościach, pozostałych po ludziach, którzy "odjechali w 

nieznanym kierunku", skoro wierzę w prawdę o ludzkim bestialstwie, bardziej zawiłą niż 

prawda o radosnym zmartwychwstaniu.  

Słowa, które ongiś wypowiedział do mnie dziadek na łożu śmierci, zaczęły się 

nieubłaganie sprawdzać. W konfrontacji z groźną teraźniejszością coraz bardziej blakły 

książki, które dotychczas czytałem.  

Pozostała tylko Biblia. 

 

22. JAK CZYTAŁEM PISMO ŚWIĘTE W JEROZOLIMIE 
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Wprowadziłem się w Jerozolimie do nowego mieszkania. Dokładnie pamiętam ten 

sierpniowy dzień 1941 roku. Wieczorem - niebo porysowane było deszczem spadających 

gwiazd - usiadłem przy biurku i przerzucałem kartki Pisma Świętego. Uratowałem je w 

nader dramatycznych okolicznościach, podczas wojennej tułaczki, z rąk ludzi, dla których 

było zgorszeniem.  



Lubię ten egzemplarz. Jest stary - wydany w Warszawie w 1869 roku - pożółkły, 

oprawiony w mocną skórę, dziś już wytartą i sparciałą. Przerzucam kartki. 

Zatrzymuję wzrok na jednym z rozdziałów Ewangelii św. Jana i czytam: "Tedy im Go 

wydał, żeby był ukrzyżowany. I wzięli Jezusa, i wywiedli. A On, nosząc krzyż swój, 

wyszedł" (Ewangelia św. Jana, XIX, 16-17).  

Czytam te słowa raz, drugi, trzeci, czytam je po raz dziesiąty z gorączkowym 

podnieceniem, którego powodu nie umiem sobie wytłumaczyć. Szybkim spojrzeniem 

przebiegam kilka poprzednich i następnych wersetów, ale uwaga moja coraz natarczywiej 

skupia się dokoła tych trzech zdań, jakby w ich zasięgu znajdowało się coś, co w tej chwili - 

dosłownie w tej chwili - w miejscu, w którym przebywam, przesądzało o moim losie.   

Takie wrażenie odbiera prawdopodobnie rozbitek, gdy czuje, że zbawienny ruch fali 

wyrzuca go na piaszczysty brzeg.  

I nagle uzmysławiam sobie, że mieszkam przy Rechov Gaza, u wylotu doliny, z której 

według tradycji Rzymianie ścięli drzewo oliwne na krzyż dla Chrystusa. Stąd jej nazwa: 

Dolina Świętego Krzyża. 

Wstaję od biurka, wychodzę na taras - Rechov Gaza biegnie nieregularnym łukiem 

przez przedmieście Rechavia i przechodzi w Dolinę Świętego Krzyża, położoną między 

wzgórzami o pastelowych barwach - i patrząc w głąb doliny, staram się dociekliwą 

wyobraźnią odszukać domniemane miejsce, w którym rosła oliwka; zdaje mi się, że je 

znalazłem na zboczu wzgórza, pokrytym rzadką trawą i płowymi głazami, gdzie w 

przezroczystym mroku jerozolimskiej nocy majaczy kilkanaście oliwnych drzew. Oliwka 

odradza się ze swoich korzeni. Przez długich sześć lat byłem sąsiadem nieznanej oliwki, 

która może odrodziła się z korzeni swojej tragicznej siostry. 
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Piękny był widok na Dolinę Świętego Krzyża. Ponieważ z trzech okien mojego 

pokoju dwa wychodziły na zachód, codziennie śledziłem słońce kryjące się za 

bladofioletowe Góry Judejskie, falistą linią zamykające widnokrąg. Dolina leżała na szlaku 

wędrownych ptaków. Co roku wczesną wiosną widziałem klucze bocianów lecących z 

południa na północ. Leciały do Polski.  

