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    XXXI niedziela zwykła  
                           

Mt 23, 1 - 12     5 listopada  2017 
 

(1) Wówczas przemówił Jezus do tłumów i do swych uczniów tymi 

słowami: (2) Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i 

faryzeusze. (3) Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz 

uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. (4) Wiążą 

ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami 

palcem ruszyć ich nie chcą. (5) Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, 

żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u 

płaszczów. (6) Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w 

synagogach. (7) Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie 

nazywali ich Rabbi. (8) Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, 

albowiem 

 jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi 

jesteście. (9) Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden 

bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. (10)Nie chciejcie również, żeby was 

nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, 

Chrystus. (11) Największy z was niech będzie waszym sługą.(12) Kto 

się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie 

wywyższony. 
 

 

 

 

 

 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  

SP, G i LO im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 
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Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   św.  Hilary z Poiters 
 

Królestwa niebieskiego nikt nie osiągnie gadaniem 
 

 

A ponieważ niewielu idzie wąską drogą, dlatego przedstawia podstęp tych, którzy 

udają, że szukają tej drogi. „Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do 

was w odzieniu owczym” (Mt 7, 15). Nakazuje, aby urok słów i pozory łagodności 

sprawdzać owocami postępowania; należy sprawdzać, nie za kogo się kto podaje, lecz jaki 

jest w działaniu, ponieważ wielu przyodziewa w owczą wełnę wilczą wściekłość.  

 

A zatem jak ciernie nie rodzą winogron, osty fig, dzikie drzewa nie wydają dobrych 

jabłek, tak owoc dobrego dzieła nie tkwi w udawaniu, i dlatego poucza, że każdego należy 

rozpoznawać po czynach. Ci bowiem nie osiągają królestwa niebieskiego samymi tylko 

słowami; ani ten też, kto tylko mówi „Panie, Panie!”, nie będzie jego dziedzicem. Jaką 

bowiem korzyść przynosi Panu ten, kto powtarza „Panie”!? Czyż nie będzie Panem, jeśli 

Go tak nie nazwiemy? Czy wymawianie imienia jest powinnością świętości?  

 

Drogę do królestwa niebieskiego toruje posłuszeństwo woli, a nie wyznawanie Jego 

imienia. „Wielu powie w owym dniu: «Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imię 

Twoje»”?, i następne. Potępia tu także podstęp fałszywych proroków i kłamstwa 

obłudników, którzy przywłaszczają sobie chwałę, jaka płynie z mocy słowa, z nauki 

proroczej, ze zmuszania szatanów do ucieczki i z podobnych skutków owej działalności. 

Na tej też podstawie obiecują sobie królestwo niebieskie, jakby ich mądrością było to, co 

mówią lub czynią, a nie sprawiała tego wszystkiego wezwana moc Boga. Tymczasem 

sama lektura pokazuje im znajomość nauki Pana, a na imię Chrystusa uciekają szatani.  

 

My zatem powinniśmy się zmuszać do wysiłku, aby chcieć uniknąć wszelkiego zła i 

aby całym sercem być posłusznym przykazaniom nieba, aby spełnić te obowiązki, przez 

które stajemy się znani Bogu. Czyńmy raczej to, co On chce, nie chwalmy się tym, co On 

może, ponieważ wzgardzi i odrzuci tych, których uczynki nieprawości przeszkadzają w 

poznaniu Boga. 

 

Hilary z Poitiers, św. (+ 367). Biskup Poitiers, wybitny teolog, zwalczający 

arianizm w Galii i za top zesłany na wygnanie. Pozostawił wiele traktatów 

polemicznych i egzegetycznych. Był autorem pierwszych hymnów kościelnych. 

Ochrzcił św. Marcina, późniejszego bpa Tours. 
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Prostota Bożej wymiany 

(1)  Spotkanie z Panem na modlitwie 
 

"Przystąpcie bliżej do Boga, to i On przybliży się do was” (Jk 4,8).  

Co za wspaniała obietnica! To krótkie zdanie z Pisma Świętego zawiera w sobie 

jedną z najważniejszych zasad życia duchowego.  

 

Mówi nam, że każdy, kto próbuje przybliżyć się do Pana, zostanie nagrodzony. 

Zapewnia, że Bóg nie siedzi biernie na niebieskim tronie, obserwując, czy uda nam się do 

Niego dotrzeć, ale wychodzi nam naprzeciw. 

