
Wstęp 

 W roku 2008 bardzo powszechnie zaczęto mówić o ogólnoświatowym kryzysie 

zwłaszcza w zakresie finansowym i gospodarczym.  W poszczególnych punktach globu w 

zróżnicowanym stopniu dostrzegano jego reperkusje demograficzne, społeczne i polityczne. 

O wiele rzadziej analizowano jego podłoże etyczne. Pojawiły się jednak w tym ostatnim 

zakresie cenne sugestie. Ks. kard. Cormac Murphy-O’Connor w jednym z udzielonych przez 

siebie wywiadów powiedział, iż obecny kryzys ekonomiczny jest kairosem, który pozwoli 

nam się opamiętać, i dodał, iż kapitalizm musi być podbudowany odpowiednimi regulacjami i 

moralnymi celami. Zaznaczył jednocześnie, że obecna recesja nie jest karą Boga, ale 

konsekwencją pewnego sposobu życia: „Jeśli prowadzisz życie polegające na nadmiernym 

zadłużeniu i chciwości, to musisz za to kiedyś zapłacić”. Natomiast ks. arcybiskup Migliore, 

przedstawiciel Stolicy Świętej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, powiedział w 

siedzibie tejże organizacji, że Stolica Święta podziela przekonanie, iż u podstaw aktualnego 

kryzysu stoi brak adekwatnych systemów kontroli sektora finansowego. Dodał jednocześnie, 

że kolejną jego przyczyną jest brak etyki w sektorze finansowym, który objawiał się między 

innymi w poszukiwaniu osiągnięcia, i to za wszelką cenę, maksymalnego zysku. Do tego 

motywu często powracał ostatnimi czasy Ojciec święty Benedykt XVI, zauważając, że 

niektóre rynki finansowe załamały się wskutek stosowania własnych zgubnych zasad. 

Działalność finansowa obliczona na krótki lub nawet bardzo krótki czas, bez uwzględnienia 

dłuższej perspektywy i dobra wspólnego, odbiera bowiem finansom rolę pomostu między 

teraźniejszością i przyszłością. Zawiłym aktualnym problemom finansowym, społecznym, 

gospodarczym i politycznym poświęcił także swą encyklikę Caritas in veritate, która ujrzała 

światło dzienne w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca 2009 r. 

 Złożoność aktualnej sytuacji gospodarczej i finansowej, oddziaływującej w różnych 

zakresach na konkret życia bardzo wielu ludzi, stanowiła zachętę do spisania dwudziestu 

pięciu rozważań odnoszących się do specyficznych sytuacji, czy okresów ludzkiego życia. 

Nie są one uwarunkowane tylko i wyłącznie aktualną sytuacją finansowo-ekonomiczną, choć 

mogła ona uwypuklić niektóre procesy, przeżycia, zmagania, trudności, czy wręcz dramaty.  

Podstawowym drogowskazem w próbie refleksji nad tym, co w ludzkim życiu trudne, 

skomplikowane, bolesne, krytyczne, czy tragiczne stało się dla mnie odwoływanie się do 

mądrości Biblii. Kolejne rozważania zostały ułożone według chronologii biblijnej. Moimi 

wielkimi nauczycielami w pogłębionym odczytywaniu Biblii stali się ks. kard. Carlo Maria 

Martini SJ (niegdyś biskup jednej z największych liczbowo diecezji Europy - Diecezji 

Mediolanu i wielki znawca Biblii, który swą ogromną erudycję biblijną potrafi w sposób 

niezmiernie głęboki przelać na konkret zaangażowań duszpasterskich) oraz Bruna Costacurta 

(która na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie obroniła doktorat na temat: "Lęk i bojaźń 

Boża w Biblii hebrajskiej" i obecnie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim prowadzi 

wykłady ze Starego Testamentu). Oni uczyli i ciągle uczą mnie pogłębionego egzegetyczno-

egzystencjalnego odczytywania tekstów biblijnych, tzn. poszukiwania, co stara się przekazać 

biblijny tekst w swej pierwotnej wymowie i w jaki sposób biblijne treści spotykają się z 

dzisiejszym człowiekiem, jego problemami, nadziejami, lękami, jego dramatami, czy też 

pytaniami, które sobie stawia. Do nich dołącza się José Luis Martin Descalzo, który swą 



obszerną pozycją pt.: "Vida y misterio de Jesús de Nazaret" pomógł mi pogłębić poznanie 

ziemskiego życia Jezusa. Do przemyśleń i sugestii tych moich nauczycieli będę się 

nieustannie odwoływał. Rozdziały poświęcone podążaniu w nieznane, konieczności rozstania 

z tym, co najdroższe, załamywaniu się dotychczasowej wiary, obracaniu się w ruinę 

dotychczasowego świata, konfrontacji z występnymi, złorzeczeniu, zasiewaniu pośród łez 

oraz wołaniu z głębi człowieczych ciemności bazują na wykładach pani prof. Bruny 

Costacurty. Odwołujące się do historii Mojżesza rozważania dotyczące obrony życia 

najbardziej bezbronnego, stawania się nikim, podejmowania przerastających człowieka 

wyzwań oraz odchodzenia bez ukoronowania rozpoczętego dzieła bazują na rekolekcyjnych 

przemyśleniach ks. kard. C. M. Martiniego zawartych w książce Życie Mojżesza, życia 

Jezusa. Paschalne życie chrześcijanina, opublikowanej w Krakowie w 1995 r. Natomiast 

bazujące na psalmach rozważania nad ogarniającą człowieka rozpaczą, moralnym niepokojem 

oraz triumfem zła oparte są na przemyśleniach tegoż kardynała, zawartych w jego książkach: 

Che cosa e l'uomo perche te ne curi? Pregare con i Salmi, opublikowanej w Turynie w 1985 

r. i La Scuola della Parola. Riflessioni sul salmo „Miserere”, opublikowanej w Mediolanie w 

1985 r. Rozważania bazujące na tekstach nowotestamentalnych odwołują się do przemyśleń 

José Luis Martín Descalzo, opublikowanych w jego książce Vida y misterio de Jesús de 

Nazaret, opublikowanej w Salamance w roku 1992. Rozważanie dotyczące odrzucenia przez 

bliskich, odwołujące się do postaci Józefa Egipskiego i św. Józefa, zostały zainspirowane 

między innymi książką M. I. Rupnika Szukam moich braci – rozważania biblijne o Józefie 

Egipskim, wydanej w Krakowie w 2000 r. 

Wierzę, że rozważania, które oddaję w ręce Czytelnika, przydadzą się nie tylko na 

czas kryzysu. Ufam, że mogą one okazać się pożyteczne nie tylko dla własnego użytku, ale 

także w celu pełniejszej, bardziej całościowej pomocy tym, którzy przez jakiś trudny, czy 

wręcz tragiczny czas przechodzą lub przeszli i nie do końca mogą sobie z nim poradzić. 

Niekoniecznie trzeba wczytywać się w poszczególne rozdziały tej książki w takim 

uporządkowaniu, w jakim zostały one w niej umieszczone. Jej lekturę można rozpoczynać od 

spisu treści, by za każdym razem wybierać z niej to, co na dany czas może się okazać 

najbardziej wskazane. Sama lektura zawartych w niej treści może przynieść jednak bardzo 

połowiczny skutek, jeśli nie będzie jej towarzyszyła osobista refleksja modlitewna, do której 

zapraszają także trzy pytania, którymi kończy się każde z rozważań. Niech lektura i refleksja 

nad każdym zagadnieniem będzie opromieniona modlitwą odwołującą się do faktu naszego 

stworzenia:  

„Boże Stworzycielu, mój dobry Ojcze Niebieski, 

proszę Cię, napełnij mnie taką radością, 

jaką obdarowałeś mnie, gdy mnie stwarzałeś 

na Swój obraz i podobieństwo 

i gdy zachwyciłeś się mną, Twoim niepowtarzalnym dziełem”. 

 

Pragnę jednocześnie wyrazić przeogromną wdzięczność Instytutowi Wydawniczemu 

PAX, za nakłonienie mnie do zebrania lub spisania tych przemyśleń, i panu Mariuszowi 



Wojda za ubogacenie treści każdego z rozważań przepięknymi, sugestywnymi, 

nawiązującymi do ich wymowy zdjęciami. Jestem pewien, że jeśli przekazywane treści 

słowne okażą się mierne lub mało inspirujące, opublikowane tu zdjęcia ukażą głębię, do 

wejścia w którą równocześnie bardzo jednoznacznie zaproszą.  

 

Święta Lipka, Uroczystość Matki Bożej Świętolipskiej, 11. 08. 2009 

Aleksander Jacyniak SJ 

 

 

GDY TRZEBA POZOSTAWIĆ DOTYCHCZASOWY ŚWIAT 

I IŚĆ W NIEZNANE 

 

W ostatnich dziesięcioleciach co najmniej trzykrotnie wielu naszych rodaków 

doświadczyło trudnego, trwałego lub czasowego, rozstania z Ojczyzną. Po raz pierwszy stało 

się to w powiązaniu z tragedią II wojny światowej, gdy najpierw hitlerowski faszyzm, a w jej 

końcówce i po jej zakończeniu totalitarny komunizm nie gwarantowały takiej wolności, 

pośród której wielu Polaków mogłoby mieć nadzieje na w miarę spokojny żywot. Drugim 

okresem wielkiego exodusu z polskiej ziemi był czas po wprowadzeniu stanu wojennego, 

związanego z bardzo drastycznym zawężeniem wolności oraz poczuciem braku perspektyw 

na przyszłość. Trzecim okresem stał się czas budowania III Rzeczpospolitej, a zwłaszcza 

stwarzające nowe możliwości migracyjne wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. 

Szczególnie w tym ostatnim okresie ruszyły „za chlebem” do państw Europy Zachodniej i na 

inne kontynenty miliony obywateli naszej Ojczyzny. Był to dla nich lub jest czas trudnego 

rozstania nie tylko z rodzinnym domem i krajobrazem, ale także nierzadko z najbliższymi 

członkami własnych rodzin. Niestabilna sytuacja prowokowana przez aktualny kryzys, 

ogarniający wiele państw dzisiejszego świata, sprawia, że w dalszym ciągu trwa 

przemieszczanie się, połączone z poszukiwaniem kolejnych miejsc, w których można byłoby 

znaleźć nadzieję na w miarę stabilną pracę i znośny żywot. To poczucie tymczasowości 

miejsca pobytu, niepewności pracy, może być doświadczeniem frustrującym, czy wręcz 

przygniatającym. Czy można spojrzeć na niektóre przynajmniej jego aspekty na bazie 

głębszego odwołania się do mądrości Biblii? Pewnym drogowskazem w tym zakresie może 

być to, co przydarzyło się Abrahamowi. 

Abraham jest tym, którego Pan prowadzi. Ten czas bycia kierowanym przez Pana jest 

dla niego czasem przejścia przez ostrą próbę, ostre doświadczenie, ostry kryzys. Bóg mówi 

mu: 

"Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. 

Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, 

Będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. 

Będę błogosławił tym, którzy tobie błogosławić będą" (Rdz 12, 1-3). 



Po to, by zyskać tę nową ziemię ma porzucić tę, którą już posiada. Ma stać się prawie 

niczego nie posiadającym, pielgrzymem. Ma doświadczyć w pewnym wymiarze losu tułacza. 

Oto próba, przed którą stawia go Bóg. To Abrahamowe opuszczenie rodzinnego domu i ziemi 

ojca jest odwiecznym symbolem porzucania przestrzeni własnych pewności, pozostawiania 

tego, co jest mi tak bardzo drogie, bliskie, z czym jestem niezmiernie związany, by otworzyć 

się na niewiadome, nieznane, na coś, co nie zawiera w sobie żadnej pewności, żadnego 

logicznego zabezpieczenia. 

 Wejdźmy w głębię tego Abrahamowego opuszczania swojej ziemi. W sercu Abrahama 

mogło rodzić się pytanie: dobrze, wyruszę, pójdę, ale co będzie dla mnie drogowskazem? Co 

będzie dla mnie znakiem, że mam iść w tym kierunku, a nie w innym? Drogowskazem mogły 

być dla niego tylko gwiazdy na niebie. Tu jednak rodzi się kolejny problem: one bowiem są, 

ale tylko w nocy. One są, ale widzę je nie w każdą moją noc. One są, ale nie mogę ich 

dotknąć. One są, ale nie przynależą do mnie. Nie mogę ich sobie przywłaszczyć. Tak 

delikatne, słabe, tak nieuchwytne znaki zdaje się dawać Bóg tym, którzy przechodzą przez 

czas próby. By poruszać się pośród horyzontu wiary trzeba wznieść swój wzrok do góry, 

wznieść go ponad horyzont własnej doczesności i trzeba pojąć, że znaki pośród mojej wiary 

same domagają się wiary, bym mógł je przyjąć właśnie jako znaki dawane przez Boga.  

Nie tylko na tym polega jednak trud tej próby. Abraham mógł postawić pytanie 

kolejne: jeśli wyruszę, kiedy tę ziemię nową ujrzę: za miesiąc, za rok, za lat 40 (tak, jak 

potem przez 40 lat będzie wędrował Naród Wybrany do swojej ziemi nowej). A może nie 

dojdę tam wcale, gdyż może tej ziemi nie ma? Może to wszystko, co słyszę jest tylko jakimś 

złudzeniem, iluzją, zwłaszcza, że ten sam głos mówi: "Uczynię z ciebie wielki naród" (Rdz 

12, 2a) a przecież on jest stary i jego żona też i w dodatku niepłodna... Czemu więc 

zawierzyć: temu nielogicznemu głosowi mówiącemu o innej ziemi i o potomku, czy też 

ludzkiej logice, która podpowiada: przecież masz już ziemię, po co szukać innej. A dziecka 

nie będziesz miał już nigdy. Trudno, takie sytuacje zdarzają się. Przed taką próbą staje 

Abraham. To nie jest tak, że Bóg mówi mu: porzuć tę ziemię, którą tu masz i zobacz, tam jest 

ta ziemia nowa, którą ci daję. Nie, ty musisz wyruszyć i iść. Kiedyś do tej nowej ziemi 

dojdziesz. Kiedy? Zaufaj. 