Na dnie doliny wznosił się stary zamek, dobrze zachowany, o wysokich obronnych 

murach i warownych basztach, pełen korytarzy, dziedzińców, krużganków, połączonych z 

sobą zawiłą pajęczyną schodów.  

Zbudowany w V wieku po narodzeniu Chrystusa, zburzony przez jakichś najeźdźców ze 

wschodu, odbudowany przez cesarza Justyniana I Wielkiego, służył podczas wypraw 

krzyżowych jako warownia - krzyżowcy wznieśli tutaj kościół o pięknym sklepieniu, które 



ozdobili bizantyjskimi freskami - przetrwał do naszych czasów, a teraz, znalazłszy się                  

w posiadaniu prawosławnych mnichów, służył jako schronisko dla greckich                                       

i jugosłowiańskich uchodźców, zbiegłych z ojczyzny przed hitlerowskim najeźdźcą. 

Często odwiedzałem klasztor - wchodziło się do niego przez ciasną, prawie 

niewidoczną furtkę, ukrytą w murze, śmiesznie małą w porównaniu z olbrzymim masywem 

budowli - i wspinając się po niezliczonej ilości stromych schodów, krzyżujących się 

wzajemnie w różnych kierunkach, szedłem na mury, z których rozpościerały się dwa 

widoki, jeden na wewnętrzne dziedzińce zamczyska, podobne do głębokich studni, 

ocembrowanych zwojem kilkupiętrowych krużganków, a drugi - na Góry Judejskie, 

przypominające o tej porze dnia - gdy coraz dłuższe cienie kładły się na stokach - łagodnie 

falujące płótna namiotów, strażujących u podnóża zasypiającego nieba. Lubiłem zaglądać 

do klasztoru o zachodzie słońca.  

Wszystko było mi bardzo bliskie: góry o barwie płonącej miedzi, śpiew pasterzy 

wypasających kozy i owce, nad klasztorem złote domy Rechavii, a po drugiej stronie smugi 

dolin, ciągnących się w głąb Judei, i klangor żurawi, i cisza, ogromna cisza mimo 

zawodzenia pasterzy i ptasich rozhoworów. 

Ale poza ciszą jest w tym krajobrazie jeszcze jedna osobliwość, równie jak ona 

niewidzialna, ożywiająca swoją obecnością całą przestrzeń od ziemi aż po niebo i po 

najdalsze krańce widnokręgu, jedna z owych ledwo wyczuwalnych rzeczywistości, które 

jednak, odczute w sposobnej porze, napełniają człowieka jednocześnie zdumieniem, trwogą 

i zaufaniem.  

Mam na myśli lekki powiew wiatru, tak lekki, że należało dobrze wytężyć słuch, by 

usłyszeć jego ściszony szum, i długo wpatrywać się w zastygłe w przerażeniu oliwki, by 

dostrzec drżenie ich liści. Te szumy i drżenia, objawione w całkowitym bezszumie                        

i bezdrżeniu, zdają się być odbiciem tamtego powiewu, który przed wiekami zmusił proroka 

Eliasza do wyjścia z jaskini i zasłonięcia twarzy połą płaszcza.  

Ilekroć stałem pod basztą, wysoko wzniesioną nad warownią, poruszony biblijnym 

przypływem przeszłości, płynącej z tamtej strony wieczoru, oddychałem niemal z ulgą, gdy 

drwiący odgłos samochodowego klaksonu lub chrapliwy jazgot kłócących się mieszkańców 

klasztoru zagłuszał moje zasłuchanie w odległy tekst Pisma Świętego: 

A oto Pan przechodził mimo, 

A przed Panem szedł gwałtowny wicher, 

Który wywracał góry i kruszył skały, 

Ale Pan nie był w wichrze. 

A po wichrze - trzęsienie ziemi! 

Ale Pan nie był w trzęsieniu ziemi. 

A po trzęsieniu ziemi szalał ogień, 



Ale Pan nie był w ogniu. 

A po owym ogniu - szum cichego powiewu... 

Skoro Eliasz go usłyszał, zasłonił twarz płaszczem 

I wyszedłszy, stanął przy wejściu do jaskini. 

