
  

Święta architektura
Czyli jak się modlić we wnętrzu?



  

rozważamy Twoją łaskawość we wnętrzu 
Twojej świątyni. Ps 48,10

Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej 
izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca 
twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który 
widzi w ukryciu, odda tobie. Mt 6,6



  

tameion
  
magazyn, skład
(Łk 12,24: przypatrzcie się krukom (…) nie mają 
spichlerzy, a Bóg je żywi)

izdebka, komórka 
(Mt 24,26: jeśli fałszywi prorocy wam powiedzą, 
że jest [Mesjasz] wewnątrz domu – nie 
wierzcie im; Łk 12,3: coście w izbie szeptali do 
ucha, na dachach będzie głoszone)



  

cubiculum

sypialnia, łóżko, pokój, komnata 

pojęcie w architekturze używane na opisanie 
pokoju w domu rzymskim przeznaczonego na 
sypialnię. 



  

Idź, mój ludu, wejdź do swoich komnat /  
zamknij drzwi za sobą! / Skryj się na małą 
chwilę, / aż gniew przeminie Iz 26,20

Elizeusz wszedł, zamknął drzwi za sobą i za nim 
i modlił się do Pana 2 Krl 4,33



  

Namiot Spotkania

jest tam, gdzie ludzie, spotkanie osób, poza 
obozem



  

27 Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież 
niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta 
świątynia, którą zbudowałem. 28 Zważ więc na modlitwę Twego 
sługi i jego błaganie, o Panie, Boże mój, i wysłuchaj to wołanie i 
tę modlitwę, w której dziś Twój sługa stara się ubłagać Cię o to, 
29 aby w nocy i w dzień Twoje oczy patrzyły na tę świątynię.
 Jest to miejsce, o którym powiedziałeś: "Tam będzie moje Imię" - 
tak, aby wysłuchać modlitwę, którą zanosi Twój sługa na tym 
miejscu. 30 Dlatego wysłuchaj błaganie Twego sługi i Twego 
ludu, Izraela, ilekroć modlić się będzie na tym miejscu. Ty zaś 
wysłuchaj w miejscu Twego przebywania - w niebie. 
1 Krl 8,27-30 



  

Świątynia

Bóg jest w niebie, ale na ziemi jest już Jego 
obecność
Bóg nam oddaje świątynię, On ją dla nas 
przygotował



  

Architektura jest oprawą i tłem dla 
przemijającego życia.

Peter Zumthorn, „Myślenie architekturą”



  

Trudność: nie mam na nią żadnego wpływu
Chodzi o modlitwę, a nie o zwiedzanie
Wybrać swoje miejsce



  

Wieczernik
Mk: sala duża, usłana i gotowa (14,15)

gr: anágaion : ponad ziemią > sala na piętrze, 
na górze

łac: cenaculum cena: posiłek, uczta > jadalnia



  



  

katedra Mojżesza: nauczanie
arka z Torą: obecność, kierunek na Arkę w 
Jerozolimie
bima / bema: podwyższenie, by dobrze słyszeć



  

Nestorianizm:

dwie odrębne osoby w Jezusie Chrystusie: 
ludzka i boska
Logos związany z Jezusem z Nazaretu, ale bez 
unii
Maryja nie może być Theotokos (Bogurodzicą)



  



  

Tam słońcu namiot wystawił, 
i ono wychodzi jak oblubieniec ze swej komnaty, 
weseli się jak olbrzym, co drogę przebiega. 
Ono wschodzi na krańcu nieba, 
a jego obieg aż po krańce niebios, 
i nic się nie schroni przed jego żarem. Ps 19,5-7



  

Któż nie przyzna od razu, że wschodnia część 
świata wyraźnie wskazuje na to, że w tym 
właśnie kierunku symbolicznie się zwracając 
należy się modlić, jak gdyby dusza miała ujrzeć 
wschód prawdziwego światła.
Orygenes, De oratione, 32



  

Ołtarz, na którym pod sakramentalnymi 
znakami uobecnia się Ofiara krzyża, jest także 
stołem Pańskim. Ołtarz jest także ośrodkiem 
dziękczynienia, które się spełnia przez 
sprawowanie Eucharystii. (OWMR, 296)
 
W każdym kościele powinien być ołtarz stały, 
jasno i trwale wskazujący na Jezusa Chrystusa,
który jest żywym kamieniem (por. 1 P 2, 4; Ef 2, 
20) (OWMR, 298)



  



  

Katedra w absydzie: separacja i triumfalizm
Schola zamiast bimy
Ołtarz „twarzą do ludzi”



  



  

Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch 
Boży mieszka w was?  1 Kor 3,16

Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią 
Ducha Świętego, który w was jest, a którego 
macie od Boga, i że już nie należycie do samych 
siebie? 1 Kor 6,19

Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo 
my jesteśmy świątynią Boga żywego - według 
tego, co mówi Bóg: Zamieszkam z nimi i będę 
chodził wśród nich, i będę ich Bogiem, a oni 
będą moim ludem. 2 Kor 6,16



  

ADAM
Anatole (E) 
Dysme (W)
Arktos (N)
Mesembria (S)
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