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Gdy Jezus to usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz 

tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo.  Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. 

Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych.  

 A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: Miejsce to jest puste i pora 

już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie 

żywności! Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im 

jeść! Odpowiedzieli Mu: Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb.  On rzekł: 

Przynieście Mi je tutaj!  

 Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w 

niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś 

tłumom. Jedli wszyscy do sytości, i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych 

koszy ułomków.  Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc 

kobiet i dzieci. 
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[14, 13-14] 

W ewangeliach wielokrotnie czytamy, że Jezus i Jego uczniowie często przemierzali w 

tę i we w tę Jezioro Galilejskie w łodziach rybackich. Był to szybszy sposób dostania się 

na przeciwległy brzeg niż wędrowanie wokół jeziora na piechotę. 

Była to również dla Jezusa okazja do oddalenia od tłumów, by być osobno. 

Oczywiście, jeśli - tak jak w tym wypadku - roznosiła się wieść o tym, gdzie zmierza, 

wówczas szybko zbierał się tłum, chcący Go spotkać, gdy przybędzie. 

Mimo to, nic w zachowaniu Jezusa nie świadczy, by był tym poirytowany.               

Zamiast tego zlitował się nad nimi, gdy spojrzał na wielkie morze ludzi głodnych                 

i o zbolałych sercach, którzy tłoczyli się wokół Niego. Choć zmęczony, Jezus pozwolił 

przyjść do siebie chorym i cierpiącym. 
 

[14, 15-19]    

W końcu zapad wieczór i uczniowie zaczęli doradzać rozesłanie ludzi, by zakupili sobie 

żywności. 

Na to rozważne zalecenie Pan odpowiedział:  

Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść. 

Wszystkim, co mieli, było kilka chlebów i ryb. To z trudem wystarczyłoby na posiłek 

dla Jezusa i Jego uczniów! Przed nimi zaś stał tłum liczący kilka tysięcy osób. 

 

Dla Jezusa jednak zapasów tych było aż nadto. 

Kazał ludziom usiąść (czy też "spocząć"1) i, jak gospodarz na żydowskiej uczcie, 

odmówił błogosławieństwo, następnie, połamawszy chleby, dał je uczniom, by rozdali je 

ludziom. 

Tutaj ewangelista z dużą powściągliwością przekazuje relację o cudzie, który łamie 

wszystkie znane nam prawa fizyki. Chleba i ryb po prostu wciąż przybywało. 

Nikt nie wiedział, jak się to dzieje. Pewne było jedynie to, że  

szczodrość Jezusa płynęła w nadmiarze. 

 

Lecz rozmnożenie chlebów, choć spektakularne, nie było wydarzeniem 

bezprecedensowym.  

 

 

 
1 Zwyczajem starożytnych spożywano uroczysty posiłek na półleżąco. Dlatego potrzebny był ktoś, kto podawał 
potrawy biesiadnikom. O "leżeniu" przy jedzeniu mówi się w Mt 8,11; 9,10; 22,10-11; 26,7.10 - przyp. red. nauk. 



W Starym Testamencie opisano podobne cuda związane z pożywieniem. 

❖ Przychodzi tu na myśl manna zsyłana z nieba, by nakarmić Izraelitów na 

pustyni (Wj 16,4-21). 

❖ Także Eliasz przebywając u ubogiej wdowy z Sarepty Sydońskiej, sprawił, że jej 

nieomal pusty dzban i wyczerpana baryłka z oliwą dostarczały jej domowi 

pożywienia przez cały okres przedłużającego się głodu (1 Krl 17,8-16). 