A wtedy odezwał się głos, mówiący do niego: 

"Co czynisz tutaj, Eliaszu?" 

(Trzecia Księga Królewska XIX, 11 b -13) 

 

Zapadła noc. Schodziłem ostrożnie z murów średniowiecznej warowni, a gdy wreszcie 

wyplątałem się z sieci schodów i dziedzińców i stanąłem przed furtą, pomyślałem, że  

Bóg stworzył tę ziemię, aby świadczyła prawdzie, którą zapisał w Piśmie Świętym. 
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Wstając rano, podchodziłem do okna i patrzyłem na Dolinę Świętego Krzyża. Jedząc 

śniadanie na tarasie, siedziałem twarzą zwrócony do Doliny Świętego Krzyża. 

Przechadzając się po pokoju, odruchowo lub z rozmysłem patrzyłem na Dolinę Świętego 

Krzyża. Ta dolina weszła w obręb mojego życia, w krwiobieg moich codziennych zajęć i, 

będąc stale w polu mojego widzenia, stała się cząstką moich codziennych wzruszeń.  

Gdy pewnego dnia sięgnąłem po Pismo Święte i, czytając dzieje Wielkiego Tygodnia  

w opisie św. Jana, znowu natrafiłem na zdanie: "Tedy im Go wydał, żeby był 

ukrzyżowany. I wzięli Jezusa, i wywiedli. A On, nosząc krzyż swój, wyszedł..." - 

czułem, jak to zdarzenie, obwiedzione ramami moich okien, jak żywy obraz, bez 

uszczerbku dla swej tragicznej wielkości i głębi, nie tylko mieści się w moim życiu, ale 

zaczyna je w niezrozumiały dla mnie sposób przenikać i uzupełniać.  
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Wydaje mi się, że fluid tej ziemi, na pewno różniącej się od wszystkich ziem świata, 

tworzy z historycznych zdarzeń, rozgrywających się tutaj od niepamiętnych wieków, 

zamknięty, rodzinny krąg o magicznej mocy, dzięki której wszystko, co było, nadal jest 

obecne i wciąż trwa w ludziach i obok ludzi, w ich obyczajach, przyzwyczajeniach, w 

sposobie życia, w zjawiskach przyrody.  

Czytając pewnej nocy w Ewangelii św. Mateusza opis ukoronowania cierniem Jezusa: 

"I uplótłszy koronę z ciernia, włożyli na Jego głowę i dali trzcinę w prawą rękę Jego, a 

upadając przed Nim na kolana naśmiewali się z Niego, mówiąc: Bądź pozdrowiony, 

Królu Judejski" (Ewangelia św. Mateusza XXVII, 29) - ujrzałem przed oczami scenę, 

której byłem świadkiem w Palestynie w 1935 roku.  



W jednym z wielkich kibuców - zdaje mi się, że był to Ejn Charod - podczas mojej 

rozmowy z żydowskim chłopem, jego mały synek, baraszkując opodal w krzakach, 

skaleczył się w palec. Ojciec pokazał mi kolczastą gałązkę i powiedział: "Tym skaleczył się 

ten łobuz. Wie pan, co to jest? To jest krzak ciernisty, z którego uwito koronę dla 

Chrystusa". 

Wziąłem do ręki długi kolec, który ojciec wyciągnął ze stopy płaczącego dziecka,                    

i wydawało mi się, że trzymam w palcach żywe słowo Ewangelii. 
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Jest późna jesień. Wróciłem do domu zmęczony. Bolała mnie głowa. Wiedziałem             

z moich dotychczasowych doświadczeń, że newralgiczne łupanie pod czaszką jest 

zapowiedzią zbliżającej się zmiany pogody. Wyciągnąłem się na tapczanie i zacząłem 

medytować na temat meteorologiczny: wielomiesięczne upały dały nam się wszystkim we 

znaki, byłoby więc dobrze, gdyby wreszcie spadł pierwszy deszcz, ale niestety jest dopiero 

październik, zatem nikła nadzieja na orzeźwiającą ulewę. A może jednak? Nie, jeszcze za 

wcześnie. Chociaż, kto wie? Ponieważ powietrze jest czyste, widoczność dobra, nie wydaje 

się, aby zbliżał się chamsin. Ale deszcz w październiku jest rzadkim zjawiskiem.  