 

 On zawsze zaprasza nas do siebie,  by obdarzyć nas swoją łaską i miłością. Czujemy, 

kiedy przybliża się do nas, ponieważ Jego obecność powoduje w nas zauważalne zmiany. 

 

W obecnym artykule chcemy skupić się na modlitwie - pierwszym praktycznym 

sposobie przybliżania się do Boga.  

 

Modlitwę często definiuje się jako rozmowę z Bogiem – my mówimy do Niego, a On 

mówi do nas. Jest w tym oczywiście wiele prawdy, jednak modlitwa to coś więcej niż 

rozmowa.  

 

Modlitwa jest także Bożą wymianą pomiędzy Bogiem a nami.  

 

My przychodzimy do Pana, składając Mu nasze uwielbienie i miłość oraz 

przedstawiając Mu nasze potrzeby, Bóg natomiast obdarza nas swoim miłosierdziem, łaską, 

mądrością, pokojem i radością. Przyjmuje nasze ofiary, napełnia je swoim Boskim życiem              

i oddaje je nam, przemieniając zarazem nasze serca i umysły.  

 

 Tę Bożą wymianę najlepiej wyraża Modlitwa Pańska.  

 

Przeczytajmy więc ją uważnie i zobaczmy, czego może nas ona nauczyć. 
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▌ Boża wymiana– część pierwsza 

 

Wielu biblistów jest zdania, że Modlitwa Pańska stanowi serce całego Kazania na 

Górze. Prowadzi do niej wszystko, o czym Jezus mówił wcześniej, i wypływa z niej to, co 

mówił później (Mt 5 - 7).  

 

Dlatego niezliczeni święci uważali Ojcze nasz za najdoskonalszą modlitwę, 

jaka kiedykolwiek powstała.  

 

Pierwsza cześć Modlitwy Pańskiej koncentruje się wokół uwielbienia Boga oraz pójścia 

za Nim całym sercem.  

 

 Modlimy się: „Święć się imię Twoje”.  

 

Mówimy przez to: „Ojcze, Ty jesteś święty. Wywyższam Cię i chcę całym życiem 

oddawać Tobie chwałę”. Tymi słowami oddajemy Bogu cześć. 

Wszyscy tęsknimy za niebem. Oczekujemy dnia, w którym zapanują pokój i miłość, a 

wszelka łza zostanie otarta.  

 

 Modląc się: „Przyjdź królestwo Twoje”,  

 

wypowiadamy przed Ojcem tęsknotę naszych serc, mimo że jest w nas jeszcze lęk przed 

śmiercią. Mówimy mniej więcej tak: „Wiem, że ten świat jest dobry i podziwiam cuda 

Twojego stworzenia. Nie mogę jednak doczekać się dnia, w którym będę z Tobą, Ojcze. Nie 

mogę doczekać się świata wolnego od cierpienia i śmierci”. Tymi słowami oddajemy Bogu 

nasze życie.  

 

 Słowa: „Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi”, 

 

 są dla nas okazją do powiedzenia Bogu, że chcemy, aby ten świat coraz bardziej 

przypominał Jego królestwo. Mówimy naszemu Ojcu, że chcemy traktować wszystkich 

wokół nas z taką samą miłością, miłosierdziem i współczuciem, z jakimi On traktuje nas. 

Nie możemy zmienić całego świata, ale możemy zmienić nasz mały zakątek. Tymi słowami 

oddajemy Bogu naszą pracę. 
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▌ Boża wymiana – część druga 

 

Podczas gdy pierwsza cześć Modlitwy Pańskiej daje nam szansę oddania siebie Bogu, 

druga zawiera prośbę do Boga o udzielanie nam tego wszystkiego, co jest potrzebne, 

żebyśmy mogli starać się o nadejście Jego królestwa i wypełnienie się Jego woli.  

A skoro głównym znakiem królestwa Bożego jest miłowanie się wzajemnie, tak jak On 

umiłował nas, prosimy Ojca o pomoc w kształtowaniu naszych relacji.  

 

 Modląc się: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”,  

 

wyznajemy Ojcu, że potrzebujemy Jego siły i Jego pokarmu – zarówno podczas 

Eucharystii, jak i w naszej codzienności. Jego „chleb” pomaga nam zachować pokój w 

dobrych i złych dniach. Jego obecność pomaga nam traktować się nawzajem z miłością i 

miłosierdziem.  

