
     

XX Niedziela zwykła   

16 sierpnia 2020    Mt 15, 21-31 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 
 

Potem Jezus odszedł stamtąd i podążył w stronę Tyru i Sydonu.  

 A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: Ulituj się nade mną, 

Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha. Lecz On nie 

odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: Odpraw ją, bo 

krzyczy za nami!  Lecz On odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z 

domu Izraela.  A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: Panie, dopomóż mi!  On jednak 

odparł: Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom a rzucić psom.  A ona odrzekła: Tak, Panie, 

lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołów ich panów.  Wtedy Jezus jej 

odpowiedział: O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz! Od tej 

chwili jej córka była zdrowa.  Stamtąd podążył Jezus dalej i przyszedł nad Jezioro 

Galilejskie. Wszedł na górę i tam siedział.  I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą 

chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u nóg Jego, a On 

ich uzdrowił.  Tłumy zdumiewały się widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi 

chodzą, niewidomi widzą. I wielbiły Boga Izraela. 
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 [15, 21]  

Następnie Jezus wyprawia się poza Galileę, do nieżydowskich krain Tyru                          

i Sydonu. Są to dwa fenickie miasta na wybrzeżu Morza Śródziemnego, położone na 

północ od Palestyny. Zgodnie z etno - geograficznym postrzeganiem świata w Izraelu 

region ten był historycznie blisko powiązany ze starożytnymi Kananejczykami                  

(Rdz 10, 15-19). Kobieta, która pojawia się w tej relacji, zostaje zatem określona jako 

"kananejska" (w.22). 

[15, 22-24]    

Sława Jezusa jako uzdrowiciela i egzorcysty najwyraźniej Go wyprzedzała na tych 

terenach, bo mieszkająca tu matka, której córka była nękana przez złego ducha, 

rozpoznała Go i nalegała na Niego, by coś z tym zrobił. 

Z początku Jezus nie odezwał się w odpowiedzi na jej prośby, uczniowie zaś zaczęli się 

denerwować, że krzyczała ona o pomoc. 

Gdy Jezus wreszcie zareagował, wyjaśnił powody, dla których się nie angażował: Jego 

działalność była skierowana nie do obcych narodów, lecz do owiec, które poginęły z 

domu Izraela (zob. 10,5-6). 

❖ Lud Izraela, jako wspólnota będąca pierworodnym dzieckiem Pana  

(Wj 4,22: "A ty wtedy powiesz do faraona: To mówi Pan: Synem moim pierworodnym 

jest Izrael."),  

❖ jest pierwsza w kolejce do tego, by otrzymać błogosławieństwo Mesjasza  

(Dz 3,26: " Dla was w pierwszym rzędzie wskrzesił Bóg Sługę swego i posłał Go, aby 

błogosławił każdemu z was w odwracaniu się od grzechów."). 

[15, 25 - 26] 

Kobieta, nie zadowalając się tą odpowiedzią, padła Mu do nóg, czyli prawdopodobnie 

pokłoniła się przed Nim lub uczyniła porównywalny gest będący okazaniem czci1. 

Następnie ponawia swą prośbę za pomocą  słów: Panie, dopomóż mi. 

Uznając, że Jezus jest Panem, jest przekonana, że posiada On boską moc konieczną do 

uwolnienia dziewczynki od męczącego ją złego ducha. Jezus mimo to odmawia. 

Niewłaściwe jest, stwierdza, brać chleb dzieci i rzucać go szczeniętom. 

Jego priorytetem jest zaniesienie błogosławieństwa Izraelitom, będącym "dziećmi" Pana 

na mocy przymierza (Pwt 14,1: "Wy jesteście dziećmi Pana, Boga waszego.").  

Z kolei nie - Żydzi są określeni raczej jako będące zwierzętami domowymi szczenięta 

niż prawdziwi członkowie rodziny, nie znają bowiem Boga Izraela i Jego dróg. 

