
 

     

XIX Niedziela zwykła   

9 sierpnia 2020    Mt 14, 22-33 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 
 

Zaraz też przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim 

odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór 

zapadł, a On sam tam przebywał.  Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, 

miotana falami, bo wiatr był przeciwny.  Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, 

krocząc po jeziorze.  Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się 

myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli.  Jezus zaraz przemówił do nich: Odwagi! Ja 

jestem, nie bójcie się!  Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do 

siebie po wodzie!  A On rzekł: Przyjdź! Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc po wodzie, 

przyszedł do Jezusa.  Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: 

Panie, ratuj mnie!  Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: Czemu 

zwątpiłeś, małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył.  Ci zaś, którzy byli w łodzi, 

upadli przed Nim, mówiąc: Prawdziwie jesteś Synem Bożym.  

 

"Ewangelia według św. Mateusza"                                                 

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

Curtis Mitch i Edward Sri. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2019 

 

 

Jezus chodzi po wodzie (Mt 14, 22 - 36) 

 

 

ST: Hi 9,8; Ps 18,17; 69,2-3; 107,28-30, 144,7; Ha 3,15 

NT: II Mk 6,45-56; J 6,15-25 

KKK: wiara i wątpienie,2088; Jezus Pan i Bóg, 448; Jezus Syn Boży, 444 

Wakacyjny 

Krąg Biblijny  nr 7 
 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  

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

 



Lekcjonarz: 14,22-23; rocznica poświęcenia rzymskich bazylik świętych apostołów 

Piotra i Pawła 

 

Naukowcy używają pojęcia "teofania" na określenie dramatycznego spotkania                   

z Bogiem, łączącego się z postrzegalną zmysłowo manifestacją Jego potęgi                             

i obecności. 

Ta definicja jest spójna z opowieścią, z którą mamy tu do czynienia, ponieważ                 

w osobie Jezusa uczniowie stają twarzą w twarz z Bożą wspaniałością. Na chwilę uchyla 

się zasłona skrywająca tajemnicę jego prawdziwej tożsamości. 

[14, 22-23]  

Opowieść zaczyna się od kolejnej podróży przez Jezioro Galilejskie. Tym razem Jezus 

nie towarzyszy swoim uczniom w łodzi.  

Zamiast tego wysyła ich przed sobą na drugi brzeg, sam zaś zostaje na miejscu. Chce 

mieć okazję do modlitwy. 

Czyniąc samemu to, czego uczy, szuka samotności na górze, by rozmawiać ze swym 

Ojcem "w ukryciu" (6,6). 
 

[14, 24-25]    

Tymczasem uczniowie przez dużą część nocy zmagają się ze złą pogodą. Wiatr mocno 

uderza i jest przeciwny ich łodzi, wzbudzając na morzu groźne fale. 

Choć uczniom udaje się oddalić od brzegu o wiele stadiów, nie są jeszcze u celu przed 

czwartą strażą nocną, co było rzymskim określeniem na ostatnie godziny ciemności, 

pomiędzy trzecią i szóstą rano. 

Nagle z trwogą widzą, że Jezus kroczy ku nim po jeziorze. 

 

 

[14, 26 - 27] 

Pierwszą reakcją uczniów jest przerażenie, wydaje im się bowiem, że widzą na wodzie 

zjawę. Chcąc uśmierzyć ich lęk, Jezus zbliża się do nich i mówi: to Ja jestem. 

To dokładne tłumaczenie greckiego zwrotu ego eimi i słowa te, na jednym poziomie, 

mają pokrzepić uczniów, pokazując im, że mówiącym jest ich Mistrz. 

Jednak na innym poziomie są to słowa objawienia, bo można je równie dokładnie 

przetłumaczyć jako "Ja jestem". Gdy się je tak rozumie, stwierdzenie to nawiązuje do 

słów pana skierowanych do Mojżesza z płonącego krzewu: "Jestem, który jestem" (Wj 

3,14). 



Także w innych miejscach Starego Testamentu Bóg objawił siebie jako wielkiego "Ja 

jestem" (zob. Iz 41,4; 43,2.10-11; 45,18). 