 

Polecając więc nam prosić o ten chleb, Jezus obiecuje karmić nas tym, co jest 

potrzebne, abyśmy mogli przetrwać każdy kolejny dzień. Życie to przede wszystkim nasze 

relacje – relacja z Bogiem i relacje z innymi ludźmi. Wiemy z doświadczenia, jak łatwo jest 

ranić się nawzajem słowem i zachowaniem.  

 

 Dlatego modląc się: „I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy 

naszym winowajcom”, 

 

 przyznajemy, że my także ranimy innych, oraz prosimy o łaskę przebaczenia tym, 

którzy zranili nas. Nie ma nic piękniejszego niż życie w jedności i nic bardziej inspirującego 

niż doświadczenie uzdrowionych i naprawionych relacji. Wspaniałe jest więc to, że 

polecając nam modlić się tymi słowami, Jezus obiecuje uzdrawiać nasze relacje. 

 

Wokół nas jest wiele pokus, których celem jest oddzielenie nas od Boga i od siebie 

nawzajem.  

 

 Prosząc Ojca: „Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od 

złego”  

 

(tak dokładnie brzmi ten fragment Modlitwy Pańskiej w Ewangelii wg Mateusza – Mt 

6,13), prosimy Boga o łaskę opierania się pokusom. Wiemy, jak bardzo może zaszkodzić 

naszym relacjom odmowa przebaczenia, żywienie uraz i szukanie zemsty. Jednak nie 

zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że te negatywne, pełne wrogości myśli mogą 

pochodzić od diabła, „ojca kłamstwa” (J 8,44). Jest jednak dla nas dobra nowina – polecając 

nam modlić się tymi słowami, Jezus obiecuje nas strzec i bronić. 
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▌ Wielki skarb 

 

Modlitwa Pańska jest jednym z największych skarbów 

zostawionych nam przez Jezusa. 

 

Mówi nam ona, jak bardzo Bóg chce nam pomagać i uczy poddawać Mu swoje życie. 

Przyjmijmy więc słowa, które Jezus nam dał. Najpierw oddawajmy cześć Panu i szukajmy 

Jego królestwa, a następnie prośmy Ojca o to, abyśmy potrafili, tak jak On miłować innych i 

przebaczać im.  

Jednym z powodów niezwykłej popularności Modlitwy Pańskiej jest to, że zawiera ona 

wszystkie kluczowe elementy każdej modlitwy. Możemy się modlić w sposób bardziej 

sformalizowany, na przykład odmawiając Różaniec czy Liturgię godzin, możemy też 

modlić się w mniej usystematyzowany sposób, na przykład adorując Najświętszy Sakrament 

czy śpiewając Bogu pieśni chwały.  

 

Cokolwiek robimy, ufajmy, że jeśli będziemy oddawać się Panu, tak jak uczy nas tego 

Modlitwa Pańska, nasze życie będzie się zmieniać. Możemy być tego pewni, ponieważ 

podczas tej modlitwy zachodzi Boża wymiana, którą tak pięknie streszcza w sobie tekst 

Ojcze nasz. 

 

▌ Uciszenie galopujących myśli 

 

Żyjemy w świecie wszechobecnych mediów. Rzadko wyłączamy komputery, 

smartfony, telewizory i tablety. Codziennie zalewają one nasze umysły niezliczonymi 

obrazami oraz otaczają szumem słów i opinii. W rezultacie doświadczamy galopady myśli, 

co powoduje takie rozproszenie, że nie jesteśmy już w stanie na niczym się skupić.  

 

Kiedy przychodzi czas na modlitwę, kłębiące się myśli i obrazy utrudniają nam 

skoncentrowanie się na Panu i wsłuchanie się w to, co On chce nam powiedzieć. Sprawiają, 

że trudno nam zasiąść spokojnie w obecności Boga, by otworzyć się na Jego miłość i pokój.  

 

 Jak możemy temu zaradzić? 

 

"POMOC w MODLITWIE"  proponuje prosty sposób, którym możesz się posłużyć na 

początku modlitwy. Może ci on pomóc wyciszyć rozbiegane myśli i stanąć w obecności 

Pana. Spróbuj stosować go przez tydzień, a zobaczysz, czy okaże się przydatny i czy po 

upływie tego tygodnia będzie ci łatwiej przychodzić do Pana. Może też odkryjesz, że Jego 

obecność ma moc usunąć wszystkie rozproszenia, którym ulegają twoje myśli. 
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▌ Przepiękna prostota 

 

Niezależnie od tego, jak się modlimy, w modlitwie zawsze kryje się przepiękna 

prostota. Jest to prostota dziecka przychodzącego z miłością i zaufaniem do swego Ojca. 