 To pozwala zrozumieć, że jedynym sposobem, żeby zawierzyć jest zawierzyć, że 

jedyną drogą do zawierzenia Bogu jest zawierzenie. Taka postawa zdaje się zawierać w 

przekonaniu:  

- Widzisz gwiazdy?  

- Tak. 

- A więc możesz być spokojny. Bóg pozostanie wierny temu, co przyrzekł, będzie wierny 

swemu przymierzu. 

 Abraham jest zapraszany, by uwierzyć pośród tego, co po ludzku wydaje się zupełnie 

niemożliwe. Ma wyruszyć, porzucić swą ziemię, przedłużając w ten sposób niejako dolę 

Kaina, który też musiał porzucić swą ziemię. Ma przez długi czas żyć w rzeczywistości, która 

po ludzku zdawała się być przestrzenią Bożego przekleństwa, gdyż nieposiadanie ziemi i brak 

potomstwa odczytywano wówczas jako ewidentne znaki Bożego przekleństwa. Abraham 



spośród tej sytuacji, stanu, czasu, które zdają się być przekleństwem, jest w stanie zawierzyć 

Bogu, zaufać Mu i ten stan zawierzenia Mu wprowadza go w rzeczywistość Bożego 

błogosławieństwa, wyrażającą się w zawierzeniu, w pełnej więzi, w komunii z Bogiem. To 

zaufanie staje się jednak w tym czasie szczególnie trudne, gdyż Bóg jawi się Abrahamowi 

jako Bóg zły. Nie dość, że nie dał mu potomstwa tak istotnego dla ówczesnego człowieka 

Bliskiego Wschodu, to na dodatek, jakby chcąc spotęgować ból, tenże sam Bóg odbiera mu 

ziemię ojców, z którą Abraham, jak każdy semita, czuł się związany więzami niezmiernie 

mocnymi, trudnymi do wyobrażenia dla nas, ludzi innej epoki, innej nacji i innej kultury. A 

jednak pośród sytuacji, która zdaje się być przekleństwem, Abraham poprzez swoją postawę 

zawierzenia otwiera się na Boże błogosławieństwo i tą swoją postawą przeobraża czas 

przekleństwa w czas błogosławieństwa. 

 

Myśli do osobistej refleksji modlitewnej: 

 Co skłoniło lub skłania mnie do opuszczenia rodzinnego domu, mojej małej lub 

wielkiej Ojczyzny: przymus, konieczność, niezbędność poszukiwania środków do 

życia, kaprys, chęć przeżycia przygody, wyrwania się z monotonii dotychczasowej 

codzienności, romantyczne spojrzenie na łatwą możliwość realizacji moich marzeń, 

przekonanie o łatwości zdobycia intratnej pracy i związanej z nią większej kasy, 

przeświadczenie, że dotychczasowe horyzonty mego życia za bardzo mnie krępują, 

pragnienie oswobodzenia się lub wręcz ucieczki od trudów lub pokomplikowań 

obecnego życia, czy jeszcze coś innego? 

 Czy pośród złożoności przeżywanej w takich okresach doświadczam przynajmniej 

czasami Bożego prowadzenia? A może czasami dostrzegam je później, gdy 

zdobywam się na refleksję nad drogami mego życia? 

 Czy niezwykle delikatne zazwyczaj znaki, poprzez które stara się dotrzeć do mnie 

Bóg, są dla mnie zbyt mgliste, nieczytelne, zbyt słabe, bym mógł je przyjąć jako znaki 

od Boga pośród trudnej, niezrozumiałej dla mnie lub czasami wręcz brutalnej 

rzeczywistości, którą przeżywam? 

 

GDY WYDAJE CI SIĘ, ŻE TRACISZ KOGOŚ LUB COŚ NAJDROŻSZEGO 

 

W pierwszym rozdziale dotknęliśmy, odwołując się do historii z życia biblijnego 

Abrahama, rzeczywistości opuszczania rodzinnego domu i ziemi ojców, by podążać w 

nieznane. Zatrzymajmy się teraz nad doświadczeniem lęku przed utratą kogoś najbliższego: 

męża, żony, dziecka, rodziców, przyjaciół, lub czegoś, z czym jestem tak bardzo związany, że 

nie wyobrażam sobie życia bez tego. Drogowskazem niech będzie dla nas znowu jedno z 

doświadczeń, przez które przeszedł Abraham, który dotarł już do nowej ziemi i ma tak długo 

oczekiwanego syna. Miał on 75 lat, gdy usłyszał od Boga, że będzie miał syna, i miał 99 lat, 

gdy wreszcie tego syna się doczekał. Nie musi to więc być tak, że jeśli coś Bóg obiecał, to 

natychmiast to spełnia. Abraham czekał długie 24 lata na spełnienie obietnicy o potomku. 



Istnieją jednak teraz dodatkowe, namacalne motywy, by zawierzyć Bogu, by Mu ufać, choć 

ten Bóg czasami zdaje się przesadnie zwlekać ze spełnieniem obietnicy. Jednocześnie jednak 

to, że Abraham pomyślnie przeszedł przez pierwszą próbę zdaje się upoważniać Boga do 

przeprowadzenia Abrahama przez próbę niepomiernie większą niż opuszczenie rodzinnej 

ziemi, czy też wieloletnie oczekiwanie na syna. 

Nagle, znienacka Bóg mówi Abrahamowi: "Weź twego syna jedynego, którego 

miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci 

wskażę" (Rdz 22, 2). Ten Boży nakaz jest przerażający. Stajemy tu przed czymś, co jest 

wprost niewyobrażalne. Bóg temu staremu, ponad stuletniemu człowiekowi, którego jedyną 

nadzieją na tym świecie jest jedyny, oczekiwany przez całe dziesięciolecia syn, nakazuje 

tegoż syna zabić i to zabić własnymi rękami. 

 Nie wiemy tak do końca, dlaczego zaistniał ten biblijny tekst. Być może był to biblijny 

głos w dyskusji toczącej się w ówczesnym świecie na temat tego, czy można bogom lub 

nawet jedynemu Bogu składać ofiary z istot ludzkich. Prawdopodobnie, by pokazać, że Bóg 

nie domaga się takich ofiar, zaistniał ten tekst. Od początku ludzkości toczy się bowiem 

zażarta dyskusja, czy ludzkie życie jest nietykalne i na ile jest ono nietykalne. W tej 

starożytności, w której rodził się ten tekst, rozbrzmiewała ona poprzez pytanie, czy ludzkie 

życie jest na tyle święte, że nie może być składane w ofierze bożkom, czy nawet jedynemu 

Bogu. Potem zaistniało pytanie, czy cudzoziemiec, zwłaszcza cudzoziemiec niewolnik to też 

człowiek i czy jego życie jest nietykalne, czy też można je przekreślić. W naszych czasach 

bardzo ostro dyskutowana jest natomiast kwestia, czy człowiek, który nie ujrzał jeszcze 

światła dziennego, też jest człowiekiem i czy ma pełne prawo do życia, czy też można go z 

jakichś racji uśmiercić. 

My jednak jesteśmy zobowiązani przyjąć ten tekst w całym jego tragicznym 

wymiarze. A jaki Bóg jawi się wówczas Abrahamowi? Ten Bóg zdaje się być Bogiem - 

tyranem, żądnym krwi, krwiożerczym, pastwiącym się nad starym człowiekiem, który 

dochodzi kresu swoich dni. Ma się wrażenie, że jest to Bóg spragniony ludzkiego bólu, 

przeogromnego bólu. Ale może nie to jest tutaj najtragiczniejsze. Najtragiczniejsze jest to, że 

ten Bóg jawi się tu jako Bóg absolutnie nielogiczny, bo przeczący samemu sobie. Przecież ten 

Bóg obiecał - "z ciebie wyrośnie wielki naród" (por. Rdz 12, 2a). Mam jedynego syna. Tylko 

z niego ten naród może się narodzić. I tego jedynego syna każe mi własnoręcznie uśmiercić.  

Często właśnie tak przeżywa obecność, świadomość Boga człowiek, który przechodzi 

przez bardzo ostry kryzys. Bóg zdaje się być Bogiem potwornym, żądającym stanowczo za 

wiele, domagającym się ofiary zbyt wielkiej, ofiary, której sensu się nie rozumie, Bogiem 

absolutnie nielogicznym, przeczącym samemu sobie, Bogiem, który zapomniał o swej 

miłości, która powinna cechować Go zawsze w odniesieniu do człowieka. Pośród takiego 

kryzysu może zrodzić się przekonanie: nie, nie jest rzeczą możliwą pozostawać wiernym 

takiemu Bogu. On musi zrozumieć, że domaga się czegoś, co jest ponad siły człowieka...  

 Przypatrzmy się temu dramatowi, by pełniej pojąć wymowę tylu innych, 

analogicznych do dramatu Abrahama: 

„Abraham osiodłał swego osła, zabrał z sobą (…) syna Izaaka, narąbał drzewa do 



spalenia ofiary i ruszył w drogę do miejscowości, o której mu Bóg powiedział. Na 

trzeci dzień Abraham, spojrzawszy, dostrzegł z daleka ową miejscowość. (…) 

Abraham, zabrawszy drwa do spalenia ofiary, włożył je na syna swego, Izaaka, wziął 

do ręki ogień i nóż, po czym obaj się oddalili. Izaak odezwał się do swego ojca 

Abrahama: ‘Ojcze mój!’ A gdy ten rzekł: ‘Oto jestem, mój synu’ – zapytał: ‘Oto ogień 

i drwa, a gdzież jest jagnię na całopalenie?’ Abraham odpowiedział: ‘Bóg upatrzy 

sobie jagnię na całopalenie, synu mój’. I szli obydwaj dalej. A gdy przyszli na to 

miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował ołtarz, ułożył na nim drwa i 

związawszy syna swego, Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem 

Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy Anioł Pański zawołał 

na niego z nieba i rzekł: ‘Abrahamie, Abrahamie!’ A on rzekł: ‘Oto jestem’. [Anioł] 

powiedział mu: ‘Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, 

że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna’. Abraham, 

obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. 

Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna” (Rdz 22, 

3-13). 

Cała scena opisana w 22 rozdziale Księgi Rodzaju rozpoczyna się podobnie jak 

opisana w rozdziale 12, zapraszająca do opuszczenia ziemi rodzinnej, z tym, że wówczas 

Abraham miał wyruszyć w kierunku niepewnej przyszłości, zakorzenionej jednak w Bożej 

obietnicy. Teraz tenże Abraham ma zniszczyć to, co jest realizacją tejże obietnicy. Nie ma iść, 

jak przedtem, w kierunku niepewnej przyszłości, ale ma zniszczyć, zniweczyć tę przyszłość, 

zabijając syna, niszcząc na Boże żądanie to, co stanowiło realizację Bożej obietnicy, niszcząc 

własne ojcostwo, bo ktoś, kto nie ma syna, nie jest już ojcem. I to wszystko każe mu uczynić 

ten sam Bóg, który przedtem powiedział, że ze względu na 10 sprawiedliwych mieszkających 

w Sodomie, nie zniszczy jej. Teraz ten sam Bóg każe zabić jednego sprawiedliwego. Trudno 

jest tu znaleźć jakikolwiek sens.  

 Czy to możliwe, by ten Bóg był tym samym Bogiem, który przedtem powoływał 

Abrahama, obiecywał mu potomstwo i przyrzekł ocalić Sodomę ze względu na 10 

sprawiedliwych?! Nie, ten Bóg zdaje się być Bogiem, który zrealizowawszy obietnicę 

domaga się teraz jej wymazania, zanegowania, przekreślenia. Zdaje się ukazywać swe 

potworne oblicze, którego dotychczas Abraham w ogóle nie znał. Bóg, który objawił się jako 

Ten, który realizuje obietnice, Ten, dla którego nie ma nic niemożliwego, jako Ten, który to, 

co obumarło przemienia w życie, teraz domaga się przekreślenia obietnicy i domaga się, by 

uczynił to własnoręcznie sam Abraham.  

 Jest to niezmiernie tragiczny czas dla Abrahama, tragiczny także dla jego wielkiej 

wiary w niezmierzonego Boga. Tekst biblijny podkreśla bardzo dobitnie tragizm tej sytuacji. 

Podczas wspólnego podążania Abrahama i Izaaka na jedno ze wzgórz kraju Moria, gdzie 

ofiara miała się dokonać, jedynie Abraham i czytający biblijny tekst są świadomi tego, co ma 

zaistnieć. Ojciec i syn idą obok siebie, rozmawiają ze sobą, a ich rozmowa przybiera wymiar 

coraz bardziej dramatyczny, by wreszcie zaowocować pytaniem Izaaka: "gdzież jest jagnię na 

całopalenie?" (Rdz 22, 7) i przepojoną w dalszym ciągu niezmierną wiarą odpowiedzią 

Abrahama: Bóg sam "upatrzy sobie jagnię na całopalenie" (Rdz 22, 8).  