Dla tych, którzy mają uszy do słuchania, Jezusowa deklaracja nie jest niczym innym niż 

stwierdzeniem Jego boskości, wykorzystującym znane już słowa biblijnego objawienia. 

[14, 28 - 31] 

Piotr prosi Jezusa, by kazał mu wyjść z łodzi. Gdy Pan spełnia jego prośbę, Piotr 

wychodzi i krocząc po wodzie, podchodzi do Jezusa. 

Początkowo wszystko idzie dobrze i również Piotr przedziera się przez fale, a każdy 

jego krok jest cudownie podtrzymywany przez Boga. Można tylko podziwiać jego wiarę w 

tym momencie. Mimo tego, co nastąpiło później, Piotr okazał się odważny                  i 

ufny, inaczej niż pozostali uczniowie. 

Lecz sytuacja szybko się zmienia. Piotr na widok silnego wiatru pozwolił, by lęk 

przemógł jego wiarę i zaczął tonąć w odmętach. 

Stwierdzenie, że stało się to "na widok" nieprzyjaznej pogody, sugeruje, że przestał 

patrzeć na Jezusa (zob. Hbr 12,2: "Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją 

wydoskonala.")1. 

Po tym, jak oderwał swoją uwagę od Pana, który mocą łaski umożliwił mu uczynienie 

tego, czego nigdy nie mógłby uczynić mocą natury, Piotr zdany jest na własne, nikłe siły. 

Po zrozumieniu tego mógł jedynie zakrzyknąć: Panie, ratuj mnie! 

Gdy tylko głos Piotra przedarł się przez wycie wiatru, Jezus wyciągnął rękę                     

i chwycił go, pomógł mu się podnieść i zganił go za niedowiarstwo słowami:                     

Czemu zwątpiłeś [człowiecze] małej wiary? 

Stwierdzenie to jest raczej pouczeniem niż potępieniem. 

Jezus nie chce upokorzyć Piotra za jego porażkę, lecz zachęcić go, by w przyszłości 

miał większą wiarę. 

[14, 32 - 33] 

Gdy obaj mężczyźni wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. 

Zwrot ten nawiązuje do innego "uciszenia burzy", opisanego we fragmencie               

8,23-27. Tu nie ma wzmianki o tym, że Jezus zgromił nawałnicę, lecz ponownie widać, że 

sprawuje On pełną kontrolę nad porządkiem natury. 

Nie umyka to uwadze uczniów, którzy ogłaszają:  

 
1 Na temat tego spostrzeżenia zob. G. Montague, Companion God, s.169. 



Prawdziwie jesteś Synem Bożym2. 

To w Ewangelii Mateusza pierwsza z trzech deklaracji stwierdzających synostwo Boże 

Jezusa (zob. też: 

16,16: "Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego." i  

27,54: "Setnik zaś i jego ludzie, którzy odbywali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, 

co się działo, zlękli się bardzo i mówili: Prawdziwie, Ten był Synem Bożym."). 

Ważne, by uświadomić sobie, jak wyznanie uczniów, że  

Jezus jest "Synem Bożym", wypływa z tej opowieści. 

Uczniowie ci rozpoznają, iż Jezus uczynił to, co według żydowskich Pism czyni Jahwe.  

 To Bóg jest tym, który kroczy po falach morskich (Hi 9,8; Ha 3,15) i który 

ucisza burze czyniące wody niespokojnymi (Ps 65,8; 89,10; 107,28-30). 

 Podobnie to Pan jest tym, który wyciąga rękę i ratuje wiernych przed utonięciem 

w morzu śmiertelnych niebezpieczeństw (Ps 18,17; 144,7). 

Mateusz nie cytuje tych fragmentów, lecz dla ludzi zanurzonych w Świętych Pismach 

Izraela znaczenie działań Jezusa jest oczywiste.  

❖ Działa On tak, jak może działać tylko Bóg;  

❖ czyni to, co tylko Bóg może czynić. 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (14, 22-33) 

 

Niepowodzenie Piotra niesie ze sobą ważną lekcję o byciu uczniem, zwłaszcza o 

potrzebie mocnego wytrwania w wierze podczas życiowych prób. 