Jest to prostota ofiarowania Bogu swego życia i swego uwielbienia, by przyjąć w zamian 

Jego miłość i łaskę. Jest to prostota odpoczynku w Bożej obecności i napełniania się 

wszystkim, czego, potrzebujemy, aby pełnić Jego wolę… jako w niebie tak i na ziemi.  

 

Pomoc w modlitwie 
 

Rozpoczynając modlitwę osobistą, biorąc do ręki Pismo Święte czy stając wobec 

Pana na Mszy świętej, dobrze jest poświęcić kilka chwil na przygotowanie serca.  
 

Radą służą nam tu ojcowie pustyni oraz długie szeregi mnichów i mniszek 

spędzających długie godziny na modlitwie. 
 

 Krok 1.  

Zamknij oczy i weź kilka głębokich oddechów. 
 

 Krok 2.  

Uświadom sobie, że teraz jest czas szukania Pana. Wszystkie inne troski                    

i niepokoje mogą poczekać te kilka chwil; wrócisz do nich po modlitwie. Jeśli 

niepokoi cię jakaś niedawna sytuacja czy grzech, wzbudź akt żalu              i 

znowu skup się na Panu. 
 

 Krok 3:  

Znajdź jakiś znak, który pomoże ci skupić uwagę.  

Jeśli jesteś na Mszy świętej, spójrz na krzyż. Jeśli rozważasz Pismo Święte, 

skup się na krótkim wersecie czytanego fragmentu. Jeśli się modlisz, 

powtarzaj imię Jezusa. Cokolwiek robisz, koncentruj się na tej czynności, a 

nie na tych myślach, które chcesz od siebie odsunąć. 
 

 Krok 4:  

Postępuj w ten sposób, aż poczujesz, że twój umysł jest uspokojony. 

Prawdopodobnie zauważysz, że ustabilizował ci się oddech i jesteś bardziej 

zrelaksowany. Nie przejmuj się, jeśli skupienie serca zajmie ci trochę czasu. 

Nie zawsze jest to łatwe, zwłaszcza w chwilach dużego stresu czy niepokoju. 

Nie przejmuj się nawet wtedy, gdy nie uda ci się wyciszyć galopujących 

myśli. Przypomnij sobie Bożą wymianę. Ty właśnie ofiarowałeś się Panu, a 

On odpowiada ci darem swojego pokoju.  
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Tadeusz Żychiewicz - "Stare Przymierze" wyd. ZNAK  1986 

Rzeczy gorzkie       Rdz 12, 4-20 

 

"Wyszedł tedy Abraham, jak mu Pan przykazał, i poszedł z nim Lot (...). I wziął 

Sarai, żonę swoją, i Lota, syna brata swego, i wszystką majętność, którą mieli, i ludzi, 

których nabyli w Harranie i wyszli, aby iść do ziemi Kanaan" ... 

Przeszli ową ziemię aż do Sychem. Powiada Pismo, że Pan ukazał się Abrahamowi i 

obiecał, iż ziemię tę odda jego potomstwu; zbudował więc Abram ołtarz Panu. Szli potem 

w okolice górzyste na wschód od Betel i rozbili namioty pomiędzy Betel i Haj. Tam 

również zbudował Abram ołtarz Panu i złożył ofiarę dziękczynną. I znów zwinęli namioty 

i przenosili się z miejsca na miejsce, idąc ku południowi, do Negeb. Lecz nastał głód w 

tym kraju, wielki głód w całej ziemi Kanaan. Szedł tedy Abram ku Egiptowi, aby 

przetrwać. 

Gdy zaś mieli już wejść do Egiptu, rzekł Abram do żony swojej Sarai: jesteś piękną 

kobietą. Gdy ujrzą cię Egipcjanie, powiedzą: to jego żona. Zabiją mnie, a ciebie zostawią 

przy życiu. Mów więc, że jesteś moją siostrą, abym nie postradał życia i aby mi było 

dobrze z twojej przyczyny. 

I tak się też stało: Egipcjanie rzeczywiście zabrali Sarę na dwór faraona, Abramowi zaś 

- chcąc mu okazać swą przychylność - dali owce, woły i osły, sługi, niewolnice i 

wielbłądy. Miał więc wiele pożytku ze swego postępku. 