❖ Najbardziej podobny do opisywanej tu sytuacji jest cud dokonany przez następcę 

Eliasza, Elizeusza, który rozmnożył dwadzieścia chlebów dla setki ludzi,                   

z czego i tak zostały resztki (2 Krl 4,42-44: " Pewien człowiek przyszedł                                  

z Baal-Szalisza, przynosząc mężowi Bożemu chleb z pierwocin, dwadzieścia chlebów 

jęczmiennych i świeżego zboża w worku. On zaś rozkazał: Podaj ludziom i niech 

jedzą! Lecz sługa jego odrzekł: Jakże to rozdzielę między stu ludzi? A on odpowiedział: 

Podaj ludziom i niech jedzą, bo tak mówi Pan: Nasycą się i pozostawią resztki.  Położył 

więc to przed nimi, a ci jedli i pozostawili resztki - według słowa Pańskiego.") 

Gdy uwzględni się ten kontekst, cud dokonany przez Chrystusa pokazuje, że  

posiada On jeszcze większą moc niż prorocy Izraela, 

miał bowiem do dyspozycji mniej chlebów niż Elizeusz, a nakarmił tłum o wiele 

większy! 

 

Lecz nie wyczerpuje to znaczenia tego czynu Jezusa. 

Rozmnożenie chlebów nie tylko kieruje naszą uwagę wstecz, do Starego Testamentu; 

zwraca nas też w przyszłość, ku ustanowieniu Eucharystii. 

Czytelnikom znającym relację o ostatniej wieczerzy raczej nie umknie powiązanie 

między tymi wydarzeniami, ponieważ Mateusz używa do opowiedzenia o nich podobnych 

pojęć. 

Należy zauważyć, że  

❖ oba mają miejsce o tej samem porze dnia (wieczorem, 14,15; 26,20),  

❖ obecni zaś przy nich przyjmują taką samą postawę (półleżącą, 14,19; 26,20). 

❖ Podobnie w obu przypadkach Jezus dokonuje z chlebem tych samych czynności  

i to w tej samej kolejności (wziął, odmówił błogosławieństwo, połamał, dał, 

14,19; 26,26) 

Bez wątpienia  

Mateusz uznaje rozmnożenie chlebów za znak zapowiadający Eucharystię,  

która będzie rozdawana w postaci komunii tłumom ludu Bożego. 
 

 

 

 

 

 



[14, 20] 

Gdy rozdano chleby, jedli wszyscy do syta. Jezus zapewnił ludziom tyle 

jedzenia, ile potrzebne było do pełnego posiłku. 

W rzeczy samej, uczniowie zebrali dwanaście pełnych koszów resztek. 

To sugeruje, że w wydarzeniu tym kryje się jeszcze jedna warstwa symboliczna: 

Jezus powołuje dwanaście pokoleń Izraela, nie chce bowiem, by którekolwiek             

z nich zaginęło. 

Ten aspekt misji Mesjasza jest ujawniony też gdzie indziej w Ewangelii 

Mateusza, w postaci powołania przezeń dwunastu uczniów (10,1-4) i obiecania im 

władzy pasterskiej nad dwunastoma pokoleniami (19,28). 

Epizod ten kończy się oszacowaniem liczby zgromadzonych na pięć tysięcy 

mężczyzn, która to liczba nie uwzględnia obecnych tam kobiet i dzieci2. 

Po ich dodaniu całkowita liczba byłaby trzykrotnie lub czterokrotnie większa. 

 

 

I czytanie :  Iz , 55, 1-3 (Biblia Tysiąclecia) 

 

 

 O, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie 

pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, <dalejże, kupujcie> bez pieniędzy i bez 

płacenia za wino i mleko!  

Czemu wydajecie pieniądza na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę - na 

to, co nie nasyci?  

Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje 

tłustych potraw.  

Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza 

wasza żyć będzie.  