Zwlokłem się z tapczanu, wyjąłem z szafy butelkę dżynu, nalałem kilka sporych łyków 

do szklanki i zmieszałem je z chłodną wodą z dżary stojącej w cieniu pod ścianą. Usiadłem 

przy stole, zapaliłem fajkę i powoli sączyłem napój, którego rozrzedzone ingrediencje 

kojąco podziałały na ból głowy.  

Na biurku leżał rękopis mojego dramatu o życiu Rembrandta, Powrót syna 

marnotrawnego - przypowieść o powrocie syna marnotrawnego głęboko wrosła w moje 

życie i twórczość i określiła je w osobliwy sposób - nad którym od roku pracowałem.  

Naszła mnie chęć pisania, ale szybko minęła, bo przecież nie miało sensu siadać do 

pracy, skoro za godzinę powinienem był być w "Polish Information Centre", gdzie miałem 

nocną służbę przy nasłuchu radiowym.  

Chcąc zabić dłużący się czas, sięgnąłem po Biblię, przeczytałem kilka Psalmów, kilka 

wersetów z Koheleta, a potem z Ewangelii św. Łukasza przypowieść o sługach czuwających 

i świętym płomieniu, i już zamierzałem odłożyć Pismo Święte - byłem zbyt zmęczony, aby 

móc się skupić - gdy wtem mój wzrok ześliznął się po otwartej stronicy i zatrzymał się na 

kilku zdaniach.  

Czytałem je wielokrotnie, ani razu jednak dotychczas nie wzbudziły we mnie 

szczególnego zainteresowania czy głębszej refleksji ani też nie powracały w moich 

rozmyślaniach o Chrystusie. Przebiegałem je dotychczas obojętnym wzrokiem, a one, 

posłuszne mojej nieuwadze, zapadały w pustkę. Teraz wydały mi się bardzo bliskie. 

Dlaczego?  



Przeczytałem je znowu: "Mówił do ludu: Gdy widzicie obłok ukazujący się od 

zachodu, zaraz mówicie: Przychodzi gwałtowny deszcz. I tak bywa. A gdy wiatr 

wiejący od południa, mówicie: Gorąco będzie. I tak bywa" (Ewangelia św. Łukasza XII, 

54-55).  

Słowa te olśniły mnie swoją materialną obecnością i niezwykłą plastyką wyrazu. Były 

sprawdzalne za pomocą tego, co teraz przeżywałem.  

A chociaż głęboka i mądra myśl tego obrazu nie dotarła do mnie, przebywanie 

Chrystusa w krajobrazie rozciągającym się przed moimi oknami wyczuwałem niezwykle 

wyraziście i intensywnie. Wyszedłem na taras. Niebo było czyste.  Na zachodzie ani jednej 

chmury. Natomiast od południowego wschodu, od pustyni począł dąć skwarny wiatr. 

Powiało ogniem. Zbliżała się burza piaskowa. 

Wielka była moja wdzięczność dla dokładności Ewangelisty, który przed niemal 

dwoma tysiącami lat zapisał w swojej księdze poczynioną przez Chrystusa obserwację                    

o ruchu pustynnego powietrza. Jego gorący powiew czułem teraz na mojej twarzy. 
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Czytanie Pisma Świętego na tle Chrystusowych krajobrazów Ziemi Świętej było dla 

mnie jedynym w swoim rodzaju przeżyciem, pozwoliło mi bowiem skonfrontować prawdę 

biblijną z prawdą tej ziemi, z jej ludźmi, i dzięki temu lepiej zrozumieć sens zdarzeń 

rozgrywających się tu przed dwoma tysiącami lat. 