 
1 W oryginale greckim Ewangelista użył tu czasownika proskyneo, "paść na twarz", "adorować" - chodziło o znak czci 
okazywany również bogom. Wyjaśnienie podane w tekście przez amerykańskich autorów jest o tyle istotne, że w 
angielskiej wersji zwrot ten brzmi dość ogólnie: did him hamage, czyli "oddała Mu hołd" - przyp. tłum. 



[15, 27 - 28] 

Wielu poddałoby się po tej drugiej nieudanej próbie uproszenia Jezusa o pomoc, lecz 

nie ta kobieta. Niezniechęcona, wciąż naciska, wykorzystując do tego elementy tej samej 

przypowieści. 

Tak, Panie, błaga, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich 

panów. 

Wreszcie Jezus odpowiada przychylnie, słowami żarliwej pochwały: O niewiasto, 

wielka jest twoja wiara.  

Jest On pod wrażeniem wytrwałości tej kobiety i nagradza ją, uwalniając jej córkę od 

koszmaru, jakim są demoniczne ataki. Od tej chwili córka kobiety była wolna od złego 

ducha. 

[15, 29 - 31] 

Wersety te stanowią zwięzłą relację o czynach Jezusa, podobną do tych już opisanych 

we fragmentach 4,23-25; 8,16-17; 9,35 i 14,34-36. 

W tej relacji wyjątkowy jest opis reakcji ludzi będących świadkami tego, jak działają 

uzdrowicielskie moce Jezusa: wielbili Boga Izraela, który to zwrot sugeruje, że wielu 

spośród nich nie było Żydami. 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (15, 21-28) 

Wiele możemy się nauczyć, analizując słowa i czyny kobiety kananejskiej. 

Jest ona, między innymi, wzorem skutecznej modlitwy. 

Po pierwsze, warto zauważyć, że przychodzi do Zbawiciela z wiarą. Ani razu nie 

kwestionuje tego, że Jezus jest zdolny uwolnić jej córkę od złego ducha. Po prostu wierzy 

w Boską władzę Jezusa, trzykrotnie nazywając Go "Panem". 

Po drugie, okazuje ona wytrwałość w proszeniu Jezusa o pomoc. Ani Jego 

początkowe milczenie, ani Jego próba odrzucenia jej prośby nie zmniejszają jej 

uporczywości w dążeniu do uzyskania Jego wsparcia. Nie ustąpiła, dopóki nie otrzymała 

tego, do czego dążyła. 

Po trzecie, kobieta ta wykazuje się godną podziwu pokorą. Można się było 

spodziewać, że obrazi się na porównanie nie - Żydów do zwierząt domowych.                 

Lecz reakcja kobiety nie wskazuje na to, by jej duma doznała jakiegokolwiek uszczerbku. 

Zamiast zrazić się tą uwagą, akceptuje to, że nie ma prawa żądać czegoś od Boga Izraela 

czy Jego Mesjasza. 



Zdarzenie to pokazuje nam zatem, jakie nastawienie jest kluczowe dla modlitwy prośby. 

Jeśli zwracamy się do Pana Jezusa tak, jak uczyniła to kobieta kananejska, również 

możemy mieć nadzieję na Jego przychylną odpowiedź:  

"niech ci się stanie, jak pragniesz". 

 

 

 

I czytanie :  Iz 56, 1.6-7 (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

Tak mówi Pan: Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje 

zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. 

 

 Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i ażeby miłować 

imię Pana i zostać Jego sługami - wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia go 

i trzymających się mocno mojego przymierza,  przyprowadzę na moją Świętą Górę i 

rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim 

ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. 
 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 
 

 

➢ Św. Hieronim2 

Sprawiedliwość, która prowadzi na Górę Świętą 

Zakończywszy proroctwo na temat pogan mówiące o nadejściu słowa Bożego, o 

cierniach i pokrzywach, które zostaną przemienione w cyprysy i mirty, Izajasz mówi                    

o współczesnych słuchaczach, aby czynili to, co słuszne i podporządkowali się nadejściu 

Zbawiciela, bo On prawdziwie jest sprawiedliwością i miłosierdziem Boga.  