Zawrę z wami wieczyste przymierze: są to niezawodnie łaski dla Dawida.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
2 Taki sposób liczenia tłumów ma oparcie w tradycji żydowskiej (zob. Wj 12,37) 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

➢   Św. Hieronim3 
 

Zachęta do prawdziwej mądrości 
 

 [Izajasz] zachęca wiernych do Bożej rzeki pełnej wody, której prąd raduje miasto Boże, 

aby pili wodę ze źródeł Zbawiciela, który mówił do Samarytanki:  

„Gdybyś znała łaskę Boga i wiedziała, kim jest Ten, kto do Ciebie mówi: «Daj mi 

się napić», prosiłabyś Go, by ci dał wodę. Woda, którą Ja mu dam stanie się dla niego 

źródłem wytryskającym na życie wieczne” (J 4, 10, 14).  

O tych wodach [Jezus] wołał w świątyni:  

„Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do Mnie i niech pije. Kto zaś będzie pił z wody, 

którą Ja mu dam, rzeki wody żywej wypłyną z jego wnętrzności” (J 7, 37),  

a określa tym Ducha Świętego, którego wierni mieli przyjąć i o którym Prorok wołał 

mową mistyczną:  

❖ „Pragnie dusza moja do Boga żywego” (Ps 41, 2) i znowu:  

❖ „U Ciebie jest źródło” (Ps 35, 10), które samo o sobie mówi: „Mnie opuścili, 

źródło wody żywej i wykopali sobie pokruszone studnie, które nie mogą 

zatrzymać wody” (Jr 2, 13).  

Te zaś wody rozsiewają chmury, do których dochodzi prawda Boża. I jak napisano:              

„A chmury będą rozsiewały sprawiedliwość” (Iz 45, 8).  

Nakazuje się więc pragnącym, by nikt nie pił burzliwych wód Sioru i kłębiących się 

głębi asyryjskich, ale niech idą do Siloe toczącej wolno swe wody. I niech nie lękają się 

ubóstwa mowy, jeśli nie mają wartościowych pieniędzy, lecz niech słuchają apostoła 

mówiącego: „Łaską zbawieni jesteście” (Ef 2, 8), Pan zaś mówi do uczniów:  

„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10, 8).  

W dziwny więc sposób sprzedają wody bez pieniędzy, i nie piją ich i jedzą: owe 

bowiem wody i chleb zstąpiły z nieba... Są bowiem pieniądze bardzo złe, podobnie jak i 

srebro, które gani Pismo, gdy mówi: „Pieniądze dane podstępem są uważane za 

gliniany czerep” (Prz 26, 23 LXX), a w innym miejscu: „Pieniądze wasze naganne”                  

(Jr 6, 30).  

 
3 Hieronim, św. (347–419). Pisarz łaciński, doktor Kościoła. Po burzliwym życiu osiadł w Betlejem i tam przebywał 

do śmierci. Był znakomitym egzegetą: jemu zawdzięczamy Wulgatę – częściowy przekład nowy, częściowe 

poprawienie starego tłumaczenia Biblii. Napisał liczne komentarze biblijne. Pozostawił wiele listów, traktatów 

teologicznych i innych prac, m.in. przekład pism, Orygenesa i pachomiańskich pism monastycznych. 



Jest jednak i srebro, które jest porównywane z mową Bożą: „Mowy Pana – mowy 

czyste, jak srebro wypróbowane ogniem ziemskim, stokroć oczyszczone” (Ps 11, 7).  

Pogardziwszy więc tym srebrem i pieniędzmi, za które nie możemy zakupić wód 

Pańskich, dążmy do Tego, który trzyma kielich Tajemnicy i mówi do uczniów:  

„Bierzcie i pijcie, to jest krew moja, która za was będzie wylana na odpuszczenie 

grzechów” (Mt 26, 27n).  

To zaś wino miesza także mądrość w swoim naczyniu, i wszystkich głupców 

niemających mądrości światowej zachęca do picia. Kupujmy nie tylko wino, ale i mleko, 

które oznacza niewinność maluczkich, a które wedle zwyczaju będącego aż do dziś jest 

podawane jako typ w Kościołach zachodnich, aby odrodzonym w Chrystusie [tj. 

ochrzczonym] rozdzielano mleko i wino.  