 Jest to zaakceptowanie Bożego żądania pośród przeświadczenia, że może ono mieć 

sens. Bardzo trudno jest iść pośród mroków wiary, która nie jest już w stanie wytłumaczyć, 

dlaczego to, po co, czemu to służy, jaki może mieć sens. A jednak Abraham pomimo 

wszystko nie przestaje wierzyć i jedynym światełkiem jego wiary jest przekonanie, że musi to 

mieć jakiś sens, że Bóg nie jest, nie może być kimś złym, nawet jeśli nie jestem w stanie tego 

udowodnić, wytłumaczyć, wyjaśnić ani sobie ani tym bardziej innym. Kiedyś może to jednak 

zrozumiem. Tego domaga się wiara pośród największych ciemności, która potrafi pokonać 

pokusę zwątpienia, czy rozpaczy. 

 To podążanie pośród mroków wiary naszego ojca w wierze, Abrahama, staje się 

symbolem wszystkich naszych poszukiwań w mrokach naszej wiary. Te nasze podążania 

możemy odczytać jako skierowane do nas zaproszenia do tego, byśmy próbowali poznać 

Boga na nowo, byśmy zrewidowali sposoby naszej służby Jemu, byśmy pojęli, że On jest 

ciągle większy: większy od naszych schematów patrzenia na Niego, od naszych przekonań 

dotyczących tego, w jaki sposób może się On objawiać człowiekowi, przybliżać do Niego, w 

jaki sposób ma objawiać swoją dobroć, swoją obecność. Bóg przekracza nasze schematy, 

także schematy naszego widzenia Bożego błogosławieństwa, Bożej obecności w naszym 

życiu lub ich braku. Właśnie pośród mroków wiary człowiek odkrywa, że Bóg nie może być z 

niczym utożsamiany. Nie może być utożsamiany nawet z przejawami swojej obietnicy, swego 

przymierza. Właśnie tam, czy też właśnie wówczas, gdy wydaje się, że Bóg zdaje się 

zawodzić, zapominać, właśnie to doświadczenie można przyjąć jako zaproszenie do 

wzrastania w wierze. Bóg jest bowiem większy także od swoich sposobów wkraczania w 

historię ludzką i przeobrażania jej w historię zbawienia, bo te sposoby są, czy też mogą być 

skończone, poddane przemijaniu, a Bóg jest nieprzemijający, wieczny. Bóg jest większy od 

owoców swej obietnicy. Bóg jest większy od Izaaka; Izaak bowiem umiera, Bóg nie umiera. 

Bóg jest potężniejszy od śmierci, On pokonuje śmierć także w tym celu, byśmy my, 

otwierając się na życie, nie przestawali wierzyć pośród mroków naszej wiary, że Bóg 

nieustannie znajduje Baranka, który składany w ofierze, rozjaśnia mroki naszej wiary i tej 

niełatwej wierze nadaje sens. W wydarzeniu biblijnym to nie Izaak, ktoś najdroższy dla 

Abrahama, jest składany w ofierze, ale uwikłany w zaroślach baranek. W rzeczywistości 

nowotestamentalnej tym Barankiem nieustannie składanym w ofierze na ołtarzach świata jest 

nasz Pan Jezus Chrystus. W więzi z Nim możemy szukać sensu utraty tych osób, rzeczy i 

spraw, które wydają się nam najdroższe. 

 

Myśli do osobistej refleksji modlitewnej: 

 Czy rzeczywiście ktoś lub coś, co zdaję się tracić, powinny być dla mnie tak bardzo 

ważne, czy wręcz najważniejsze? 

 Czy ci najważniejsi dla mnie ludzie lub rzeczy nie stają się dla mnie bożkami 

spychającymi jedynego Boga na dalszy plan? 

 Czy jestem w stanie przyjąć śmierć bliskiej mi osoby nie jako stratę kogoś bliskiego, 

ale jako zaproszenie do kształtowania więzi z nią, cechującej się nową jakością, 

podejmowanego ze świadomością, że życie zmienia się, ale się nie kończy? Czy 



odejście z tego świata stanowi dla mnie zaproszenie do coraz pełniejszego życia 

świadomością, że na tej ziemi jesteśmy jedynie przechodniami i pielgrzymami i że 

nasza prawdziwa Ojczyzna jest tak doskonała i wielka, że nasza pełna niedoskonałości 

ziemia nie jest w stanie jej ogarnąć? Czy odejście z tego świata kogoś bliskiego 

potęguje ze mnie samym/samej tęsknotę za niebem, które musi istnieć, gdyż ta ziemia 

w całej swej złożoności nie pachnie domem? 

 

GDY DOŚWIADCZASZ ODRZUCENIA PRZEZ BLISKICH 

 

 Doświadczenie odrzucenia, w różnych swych formach, nie omija żadnego chyba 

człowieka na tym świecie. Najbardziej jednak boli odrzucenie przez najbliższych. Biblia, 

będąca Księgą naszego życia i naszych spraw, ukazuje niejedną także rzeczywistość. 

Spójrzmy choćby na to, czego doświadczyło dwu Józefów: Józef Egipski i św. Józef, 

małżonek Maryi. Zacznijmy od tego pierwszego. 

W Józefie Egipskim, który został obdarowany "nadmiarem" miłości ojcowskiej 

dostrzega się figurę Syna Bożego, który też otrzymał "nadmiar" miłości ze strony Boga Ojca. 

Jego to wysłał jego rodzony ojciec, by nawiedził swych braci, by ich szukał, tak jak potem 

Bóg Ojciec posłał Syna Swego Jedynego, by też nawiedził swych ziemskich braci, by szukał 

zagubionych owiec. Józef w swej młodości został skazany na śmierć, której jednak uniknął. 

Nowonarodzonego Jezusa też skazano na śmierć, której wówczas także uniknął. Józefowi 

bracia nie potrafili patrzeć na niego przyjaźnie, tak jak po wiekach wielu nie było w stanie 

zaakceptować Mesjasza, który przyszedł na świat: "Nienawidzili Mnie bez powodu" (J 15, 

25). Z Józefa Egipskiego i z Jezusa zdarto tunikę; w wypadku obydwu stało się to w 

sytuacjach granicznych, gdy ocierali się o niebezpieczeństwo brutalnej śmierci. "Jest to – jak 

napisze o. Marko I. Rupnik w książce Szukam moich braci - pierwsza śmierć Józefa. Józef, 

odarty z tuniki, daleko od ojca, opuszczony przez braci, jest właśnie obrazem sprawiedliwego, 

który krzyczy: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił. Jest to obraz porównywalny do obrazu 

Chrystusa na krzyżu, którego otaczający tłum znieważa i drwi z Niego".
 

Józefa chcą 

zamordować jego bracia, tak jak potem na Jezusa podniosą rękę Jego ziemscy bracia. Józef 

przebacza swym braciom, obdarowując ich zbożem (tak niezbędnym wówczas do przeżycia), 

nie biorąc za to pieniędzy. Darmowym i bezwarunkowym Dawcą jest też nasz Pan Jezus 

Chrystus. Józef Egipski dawał chleb w obfitości wszystkim spragnionym, przybywającym z 

terenu oddziaływania imperium egipskiego. Jezus nieustannie daje Chleb Życia, którym jest 

On sam, wszystkim spragnionym na całej kuli ziemskiej. Pojmany Józef został wrzucony do 

suchej studni/cysterny. Pojmany Jezus został wtrącony do ciemnicy. Józef został ostatecznie 

sprzedany za dwadzieścia srebrników. Jezus został sprzedany za trzydzieści srebrników. 

Józef, choć wydany i sprzedany przez swych braci, choć stał się "kamieniem węgielnym 

odrzuconym przez budujących", ostatecznie okazał się zbawcą wielu ludów, nie tylko 

egipskiego. Jezus stał się Zbawcą wszystkich ludów. 

 Choć tak bardzo Józef Egipski zdaje się zapowiadać postać i misję naszego Pana 

Jezusa Chrystusa, jest on bardzo podobny także do św. Józefa. Spośród wielu łączących ich 

cech ograniczymy się do odnotowania jedynie dwu spośród nich. Obydwaj doświadczyli 



tułaczki na obczyźnie oraz odrzucenia przez najbliższych. 

 Obydwaj musieli, i to nie z własnej woli, udać się do Egiptu. W odniesieniu do tego 

czasu w ich życiu można postawić kilka pytań: Czy stąpali oni po tych samych obszarach 

egipskiej ziemi? Czy przemierzali te same szlaki? Czy św. Józef podczas swego, w miarę 

krótkiego, pobytu na egipskiej obczyźnie mieszkał w jakiejś miejscowości, w której wieki 

wcześniej przebywał Józef Egipski? Czy oglądał jeszcze spichlerze, budowane z 

rozporządzenia Józefa Egipskiego, albo ich ruiny? Choć być może nie uda się znaleźć 

pozytywnych odpowiedzi na te pytania, pewnym jest, iż dla obu ziemia ta stała się miejscem 

przymusowego pobytu, obczyzną, na której nie raz musieli doświadczyć bolesnego wówczas 

(a czasami także i teraz) losu cudzoziemca niewolnika (w wypadku Józefa Egipskiego), czy 

uciekiniera (w wypadku św. Józefa). 

 Józefa Egipskiego spotkało jednak coś gorszego niż jedynie odrzucenie. Został on 

skazany na śmierć przez swych braci, co ostatecznie zamieniono na dolę niewolnika 

sprzedanego kupcom z obcego kraju: 

"Józef udał się więc za swymi braćmi i znalazł ich w Dotain. Oni ujrzeli go z daleka i 

zanim się do nich zbliżył, postanowili podstępnie go zgładzić, mówiąc między sobą: 

'Oto nadchodzi ten który miewa sny! Teraz zabijmy go i wrzućmy do którejkolwiek 

studni, a potem powiemy: Dziki zwierz go pożarł. Zobaczymy, co będzie z jego 

snów!' Gdy to usłyszał Ruben, [postanowił] ocalić go z ich rąk; rzekł więc: 'Nie 

zabijajmy go!' I mówił Ruben do nich: 'Nie doprowadzajcie do rozlewu krwi. 

Wrzućcie go do studni, która jest tu na pustkowiu, ale ręki nie podnoście na niego'. 

(...) Gdy Józef przybył do swych braci, oni zdarli z niego jego odzienie - długą szatę z 

rękawami, którą miał na sobie. I pochwyciwszy go, wrzucili do studni: studnia ta była 

pusta, pozbawiona wody. Kiedy potem zasiedli do posiłku, ujrzeli z dala idących z 

Gileadu kupców izmaelskich, których wielbłądy niosły wonne korzenie, żywicę i 

olejki pachnące; szli oni do Egiptu. Wtedy Juda rzekł do swych braci: 'Cóż nam 

przyjdzie z tego, gdy zabijemy naszego brata i nie ujawnimy naszej zbrodni? 

Chodźcie, sprzedamy go Izmaelitom! Nie zabijajmy go, wszak jest on naszym 

bratem!' I usłuchali go bracia. I gdy kupcy madianiccy ich mijali, wyciągnąwszy 

spiesznie Józefa ze studni, sprzedali go Izmaelitom za dwadzieścia [sztuk] srebra, a ci 

zabrali go z sobą do Egiptu" (Rdz 37, 17b-28). 

 Odrzucenia doświadczył też św. Józef, zwłaszcza wówczas, gdy przybył z mającą 

rodzić małżonką do rodzinnego Betlejem, miasta rodowego królewskiego rodu Dawida, do 

którego należał, gdzie - jak możemy przypuszczać - mieszkali na stałe przynajmniej niektórzy 

członkowie rodu Dawida, z którego on też pochodził. A jednak w tak trudnej sytuacji nie 

wyszedł mu naprzeciw nikt z jego współziomków, by pomóc jemu i mającej wkrótce rodzić 

jego Małżonce. Na skutek tego miejscem schronienia dla biednej Świętej Rodziny stała się  

grota przeznaczona dla zwierząt 

„W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis 

ludności w całym świecie (…). Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do 

swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta 

Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się 



dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, 

nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go 

w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie” (Łk 2, 1. 

3-7). 

 

Myśli do osobistej refleksji modlitewnej: 

 Czy mam świadomość, że jeśli jestem odrzucony przez bliskich, tym bardziej 

przygarnia mnie Bóg, który nikogo nie odrzuca, choć dość często nie prowadzi ludzi 

drogą najłatwiejszą z możliwych? 

 Czy jestem w stanie przyjąć, że doświadczenie odrzucenia przez ludzi może być 

częścią Bożego planu dotyczącego mojego życia, oraz Bożego prowadzenia, którego 

sens ujrzę być może dopiero po latach? 

 Czy doświadczenie odrzucenia przez ludzi wzmaga, czy też niestety obniża stopień 

mego zaufania, zawierzenia Bogu? 

 

GDY ZAGROŻONE JEST ŻYCIE NAJBARDZIEJ BEZBRONNE 

 

Jedną z największych tragedii współczesnego świata jest mordowanie najbardziej 

bezbronnych ludzkich istot, które nie ujrzały jeszcze światła dziennego i które przebywając 

pod sercem swych matek powinny mieć zapewnione pełne bezpieczeństwo, ochronę i opiekę. 