Jeśli bowiem myśli świętych stają się sądami, a powinniśmy mieć wyćwiczony umysł 

nakierowany ku rozróżnianiu dobra i zła, to dlaczego zawsze nie trzymamy się prawego 

sądu, nie przyjmujemy osoby biedaka w sądach i byśmy nie lękali się mocy bogacza, i tak 

samo osądzimy możnego i biedaka, choć wiemy, wedle słów Mojżesza, że sąd Pański 

osądzi sprawiedliwych (Pwt 1, 17) wedle słów psalmu: „Bóg stoi w zgromadzeniu 

bogów, pośrodku nich osądza bogów” (Ps 81, 1).  

 
2 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. 



Temu zaś, co teraz mówimy: „Strzeżcie sądu i czyńcie sprawiedliwość”, podobne jest 

i to: „Błogosławieni, którzy strzegą sądu i czynią sprawiedliwość w każdym czasie” 

(Ps 105, 3), bo szli w sposób sprawiedliwy za tym, co jest.  

Wydaje mi się jednak, że słowo zawiera wszystko tak, że można powiedzieć, że kto 

wypełnia jedynie sprawiedliwość, wypełnia wszystkie cnoty, które postępują za sobą i do 

siebie przylegają. A dzieje się to tak, że kto posiada jedną z nich, posiada i wszystkie, i 

komu jednej z nich brakuje, wszystkich brakuje.  

❖ To właśnie mówi Psalm czternasty: „Kto postępuje nieskalanie i czyni 

sprawiedliwość” (Ps 14, 2).  

❖ I gdzie indziej jest napisane: „Nauczcie się sprawiedliwości mieszkańcy ziemi” 

(Iz 2, 9).  

Że zaś Zbawiciel, „który stał się dla nas sprawiedliwością, świętością                                      

i odkupieniem” (1 Kor 1, 3), sam jest miłosierdziem Boga, świadczą słowa świętych:  

„I zesłał Bóg miłosierdzie swoje i prawdę swoją” (Ps 65, 5)...  

Po mowie o eunuchach, Izajasz przechodzi do cudzoziemców, o których już uprzednio 

wspominał, i im także obiecuje nagrody jeśli będą mu służyć i przejdą od niewolnictwa do 

służby Jego miłości i staną się Jego sługami.  

Takim bowiem był apostoł Paweł, kiedy pisze na początków swoich listów: „Paweł, 

sługa Jezusa Chrystusa” (Rz 1, 1), a Mojżesza [nazywa] „sługą Boga” (Hbr 3, 5).  

To zaś, co [w tym miejscu] dorzuca Septuaginta: „i służebnicach” oznaczyliśmy 

obeliskiem. Nie może bowiem być tak, że w dziedzinie duchowej jest jakakolwiek różnica 

wynikająca z różnicy płci, bo u Jezusa Chrystusa nie ma ani mężczyzny ani kobiety (Ga 3, 

28), ale wszyscy w Nim stanowimy jedno.  

O szabacie i przymierzy mówiliśmy już wyżej. Gdyby więc ktoś tak postępował, 

zaprowadzi go Bóg na swoją górę świętą i obdarzy radością w domu swojej modlitwy.  

Góra święta, czyli sprawdzona prawda oznacza wyznawanie Trójcy albo samego Pana, 

do którego w czasach ostatecznych, wedle tegoż Izajasza i Micheasza proroka podążą 

mnogie ludy.  

Zaś domem modlitwy jest Kościół rozciągający się po całej ziemi, a nie świątynia 

Żydów, ograniczona do ciasnych granic krainy judejskiej.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Roman Brandstaetter "Krąg biblijny" 

 

34. CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO JAKO MODLITWA 

 

Część III 

Z JANEM JACHOWSKIM ROZMOWY O BIBLII                                                         

PRZY KAWIARNIANYM STOLIKU 

Co roku w Dzień Zaduszny rozmyślam o bliskich mi zmarłych, którzy w szczególny 

sposób zapisali się w mojej pamięci. 

Im puściej robi się dokoła mnie, tym więcej roi się w moich medytacjach od 

przybyszów z zaświatów. Poczesne miejsce wśród tych gości zajmuje mój przyjaciel, Jan 

Jachowski. Kim był Jan Jachowski? 