O tym mleku mówił  

❖ Paweł: „Mleko wam dałem jako napój, a nie stały pokarm” (1 Kor 2, 3), a  

❖ Piotr: „Jako nowonarodzone dzieci pożądajcie mleka duchowego” (1 Pt 2, 2).  

Stąd też i Mojżesz świadczy w mowie mistycznej, że wino i mleko były w męce 

Chrystusa: „Oczy jego są wdzięczne dzięki winu, a zęby białe od mleka” (Rdz 49, 12).  

W tym miejscu Septuaginta przełożyła zamiast „mleko” – „tłustość”.  

Stąd też święty mówi w psalmie:  

„Jak tłustością zapełniła się moja dusza” (Ps 62, 6), a w innym miejscu:  

„Pożywił ich wyborną pszenicą i miodem ze skały ich nasycił” (Ps 80, 17).  

Tu „wyborna pszenica” nie oznacza nic innego jak ciało mistyczne, do którego Pan 

zachęca swoich uczniów, mówiąc: „Jeśli nie będziecie pożywali ciała mego i pili z mego 

kielicha, nie będziecie mieli w sobie życia” (J 6, 54).  

Stąd też Jezus został wydany w Getsemani, która to nazwa oznacza „dolina opływająca 

tłustością”, czyli najbardziej tłusta. Gani także tych, którzy idą za światową mądrością 

oraz za przewrotnymi i zmyślonymi naukami heretyków, za tradycjami faryzejskimi oraz 

za wszelkimi fałszywymi naukami, które powstają przeciw Bogu i tych, którzy za 

ogromną cenę i ciężką pracą zdobywają srebro dla tego zawodu, który nie przynosi chleba 

i pocą się, by zdobyć te pokarmy, które nie mogą nasycić.  

Z tego więc wynika, że nie trzeba iść za tą mądrością, która się przejawia w liściach i 

kwiatach słów, ale nie w najgłębszym wnętrzu i owocach rozumu, która nie przemija jak 

złoto, ale prawdziwie ożywia duszę.  

Abyśmy się więc jej nauczyli, nie potrzeba ani przekraczać mórz, ani też wielkich 

pieniędzy, bo blisko jest słowo na ustach naszych i w naszym sercu.  

 



 
 

Roman Brandstaetter "Krąg biblijny" 

 

34. CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO JAKO MODLITWA 

 

1 

Modlimy się na różne sposoby.  

Ale czy modliliśmy się kiedykolwiek za pomocą lektury Pisma Świętego? Spróbujmy je 

na ślepo otworzyć. Może natrafimy na opowiadanie o nocy w Gethsemani, może na 

lamentację Jeremiasza, może na przypowieść o synu marnotrawnym, o miłosiernym 

Samarytaninie, na opis Ostatniej Wieczerzy lub na Hymn o Miłości św. Pawła, może na 

fragment Izajasza lub wizję Apokalipsy.  

Nie zwracajmy uwagi na komentarze, nawet najmądrzejsze.  

To, co przeczytamy, starajmy się zastosować do naszego życia, do naszego czasu, do 

bliskich nam ludzi, do naszych doświadczeń i przeżyć. Nasze usiłowania nie pójdą na 

marne.  

Po chwili poczujemy, jak przeczytany tekst wraz ze swoimi obrazami, wartką akcją                  

i dramatycznym konfliktem przeobraża się w osobliwą modlitwę, aczkolwiek nasz 

współudział w niej ogranicza się wyłącznie do uważnej lektury, do zatrzymywania się od 

czasu do czasu przy jakimś trudnym szczególe i do powtórnego, jeszcze uważniejszego 

odczytania go w milczeniu.  