Wszyscy od czasu do czasu doświadczamy burzliwych sytuacji. Niekiedy zwyciężamy i 

umacniamy naszą wiarę, niekiedy słabniemy. 

Chwile prób i przeciwności mogą nam pokazać, na jakim etapie duchowego rozwoju 

jesteśmy i w czym musimy się poprawić, jeśli mamy wzrastać ku chrześcijańskiej 

dojrzałości. 

 
2 Dosłownie należałoby przetłumaczyć to zdanie z większą emfazą: "Prawdziwie, Boga synem jesteś" - przyp. 

red. nauk. 



Pocieszające jest uświadomienie sobie, że Jezus nie pozwolił Piotrowi w momencie 

jego osobistej prośby. 

➢ Pan okazuje się względem nas cierpliwy; nigdy nie porzuci nas                                   

w zmaganiach i nie pozwoli nam zginąć z powodu naszych błędów. 

➢ Jest On Emmanuelem, Bogiem z nami, i zawsze jest przy nas, z wyciągniętą 

ręką, gotowy znów nas podnieść. 

Wyzwaniem dla nas jest, byśmy uczyli się na naszych błędach, tak jak Jezus chciał, by 

Piotr nauczył się, że to rozproszenie i zwątpienie było przyczyną jego porażki na jeziorze. 

 

 

I czytanie :  1 Krl 19, 9.11–13 (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

 Tam wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. Wtedy Pan skierował do niego słowo i 

przemówił: Co ty tu robisz, Eliaszu?  

 Wtedy rzekł: Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana! A oto Pan przechodził. 

Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały [szła] przed Panem; ale Pan nie 

był w wichurze. A po wichurze - trzęsienie ziemi: Pan nie był w trzęsieniu ziemi.                           

Po trzęsieniu ziemi powstał ogień: Pan nie był w ogniu. A po tym ogniu - szmer łagodnego 

powiewu.  Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął 

przy wejściu do groty. A wtedy rozległ się głos mówiący do niego: Co ty tu robisz, Eliaszu? 
 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 
 

Eliasz na Horebie3 

 

I oto do niego zostało skierowane słowo Pana, które mu powiedziało:  

„Co tu robisz Eliaszu?”.  

Gdy bowiem Eliasz przybył do Horebu, do Góry Pańskiej, i spędził noc w jaskini, a na 

następny dzień usłyszał szelest Boga, który przychodził do niego, stanął w wejściu groty i 

usłyszał te słowa: „Co tu robisz”, itd.  

 

3 Fragment komentarza syryjskiego do Ksiąg Królów autorstwa nieznanego autora podszywającego się 

pod św. Efrema (+ 373). 

 



„Napełniony jestem gorliwością względem Pana Boga potężnego. I dlatego zamknąłem 

niebo, aby deszcz nie padał na grzeszników, a także ziemię, aby im nie dała pokarmu, choć 

uważam, że jest to lekka kara dla tych, którzy zasługują na twardą i okrutną mękę.                     

Czy znaczy to, że miałem milczeć i nic nie mówić, gdy widziałem apostazję bezbożnego 

ludu, który pogardził Twoimi przykazaniami i opuścił Twoje przymierze zawarte na tej 

górze, i Ciebie zamienił na Baala, bałwana Sydończyków i na czcze kulty pogan.                    

Albo miałem znosić wyśmiewanie ze strony Jezabel, która prześladowała i zabijała 

Twoich proroków. Tylko ja pozostałem wyłącznie dzięki obfitości Twojego miłosierdzia, 

bo to Twoja potężna ręka mnie chroniła koło potoku Kerithi w Sarpat Sydońskim. I oto Ty 

mnie przyprowadziłeś do swojej góry, choć szalona królowa nie ustaje, ale wszędzie 

rozstawia na mnie zasadzki, aby zgubić duszę moją”.  

I oto Pan przyszedł i potężny wiatr, który topi skały i łamie skały przed Panem; Pana 

jednak nie było we wietrze. A potem przyszło trzęsienie ziemi i ogień, i on zrozumiał, że 

Pan nie był w trzęsieniu ziemi i w ogniu.  

