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Zamyślić się na chwilę
O tęsknocie 

za prawdziwym domem

Jakich słów użyć, by właściwie opisać 
tę  ulotną cześć czasu między dniem a nocą? 
Zmierzch? Zmrok? Jakie kolory dobrać, by 
uchwycić coś tak zmiennego jak pejzaż za 
oknem pociągu? Patrzę w dal na bezkresną 
przestrzeń, która w jesiennej aurze mieni się 
jak prawdziwy opal. Ametystowe połaci pól, 
ciemnoszafirowy las w tle i gdzieniegdzie pla-
my pierwszego śniegu. Z rzadka drewniane 
chałupki z szarymi smużkami dymu. Wyobraź-
nia podpowiada, że wewnątrz jest ciepło, przy-
najmniej tam, gdzie stoi kuchenny piec. Mija 
dłuższa chwila i krajobraz staje się granatowo 
popielaty. Ściana drzew przywołuje w pamięci 
wszystkie bajki dzieciństwa rozpoczynające się 
od słów: „W głębokim, czarnym lesie...”. Tam, 
dokąd wracam, rośnie kępa drzew i stoi dom, 
smuga dymu unosi się z komina, przynajmniej 
dwa okna rozjaśnione są światłem. Ktoś cze-
ka...A jednak jest większe szczęście od tego, 
gdy wraca się z podróży do domu, gdzie ktoś 
oczekuje. Rozświetlone okna, ogień w komin-

ku nie mają z tym nic wspólnego, chociaż spra-
wiają wrażenie przytulności i bezpieczeństwa.  
Autor Listu do Hebrajczyków trafnie to opisu-
je: „Albowiem każdy dom jest przez kogoś bu-
dowany, lecz tym, który wszystko zbudował, 
jest Bóg. Wszak i Mojżesz był wierny jako 
sługa w całym domu jego, aby świadczyć  
o tym, co miało być powiedziane. Lecz Chry-
stus jako syn był ponad domem jego; a do-
mem jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca 
zachowamy niewzruszenie ufność i chwaleb-
ną nadzieję”.     Hbr 3,4-6

Gdy czytam te słowa, paradoksalnie widzę 
scenę jakże poważną i głęboką w wymowie: po-
grzeb bliskiego mi człowieka, wokół trumny krąg 
sióstr diakonis śpiewających pieśń, której refren 
zaczyna się od słów: „Do domu fale szumiące 
mnie niosą, do domu mnie niebian rzesz wio-
dą...”. Na kilka dni przed śmiercią człowiek ten 
zapisał myśl Joachima Neandra: „O Boże mój! 
Jak potężnie odczuwa Cię moja dusza! Wpój to 
głęboko w me serce, kto Ty jesteś, a kto ja?”

Podnoszę wzrok. Zmrok zza okna przeistoczył 
się w czarną noc. Pociąg pędzi. Dokąd zmierzam? 
Kto czeka?

„Stój! Zatrzymaj się! W poprzek twojej drogi 
stanął On, twój Bóg. Nie możesz zrobić ani kro-
ku dalej. Stoisz na grząskim gruncie. Cokolwiek 
uczynisz, pozbawione jest sensu. Twoja wiara 
też się chybocze. Rozpada się jak domek z kart. 
Droga, którą kroczysz, rozpłynęła się we mgle. 
Jesteś u celu. Choć po ludzku bra-
kuje ci sił, On zatrzymał cię tutaj, by 
z tobą wieczerzać. Zdejmij sandały, 
bo ziemia, na której stoisz jest świę-
ta”. (est)
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