Był poznańskim księgarzem i wielce zasłużonym wydawcą, o którego życiu, 

powodzeniach i rozczarowaniach, o bibliofilskich namiętnościach, kupieckich talentach, 

biblijnych, zainteresowanych i wojennych przygodach można by napisać grubą księgę. 

Był mądrym kupcem, umiał roztropnie kalkulować, był obrotny i sprytny, ale zarazem 

nieobliczalny w swoich ryzykownych pomysłach wydawniczych. Szaleńczy był jego 

pomysł - z punktu widzenia finansowego - wydawania w okresie dwudziestolecia w 

polskim przekładzie dzieł Ojców Kościoła (...). 

Jachowski był przyjacielem ludzi i książek. W swoich wspomnieniach odbitych na 

hektografie pisał: "Nieraz martwiłem się, że gdy przyjdzie czas zmienić formę bytowania i 

przenieść się do świata innych wymiarów, będzie mi bardzo trudno rozstać się z wielką 

ilością nagromadzonych książek. Obawiałem się, że w myśl Ewangelii <Gdzie skarb twój, 

tam serce twoje>, nawet po śmierci, w jakimś ciele astralnym, będę błąkał się, czy nawet 

straszył w księgarni". Próżne były jego obawy. Nie straszy. 

Do ludzi i do książek podchodził zawsze z zaufaniem. Był człowiekiem dobrej woli. 

Gdy przekonał się o wartości człowieka i książki, pozostawał im dozgonnie wierny. Stał 

twardo przy raz wyrażonej o nich opinii i nigdy się jej nie sprzeniewierzył. Nigdy nie 

usłyszałem go mówiącego: "Ta książka jest dobra, ale przestarzała". 

Dla Jachowskiego wszystko, co dobre, było zawsze na czasie. O ludziach, którzy go 

rozczarowali, mówił z dobrotliwym przekąsem, a o książce, w której nie znalazł tego, czego 

w niej szukał lub czego się po niej spodziewał, szybko zapominał. 



Trzeba było widzieć Jachowskiego, z jaką lubością brał do ręki książkę i ... jak na 

przekór swoim bibliofilskim pasjom po krótkim wahaniu darował ją temu czy innemu 

znajomemu: 

- Panu jest ta książka bardziej potrzebna niż mnie - mawiał. - Niech ją Pan sobie 

weźmie. 

Ale ponieważ natychmiast zaczynał go gryźć nieuleczalny bakcyl niepoprawnego 

bibliofila, na wszelki wypadek dodawał: 

- Gdy będzie mi potrzebna, to mi ją Pan pożyczy ... Dobrze? Albowiem Jachowski, 

choć żarliwy bibliofil, nie był sknerą, nie dusił książek pod korcem, ale chętnie je pożyczał        

i darował w myśl wyznawanej przez siebie maksymy, że książka tylko wtedy żyje, gdy jest 

czytana. 

Pamiętam jednak, jak raz skarcił mnie za pożyczenie pewnej książki. Tym, któremu 

książkę pożyczyłem, był Melchior Wańkowicz, a książką tą była ... Biblia. 

- Podczas wojny, a było to w Jerozolimie - opowiadałem Jachowi (bo tak go 

nazywaliśmy) - przyszedł do mnie Wańkowicz i prosił o pożyczenie Biblii. 

Odpowiedziałem mu wtedy: "Panie Melchiorze, Biblii i żony się nie pożycza". 

Jach spojrzał na mnie z aprobatą, niemal podskoczył z zadowolenia na krześle i rzekł: 

- Dobrze mu Pan odpowiedział. Powinien mieć własną Biblię. 

- Ale w końcu mu ją pożyczyłem - odparłem zawstydzony. - Była mu potrzebna do 

pracy. Pisał wtedy reportaże o Erec Israel pt. De profundis ... 

Jach skrzywił się i twardo odparł: 

- A ja bym nie pożyczył ... 

 Największą pasją jego życia była Biblia. 