Cel tego opowiadania jest następujący: Pan chciał pouczyć Proroka różnymi obrazami, 

aby poprawić jego gorliwość i jeśli to jest dobre, przez porządek sprawiedliwych, 

naśladując Opatrzność Najwyższego, który ogranicza sądy swojej sprawiedliwości przez 

obfitość swojego miłosierdzia i łaski.  

Przerażające znaki, które poprzedzały przyjście Pana, a więc trzęsienie ziemi i ogień 

niecony przez gwałtowny wiatr prefigurują nam rodzaje straszliwych znaków, które 

poprzedzą ostatni dzień sądu.  

I co więcej: przypominają Eliaszowi, jak strasznym był ów dzień, gdy Prawo zostało 

nadane Ojcom na górze Horeb, ponieważ Eliasz w tym czasie bardzo cierpiał od ich 

synów, którzy odwrócili się od zachowywania Prawa.  

„A po ogniu, szmer słodkiego słowa”.  

Przez ten symbol Bóg gani zbyt wielki zapał Eliasza, jakoby chciał powiedzieć:  

„O, Eliaszu, patrz na mnie, nie miła mi jest gwałtowność wichru, ani wielkość trzęsienia 

ziemi, ani żar ognia, ale objawiam się tobie poprzez słodkie słowo. Dlaczego nie 

naśladujesz słodkości twego Pana i nie łagodzisz twej gorliwości, która płonie chęcią 

karania synów twojego ludu; a zamiast błagać za nim, stajesz się jego oskarżycielem?”.  

Symbol: dźwięk słodkiego słowa prefiguruje odpoczynek i radość nowego życia, które 

osiągną święci po straszliwym dniu sądu. Sens zaś kościelny: te znaki obiecują Eliaszowi 

pokój i dobrobyt, które nań przyjdą wkrótce dzięki śmierci jego prześladowców: Achaba               

i Jezabel.  

I gdy Eliasz to usłyszał, okrył twarz swoim płaszczem, wyszedł, stanął u wejścia 

jaskini, i wtedy odezwał się do niego głos, który mówił: „Co tu czynisz, Eliaszu?”  



On zaś rzekł: „Jestem napełniony gorliwością względem Pana, Boga Wszechmogącego, 

bo synowie Izraela opuścili Twoje Przymierze”.  

Stanął przed wejściem do groty, ponieważ nie odważył się podejść do Pana, który 

zbliżał się do niego, i zakrył swoją twarz, mówiąc, że stworzenie nie jest godne, aby 

widzieć swego Stwórcę.  

Ale nie opuścił swojej pierwszej myśli, choć widział obraz łaskawości swego Pana w 

znaku, który mu został przedstawiony, tym bardziej, że doznawał prawdziwie Jego 

przedziwnego miłosierdzia i niewypowiedzianej miłości względem ludzi.  

Jego bowiem nie zdumiały słowa Jego Majestatu, który pytał go z miłością:  

„Co tu robisz, Eliaszu?”.  

Ale Eliasz nie zmienił bynajmniej swojego zdania, nie zamknął ust, i dalej występował 

przeciw grzesznikom, a przed Panem, który zapytywał go o powody swej ucieczki, żalił 

się na synów swojego ludu.  

 
 
 

Roman Brandstaetter "Krąg biblijny" 

 

34. CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO JAKO MODLITWA 

 

Część II 

O GŁOŚNYM CZYTANIU PISMA ŚWIĘTEGO 

 

❖ Czy próbowałeś kiedyś czytać na głos Pismo Święte? 

❖ Wieczorem przy stole, w gronie najbliższej rodziny? 

❖ A może czytałeś je głośno przed snem, tylko dla siebie, jak to czynił Juliusz 

Słowacki? "Często wieczorem - pisał w jednym z listów do matki - czytam głośno 

rozdział z Biblii." 

❖ A może czytałeś je głośno jak Olga z noweli Czechowa "Chłopi"? "Olga mówiła 

statecznie, śpiewnie i chodziła jak pątniczka, szybkim, drobnym kroczkiem. 