Myśl wyrażona w zdaniu ustala właściwą hierarchię wartości i każe nam zastanowić się 

nad smutkiem naszego życia i nad nieładem, który w nim panuje. Wtedy spostrzeżemy, że 

nie wypełniliśmy ani jednego z zaleceń Bożych. Bez tej konfrontacji z Bogiem nie ma 

prawdziwej modlitwy. Jest to konfrontacja nader bolesna, gdyż uzmysławia nam, jak bardzo 

jeszcze nie jesteśmy chrześcijanami. "Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie, wejdzie 

do Królestwa Niebieskiego, ale ten, który wypełnia wolę mojego Ojca, będącego                     

w niebie" (Ewangelia św. Mateusza, VII, 21).  

Słowa Pisma Świętego dobitnie uprzytomniają nam odległość, która dzieli nasze 

pogańskie wnętrze od ducha Chrystusowego Prawa.  

Modlić się - nie znaczy tylko prosić.  

Modlić się - znaczy również otrzymywać naukę od Boga. 



 

2 

Chrystus jest także Sędzią. Jest surowym Sędzią, gdy miota klątwy na miasta galilejskie 

i na faryzeuszów, gdy uśmierca drzewo figowe, gdy wyrzuca przekupniów z przedproża 

Świątyni. Jest wówczas Bogiem zapalczywości i gwałtownego gniewu, jest jahwicznym 

Chrystusem, który wstrząsa podstawami świata. Gdy w Apokalipsie dokonuje sądu nad 

ludzkością, ma rysy twarzy swojego Ojca. Baranek, nic nie tracąc ze swojej miłosiernej 

łagodności, staje się lwem. 

Istnieje zasadnicza różnica między pojęciem SŁOWA (LOGOS) u Greków, a SŁOWA 

(DAWAR) u Izraelitów.  

Logos dla Greka - jak wskazuje na to rdzeń rzeczownika logos - oznacza zbieranie, 

uporządkowanie, mówienie, powściągliwość, umiarkowanie, obliczanie, rozsądek, podczas 

gdy hebrajskie Dawar w świadomości Izraelity jest pojęciem oznaczającym nieustanny ruch 

naprzód; jest identyczne z pojęciem czynu. Dawar jest dynamiczną Wszechmocą Pana, 

żywiołową erupcją Jego Mocy. Moim zdaniem jego pełny sens oddać można w polskim 

przekładzie za pomocą neologizmu: Słowoczyn.  

Dla Johanana ben Zebadia, czyli dla św. Jana Ewangelisty i Apostoła, Słowo w Prologu 

Czwartej Ewangelii i Apokalipsie nie było powściągliwym, statycznym Logosem, ale 

hebrajskim Dawar, dynamicznym żywiołem, który jest w wiecznym ruchu, manifestującym 

swój wieczny Byt w nieustannych czynach i wybuchach, wyrokach i rozkazach, będących 

równocześnie ich wykonaniem.  

Wystarczy przeczytać w Apokalipsie św. Jana opis Chrystusa-Słowa, odzianego               

w krwawą szatę i cwałującego na białym koniu, aby się przekonać o jahwicznej substancji 

Janowego Słowa: 

I ujrzałem 

Otwarte niebo, 

I oto widzę: 

Biały koń, 

A na nim siedzi 

Ten, który nazywa się Wierny i Prawdziwy, 

I sprawiedliwie sądzi i walczy. 

Jego oczy są ognistym płomieniem, 



A na czole Jego, wielokrotnie koronowanym, 

Imię wypisane, 

Którego nikt nie zna, 

Tylko On 

Sam. 

Odziany jest w płaszcz nasycony krwią, 

A imię Jego brzmi: 

Słowo Boga. 

Ciągną za Nim niebieskie wojska 

Na białych koniach, 

Okrytych lnianą tkaniną, białą i lśniącą. 

Z ust Jego wychodzi ostry miecz, Którym powali ludy. 

Sam wypasać je będzie żelazną laską 

I sam ugniatać będzie w kadzi 

Winne grona gniewnej zapalczywości 

[Boga, Wszechwładcy. 

A na Jego płaszczu, Na biodrze Wypisane imię: 

Król nad królami I Pan nad panami. 