Jach kochał Biblię, kochał ją gorąco, bezgraniczną miłością. Nieustannie ją wertował, 

zachwycał się jej pięknościami, wynotowywał z niej różne myśli, godzinami medytował nad 

jej wersetami, porównywał z sobą różne przekłady, analizował je, objaśniał i z podziwu 

godną cierpliwością przedzierał się przez gąszcze trudnych do odczytania tekstów. 

Pewnego razu podczas przygodnej rozmowy z Wojciechem Bąkiem - działo się to w 

latach trzydziestych - wspomniał, że modli się słowami Pieśni nad Pieśniami. Porywczy 

Bąk, nie zawsze świadom tego, co mówił,  złośliwie zaparskał i burknął: "Pornografią się 

Pan modlisz?". Nie mniej porywczy Jach w pierwszej chwili oniemiał z oburzenia, 

poczerwieniał, po czym wycedził przez zaciśnięte zęby: "Pańskie określenie nie jest godne 

katolickiego poety". Pokłócili się. Jach przez pół roku nie rozmawiał z Bąkiem. 



Spotykaliśmy się często w kawiarni. W południe. Jach szybkim krokiem przemierzał 

lokal, kręcił na prawo i lewo małą łysą główką, osadzoną na drobnym tułowiu, i bystro 

rozglądając się dokoła, szukał mnie po sali. Dawałem mu znaki podniesioną ręką. Szybko, 

zdyszany podbiegł do mnie, sapał, zamawiał herbatę i rozpoczynaliśmy bez żadnych 

wstępów rozmowę o Biblii. 

Jach miał zawsze w pogotowiu kilka zagadnień, które go męczyły i nocą sen z oczu 

spędzały, ponieważ nie umiał ich rozwiązać. 

Do takich zagadnień należał werset z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian: 

"Wszyscy zmartwychwstaniemy, nie wszyscy przemienieni będziemy" (15,51). 

(*) ((51) Oto ogłaszam wam tajemnicę: nie wszyscy pomrzemy, lecz 

wszyscy będziemy odmienieni.) BT 

Ponieważ Jach nie znalazł klucza do tego wersetu, a żaden z przeczytanych komentarzy 

nie zadowalał go, mój przyjaciel stał w obliczu Pawłowych słów jak przed przeszkodą, 

niemożliwą do sforsowania. Ale tylko pozornie. Zauważyłem, że ilekroć cytował te słowa, 

wymawiał je miękko, pieszczotliwie, jakby za pomocą łagodnej intonacji głosu nie tylko 

ugłaskiwał ich wyrokującą surowość, ale również odnajdywał w nich melodyjnym 

brzmieniu rozwiązanie trudnej do zgłębienia tajemnicy. 

- No - powiedział raz do mnie, powołując się na Pawłowy werset - kiedyś zobaczymy, 

jak to jest naprawdę. 

Nie wydaje mi się, bym przesadził, twierdząc, że mój przyjaciel miał biblijne na świat 

spojrzenie. Głęboko wierzył, że wszystko, co się dzieje we wszystkich dziedzinach naszego 

życia, dzieje się według woli Bożej wyraźnie wypowiedzianej w Piśmie Świętym, które jest 

niepodważalną konstytucją całego rodu ludzkiego. 

Pod tym względem niczym nie różnił się od starożytnych synów Izraela, którzy tak 

samo wierzyli. Stąd wywodziła się jego skłonność do komentowania otaczającej go 

rzeczywistości za pomocą Biblii. 

Zdarzało się, że przeczytawszy w gazecie wiadomość o jakimś zdarzeniu politycznym, 

natychmiast zestawiał je z wypadkami  biblijnymi i wyciągał z tego porównania 

dalekosiężne wnioski. Jego analogie między tym, co obserwował, przeżywał, czego 

doświadczał - często na własnej skórze - a tym, co przeczytał w Piśmie Świętym, nie były 

może zawsze ścisłe, ale zawsze wzruszały ślepym zaufaniem do Słowa Bożego i głęboką 

wiarą w jego nieomylność.  

 

 



Każda taka konfrontacja tekstu biblijnego z życiem wywoływała na twarzy 

Jachowskiego rumieńce i uśmiech błogiego zadowolenia, jakby stał już u progu spełnionych 

nadziei. "Wszystko się zgadza" - zwykł mówić w takich razach, a jego małe, ruchliwe oczka 

przenikliwie patrzały na rozmówcę spoza szkieł okularów. 