A nikt nie upomniał się o Sarę, żoną Abrama, jeno Pan: gdyż karać począł plagami 

faraona i jego dwór, iż zabrał Sarę Abramowi. Wezwał więc faraon Abrama i rzekł: 

czemużeś skłamał, a nie powiedziałeś, że to żona twoja? Dlatego mówiłeś: to moja siostra 

- tak że wziąłem ją sobie? Zabierz ją i idź. 

I dał rozkaz, iżby odprowadzono ich do granicy wraz z całym dobytkiem. 

No, tak. 

 Biorę ja miarodajny komentarz biblijny do ręki i czytam o Abramie i jego postępku: 

"Wybieg, jakiego używa, nie musi być napiętnowany jako niemoralny. Najpierw - Sara 

była istotnie jego siostrą przyrodnią. Następnie Abraham nie miał wyboru (...)". 

 Owszem,  miał. 
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Zaś w innym komentarzu, równie miarodajnym, czytam tak: "Opowiadanie to (...) ma 

ukazać szczególną opiekę Bożej Opatrzności nad Abramem, jego roztropność"...  

Ach, więc chodzi o pochwałę roztropności? 

A w innym jeszcze, trzecim komentarzu: "Sara zgodziła się na to, gdyż ówczesne 

niewiasty musiały często rezygnować ze swej czci. (...) Zresztą nie dopatrywano się 

niczego zdrożnego w kłamstwie, jeśli intencja nie była przewrotna" ... 

Zadziwiające. 

Sprawa dość podstawowa: czy pisarz biblijny wiedział, że dzieje się sprawa co najmniej 

wątpliwa moralnie? Może nie nazbyt jaskrawo - a już na pewno nie w tej samej co nasza 

skali ocen - ale jednak wiedział na pewno. Gdyby bowiem nie wiedział, albo też było mu 

to obojętne, nie wplótłby w opowieść przekazu o interwencji Pana, zupełnie wyraźnie nie 

aprobującego sytuacji. Skoro zaś on wiedział, czemuż my tak dziwacznie się 

gimnastykujemy przy tej opowieści?  

Cokolwiek słusznego i sprawiedliwego dałoby się powiedzieć o uwarunkowaniach 

obyczajowych czasu i miejsca - nie da się wybronić Abrama. Choćby nawet Sara była 

tylko wiernym psem a nie kobietą - i tak brzydko by wyszło. Nie ma sensu mówić, że nie 

ma zapachu to, co brzydko pachnie. Wyduśmy to z siebie: bardzo niepięknie postąpił 

Abraham. Rozumował owszem, bardzo roztropnie. Że żonę swoją (a równocześnie 

przyrodnią siostrę, zgadza się) zaprezentował jako siostrę, było to półkłamstwo z gatunku 

tych, które są całą nieprawdą; intencja zaś były wyraźnie przewrotne. A przede wszystkim 

bał się. Bardzo się bał. Najprawdopodobniej nawet bał się słusznie, gdyż istotnie 

najprostszym wyjściem jest pozbyć się męża, gdy żona się spodoba; zaś radykalne sposoby 

pozbywania się ludzi niewygodnych nie były obce władcom. Można więc zrozumieć 

strach Abrahama. 

Jednakże i tak niepięknie postąpił, nie chcąc niczego ryzykować. Jeśli zaś czerpał ze 

swego niepięknego uczynku korzyści materialne (owe osły, wielbłądy, owce, sługi i 

niewolnice), jeśli ponadto zaraz na wstępie dowiadujemy się, że nawet liczył z góry na 

owe rozliczne korzyści ("aby mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie") - przykre, ale 

przecież trzeba powiedzieć: to już nie jest roztropność. 

 To jest świństwo. 

A jednak jest w tej opowieści wielki i głęboki sens. Sens zaskakująco 

aktualny, choć równie na pewno aktualny nie tylko dla naszego czasu. Jest w tej opowieści 

nauka, której warto cierpliwie wysłuchać; jest w niej gorzka prawda, a lepiej jest nie 

omijać jej. 



10 
 

Abraham był wybranym Pana. Przyszła doń wiara w Jedynego, on zaś nie uchylił się.  