Nie brak też innych form braku otwarcia na Boży dar życia. Wymienia je bardzo 

jednoznacznie Benedykt XVI w swej encyklice Caritas in veritate: „(…) utrzymują się w 

różnych częściach świata praktyki kontroli demograficznej ze strony rządów, które często 

propagują antykoncepcję, a nawet narzucają aborcję. W krajach bardziej rozwiniętych 

ekonomicznie prawodawstwa przeciwne życiu są bardzo rozpowszechnione i uwarunkowały 

już obyczaje i praktykę, przyczyniając się do upowszechnienia mentalności 

antynatalistycznej, którą często stara się przekazać także innym państwom, tak jakby chodziło 

o postęp kulturowy. Następnie niektóre organizacje pozarządowe angażują się czynnie w 

propagowanie aborcji, promując niekiedy w krajach ubogich stosowanie praktyki sterylizacji, 

także w wypadku kobiet nieświadomych tego. Istnieje ponadto uzasadnione podejrzenie, że 

czasami pomoc na rzecz rozwoju jest związana z określoną polityką sanitarną, zakładającą 

faktyczne narzucenie silnej kontroli urodzin. Budzą niepokój zarówno prawodawstwa 

przewidujące eutanazję, jak i naciski grup krajowych i międzynarodowych żądających 

prawnego jej uznania” (nr 28). 

 W refleksji nad tym problemem niech przynajmniej do pewnego stopnia pomoże nam 

doświadczenie na pozór nie związane bezpośrednio z ochroną nienarodzonych. Chodzi o 

perypetie związane z początkiem życia biblijnego Mojżesza. Ono może jednak poszerzyć 

nasze refleksje na temat tego, jak należy walczyć o każde życie, zwłaszcza te najbardziej 

bezbronne. 

Biblia dzieli długie, trwające 120 lat życie Mojżesza, na trzy równe etapy po 40 lat 



każdy. Jest to - jak napisze ks. kard. Carlo M. Martini Życie Jezusa, życie Mojżesza, istnienie 

paschalnie - gra symboli właściwa Pismu św., które lubi przedstawiać niektóre sprawy 

posługując się pewnymi wielkimi strukturami. A więc trzy wielkie etapy po 40 lat i o dziwo u 

początku i kresu każdego z nich znajduje się jakieś doświadczenie, jakaś sytuacja krytyczna: 

 pośród sytuacji krytycznej Mojżesz przychodzi na świat, 

 pośród sytuacji krytycznej kończy się jego dostatnie życie w Egipcie, 

 sytuacją krytyczną rozpoczyna się czas jego misji, polegającej na wyprowadzeniu 

Narodu Wybranego z Egiptu, 

 pośród wielkiego kryzysu samotności Mojżesz odchodzi z tego świata. 

Przypatrzmy się w czterech kolejnych rozdziałach tym doświadczeniom krytycznym i temu, 

jak pośród nich przeobraża się spojrzenie Mojżesza na Boga. Każde z tych doświadczeń staje 

się dla niego nowym doświadczeniem Boga, który objawia się mu jako Bóg coraz większy, 

jako misterium coraz bardziej niepojęte i niedoścignione. 

 Choć trudno jest początek Mojżeszowego życia określić mianem sytuacji krytycznej 

samego Mojżesza, to jednak dla jego rodziców było to doświadczenie niezmiernie krytyczne. 

Ich syn przychodzi na świat naznaczony piętnem śmierci: 

"Faraon wydał wtedy całemu narodowi rozkaz: «Wszystkich nowo narodzonych 

chłopców wyrzucajcie do rzeki, a każdą dziewczynkę pozostawiajcie przy życiu». 

Pewien człowiek z pokolenia Lewiego przyszedł, aby wziąć za żonę jedną z kobiet z 

tegoż pokolenia. Kobieta ta poczęła i urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała 

go przez trzy miesiące. A nie mogąc ukrywać go dłużej, wzięła skrzynkę z papirusu, 

powlekła ją żywicą i smołą i włożywszy w nią dziecko, umieściła w sitowiu na brzegu 

rzeki (…). A córka faraona zeszła ku rzece, aby się wykąpać (…). Gdy spostrzegła 

skrzynkę pośród sitowia, posłała służącą, aby ją przyniosła. A otworzywszy ją, 

zobaczyła dziecko: był to płaczący chłopczyk. Ulitowała się nad nim" (Wj 1, 22-2, 3. 

5-6). 

Mojżesz winien umrzeć tuż po narodzeniu. Ktoś czyha na jego życie od momentu jego 

pojawienia się na tym świecie. Trudno uwierzyć, by trwoga matki spodziewającej się dziecka, 

przepojona świadomością, że jeśli będzie to chłopiec, nie uda się ocalić jego życia, nie 

udzieliła się synowi, gdy jeszcze był w jej łonie. Potem trwożne ukrywanie dziecka przez trzy 

miesiące i wreszcie, gdy dłużej nie było to już możliwe, malutki Mojżesz zostaje powierzony 

wodom Nilu, rzeki, która była podstawowym widzialnym źródłem życia wszystkich żyjących 

na egipskiej ziemi. Być może ten niesamowity imperatyw życia zawarty w wodach Nilu, 

doprowadził intuicję matki Mojżesza do powierzenia tym właśnie wodom kilkumiesięcznego 

syna. Jeśli zechciał Bóg, by Nil dostarczał ludziom, zwierzętom i roślinom życiodajnej wody, 

jeśli ratuje i podtrzymuje życie, może zechce sprawić, by te same wody Nilu uratowały życie 

Mojżesza? I rzeczywiście - wody Nilu i ... córka faraona stają się upragnionym ratunkiem. 

 Zobaczmy, jak przedziwny w swoim działaniu jest Bóg i jak wszechmocny; jak potrafi 

uczynić narzędziem swej Mocy człowieka, który zupełnie nie jest tego świadom, jak potrafi 

zaczyn dobra wyprowadzić spośród siedliska zła, zaczyn życia spośród klimatu śmierci. 



Faraon był tym, który nakazał zabijać każde niemowlę hebrajskie płci męskiej, jego własna 

córka ratuje życie hebrajskiego niemowlęcia płci męskiej, zagrożone rozkazem jej własnego 

ojca. Początek życia Mojżesza związany jest z doświadczeniem Boga, który w swojej 

opatrzności ratuje, czuwa, ochrania. Będzie ono towarzyszyło Mojżeszowi w pierwszym 

etapie jego życia, przygotowującym go do pełnienia szczególnej misji. W obliczu poczętego, 

ale jeszcze nie narodzonego życia, lub w wielu innych sytuacjach, może pojawić się w nas 

wiele lęków lub naznaczonych beznadzieją prognoz. Warto więc te kwestie dogłębnie 

przetrawić przez Bogiem i przed sobą samym/samą. Refleksja ta powinna bazować na 

podstawowym przekonaniu, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. 

 

Myśli do osobistej refleksji modlitewnej: 

 Czy w sytuacji niepewnej przyszłości zamykam się w posępnych kalkulacjach, coraz 

bardziej czarnych scenariuszach, czy też pomimo wszystko, a czasami i wbrew 

wszystkim otwieram się na Boga życia? 

 Czy w sytuacji zagrożenia życia jestem wytrwałym promotorem życia, czy też staję 

się sługą śmierci? Czy potrafię zdobyć się zwłaszcza w takich sytuacjach na 

bezgraniczne zaufanie, zawierzenie Bogu? 

 Czy zawsze towarzyszy mi świadomość, że Bóg w swej wszechmocy jest w stanie 

skorzystać z najbardziej nieprzewidywalnych środków, niemożliwych do 

przewidzenia w ludzkich, przyziemnych rachubach i kalkulacjach? 

 

GDY STAJESZ SIĘ NIKIM 

 

Niezwykle łatwo jest stać się nikim. Jest to możliwe zwłaszcza w dobie kryzysu, w 

sytuacji niestabilnej gospodarki rynkowej, pośród scenerii ogłaszających upadłość kolejnych 

firm i instytucji. Nie tylko osoby pełniące intratne stanowiska, ale także zwykli pracownicy 

mogą wylądować na bruku, bez trwałych zabezpieczeń finansowych na przyszłość. Dzieje się 

to też, i to niezależnie od jakiegokolwiek kryzysu, na arenie działalności politycznej, gdzie 

niepomyślny wynik wyborów samorządowych lub parlamentarnych może znienacka 

przekreślić dobrze zapowiadającą się lub pomyślnie dotychczas rozwijaną karierę polityczną. 

Ktoś zajmujący się przez pewien czas polityką wyznał nie bez nuty goryczy: „ Polityka 

zawsze kończy się fiaskiem”. W takich sytuacjach ktoś ważny w danej społeczności 

politycznej, finansowej lub gospodarczej, staje się kimś, z kim inni przestają się liczyć. 

Dramatycznym przykładem gwałtownego zawalenia się kariery polityczno-ekonomicznej 

ukazuje nam Biblia w historii jednego z czołowych starotestamentalnych przywódców, jakim 

był Mojżesz. 

Dzieje Apostolskie podają, iż "Mojżesza wykształcono we wszystkich naukach 

egipskich i potężny był w słowie i czynie" (Dz 7, 22). A mądrość Egiptu wówczas - jak 

podaje Carlo M. Martini w książce Życie Mojżesza, życie Jezusa, istnienie paschalne - była to 

"wielka mądrość, mądrość przysłowiowa, mądrość najstarsza, tak, że nawet Grecy uczęszczali 



do szkół egipskich, aby zrozumieć ich tajemnice. Tekst używa sformułowania: pose sofia, tzn. 

we wszystkich naukach: w naukach politycznych o bardzo dobrze zorganizowanym 

imperium, w naukach ekonomicznych o wewnętrznej strukturze gospodarczej, w naukach 

technicznych o piramidach, o sztuce wznoszenia wielkich budowli i ogromnych świątyń, a 

także w naukach kulturalnych o starożytnej kulturze osobowej i subtelnym życiu, jak to 

ukazuje malarstwo w grobowcach. Mojżesza, jak mówi tekst, wprowadzono w całe to 

bogactwo kultury ludzkiej". 

 Ten czas kształcenia, zdobywania wiedzy kończy się jednak doświadczeniem, które 

wprowadza Mojżesza w kryzys, ale równocześnie staje się dla niego nowym doświadczeniem 

Boga:  

"Gdy skończył lat czterdzieści, przyszło mu na myśl odwiedzić swych braci, synów 

Izraela. I zobaczył jednego, któremu wyrządzano krzywdę. Stanął w jego obronie i 

zabiwszy Egipcjanina, pomścił skrzywdzonego. Sądził, że bracia jego zrozumieją, iż 

Bóg przez jego ręce daje im wybawienie, lecz oni nie zrozumieli. Następnego dnia 

zjawił się między nimi, kiedy bili się ze sobą, i usiłował ich pogodzić. «Ludzie, 

braćmi jesteście - zawołał - czemuż krzywdzicie jeden drugiego?» Ten jednak, który 

krzywdził bliźniego, odepchnął go. «Któż ciebie ustanowił panem i sędzią nad nami? - 

zawołał - czy chcesz mnie zabić, tak jak wczoraj zabiłeś Egipcjanina?» Na te słowa 

Mojżesz uciekł i żył jako cudzoziemiec w ziemi Madian, gdzie urodziło się mu dwóch 

synów" (Dz 7, 23-29; por. Wj 2, 11-15).  

 Czas spędzony w ziemi Madianitów staje się dla niego okazją do wzrostu. Poprzez 

doświadczenie, pośród którego Mojżesz umieścił na pierwszym miejscu siebie samego, swą 

moc, swe przekonanie o tym, że tylko on może być przywódcą, że tylko on może być 

wyzwolicielem i mężem opatrznościowym całego zniewolonego narodu, Bóg pozwala mu 

poznać skończoność i błędność niektórych jego konkluzji. Mojżesz staje tu przed problemem 

zaakceptowania Boga, który gasi ludzką pychę, ludzkie przekonanie o tym, że człowiek wie 

wszystko, że na wszystko ma receptę, że jest zupełnie niezastąpiony. I o ile tak łatwo jest 

zaakceptować Boga, który czuwa, opiekuje się, broni przed śmiercią, o tyle zaakceptować 

Boga, który koryguje, pokazuje skończoność czy wręcz bezsensowność niektórych ludzkich 

zamierzeń (zwłaszcza, gdy rodzą się one pośród ludzkiej pychy, pewności siebie) nie jest 

rzeczą tak łatwą. Może to jednak być trudny, ale twórczy okres zapraszający nas do wzrostu, 

który nie zaistniałby w nas, gdyby Bóg nie przyzwolił na przeprowadzenie nas przez czas 

jakiejś życiowej próby. 

 

Myśli do osobistej refleksji modlitewnej: 

 Czy dociera do mnie świadomość, iż poprzez doświadczenie jakiejś życiowej klęski 

Bóg pragnie pokazać mi niewłaściwość pewnych mych koncepcji, teorii, zapatrywań, 

przekonań, konkluzji? A może czasami chce mi pokazać, że nie zawsze właściwe, 

słuszne sprawy, przedsięwzięcia, zamiary, czy projekty muszą wygrać, przebić się, 

zwyciężyć? 

 Czy jestem w stanie przyjąć tego typu doświadczenia także jako zaproszenie do 



wzrastania w pokorze serca? 

 Czy na drodze pokory staram się wówczas poszukiwać pełni prawdy o sobie, o mych 

możliwościach i pojawiających się przede mną nowych perspektywach?  