Drugą jego pasją była paruzja. Sprowadził z zagranicy różne rozprawy o tym 

zagadnieniu, teologiczne, filozoficzne traktaty, opasłe księgi, w których roiło się od różnych 

teorii i hipotez. 

Czytał... czytał... czytał... i coraz bardziej  upewniał się w przekonaniu, że już bliski jest 

dzień powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemię. Znaków, które miały towarzyszyć temu 

powrotowi, upatrywał w różnych bieżących zdarzeniach politycznych, które zdaniem jego 

nie tylko były zwiastunami rychłej paruzji, ale ją również przyspieszały. 

Gdybym go przyparł do muru, na pewno by mi wyznał, że wierzy w nastanie 

błogosławionej epoki w najbliższej przyszłości, a nawet może jeszcze za swojego życia. 

Do muru go jednak nie przyparłem, ale mimo to śmiem przypuszczać, że paruzji nie 

odkładał w zbyt daleką przyszłość. Jeżeli czegoś pragnął, to chciał, aby to natychmiast się 

dokonało. W sprawach transcendentnych nie grzeszył zbytnią cierpliwością. 

Jach codziennie czytał Psalmy w ściśle odmierzonych porcjach. Do pewnych Psalmów 

wciąż wracał, zwłaszcza do pokutnych i mesjańskich. Niektóre z nich komentował na swój 

sposób, niezgodnie z tekstem. Nieważne były fałszywe przesłanki. 

Jach wyciągał z nich urocze, fantastyczne wnioski, spod których wyłaniały się 

dotychczas nieznane, kolorowe lądy, rajskie krainy, jakieś wyspy szczęśliwe, ogrody 

błogosławione, których olśniewającemu działaniu ufnie sie poddawał. Jego twarz radośnie 

promieniowała, a ja nie śmiałem przerywać jego błędnej argumentacji i płoszyć jej 

nieopatrznym słowem krytyki. 

Gdy raz próbowałem oponować, Jach uśmiechnął się i powiedział: 

- A sam  Pan przecież napisał, że można niekiedy z fałszywych przesłanek wyciągnąć 

słuszne i logiczne wnioski.  

Cieszył się, że mnie zapędził w kozi róg, a ja bez słowa sprzeciwu poddałem się, zbity      

z tropu własnym argumentem. 

Pod koniec życia Jachowski pospiesznie uzupełniał brak znajomości tych ksiąg 

biblijnych, które dotychczas znał tylko pobieżnie.  

Czytał je gorączkowo, chłonął je w siebie, jakby się obawiał, że na drugim świecie 

zabraknie mu argumentów w biblijnych dysputach z jakimś współtowarzyszem wiecznej 

szczęśliwości,  



a może po prostu lękał się, że Elohim - lubił to Imię Pańskie i często je powtarzał - na 

Sądzie Ostatecznym weźmie mu za złe jego opieszałość i powie: "Życie zmarnowałeś, 

Jachu, niektóre Księgi Święte po  łebkach czytałeś, chociaż zawsze twierdziłeś, że je całym 

sercem miłujesz. No co, Jachu, czy ci nie wstyd?" 

Gdy umarł, żona włożyła mu do trumny Księgę Psalmów. 

Stojąc nad trumną przyjaciela widziałem go oczyma duszy w dalekiej wieczności, jak 

pnie się pod górę gwiaździstą ścieżką, wśród asfodelowych łąk, w ręce trzyma otwartą 

Biblię i konfrontuje jej tekst z nieprzemijającą rzeczywistością, która przed nim się 

roztacza.  

Raz po raz zerka do Księgi, znów rozgląda się dokoła, i znów do niej zerka, aż w końcu 

zadowolony przystaje, i patrząc przed siebie przenikliwymi, małymi oczkami, łyskającymi 

badawczo spoza okularów, mówi z zachwytem:  

"Wszystko się zgadza ... Wszystko ...". 

 