Codziennie czytywała Pismo Święte, czytała na głos, na sposób cerkiewny, wielu 

rzeczy nie rozumiała, lecz święte słowa wzruszały ją do łez, a takie wyrazy jak 

"albowiem" czy "azali" wymawiała za słodkim zamieraniem serca.  



      Wierzyła w Boga, w Matkę Boską, w świętych; wierzyła, że na tym świecie nie 

można krzywdzić nikogo - ani zwykłych ludzi, ani Niemców, ani Cyganów, ani 

Żydów - i że biada nawet tym, którzy nie mają litości dla zwierząt;  wierzyła, że tak 

napisane jest w księgach świętych, i dlatego, kiedy wymawiała słowa Pisma Świętego, 

słowa nawet niezrozumiałe, to twarz jej stawała się żałośliwa, rzewna, jasna". 

Posłuchaj  .... Czytając na głos Pismo Święte w gronie najbliższej rodziny, spróbuj 

sobie wyobrazić, że żyjesz przed dwoma tysiącami lat w Jerozolimie i opowiadasz u stóp 

Góry Oliwnej garstce ludzi dzieje Jezusa  z Nazarethu.  

Posługujesz się metodą narracyjną ówczesnych opowiadaczy biblijnych dziejów. 

Umiejętnie frazujesz i kształtujesz tę opowieść za pomocą rytmicznego zaśpiewu, który jest 

czymś pośrednim między mową mówioną a śpiewem, dzięki czemu wywołujesz w 

słuchaczach serdeczne wzruszenie. 

Opowiadacze izraelscy wiedzieli, że nawet najtrudniejsze teksty wygłaszane                       

z zaśpiewem i poddane zabiegowi płynnego i eufonicznego frazowania szybciej przenikają 

do ucha i duszy słuchacza, niż mowa mówiona. 

W mistycznej księdze Tikuni Zochar (XI,s.45a) jest napisane: "W niebie znajdują 

się święte miejsca, które otwierają się tylko za pomocą śpiewu". 

Czytając głośno Pismo Święte, pamiętaj o gestach rąk i mimice twarzy, którymi 

posługiwał się narrator dla jasnej i wyrazistej wykładni słowa. Ten zespół ruchów, gestów              

i spojrzeń jest nie tylko akompaniamentem, plastycznie ilustrującym wypowiadane przez 

niego słowa, ale często jest bądź swoistym i samodzielnym tekstem mimicznym, 

wyprzedzającym słowną wypowiedź, bądź jest jej ważnym uzupełnieniem. 

W Piśmie Świętym zdarzają się trudne do zrozumienia fragmenty zdań. Trudność ich 

jasnego odczytania wynika m.in. ze skłonności do używania przez Hebrajczyków skrótów 

myślowych, szczególnego i ulubionego środka, dzięki któremu posługując się najmniejszą 

liczbą słów, wyrażali najbardziej złożone myśli. 

Ale taki skrót myślowy był zawsze poparty wyrazistą wymową mimiczną                                  

i eufonicznym kształtowaniem wypowiadanego słowa, wskutek czego to, co nam dzisiaj                   

w czytaniu wydaje się trudne do odcyfrowania lub do pełnego zrozumienia, dla izraelskich 

słuchaczy było przejrzyste i proste. (Ta metoda posługiwania się skrótami zgodnie 

sąsiadowała w umysłowości izraelskiej z rodzoną skłonnością twórców biblijnych do 

budowy dzieła literackiego według praw rządzących kompozycją muzyczną, gdzie  

"naprzód naszkicowany jest temat, który potem wraca w coraz to nowych wariacjach" ). 

Nie myśl jednak, czytelniku, że cię nakłaniam do gestykulowania i mimiki podczas 

głośnego czytania biblijnego tekstu. Chcę tylko, byś czytając głośno Biblię pamiętał, że                



w miejscach trudnych i zawiłych narrator starał się rozwiązywać trudności sakralnego tekstu 

nie tylko za pomocą modulacji głosu i umiejętnie rozłożonych akcentów, ale sięgał również 

do plastycznej wymowy gestów, to znaczy do tych funkcji, które u nas nigdy nie były 

stosowane jako estetyczny środek ułatwiający właściwe odczytanie Słowa Bożego.  