W imię obietnicy rzucił swój dom, ziemię i współplemieńców. Bardzo pięknie i 

prawdziwie mówi o nim Pismo: "wbrew nadziei uwierzył w nadzieję". Miejmy to przed 

oczyma. Równocześnie jednak miejmy na uwadze także inne sprawy, równie mocno 

związane z problemem Abrahama. 

Bądźmy szczerzy, ileż to razy - wczoraj i dziś także w literaturze religijnej, 

publicystyce, rozprawkach - stawia się przed ludźmi miraże aksamitne, kołyszące, 

optymistyczne. Mówi się: uwierz. Przyjmij Boga, zawierz Bogu, a wszystko zaraz się 

odmieni, wszystko będzie inne. Piękniejsze, jaśniejsze, prostsze. Świat będzie inny.                  

Ty będziesz zupełnie inny: poskładany, wyprostowany, zintegrowany wewnętrznie.  

Twoje życie stanie się spójne. Nowy człowiek. Tylko uwierz. Jakże inaczej może być, 

skoro stanęło przy tobie Dobro, Prawda i Sprawiedliwość? 

Przecież ja wiem, że intencje są dobre i chwalebne; że intencje są najpoczciwsze, rade 

by nieba przychylić. Więcej: może się zdarzyć i taki cud spełnienia. Ale wiem, że Biblia 

zna także i inne doświadczenia. Biblia mówi inaczej. Jest trzeźwa i nie w tym jednym 

miejscu gorzka. Ale chyba o wiele bardziej prawdziwa. 

 I zdaje się mówić tak w tej opowieści o postępku Abrahama: 

Człowiecze, jeśli zawierzysz, jak Abraham zawierzył - nie czekaj magii. Jeśliś, jak 

Abraham, zawierzył nadziei - świat istotnie będzie inny. Stanie się głęboko sensowny. 

jednakże stanie się sensowny przede wszystkim w strefie zawierzenia i nadziei, nie zaś 

świadectwa oczu. Gdyż w strefie doświadczenia zmysłów nie zniknie nic z jej grozy i 

straszności: i będzie głód na pustyni i mocniejsi od ciebie, niesprawiedliwie wyciągający 

ręce po cudze z tej tylko przyczyny, że mocniejsi. Świat pozostanie strasznym miejscem. 

Zupełnie jakby Boga nie było. Biblia nie opowiada bajek. Jest wielka, realna prawda także 

i w biblijnej tezie o skażeniu człowieka i świata. 

Jeśli zawierzysz, jeśli pozostaniesz w przymierzu, istotnie będziesz nowym 

stworzeniem. Ale nie sądź, że zaraz i od dziś zmieni ci się charakter i usposobienie; bo 

może nigdy nie zmieni ci się ani jedno, ani drugie. Że zaraz i od dziś spadnie ci z pleców 

garb wszystkich obyczajów i nawyków. Że pozrastają się połamane kości i zabliźnią 

wszystkie rany. Że się naprostujesz i że od dziś życie stanie się spójne. 

Nie zakrywaj oczu, nie gorsz się, popatrz: Abraham wyszedł z Harranu nowym 

człowiekiem. To zupełnie realna rzecz, bo nie wyszedłby na pustynię, nie rzuciłby domu, 

współplemieńców, ogrodów Mezopotamii, całej mezopotamskiej sytości, gdyby nie stało 

się w nim to, co się stało. Ale równocześnie w tym człowieku tkwi stary Abram, ten 

dawny: mały, pokrzywiony, pełny strachu i wyrachowania, niewolny od podłostek 

człeczyna. 
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 Wcale nie wygląda na to, iżby Abraham od razu doczekał się wewnętrznej integracji. 

Jego droga była wielką drogą, jego przeznaczenie było bardzo wielkim przeznaczeniem. 

Ale teraz właśnie popełnił najzwyklejsze świństwo. Miej cierpliwość nad sobą. To 

gorzkie. Ale Biblia jest Księgą dla dorosłych. 

A tak naprawdę, to poprzez tę właśnie opowieść o bardzo niepięknym uczynku 

Abrahama Biblia przyrzeka jedną rzecz całkiem na pewno:  

że choćbyś w swojej trudnej i poplątanej drodze popełnił świństwo - w ostatecznym 

rozrachunku Bóg z całą pewnością postąpi o wiele bardziej przyzwoicie i miłosiernie 

w stosunku do ciebie i twoich, niż ty postąpiłeś.  

Tak stało się Abrahamowi. 