 

 

GDY MUSISZ PODJĄĆ WYZWANIE CAŁKOWICIE CIĘ PRZERASTAJĄCE  

 

Wielu z nas nie raz snuło piękne plany, marzenia, których niełatwa lub wręcz brutalna 

rzeczywistość nie pozwalała zrealizować, lub też mniej lub bardziej drastycznie je 

ograniczyła lub przekreślała. Im bardziej frustrujące było lub jest to doświadczenie, tym 

trudniej przychodziło lub przychodzi nam uwierzyć, że jakaś nowa perspektywa może 

otworzyć się przed nami. A nawet, gdy się otwiera, patrzymy na nią z nieufnością, 

niedowierzaniem, irytacją lub zniechęceniem. Przeszedł przez to także biblijny Mojżesz, 

który spotkał z misterium Boga w krzaku gorejącym: 

„Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia imieniem Jetro, kapłana Madianitów, 

zaprowadził owce w głąb pustyni i doszedł do Góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu 

się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. [Mojżesz] widział, jak krzew 

płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: ‘Podejdę, 

żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala?’ Gdy 

zaś Pan ujrzał, że podchodzi, by się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka 

krzewu: ‘Mojżeszu, Mojżeszu!’ On zaś odpowiedział: ‘Oto jestem’ Rzekł mu [Bóg]: 

‘Nie zbliżaj się tu! Zdejmij sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz jest ziemią 

świętą (…). Dosyć napatrzyłem się na udrękę mego ludu w Egipcie i nasłuchałem się 

narzekań jego na ciemięzców, znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go 

wyrwać z rąk Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej (…). 

Idź przeto teraz, oto posyłam Cię do faraona, i wyprowadź mój lud, Izraelitów, z 

Egiptu (Wj 3, 1-5. 7-10). 

Doświadczenie to staje się kolejnym, niezmiernie istotnym stopniem w Mojżeszowym 

pojmowaniu Boga, przepojonym przeżyciem nieprawdopodobnej Jego bliskości. Kim był 

wówczas Mojżesz? Jak przeżywał swoją codzienność? Ten człowiek, który znaczył tak wiele 

na dworze faraona, który był jedną z najważniejszych osobistości na największym dworze w 

ówczesnym cywilizowanym świecie, przebywał w kraju Madianitów jako zwykły 

cudzoziemiec, któremu nie przysługiwały żadne prawa, którymi cieszyli się obywatele tego 

kraju. Na dodatek właśnie tam, w tym kraju musiały umrzeć jego wielkie idee o wyzwoleniu 

zniewolonego narodu. Teraz musiał stać się najzwyklejszym, często pogardzanym pastuchem 

wypasającym owce. Pośród spieczonej pustyni, na której było tak mało trawy i wody szukał 

pożywienia dla stada. Pustynia stała się jego ziemią trudną, przeklętą. I oto nagle Mojżesz 

właśnie tam słyszy słowa Pana: "Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest 

ziemią świętą" (Wj 3, 5). Ta twoja ziemia trudna, spieczona, ta twoja ziemia przeklęta jest 

twoją ziemią świętą. Nie szukaj innej ziemi, łatwiejszej, bo jej nie znajdziesz. Naucz się 

natomiast żyć na tej twojej niełatwej ziemi. Wielkim złudzeniem jest przekonanie, że może 



istnieć jakaś inna ziemia, która jest łatwa i bezproblemowa. To jest pierwsza wielka nauka 

płynąca z tego Mojżeszowego spotkania z Bogiem na pustyni.  

 To spotkanie jest jednak także spotkaniem wzywającym do podjęcia misji. Pośród 

tego wezwania Mojżesz odkrywa, że misja, do realizowania której powołuje go Bóg, pokrywa 

się z jego pierwotnym marzeniem bycia wyzwolicielem zniewolonego narodu. Czyż więc 

misja ta ma być dosłownie taka sama jak ta, o której marzył Mojżesz 40 lat wcześniej? Tak, z 

tą "drobną" różnicą, że w jej centrum ma stanąć nie ludzka potęga wykształconego we 

wszystkich naukach Mojżesza, lecz potęga niezmierzonego Boga, z misterium którego 

spotyka się w krzaku gorejącym. I tak jak przedtem Mojżesz był przekonany o słuszności 

swojej misji, tak teraz sam Bóg musi go przekonywać, gdyż Mojżesz zaczyna mnożyć 

trudności i obiekcje, by jednak Bóg zechciał go zwolnić od podejmowania tej misji. 

Wymienia aż pięć tych obiekcji: 

 że jest zbyt "mały", by podjąć tę misję (por. Wj 3, 11), 

 że nie zna imienia Boga, który go posyła (por. Wj 3, 13), 

 że i tak mu nie uwierzą (por. Wj 4, 1), 

 że nie ma daru wymowy (por. Wj 4, 10), 

 że Bóg może przecież posłać kogoś innego (por. Wj 4, 13). 

Szuka wszelkich możliwych motywów i sposobów, by wymigać się od zadania, do którego 

Bóg go powołuje, bowiem czuje, jak go ono przerasta. Jak wielka, jak potężna musiała być 

jego frustracja pośród kryzysu podejmowania misji wyzwolenia 40 lat wcześniej... I 

jednocześnie jakże trudno jest podjąć misję, gdy ma się świadomość, że własne siły są 

znikome i gdy trzeba bezgranicznie zawierzyć niezmierzonemu i nieuchwytnemu Bogu... 

  

Myśli do osobistej refleksji modlitewnej: 

 Na ile świadomość przeżytych upokorzeń, klęsk i niepowodzeń paraliżuje moją 

inicjatywę lub pozytywne otwarcie na pojawiające się lub mogące zaistnieć nowe 

szanse? 

 Czy przeważa we mnie koncentrowanie się na wielości trudności i przeszkód, 

mogących pojawić się podczas prób realizacji nowych wyzwań i przedsięwzięć, czy 

też w takich sytuacjach dochodzi we mnie do głosu bardziej optymistyczne podejście? 

 Czy mam świadomość, że w takich sytuacjach sam Bóg zaprasza mnie do 

zaangażowania się w pełniejsze poznanie Jego samego, do pogłębienia mej więzi z 

Nim? 

 

GDY KTOŚ ODCHODZI NIE UKORONOWAWSZY SWEGO DZIEŁA 

 

Jest wiele prawdy w stwierdzeniu, że stale buntujemy się wobec śmierci najbliższych 



nam osób, która zawsze przychodzi za szybko. Są jednak śmierci, które autentycznie 

przerywają nie tylko bieg ludzkiego życia, ale także i rozpoczęte i dalekie jednocześnie od 

ukończenia dzieła. Tego typu refleksja przeplatała się z bólem spowodowanym odchodzeniem 

z tego świata także takich wielkich postaci, bardzo zaawansowanych w swych ziemskich 

dniach, jak Jan Paweł II, Prymas Tysiąclecia ks. kardynał Stefan Wyszyński, brat Roger z 

Taizé, czy Matka Teresa z Kalkuty. To krytyczne doświadczenie stało się udziałem także 

odchodzącego z tego świata  wieku 120 lat Mojżesza: 

„Ze stepów Moabu Mojżesz wszedł na górę Nebo (…). Pan zaś pokazał mu całą 

ziemię Gilead aż po Dan, całą – Neftalego, ziemię Efraima i Manassesa, całą krainę 

Judy aż po Morze Zachodnie, Negeb, okolicę  doliny koło Jerycha, miasta palm, aż do 

Soaru. Rzekł Pan do niego: ‘Oto kraj, który przysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i 

Jakubowi (…). Pozwoliłem ci zobaczyć go własnymi oczami, lecz tam nie wejdziesz’. 

Tam, w krainie Moabu, według postanowienia Pana, umarł Mojżesz, sługa Pański 

(…). Izraelici opłakiwali Mojżesza na stepach Moabu przez trzydzieści dni (…). Nie 

powstał więcej w Izraelu prorok podobny do Mojżesza, który by poznał Pana twarzą w 

twarz, ani [równy] we wszystkich znakach i cudach (…).  (Pwt 34, 1-5. 8. 10-11).  

Dlaczego jest to doświadczenie trudne do zaakceptowania? Mojżesz tyle przecież 

uczynił dla swojego ludu, tak bardzo się dlań poświęcał, tak bardzo narażał. Ryzykował tak 

wiele idąc do faraona, przeprowadzając lud przez Morze Czerwone, prowadząc go przez 40 

lat pośród szalonej spiekoty pustyni, wysłuchując tylu jego narzekań, będąc świadkiem 

buntów, broniąc tego ludu przed Panem... i oto teraz doświadcza Boga surowego, który 

kilkakrotnie zapowiedział mu, że nie wejdzie do Ziemi Obiecanej. A więc tyle wysiłku, tyle 

zmagań bez możliwości ujrzenia pozytywnego kresu tego wszystkiego. Na tym polega chyba 

przede wszystkim dramat ostatnich dni Mojżesza: zaakceptować Boga ciągle większego, 

niezmierzonego, Boga, którego poznał Mojżesz tak bardzo jak chyba nikt z ludzi, a jednak 

ciągle niezrozumiałego, niepojętego. 

Dziś tak bardzo chciałoby się myśleć o postawie buntu wobec tego Boga zbyt 

srogiego, który pozwala jedynie ujrzeć kraj, do którego podążało się przez piaski pustyni 

pośród tylu przeciwności, i który teraz mówi: "Dałem ci go zobaczyć własnymi oczami, lecz 

tam nie wejdziesz" (Pwt 34, 4). Być może była to ostatnia pokusa pośród tej ostatniej sytuacji 

krytycznej Mojżesza: zbuntować się przeciw takiemu Bogu przesadnie surowemu. Cóż jednak 

przyniósłby ten bunt? Czyż nie lepszą nagrodą od wejścia do Ziemi Obiecanej na tym świecie 

jest wejście do tej Ziemi, którą obiecał nam Bóg po przekroczeniu granicy śmierci?!  

 Śmierć Mojżesza u progu tej ziemi, do której z taką determinacją prowadził lud 

wybrany stanowi istotny impuls dla nas. Tak łatwo jest przecież złorzeczyć Bogu, gdy 

odchodzi ktoś bliski, zwłaszcza, gdy uważa się, że jest on niezastąpiony, że jego śmierć jest 

przedwczesna, że odchodzi nie ukoronowawszy dzieła swego życia, że to przecież absurd, że 

jak Bóg mógł w ogóle na coś takiego przyzwolić, itd... Jedną z najpoważniejszych, choć 

niekoniecznie ostatnich, sytuacji krytycznych człowieka może zapraszać do zaakceptowania 

świadomości przemijania, do pokonania lęku przed śmiercią, bo przecież przemijanie w 



wymiarach tej ziemi jest dorastaniem do pełni życia w Bogu. 

 Śmierć jest najbardziej jednoznaczną formą odejścia kogoś, kto nie dokończył swego 

dzieła. Tych form odejścia jest oczywiście dużo więcej. Mogą być nimi: rezygnacja pośród 

doświadczenia znużenia, zmęczenia, czy przeżywanego zespołu wypalenia. Źródłem 

rezygnacji może być także zawiedzenie się na współpracownikach, których obdarzyło się 

wielkim zaufaniem i którzy nie stanęli na wysokości zadania, przedkładając własne cele lub 

interesy nad współpracę w tworzeniu wspólnego dzieła. Powodem rezygnacji może być 

natłok przeszkód pojawiających się w próbach spełnienia jakiegoś zamiaru lub 

przedsięwzięcia. Może być nim także słaba odporność psychiczna danego człowieka. Te i 

szereg innych jeszcze spraw może ukazywać, jak zróżnicowane może być podłoże odejścia, 

zaprzestania realizacji dzieła, które powinno lub mogłoby być realizowane. 

 

Myśli do osobistej refleksji modlitewnej: 

 W jakich kategoriach, w jakiej perspektywie przeżywam śmierć bliskich mi osób? Czy 

w spojrzeniu na nią jestem w stanie wprowadzić świadomość, że życie zmienia się, ale 

się nie kończy? 

 Czy widzę, że bez perspektywy wieczności każda śmierć będzie jakimś absurdem, 

niedorzecznością? 

 Czy nie poddaję się zbyt szybko w obliczu piętrzących się trudności i przeciwności? 

Czy w sytuacjach tego typu wahań towarzyszy mi świadomość, że człowiek nierzadko 

osiąga siebie przekraczając siebie? 

 

GDY ZAŁAMUJE SIĘ TWOJA DOTYCHCZASOWA WIARA 

 

Chyba niewielu jest ludzi, których wiara nie załamała się nigdy, bez względu na 

najbardziej nawet dramatyczne okoliczności. Nie sposób oczywiście wymienić wszystkie 

powody, pośród których wiara może słabnąć, czy rozpadać się. Odwołajmy się znowu do 

Biblii, która ukazuje nie tylko wartościowe przykłady wzrostu w wierze, ale także i jej 

osłabienia. Na kartach Biblii pojawiają się opisy kryzysów wiary nie tylko poszczególnych 

ludzi, ale także całego narodu. Spójrzmy na klasyczny pod tym względem problem niewoli 

babilońskiej prowokujący, wywołujący potężny, radykalny kryzys wiary całego Narodu 

Wybranego. Fakty opisuje II Księga Królewska w rozdziale 25: Nabuchodonozor oblega 

Jerozolimę i zdobywa ją. Król Judy wraz z garstką wojska ucieka, zostaje pojmany i 

oślepiony, jego wojsko zostaje rozproszone, a synowie zabici w jego obecności. Jerozolimska 

świątynia zostaje zniszczona, a jej skarby zagrabiają zdobywcy. Członkowie Narodu 

Wybranego deportowani są do niewoli.  