 

Thomas Merton pisał w swojej rozprawie o Psalmach, że podczas ich lektury  

"musimy stać się do pewnego stopnia ludźmi Wschodu". O tym warto pamiętać. 

Pewnego wiosennego dnia, podczas pobytu w Palestynie - było to w roku 1946 - 

pojechałem do górnej Galilei i zwiedziłem Safed, miasto malowniczo położone na stromym 

stoku wysokiej góry. Ulice, spiralami opasujące miasto, połączone są prostopadłymi 

schodami, które tworzą osobliwą drabinę, opierającą się podstawą o ziemię, a szczytem                  

o niebo. 

To porównanie nie jest przypadkowe. Ma ono głębokie uzasadnienie w charakterze 

miasta, które od kilkuset lat, od czasu, gdy zamieszkał tutaj w XIV wieku wielki kabalista 

rabbi Izaak Luria, jest stolicą żydowskich mistyków i kabalistów. Jasne jest więc, że 

niezliczona ilość prostopadłych schodów w Safed, łączących ulicę z ulicą, prosi się                       

o porównanie z Jakubową drabiną, po której aniołowie, zstępując z nieba na ziemię                           

i wstępując z ziemi do nieba, odbywali świętą wędrówkę w celach tajemniczych, więc 

niezwykle podatnych na wszelkie mistyczne dociekania i domysły. 

I otóż pewnego wiosennego dnia przybywszy do Safed szedłem w upalne południe 

nadgryzionymi przez czas schodami, pnącymi sie mozolnie na szczyt góry, gdzie wznosiły 

się ruiny starej warowni. Mijając jakiś dom, usłyszałem z otwartego na parterze okna 

przepojone modlitewną żarliwością hebrajskie słowa - domyśliłem się, że mieści się tutaj 

jesziwa (szkoła talmudyczna) - które chociaż mówione na przeciągłym i melodyjnym 

zaśpiewie, były tak precyzyjnie wypowiadane, że do uszu moich docierał ich pełny sens. 

Doskonała, czysta wymowa czytającego uwydatniała i uplastyczniała każdą myśl, 

nieomal ją wypieszczała z tą szczególną troskliwością miłośnika natchnionych Pism, 

świadomego świętości i głębi wygłaszanego przez siebie tekstu. Był to głos młody, 

chłopięcy, bardzo świeży i ciepły. 

Zaskoczony jego pięknem, przystanąłem i począłem nasłuchiwać. Ktoś czytał wersety z 

Księgi Genezis o spotkaniu Jakuba z Rachelą u studni: 

"Jakub podniósł się i poszedł 

Do krainy synów Wschodu. 

I rozejrzał się dokoła, 



A była tutaj studnia na polu, 

A trzy stada owiec leżały obok niej, 

Albowiem u studni tej pojono stada. 

A usta studni zawarte były 

Wielkim kamieniem. 

A gdy schodziły się wszystkie stada, 

Z ust studni usuwano kamień, 

Pojono owce, 

A Potem znowu kładziono kamień 

Na swoje miejsce, 

Na usta studni. 

Wtedy rzekł do nich Jakub: 

"Bracia, skąd jesteście?" 

Mówią: 

"Z Charanu jesteśmy". 

I rzecze Jakub: 

"A znacie Labana, syna Nachora?" 

Odrzekli: 

"Znamy go". 

A on ich spytał: 

"Żyje w pokoju?" 

Odpowiedzieli: 

"W pokoju ... 

Spójrz ... 

Idzie z owcami jego córka Rachela ..." 

On rzekł: 



"Jeszcze sporo dnia jest przed nami 

I nie nadeszła godzina 

Powrotu bydła do zagród. 

Napójcie owce 

I idźcie je znowu wypaść ..." 