 

Chrystusowe krajobrazy... 

Jak inaczej określić tę krainę trzech klimatów, wysokich gór i największej na świecie 

depresji, wniebowstępującej Góry Oliwnej i piekła Morza Martwego, dymiącego oparami 

soli i siarki - Z głębokości wołam do Ciebie, Panie! - łagodnych i urodzajnych pól Genezar  

i Saronu i bazaltowych strumieni, zastygłych w bezpłodne skały Sodomy, krainy przeciętej 

olbrzymią rozpadliną Gór, przypominającą szatę rozdartą patetycznym gestem izraelskiego 

żałobnika?  

Jak inaczej określić tę ziemię ładu, przeciwności i dziejów, wciąż trwających                              

i odradzających się jak oliwki ze swoich korzeni? Lice jej wyrzeźbiła genezyjska myśl 

Pana. Ona ukształtowała oblicze krajobrazu, ona kazała równinom Saronu i Szefeli, 

ciągnącym się z północy na południe wzdłuż Morza Śródziemnego, wstępować powoli ku 

modlitewnym górom Judei w majestatycznym rytmie "pieśni wstępujących pod górę", ona 

umieściła Jerozolimę w sercu gór i ona kazała im potem w szaleńczym skoku Azazela, 

kozła ofiarnego, dźwigającego na sobie wszystkie grzechy synów Izraela, runąć w otchłań 

Morza Martwego. 



Na podobieństwo krajobrazu ukształtowały się twarze i dusze tych ludzi, którzy sumą 

swoich rysów, gestów, prac, obyczajów i nawyków potwierdzają tekst biblijny                      

i przyświadczają jego prawdzie.  

Widziałem fellacha orzącego ziemię sochą i rozbijającego ościeniem twarde bryły 

ziemi, jak ongi, za czasów Chrystusa.  

Widziałem Góry Gilboa przeklęte przez Dawida, wciąż jałowe i puste.  

Widziałem źródła wody odkryte przez Żydów, według wskazówek zawartych              

w Piśmie Świętym.  

Widziałem zbiory botaniczne w Uniwersytecie Hebrajskim, gdzie zgromadzone są 

wszystkie rośliny wymienione w Starym i Nowym Testamencie.  

Widziałem wykopaliska potwierdzające prawdę Pisma Świętego.  

Widziałem ludzi, którzy, nałożywszy na swoje twarze podobieństwo do biblijnych 

postaci, zjawiali się przed moimi zdumionymi oczami jak ucieleśnione zjawy                        

z niewidocznej, ale nigdy nie minionej przeszłości:  

 żydowskiego rybaka na targu rybnym w Tyberiadzie, nieco przysadzistego, o 

rozrośniętych barach, o ciemnej twarzy, niebieskich oczach i kędzierzawej, krótko 

strzyżonej brodzie - zaprawdę, żywy portret św. Piotra!   

 widziałem na drodze prowadzącej z Nazarethu do jeziora Kinereth samotnie idącego 

Żyda jemenickiego, podpierającego się laską pasterską, wysokiego, smukłego, o 

kruczych kędziorach i oczach jak płonące węgle - zaprawdę, żywa postać tragicznego 

króla Saula, zstępującego z biblijnych zwojów w światło dzienne!  

 widziałem w Nazareth modlącą się w skupieniu w Grocie Zwiastowania 

dziewczynkę o pięknych, regularnych rysach smagłej twarzy, która oświetlona 

płomieniami świec trzepocącymi pod niewidzialnym powiewem - nie mogłem 

dociec, skąd płynie ten powiew - przywoływała z głębi Ewangelii postać Panny, 

wypełniającą przed wiekami swoją obecnością ściany tej groty. "Zdrowaś Maryjo" 

wypowiedziane błagalnym szeptem, dziewczęcymi ustami, brzmiało jak echo 

tamtych lat.  