 A przecież tenże naród wierzy: nasz Bóg jest Bogiem jedynym. Nie ma innych bogów, 



a jeżeli nawet istnieją, to są niczym w porównaniu z naszym Bogiem. Jak więc możliwe, by 

oto nagle jedyna świątynia tego Jedynego Boga legła w gruzach, a członkowie narodu, który 

jako jedyny wierzy w Niego byli brani do niewoli? Zaczynają wówczas zadawać sobie 

pytanie: Gdzież jest nasz Bóg? Czyżby nasz Bóg wzgardził swoją świątynią? Może ją opuścił, 

porzucił? A może nasz Bóg nie jest Bogiem Jedynym? Może istnieją inni bogowie i są 

silniejsi od naszego Boga? Może nasz Bóg spłonął razem z płonącą świątynią? A może nasz 

Bóg nie istnieje, bo gdyby istniał i był najpotężniejszy, nie pozwoliłby zamienić w ruinę 

swojej świątyni i nie pozwoliłby na deportację swego ludu do kraju niewoli...? Oto tylko 

niektóre z bardzo ostrych pytań, które wówczas mogły się pojawiać. A więc próba, 

doświadczenie, kryzys, przez które przechodzi cały naród. I cały naród pośród tego trudnego, 

niewytłumaczalnego doświadczenia mógłby wołać do Boga słowami psalmisty:  

"A jednak odrzuciłeś nas i zawstydziłeś, 

i nie wyruszasz już z naszymi wojskami. 

Sprawiłeś, że ustępujemy przed wrogiem, 

a ci, co nas nienawidzą, łup sobie zdobyli. 

Na rzeź nas wydałeś jak owce 

i rozproszyłeś nas między pogan. 

Swój lud sprzedałeś za bezcen 

i niewiele zyskałeś na tej sprzedaży. 

Wystawiłeś nas na wzgardę sąsiadom, 

na śmiech i urąganie naszego otoczenia" (Ps 44, 10-14). 

 To wydarzenie historyczne, będące źródłem ostrego kryzysu wiary całego narodu, 

stawia na pierwszym miejscu pytanie o Boga: Jaki Bóg jawi się Narodowi Wybranemu 

pośród tych druzgocących wydarzeń? Zdaje się to być Bóg, który świadomie i dobrowolnie 

niszczy swój lud, staje się jego nieprzyjacielem, czy wręcz brutalnym agresorem, ponieważ 

pozostawia go na pastwę najeźdźców. A przecież jest to ten sam Bóg, który zawarł 

przymierze ze swym ludem. Czyżby więc Bóg zapomniał o swym przymierzu? Czyżby 

sprzeniewierzył się jemu? Z pewnością tak, bo znakiem przymierza było posiadać ziemię, 

mieszkać na niej, a tymczasem ten lud tej ziemi jest pozbawiany. Znakiem przymierza było 

także stanowić naród, a tymczasem ten naród traci swoją jedność, swoją tożsamość, swą 

niezależność, swój byt. Nie można zatem mówić, że przymierze nadal trwa, że Bóg czuwa 

nad nim. Jaki to więc Bóg, który najpierw oczarował swój lud, wiele mu obiecał, uczynił zeń 

swoją małżonkę, wiele jej dał, a potem...?! Potem rzucił ją na pastwę jej śmiertelnych 

wrogów! W tym duchu woła psalmista: 

"A jednak odpędziłeś i odrzuciłeś, 

rozgniewałeś się na Twego pomazańca. 

Zerwałeś przymierze z Twoim sługą 

poniżyłeś w proch jego diadem. 



Porozwalałeś wszystkie jego mury, 

obróciłeś w gruzy jego twierdze. 

Ograbili go wszyscy przechodzący drogą, 

stał się pośmiewiskiem dla swoich sąsiadów. 

Podniosłeś prawicę jego nieprzyjaciół; 

radością napełniłeś wszystkich jego wrogów" (Ps 89,39-43). 

Jeremiasz zaś dodaje: 

"Ach, Panie, Jahwe, 

naprawdę zwiodłeś zupełnie ten lud i Jerozolimę, 

gdy mówiłeś: Będziecie mieli pokój. 

Tymczasem mamy miecz na gardle" (Jer 4, 10). 

 Wobec tak ostro zarysowującego się kryzysu wiary różne mogą być próby 

poszukiwania odpowiedzi na rodzące się pytania. Prorocy sygnalizują: niewola babilońska 

zaistniała w historii Narodu Wybranego nie dlatego, że Bóg jest zły. To grzech ludu 

doprowadził do niewoli. Niewola nie jest więc przejawem gniewu Boga wobec swego ludu, 

ale samozniszczeniem narodu poprzez grzech. Jedyną możliwością wyjścia z tej tragicznej 

sytuacji jest nawrócenie, wyznanie grzechu, pokuta i zadośćuczynienie. 

 Ta próba wyjaśnienia jest słuszna, choć niepełna. Jak można bowiem dostrzec, 

analizując teksty biblijne, dogłębne przemyślenie i przemodlenie rzeczywistości niewoli 

doprowadziło do uznania wielości grzechów popełnianych przez członków Narodu 

Wybranego i do sformułowania wielu modlitw pokutnych, przebłagalnych. Jest to jednak 

wyjaśnienie częściowe, nie tłumaczące sedna sprawy. Jeśli bowiem jest prawdą, że to grzech 

ludu doprowadził do takich konsekwencji, jest także prawdą, że Bóg jest potężniejszy od 

największego nawet grzechu, czy sumy wszystkich grzechów swego ludu i tenże Bóg mógłby 

zainterweniować, by pomimo wszystko ocalić lud znajdujący się w tak dramatycznej sytuacji. 

Tego typu wyjaśnienie nie tłumaczy także cierpienia niewinnych, sprawiedliwych, tych, 

którzy nie zgrzeszyli, a jednak też cierpią. A przecież tych niewinnych zawsze jest trochę, 

choćby garstka, choćby ta przysłowiowa "reszta Izraela". 

 Istnieje też próba patrzenia na doświadczenie niewoli babilońskiej poprzez pogłębione 

spojrzenie na cierpienie. Cierpienie jest czasem próby, przez którą Bóg wprowadza człowieka 

w głębsze wymiary jego jestestwa, pomaga mu je odkryć. Droga cierpienia może stać się 

drogą prawdy i drogą do życia "z Bogiem". Ale także to wyjaśnienie nie jest wystarczające, 

ponieważ próba, aby była próbą, musi być czymś czasowym, w przeciwnym wypadku staje 

się czymś w rodzaju definitywnego wyroku. Niewola babilońska natomiast zdaje się zawierać 

w sobie wszystkie cechy takiego właśnie wyroku na cały naród, który pośród niewoli zdaje 

się umierać, ginąć, tracić definitywnie swoją tożsamość. 

 Wyjaśnienie, które daje Biblia, to zaproszenie do nowego, radykalnego otwarcia na 

misterium Boga. Człowiek i naród jest zaproszony, by wykraczając poza patrzenie na sytuację 



niewoli jako konsekwencję grzechu, czy też kolejną próbę, zechciał jeszcze pełniej otworzyć 

się na misterium niezmierzonego Boga, który będąc nosicielem życia przeprowadza cały 

naród przez doświadczenie śmierci. Czy jednak jest możliwe, by Bóg, nosiciel życia, 

przeprowadzał przez doświadczenie, które jest zaprzeczeniem życia?! Otóż tam, gdzie 

spotykamy jakieś zaprzeczenie w Bogu, jakąś nielogiczność, by znaleźć ich wyjaśnienie, 

trzeba poszukiwać zaprzeczenia, nielogiczności jeszcze większej. Bóg, który zawarł 

przymierze z konkretnym ludem, który przyrzekł mu zbawienie, w rzeczywistości pozwala na 

jego zniszczenie - oto pierwsza nielogiczność. By znaleźć jej wyjaśnienie trzeba wejść w 

nielogiczność jeszcze większą, w radykalną nielogiczność istniejącą w misterium samego 

Boga: Bóg daje życie poprzez swoją śmierć, Bóg Ojciec zbawia przyzwalając na śmierć. W 

sposób definitywny dokona się to w śmierci Jezusa na krzyżu, w ramach niewoli babilońskiej 

zaś - poprzez postawę małej reszty Izraela, która pozostała wierna Bogu i pomimo tego, że nie 

zawiniła, gotowa jest umrzeć wraz z całym ludem. Ta reszta otwiera drogę do życia poprzez 

śmierć. 

 W ten sposób niewola staje się zasiewem, podczas którego wrzucane jest w glebę 

historii ziarno, które musi obumrzeć, aby zaistniało nowe życie, aby zaistniały nowe żniwa 

życia, podczas których łzy zasiewu przeobrażają się w okrzyk radości. Niewola babilońska 

jest w ten sposób zwierciadłem i syntezą wszystkich kryzysów, przez które musi przejść 

człowiek, gdy spotyka się z cierpieniem, ze śmiercią, z nagłą, nieoczekiwaną utratą 

życiowych perspektyw, czy też, gdy spotyka się z Bogiem nielogicznym, niezrozumiałym, 

przesadnie tajemniczym, niewytłumaczalnym czy pełnym sprzeczności. Człowiek jest 

wówczas zapraszany, by szukać wyjaśnienia nielogiczności pojawiających się w jego życiu w 

jeszcze większych nielogicznościach wiary, która przekracza niepomiernie granice ludzkiej 

logiki. 

 

Myśli do osobistej refleksji modlitewnej: 

 Czy mam świadomość, że obumieranie czegoś w mojej wierze może być wezwaniem 

do rodzenia się czegoś nowego, bardziej dojrzałego lub pełniej dostosowanego do 

danego etapu na drodze mego życia i mej wiary? 

 Czy jestem w stanie przyjąć obumieranie jako nowy zasiew, z którego może narodzić 

się nowa jakość mojej wiary? 

 Czy uświadamiam sobie, jakiego typu osłabienia lub zniewolenia pośród drogi mojej 

wiary może prowokować mój grzech? 

 

 

GDY WALI SIĘ CAŁY TWÓJ ŚWIAT 

 

 Niejednej i niejednemu z nas i to nie raz zawalił się osobisty świat. Wielokrotnie też 

bywało chyba i tak, że mniej lub bardziej trafnie chcieliśmy wesprzeć kogoś, kto przez takie 

doświadczenie przechodził. Biblijną ikoną człowieka, któremu zawaliło się wszystko jest 

Hiob. Księga Hioba została napisana po niewoli babilońskiej i zanurzona jest w problemie 



cierpienia człowieka niewinnego. To cierpienie jest tak absurdalne, tak nieuzasadnione, że 

sam fakt przeżywania go stawia Hioba w sytuacji ostrego kryzysu relacji z Bogiem. Jest to 

niezmiernie trudny tekst Starego Testamentu, składający się z wstępu i zakończenia pisanych 

prozą i z części zasadniczej, zawierającej mowy Hioba i jego przyjaciół, pisanej wierszem. 

Wstęp i zakończenie nie współbrzmią jednak ani ze sobą, ani z resztą księgi. W szczególności 

wydaje się niespójne to, co na temat próby, przez którą przechodzi Hiob, mówi wstęp i 

zakończenie. Według wstępu to szatan wystawia Hioba na próbę, według zakończenia 

natomiast to Bóg jest inicjatorem tej próby. Pomimo jednak obiektywnych trudności w 

lekturze tego starotestamentalnego tekstu, bardzo jednoznacznie odczytujemy w nim jako 

problem naczelny dramat niewyobrażalnego wprost cierpienia człowieka sprawiedliwego, 

niewinnego, który broni prawdy nawet wówczas, gdy musi wejść w kolizję ze swymi 

przyjaciółmi i z samym Bogiem. 

 Hiob, człowiek pobożny, głęboko wierzący, nie będący jednak Hebrajczykiem, jest 

bardzo zamożny. Cieszy się dobrym zdrowiem, szczęściem i licznym potomstwem. Jego pola 

są urodzajne, a trzoda, będąca jego własnością, niezmiernie liczna. Jego zamożność jest 

widzialnym znakiem Bożego błogosławieństwa wobec człowieka sprawiedliwego. W akcję 

wkracza jednak szatan i poddaje w wątpliwość bezinteresowność Hioba. Mówi on: Hiob jest 

człowiekiem sprawiedliwym, dobrym dlatego, że Bóg mu błogosławi. Nie byłby wcale takim 

człowiekiem, gdyby Bóg mu nie błogosławił. Bóg przyzwala na poddanie Hioba próbie, na 

sprawdzenie, czy rzeczywiście obfitość dóbr jest przyczyną Hiobowej wierności Bogu. W 

konsekwencji tego Hiob zostaje w jednym dniu, niemalże w jednej chwili, zaatakowany w 

tym wszystkim, kim jest i co posiada. I tu rozpoczyna się jego dramat: traci swoje dzieci, 

które są przedłużeniem jego życia, traci wszystkie swe dobra materialne oraz zdrowie. 

Posłańcy obwieszczający kolejne nieszczęścia docierają do Hioba jeden po drugim, tak, że nie 

ma on nawet czasu na ochłonięcie po poprzedniej dramatycznej wiadomości. Jest tu Hiob 

symbolem człowieka, któremu w jednym momencie zawaliło się całe życie, który nagle 

stracił dosłownie wszystko, którego istnienie straciło jakikolwiek sens. Skazany jest na 

haniebną śmierć, ale nie zna przyczyny wydanego na siebie wyroku. Jego dramat jest tak 

wielki, że przeklina dzień swego poczęcia, swych narodzin i całe swe życie, które w obliczu 

rozgrywającej się tragedii nagle zdaje się nie mieć najmniejszego sensu. 