(Apokalipsa św. Jana, XIX, 11-16) 

 

Powinniśmy modlić się tą wizją, a modląc się pamiętać, że ona jest sądem nad nami.  

Całe nasze wnętrze musimy nastroić na błagalny ton oskarżonego, żebrzącego o łaskę               

u Sędziego, którego nie można oszukać oleodrukową pobożnością, nędznym kłamstwem                 

i przekupić udaną skruchą.  

 

 



Modląc się wersetami Apokalipsy, opisującymi Sąd Ostateczny, miejmy przed oczami 

Chrystusa, nie tylko tego łagodnego i przebaczającego - zbyt często świętoszkowato                          

i chytrze liczymy na Jego pobłażliwość - ale także Chrystusa o ściągniętych brwiach                        

i gniewnym obliczu, z mieczem wychodzącym z ust, Boga, który przychodzi do nas                             

w nimbie swojej gwałtownej Wszechmocy.  

Jest noc.  Wokoło panuje śmiertelna cisza. Otwórzmy Apokalipsę i módlmy się słowami 

opisującymi Słowoczyn, sprawujący nad nami sąd. 
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Dzisiaj znowu odczytałem rozdziały o tragicznej miłości króla Dawida i Bethsabe.                

Od czterdziestu lat krążę dokoła tego tematu, którego konflikt moralny nieustannie mnie 

pasjonuje.  

W młodości posłużył mi za motyw do sonetu, a potem wielokrotnie powracał do mnie 

w kształcie różnych zamierzeń pisarskich. Ich owocem była jedna drobna impresja.                         

Z dawnego przywiązania do opowieści i z kilku nieurzeczywistnionych pomysłów 

pisarskich pozostał mi tylko niezachwiany nawyk częstego jej odczytywania w wersji 

biblijnej, która zachwyca mnie swoim zwięzłym pięknem. 

Po dzisiejszej lekturze opowieści ujrzałem ją w innym świetle i w innym wymiarze, 

zrozumiałem bowiem, że jest ona nie tylko opisem osobistego dramatu Dawida, ale przede 

wszystkim wstrząsającym modlitewnym aktem.  

Czytając tekst biblijny o upadku Dawida, musimy, niezależnie od tego, jakiego 

dopuściliśmy się grzechu, wejść w położenie Dawida, stać się Dawidem, być Dawidem.  

Zagarnęliśmy dla siebie cudzą własność. Z kolei do jednego grzechu dodaliśmy                       

z tchórzostwa, dla zatarcia śladów naszej niegodziwości, drugi grzech, okrutniejszy od 

pierwszego.  

Wciąż jeszcze nie odczuwamy wyrzutów sumienia. Widzimy tylko nasz cel, ale nie 

umiemy należycie ocenić krętej drogi, po której dążymy. Życie jest trudnym bojowaniem. 

Ot, jeszcze jedna ofiara naszej okrutnej zachłanności. Cóż ona znaczy w morzu ofiar, które 

życie codziennie wyrzuca na swój brzeg?  

I oto pewnego razu jak w zwierciadle oglądamy ten sam grzech popełniony przez kogoś 

innego. Jesteśmy jednak tak w siebie zapatrzeni i w sobie zakochani, że nie dostrzegamy 

podobieństwa tych dwóch grzechów ("Widzisz źdźbło w oku brata swego, podczas gdy 

nie spostrzegasz belki we własnym źródle") i wciąż jeszcze, nie chcąc dostrzec własnej 

winy, wydajemy wyrok skazujący winowajcę. 

 



Lecz nagle jak błyskawica oświeca nas prawda - Dawidowi objawił ją prorok Nathan - 

że właśnie w tej samej chwili wydaliśmy wyrok na samego siebie. "Zgrzeszyłem wobec 

Pana" - szepczemy za Dawidem. Dokonało się w nas zmartwychwstanie sumienia. Jeżeli 

teraz prorok powie do Dawida: "Pan odpuszcza ci twój grzech. Nie umrzesz" - nie ulega 

wątpliwości, że król dostępuje łaski przebaczenia tylko dzięki wyrokowi, który sam na 

siebie wydał. 