Słyszałem o pewnym żydowskim lekarzu w Bethlehem, który codziennie rano podczas 

modlitwy w miejscowej synagodze odmawiał z synowskim oddaniem kadisz, modlitwę za 

umarłych, za Jeszuę ben Josef z Nazarethu. Czy ten lekarz był obrazem rabbiego 

Nikodema? A może Josefa z Arymatei? A może jakiegoś innego pobożnego faryzeusza?  

Gdy na wiosnę 1945 roku ruszyłem w jedną z kolejnych wędrówek po kraju, 

przekonałem się znowu naocznie, że nawet anachronizm świadczy o biblijności tej ziemi.  



Pamiętam jeden taki wieczór w Emek Jezreel. Miarowy rytm pracujących kombajnów 

zlewał się harmonijnie z krokami Noemi, zbierającej kłosy na polu Booza, i przypominał 

Obietnicę Pańską o obfitości tych nizin i dolin.  

Błękitna mgła spowijała widnokrąg i dlatego trudno było odróżnić, gdzie kończy się 

ziemia, a zaczyna niebo. Ale nie miało to już żadnego znaczenia w obliczu nadciągającej 

nocy, która, nie przeżywając rozdwojenia uczuć, z jednaką tkliwością zagarniała dla siebie 

wszystko, co było bliskością i dalą. Robotnicy schodzili z pola. Krajobraz wyludnił się                 

i zamarł w ciszy.  

Tylko zapach kwitnących pardesów stawał się coraz  mocniejszy, ale nie było to już 

zasługą nocy, lecz powiewu, który każdym swoim podmuchem przynosił coraz to nowe fale 

odurzającej woni pomarańczowych kwiatów, zawierających w sobie w nieomylnym, 

macierzyńskim przeczuciu okrągłość, barwę i soczystość dojrzałego owocu.  

A chociaż za czasów biblijnych nie było tu drzew pomarańczowych, ilekroć czytam 

teraz o wędrówkach Chrystusa przez galilejskie wsie, czuję na przekór prawdzie 

historycznej zapach pomarańczowych sadów, wypełniających złotym aromatem słowa, 

które wówczas wypowiadał do uczniów. 
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Świta. Wróciłem do domu po całonocnej pracy. Słyszę zawodzenie szakali.                    

Nie mogę zasnąć. Głowę mam pełną wojennych komunikatów, upiornych wiadomości    o 

hitlerowskich rzeziach, egzekucjach, komorach gazowych, w uszach huczy mi jeszcze 

wrzask Hitlera, bestii, "której dano władzę nad wszystkimi narodami, pokoleniami, 

językami i ludami". Gdzieś daleko, daleko nad Jerozolimą bije samotny dzwon.                       

Z Doliny Świętego Krzyża dolatuje pobekiwanie owiec i ryk osła.  

Sięgam po Pismo Święte i czytam ostatni rozdział Apokalipsy: 

I pokazał mi czystą rzekę życia, 

Przeźroczystą jak kryształ, 

Płynącą z tronu Boga i Baranka. 

W środku ulicy, 

Po obu stronach rzeki, 

Stoi Drzewo Życia, 

Które rodzi dwanaście owoców 

I wydaje swój owoc każdego miesiąca. 

A liście Drzewa są lekarstwem narodów. 

I nie będzie już niczego. Co jest przekleństwem. 

A będzie w nim stolica Boga i Baranka, 

A słudzy Jego będą Mu służyć I oglądać Jego oblicze, 



A Jego Imię będzie na ich czołach. 

I nie będzie już nocy, 

I nie będzie im potrzebne światło świecznika 

Ani światło słońca, 

Albowiem Bóg, Pan, będzie ich oświecał, 

Pan 

Będzie ich oświecał 

I będą królowali 

Od wieczności do wieczności... 

(Apokalipsa św. Jana XXII, 1-5) 

 

Wiem, że te słowa wyszły z otaczającego mnie krajobrazu, nasyconego obecnością 

Chrystusa, z gór i dolin Judei ścielących się za moimi oknami w gorących promieniach 

poranka, i zaludniły Świętą Księgę, którą czytam. 

 

 

 