 Ta dramatyczna historia otwiera się na wielość możliwych interpretacji. Można 

patrzeć na to, co dzieje się z Hiobem jako na próbę, przez którą musi on przejść, tzn. jako na 

trudny czas, który przeżywa człowiek, czas, będący próbą jego wiary i zachętą do wzrastania 

w wierze i zawierzeniu. Podczas próby właśnie wiara człowieka zostaje w jakiś sposób 

zakwestionowana i człowiek zaproszony jest do tego, by osiągnąć ją na nowo, by dojść do 

większej dojrzałości w wierze. Tego typu wytłumaczenie nie jest jednak wyjaśnieniem 

pełnym, gdyż próba, aby była próbą, musi być czymś czasowym, w przeciwnym wypadku 

staje się czymś w rodzaju definitywnego wyroku wydanego na kogoś. A jeśli Hiob traci swe 

dzieci, to tych samych dzieci już nigdy nie odzyska, jeśli staje się nieuleczalnie chory, to ta 

choroba jest chorobą na zawsze. Trudno więc tu mówić o trwającej tylko jakiś czas próbie. 

 Poza tym Księga Hioba ustawia problem na zasadzie "albo albo". Albo winny jest 

Hiob - taka jest teza Hiobowych przyjaciół - albo winny jest Bóg - co zdaje się być naturalną 

konsekwencją uznania własnej niewinności przez Hioba. Hiob w czasie swej próby oskarżał 



Boga i Bóg na końcu oświadcza, iż jedynie Hiob mówił słusznie. Tego typu konkluzje zdają 

się wskazywać, że egzystencjalne doświadczenie wiary może być także doświadczeniem 

wątpienia, zakwestionowania. Życie wiarą nie jest życiem nie znającym kryzysów, wolnym 

od nich, ale wręcz przeciwnie: życie wiarą to zaakceptowanie czasów prób, doświadczeń, 

kryzysów. Człowiek wiary to ten, który z odwagą przechodzi przez różne doświadczenia, 

kryzysy, nie przeraża się faktem ich zaistnienia, ani nie ucieka panicznie przed nimi. Księga 

Hioba poucza, że nie można bać się prawdy, ani jej przesłanek, które zdają się przeczyć Bogu. 

Człowiek prawdziwej wiary nie boi się poszukiwać, świadomy tego, że samo poszukiwanie 

prawdy jest już procesem pozytywnym, nawet wtedy, gdy poddaje w wątpliwość, gdy 

wprowadza w kryzys. Autentyczne poszukiwanie pełnej prawdy powinno doprowadzić 

prędzej czy później do tej ostatecznej Prawdy, którą jest sam Bóg. 

 Hiob nazywa sprawy po imieniu. W tym nazywaniu nie poddaje się, ale też nie 

pozwala, by było to ostateczne słowo w jego życiu, czy też (bardziej ogólnie) w człowieczym 

losie. Twierdząc, że sytuacja, w której się znalazł jest wielką niesprawiedliwością, i że w 

związku z tym sam Bóg jest niesprawiedliwy, tenże Hiob nie przestaje odwoływać się do 

Boga, aby zechciał wytłumaczyć się ze swego postępowania. To prowokowanie Boga, to 

przymuszanie Go, by zechciał objawić prawdę, jest już przeogromnym wyznaniem wiary, 

ponieważ jest wiarą, więcej, przekonaniem, że Bóg nie jest takim, jakim się zdaje być. Jeśliby 

Bóg był takim, jakim w sytuacji ostrego ludzkiego dramatu wydaje się być, nie miałaby 

najmniejszego sensu jakakolwiek dyskusja z Nim, bo jaki sens miałaby dyskusja z Bogiem 

niesprawiedliwym i wszechmocnym w swej niesprawiedliwości? Natomiast Hiob oskarżając 

Boga, który jawi się mu jako zły, niejako przymusza Go do objawienia Jego sprawiedliwości, 

Jego prawdziwego oblicza. 

 Przypatrzmy się niektórym aspektom dramatycznego zmagania się Hioba z Bogiem, 

gdyż może ono rzucić wiele światła na nasze zmagania i targowanie się z Bogiem, którego - 

jeśli tylko Boga traktujemy na serio i jeśli na serio podchodzimy do dramatu życia tu i teraz, 

do dramatu świata - na pewno w naszym życiu nie brakuje. Rozdział 9 Księgi Hioba pokazuje 

dobitnie, że z Bogiem nie można wygrać. Bóg ma zawsze rację. Jeśli człowiek stawia Mu 

jakiś zarzut, oskarża Go, Bóg milczy. Jeśli natomiast Bóg oskarża człowieka, jakże człowiek 

może się przed Nim wybronić, wytłumaczyć? Czy istnieje jakakolwiek instancja, do której 

można byłoby się odwołać, by się przed Nim obronić? Nie ma i nie może zaistnieć żadna 

równość między człowiekiem i Bogiem. Jeśli człowiek stara się bronić przed Bogiem, już 

samym aktem samoobrony atakuje Boga: 

"Proszę Go, by się odezwał, a nie mam pewności, że słucha. 

On może zniszczyć mnie burzą, bez przyczyny pomnożyć mi rany. 

Nawet odetchnąć mi nie da, tak mnie napełni goryczą (...). 

On i prawym zamknie usta, mam słuszność, a winnym mnie uzna (...). 

Na jedno więc, rzekłem, wychodzi, prawego ze złym razem zniszczy" (Hi 9, 16-18. 

20. 22). 

 Hiob kładzie wielki nacisk na przytłaczającą wszechmoc Boga, z którą nie ma sensu 

żadna dyskusja słabego człowieka. Ale właśnie wówczas, gdy Hiob to wyznaje, zaczyna 



paradoksalnie, mimo wszystko oskarżać Boga. To oskarżenie znajduje w rozdziale 31 księgi 

swój punkt kulminacyjny w postaci jednoznacznego zadeklarowania własnej niewinności. 

Jednocześnie Hiob wyznaje całym sobą, że jedynie Bóg może udzielić odpowiedzi w 

prawdzie i objawić sprawiedliwość. I rzeczywiście Bóg odpowiada Hiobowi, ale jak 

odpowiada? Odpowiada zadając Hiobowi całą serię pytań: 

"Przepasz no biodra jak mocarz. Będę cię pytał - pouczysz Mnie. 

Gdzieś był, gdy zakładałem ziemię? (...) 

Kto wybadał jej przestworza? Wiesz, kto ją sznurem wymierzył? (...) 

Kto bramą zamknął morze, gdy wyszło z łona wzburzone (...)? 

Czyś w życiu rozkazał rankowi, wyznaczył miejsce jutrzence? (Hi 38, 3-5. 8. 12) 

 To tylko pierwsze spośród niezmiernie wielu pytań, które wypełniają kilka kolejnych 

rozdziałów Księgi Hioba (por. Hi 38-41). Hiob oczekiwał wyjaśnienia tego, co zaistniało w 

jego życiu, a tymczasem to, co usłyszał od Boga, było całą serią pytań, na które nie znał i nie 

mógł znać pełnej odpowiedzi. Bóg pozwala Hiobowi doświadczyć prawdy, że człowiek nie 

wie prawie nic, że chociaż żyje pośród świata i jest jego panem, nie wie prawie nic na temat 

jego tajemnic. Człowiek chodzi po świecie, którego nigdy nie pozna i nie zrozumie do końca. 

Hiob jest stawiany przed doświadczeniem niewiedzy; to, co jest najbliższe człowiekowi, jest 

mu niejednokrotnie najbardziej nieznane, a o ileż bardziej tajemnica życia i śmierci? 

Człowiek tak mało wie na temat świata, którego jest panem. Jakże więc może poznać coś, 

czego jest tylko ofiarą - własną śmierć? 

 Hiob oskarżał Boga, że używa On swej mocy, by przestraszyć, przerazić człowieka i 

w ten sposób podporządkować go sobie ignorując wielość pytań, problemów, które człowiek 

w sobie nosi, a na które Bóg nie raczy odpowiedzieć. Gdy jednak pojawia się Bóg, nie 

objawia swojej mocy, nie przychodzi pośród burzy i trzęsienia ziemi. Przychodząc bierze go 

niejako za rękę, by przejść wraz z nim przez tajemnice życia. Wszechświat, który ukazuje 

Bóg człowiekowi jest przeogromny, tajemniczy, ale nie jest to wszechświat przerażający, 

wręcz przeciwnie, oczarowuje człowieka ogromem i pięknem Bożego stworzenia. Jest to 

bowiem wszechświat stwarzany dzień po dniu jako dobry a nawet bardzo dobry. 

Doświadczenie takiego wszechświata otwiera na dobroć Stwórcy wszystkich rzeczy. 

 Jeśli ktoś stawia Bogu wiele pytań, domagając się na nie odpowiedzi, Bóg zaprasza go 

do wzniesienia się ponad poziom: pytanie - odpowiedź. Zaprasza, by doświadczył głębi, 

misterium życia, by otworzył się na czar, ogrom stworzenia, by zachwycił się pięknem 

wszechświata. Hiob chciał udowodnić Bogu, że życie na tym świecie jest absurdalne. Bóg 

natomiast ukazuje, że nie jest czymś najlepszym oskarżanie Boga, nawet, jeśli to życie zdaje 

się nie mieć najmniejszego sensu. Innymi słowy: jeśli uważasz, że ten świat, który 

stworzyłem, jest absurdalny, stań na moim miejscu i spróbuj stworzyć lepszy. Prawdziwy 

problem, który tu się jawi to konieczność zaakceptowania życia takiego, jakim jest, choć 

nierzadko nie jest łatwe, zamiast pragnienia bycia Bogiem. 

 Księga Hioba, opisująca w sposób niezmiernie ostry dramat kryzysu na linii człowiek 

- Bóg, wskazuje jednocześnie, że nie można szukać rozwiązania problemu zła, poprzez 



ukazywanie go w kategoriach winy człowieka, czy też winy Boga. Jedyna odpowiedź na 

problem zła może zaistnieć w otwarciu się na misterium Boga, w doświadczeniu tego, że On 

jest i będzie ciągle większy od największych prób wyjaśnienia Jego tajemnic przez człowieka. 

A więc pojednanie się z tajemnicą Boga, ale także pojednanie się ze sobą samym i swoim 

miejscem w świecie, zaakceptowanie swego miejsca w świecie. Gdy Bóg przestaje być kimś, 

z kim się walczy, a staje się Źródłem życia, które jako takie jest czymś dobrym, wtedy jest 

możliwa wieź międzyosobowa i wzajemne zaufanie. 

 Księga Hioba zdaje się zatrzymywać na tym poziomie. Nie daje pełnej odpowiedzi na 

pytanie o sens cierpienia, zwłaszcza cierpienia niezawinionego, o sens śmierci. Wskazuje 

jedynie, że te problemy dotykają tajemnicy Boga. Dopiero Nowy Testament udziela 

definitywnej odpowiedzi na podstawowe pytania Hioba, gdy znowu pojawia się Ktoś, kto 

będąc niewinnym niezmiernie cierpi i gdy tym niewinnie cierpiącym i umierającym pośród 

najpotworniejszych katuszy nie jest już człowiek, ale sam Bóg - Człowiek, gdy cierpienie i 

śmierć, będące w oczach Hioba przekleństwem, stają się przestrzenią zbawienia, gdy 

cierpienie i śmierć zbawcza pokonuje definitywnie zło i grzech. 

 

Myśli do osobistej refleksji modlitewnej: 

 Czy pośród moich miotań i zmagań towarzyszy mi świadomość, że autentyczne 

poszukiwanie pełni prawdy powinno doprowadzić mnie do Ostatecznej Prawdy, którą 

jest Bóg? 

 W jakich sytuacjach, czy stanach ciężko mi jest zaakceptować trudne życie, które jest 

moim udziałem? 

 Czy mam świadomość, że w najtrudniejszych kwestiach trzeba wznieść się ponad 

poziom pytanie – odpowiedź, że najbardziej złożonych kwestii dotyczących relacji 

Bóg – człowiek nie wyjaśni i nie rozwiąże się do końca na tym poziomie? 

 

 

GDY KONFRONTUJESZ SIĘ Z WYSTĘPNYMI 

 

 Choć w świecie tak wielu jest ludzi przepełnionych duchem dobroci, choć tak często 

spotykamy ludzi, od których emanuje łagodność, życzliwość, bezinteresowność, miłosierdzie, 

pragnienie służenia prawdzie, to jednak niestety nieraz spotykamy się z tymi, którzy z tymi 

cechami zdają się nie mieć nic albo bardzo niewiele wspólnego. Kim oni są i jak konfrontują 

się z nimi ludzie prawi? Odpowiedzi udziela nam Psalm 1. Sam jego początek podejmuje 

próbę zdefiniowania człowieka prawego. Nie mówi się tutaj jednak: "błogosławiony człowiek 

sprawiedliwy". Nie, mówi się po prostu: "błogosławiony człowiek". Jedynie z dalszego 

kontekstu tego psalmu wiemy, że chodzi tutaj o człowieka sprawiedliwego. Dlaczego więc 

nie mówi się "błogosławiony człowiek sprawiedliwy"? Bo tak naprawdę jest tylko jedna 

droga, by być człowiekiem. I ta jedna jedyna droga to droga sprawiedliwości. Ktoś, kto 

schodzi z drogi prawości, równocześnie schodzi z drogi człowieczeństwa. Zauważmy, wobec 

występnych, grzeszników, psalmista ani razu nie rezerwuje terminu "człowiek", nie mówi o 



nich "ludzie". Mówi o nich: grzesznicy, występni, gdyż, aby być człowiekiem, trzeba podążać 

drogą sprawiedliwości. Cóż więc znaczy być człowiekiem według tego Psalmu 1? Oznacza 

po prostu: podążać drogą sprawiedliwości. Jeżeli ktoś z tej drogi schodzi, schodzi z drogi 

człowieczeństwa. Taka jest wręcz brutalna wymowa tego psalmu. 