I znowu od początku czytamy dzieje Dawida i Bethsabe, a opowieść, nic nie tracąc ze 

swojej barwności, rytmu i napięcia, zaczyna urastać do rozmiarów groźnego memento, staje 

się rozmową z naszym głosem wewnętrznym, który coraz donośniej  w nas woła i wołając 

zdziera z naszych uczynków jedną zasłonę po drugiej, aż wreszcie, gdy zerwana została 

ostatnia z zasłon, rzuca nas na kolana i zmusza do wydania wyroku na samego siebie.  

Pod naciskiem naszych wzruszeń opowieść, nie zmieniając swojego kształtu, zmieniła 

tonację i stała się podniosłą, modlitewną wariacją na temat naszego grzechu. Straciwszy 

swój przedmiotowy charakter stała się naszym osobistym przeżyciem. Słowa 

kronikarskiego zapisu, dzięki naszemu współtwórczemu wysiłkowi, przeobraziły się w 

modlitwę. 

Są modlitwy, które nie mają kształtu modlitwy. Modlitwą może być każde opowiadanie 

biblijne, a jego charakter błagalny zależny jest jedynie od intencji, z jaką przystępujemy do 

czytania tekstu, i od tego, czy znajdziemy w nim sens oczyszczający. 
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Z czasem to pojęcie modlitwy, polegającej wyłącznie na lekturze Pisma Świętego, 

rozciągnąłem na inne jego teksty - nie mam tu na myśli Psalmów, które, same w sobie 

będąc modlitwą, niejako są wyłączone z tych moich rozważań - a ten zwyczaj tak wszedł mi 

w krew, że już  

od wielu lat nieomal codziennie modlę się, czytając na wyrywki przypowieści 

ewangeliczne, opisy działalności Chrystusa, opowiadania o Jego Męce, listy św. Pawła i św. 

Jakuba, wizje apokaliptyczne św. Jana i Daniela, traktaty filozoficzne, jak Hiob i Kohelet, 

dzieła historyczne, jak Księga Kronik i Dzieje Apostolskie, księgi Izajasza i Jeremiasza i 

radosną Pieśń nad pieśniami.  

Takie czytania-modlitwy uważam za roztropne przeżywanie Boga, zwłaszcza że 

trzymając się granic, wyznaczonych naszym uniesieniom przez tekst biblijny, musimy 

modlić się niejako pod dyktando Pisma Świętego, które nie pozwala prosić o rzeczy 

niemożliwe, błahe i śmieszne, niekiedy świadczące bardziej o ubóstwie naszych uczuć niż o 

ich bogactwie.  

Pismo Święte uczy nas umiaru i subtelności błagania, po prostu kultury modlitewnej, 

której często brak naszym wzruszeniom, ale równie ważnej jak to, o co się modlimy.  



Jest to modlitwa jedyna w swoim rodzaju, surowa, zwarta, zwięzła, oszczędna w swoim 

wyrazie.  

"Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni sądzą, że będą wysłuchani 

dzięki swojemu wielomówstwu. Nie czyńcie jak oni" - powiedział Chrystus.  

Podczas gdy słowa naszych modlitw szybko się zużywają, stają się wyświechtane, 

skostniałe, bezbarwne i świadczą o jałowości gleby, z której wyrastają,  

słowa Pisma Świętego, mimo swojego wieku, 

zachowują nieskazitelną młodzieńczą świeżość. 

Nie ufajmy naszym słowom. Jeżeli jest w nas taka zbytnia ufność, jest ona jeszcze 

jednym rodzajem pychy, która każe nam upatrywać we własnych słowach żywą rzekę życia, 

chociaż w rzeczywistości są one zbyt często tylko jej martwym ramieniem. 

 