Oni odpowiedzieli: 

"Nie możemy tego uczynić, 

Dopóki nie zgromadzą się wszystkie stada, 

A wtedy z ust studni 

Będzie usunięty kamień, 

A my napoimy owce nasze". 

A gdy jeszcze z nimi rozmawiał, 

Przyszła Rachela z owcami ojca swego. 

Była bowiem pasterką. 

A gdy Jakub ujrzał Rachelę, 

Córkę Labana, 

Barta matki swojej, 

Zbliżył się, 

Z ust studni usunął kamień 

I napoił owce Labana, 

Brata matki swojej, 

I pocałował Jakub Rachelę, 

I podniósłszy głos, 

Zapłakał ... 

 (Księga Genesis 29,1-11) 

 



Opis przybycia Jakuba do studni czytany był powoli, głosem miękkim, przyciszonym, 

pastelowym, ale dialog z pasterzami już w tempie przyspieszonym, miejscami nieomal 

staccato, i zdradzał przybierającą niecierpliwość izraelskiego przybysza, przeczuwającego 

ucieleśnienie swojego przeznaczenia. 

Słowa: "Spójrz ... Idzie z owcami jego córka Rachela..." wypowiedziane na krótkim 

przydechu, były przygrywką do głównej sceny, która za chwilę miała się rozegrać przed 

oczami pasterzy. 

Zbliżała się Rachela. Głos recytatora drżał, mienił się niezliczoną ilością 

najcieplejszych barw, iskrzył się, perlił i płynął łagodnym, melodyjnym strumieniem.                   

Ten głos był pełen tęsknoty za czymś, co musi się wypełnić. 

Ale nie było w nim zmysłowej ekstazy, cielesnego pożądania. Było to wzruszenie 

czyste, ezoteryczne, dostępne tylko dla tych wybranych, którzy świadomi dziejowych 

przeznaczeń tej osobliwej chwili, wiedzieli, co ona oznacza: kolejne ogniwo w świętym 

misterium dokonującej się Obietnicy. 

I wtedy nagle przy słowach "I pocałował Jakub Rachelę" głos czytającego spotężniał, 

rozpalił się ognistym żarem i ... załamał. Rozległo się ciche, przejmujące łkanie. 

Na palcach podszedłem do okna i zajrzałem do wnętrza jesziby. Na środku, na prostej, 

heblowanej ławie, siedział za stołem nad otwartą Księgą młodzieniec o śniadej twarzy, o 

delikatnych regularnych rysach. Kosmyki kruczych włosów wymykały się spod kolorowej 

jarmułki. Jego wyciągnięte, w łokciach nieco skurczone ręce trwały nieruchomo, jakby 

zamykały w uścisku głowę oblubienicy. 

Nie chcąc spłoszyć nastroju, w którym chłopiec był pogrążony, cicho, na palcach 

oddaliłem się. Idąc pod górę stromymi schodami, pomyślałem, że tak prawdopodobnie 

wyglądał Jakub, gdy ujrzał Rachelę u studni, i zrozumiałem, dlaczego w mistycznym 

systemie rabbiego Izaaka Lurii, kabalisty, pramatka Rachela stała się symbolem Szechiny, 

Obecności Bożej. 

Oto, co przeżyłem wówczas pod wpływem pewnego tekstu biblijnego czytanego głośno 

przez żydowskiego chłopca w miasteczku Safed w górnej Galilei. 

Było to jedyne w swoim rodzaju przeżycie, które utrwaliło mnie w przekonaniu, że 

niezliczoną ilość wzruszeń można wydobyć w Biblii przez jej głośne czytanie i wiele 

nowych wartości można w niej odkryć, czytając na głos jej natchnione wersety. 

➢ Czy potrafimy tak czytać Pismo Święte? 

Spróbuj czytać, przyjacielu, według swoich własnych możliwości i na swój sposób. 

Usiądź pewnego dnia przy stole, w gronie najbliższych i otwórz Biblię, i głośno ją czytaj. 



Albo wieczorem odczytaj przed snem jeden jej rozdział tylko dla siebie, ale na głos, jak 

zwykł czynić Juliusz Słowacki. 

➢ Spróbuj... Spróbuj ... 

 