 Jaka jest struktura tego psalmu? Dzieli się on na trzy części. Pierwsza jego część to 

wersety od 1 do 3, mówiące o tym, kim jest człowiek sprawiedliwy. Przede wszystkim 

podkreślają one, kim ten człowiek nie jest. Jest to człowiek, który nie angażuje się w pewne 

sprawy. Następnie opisuje się człowieka sprawiedliwego używając porównania z drzewem 

zasadzonym nad płynącą wodą. Druga część psalmu to wersety 4-5, będące obrazem tego, kto 

zostaje określony jako "występny". Jest opisem tego, kim on jest, z czym może być 

porównany, jaki jest jego los. Trzecia część to werset 6: swoiste zakończenie, ukazujące jak 

postępuje Bóg wobec sprawiedliwego i występnego. 

 Postarajmy się wejść w głębię tego psalmu. Mamy najpierw określenie człowieka 

sprawiedliwego: 

"Błogosławiony mąż, 

który nie idzie za radą występnych, 

nie wchodzi na drogę grzeszników, 

nie siada w kole szyderców" (Ps 1, 1). 

Gdybyśmy chcieli ten tekst przetłumaczyć w większej wierności oryginałowi, 

moglibyśmy przetłumaczyć: "Błogosławiony mąż, który nie idzie za radą występnych" - 

element podążania, chodzenia; „nie staje, nie zatrzymuje się na drodze grzeszników” i "nie 

zasiada w kole szyderców". Są tutaj uzewnętrznione trzy postawy człowieka:  

 podążanie, chodzenie, 

 stanie na nogach w jednym miejscu i 

 zasiadanie. 

Jeżeli ktoś idzie jakąś drogą, jego kontakt z tą drogą jest w znacznym stopniu przelotny, 

nietrwały, szybko przemijający. Jeżeli ktoś się zatrzymuje, staje, jego kontakt z tą 

rzeczywistością, pośród której się zatrzymuje, jest większy. Jeżeli ktoś zasiada czy kładzie 

się, jego kontakt z tą rzeczywistością, jest jeszcze większy. O taką dynamikę zróżnicowania 

kontaktu z daną rzeczywistością tutaj chodzi. Człowiek sprawiedliwy nie angażuje się w 

żadną z form relacji, nawet najbardziej przelotnych z tym, co jest złe. 

 Po tym rozpoczyna się opis pozytywny: 

"Lecz ma upodobanie w prawie Pana, 

nad Jego prawem rozmyślam dniem i nocą" (Ps 1, 2).  

Człowiek sprawiedliwy przede wszystkim ma upodobanie w prawie Pana. Może tu 

zrodzić się pytanie: dlaczego? Rzeczywiście prawo Pana jest czymś tak wielkim, tak 

istotnym, że trzeba je wymieniać jako pierwszą spośród spraw pozytywnych? Dlaczego to 

właśnie prawo zostało umieszczone na pierwszym miejscu wśród pozytywnych rzeczy?  



 Kiedy na górze Synaj Bóg daje człowiekowi prawo, to nie po to, żeby życie człowieka 

uczynić życiem bardziej ciężkim. Jeżeli Bóg daje prawo narodowi, który przez piaski pustyni 

podąża z ziemi niewoli do ziemi obiecanej, to prawo to nie może być żadnym ciężarem 

nałożonym nań. I nie jest, bo Bóg jest Bogiem oswobodzicielem, wyzwolicielem. I prawo też 

służy temu, żeby oswobadzać. Jak to możliwe? Boże prawo nie jest niczym innym, jak  

ukonkretnieniem, ekspresją, emanacją Bożej miłości. Bóg kocha człowieka. I właśnie dlatego 

daje mu swoje prawo. Jeżeli chcemy dostrzegać miłość Boga względem człowieka na tym 

świecie, powinniśmy wiedzieć, że jest ona zawarta także w Bożym prawie. Bóg kocha 

człowieka i ta miłość znajduje konkretne swoje ekspresje. Z miłości Bóg stwarza cały 

wszechświat, z miłości powołuje do istnienia człowieka, obdarowując go darem życia. Z 

miłości Bóg obdarowuje człowieka darem wolności. Z miłości daje mu też swoje prawo. 

Jeżeli człowiek to prawo narusza, Bóg także znajduje wobec człowieka sposób dotarcia do 

niego w postaci miłosierdzia. Tak więc miłosierdzie to konkretna ekspresja Bożej miłości. Z 

miłości Bóg podpowiada człowiekowi: słuchaj, tu masz określone normy; zachowując je, 

będziesz w pełni człowiekiem. Odchodząc od nich, sprzeniewierzysz się sobie, podepczesz 

swoje człowieczeństwo, zniewolisz je. W związku z tym medytować nad Bożym prawem to 

medytować nad konkretem Bożej miłości. 

Dalej, w wersecie trzecim mamy piękne porównanie do drzewa: 

„Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, 

które wydaje owoc w swoim czasie, 

a liście jego nie więdną” (Ps 1, 3). 

Bardzo piękne porównanie, może nam trochę trudne do zrozumienia. Dlaczego? Ten 

obraz jawi się nam jako obraz niemal banalny. Postarajmy się jednak w duchu elementarnego 

szacunku wobec Słowa Bożego wejść w głębię tego porównania. Osobiście dostrzegam trzy 

wymiary znaczeniowe tego porównania: 

 W Palestynie rzeki należą do rzadkości i drzewo zasadzone nad płynącą wodą jest 

czymś wyjątkowym. Poprzez tego typu porównanie autor chce być może podkreślić, 

że tak, jak rzadko można tam spotkać rosnące zielone drzewo nad płynącą wodą, tak 

rzadko można spotkać człowieka prawego. 

 Drzewo żyje zasadniczo dłużej niż człowiek na tej ziemi. Znamy drzewa, które żyją 

nawet tysiące lat. Tak, jak drzewo żyje przez wieki i tysiąclecia, pomimo 

zmieniających się pór roku, tak na wieki, na wieczność ma żyć człowiek prawy.  

 Drzewo zapuszcza swoje korzenie w niewidzialnej głębi ziemi. Jest ona fundamentem, 

z którego ono wyrasta i na którym bazuje. Drzewo, żeby mogło żyć, musi zapuszczać 

swe korzenie w głąb ziemi. Podobnie człowiek, by być człowiekiem prawym, ma 

zapuszczać swoje korzenie w niewidzialną głębię Niewidzialnego, którym jest sam 

Bóg. Jednocześnie drzewo swoimi gałęziami, swoimi ramionami wyrywa się ku górze, 

ku niebu, ku Niewidzialnemu, ku Bogu. Podobnie człowiek prawy ma swoimi 

ramionami i sercem podążać ku Bogu, ku niebu. 

 Od wersetu 4 przechodzi się do opisu tego kim są grzesznicy, występni: 



"Nie tak występni nie tak: 

są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata" (Ps 1, 4). 

W odniesieniu do pojęcia "występni", w oryginale jest użyty termin wzięty z języka 

sądowniczego. Występni to ci, którzy popełnili jakiś występek i są w kolizji z prawem. Co się 

o nich mówi? Są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata. Psalm proponuje bardzo sugestywne 

porównanie do plew. W wypadku człowieka sprawiedliwego mieliśmy porównanie do 

drzewa, w wypadku człowieka występnego - do plew. To porównanie może przypominać 

proces młócenia lub dosuszania, wentylacji zboża po żniwach. Żeby zboże nie było wilgotne 

trzeba było wynieść je na otwartą przestrzeń, wysypać na twarde klepisko albo  na skórę 

wielbłąda. Następnie szuflą, przy łagodnym powiewie suchego i jednocześnie gorącego 

wiatru, podrzucało się zboże do góry. Wiatr porywał plewy, natomiast ziarno opadało z 

powrotem na ziemię. W świecie, w którym powstawał ten psalm, plewy były czymś zupełnie 

bezużytecznym. Nie służyły nawet jako dodatek do pokarmu dla zwierząt, nie robiono z nich 

posłania dla człowieka. Plewy nadawały się jedynie do tego, by zabrał je wiatr w głąb 

pustyni.  Kimś takim są występni… Gdy na innym miejscu psalmista stara się przyrównać do 

czegoś występnych, grzeszników, mówi o nich, że są jak mgła poranna. Ona jest, ty ją 

widzisz. Gdy jednak nastaje dzień, ona znika. Co się z nią stało? Kimś takim są grzesznicy… 

 

Myśli do osobistej refleksji modlitewnej: 

 Jak przyjmuję Boże prawo? Czym ono dla mnie jest? Czy potrafię w nim dostrzec 

ekspresję Bożej miłości? Które z Bożych praw jest dla mnie najtrudniejsze, prawo, 

odnośnie którego trudno jest mi wyznać, że ono także jest ukonkretnieniem Bożej 

miłości? Jeśli jednak któreś z Bożych praw jest dla mnie bardzo trudne, czy jestem w 

stanie dostrzec, na straży jakiej prawdy i jakiego dobra ono stoi? 

 Na ile przyrównania do drzewa - symbolu życia i do plew - symbolu śmierci, 

przekazują prawdę o mnie, o tym, kim jestem? W jakiej rzeczywistości  zakorzeniam 

się? Jakie są moje aspiracje? Gdzie kierują się moje ramiona? W którym kierunku 

podąża moje serce? Czy bardziej jestem podobny do zielonego drzewa, zasadzonego 

nad płynącą wodą, czy też do bezużytecznych plew gnanych wichurą? 

 Czy, gdy konfrontuję się z występnymi, mam świadomość, że ostatecznie są oni 

ludźmi słabymi, że zło, któremu służą, ostatecznie przegra w konfrontacji z Bożą 

mocą? Czy jednocześnie jestem świadom, że do starcia ze złem występnych niezbędna 

jest dogłębna prawość mego serca? 

 

GDY OGARNIA CIĘ ROZPACZ 

 

Pismo święte w całym swym bogactwie pokazuje także, jaka modlitwa może zaistnieć 

podczas najtragiczniejszych dla nas chwil lub okresów naszego życia, podczas 

najostrzejszych kryzysów, czy najboleśniejszych faz tychże kryzysów. Wówczas człowiek 



może się zdobywać na modlitwę adoracji misterium Boga, modlitwę wdzięczności, ekspiacji, 

czy prośby, ale modlitwa człowieka przeżywającego jakiś dramatyczny czas jest i może być 

często krzykiem rozpaczy. Przypatrzmy się temu ostatniemu rodzajowi modlitwy, odwołując 

się do jednego z psalmów, które są wzorem autentycznej modlitwy człowieka i w których 

dość często pojawia się także krzyk rozpaczy. Odwołajmy się do psalmu 6, przekazującego 

modlitwę człowieka ogarniętego jakimś bólem, jakimś cierpieniem fizycznym lub duchowym. 

Oto niektóre wersety tego psalmu: 

"Nie karć mnie, Jahwe, w swoim gniewie  

i nie karz w swojej zapalczywości.  

Zmiłuj się nade mną, Jahwe, bom słaby;  

ulecz mnie, Jahwe, bo kości moje strwożone 

i duszę moją ogarnia wielka trwoga;  

lecz Ty, o Jahwe, jakże długo jeszcze...?  

Zwróć się, o Jahwe, ocal moją duszę,  

wybaw mnie przez Twoje miłosierdzie, (...) 

Zmęczyłem się moim jękiem,  

płaczem obmywam co noc moje łoże,  

posłanie moje skrapiam łzami.  

Od smutku oko moje mgłą zachodzi" (Ps 6, 1-5. 7-11). 

U podstaw tego psalmu lamentacji, ubolewania, narzekania mogły znaleźć się różne 

doświadczenia; mogły to być: 

 jakieś osaczenie fizyczne, 

 świadomość przemijania, bliskości śmierci, 

 mania prześladowcza, na którą mógł cierpieć autor psalmu, 

 uczucie niechęci czy wręcz wrogości wobec społeczności, w której on mieszkał, 

 jakaś nieuleczalna choroba, która całkowicie zmiotła z pola widzenia jakąkolwiek 

perspektywę na życie w spokoju, w pełni zdrowia w przyszłości. 

Człowiek w sytuacji wielkiego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego daje 

upust swojemu cierpieniu poprzez krzyk jego serca, który zaadresowany jest do Boga. Mamy 

więc tu do czynienia z człowiekiem słabym i z jego krzykiem. Jest to krzyk człowieka, 

którego życie kończy się, wkracza w jakąś śmierć. Może to życie wkraczać w śmierć 

duchową lub w jakąś postać śmierci fizycznej. Gdy człowiek czuje, że coś w nim przestaje 

żyć, wtedy zaczyna narzekać. Narzeka właśnie na to, że czegoś mu brakuje, coś w nim staje 

się śmiercią, coś w nim przestaje żyć. Gdyby bowiem był pełnią życia, nie miałby żadnego 

powodu do narzekania. On jednak odczuwa, że coś w nim zaczyna obumierać, coś staje się 

śmiercią i dlatego narzeka. W tym kluczu możemy zrozumieć słowa: "Nie opuszczaj mnie, 



Panie. Powróć, bo chcę znowu Ciebie wielbić". Starotestamentalny człowiek ma świadomość 

swojego jakiegoś umierania i wie, że jeżeli umrze, wtedy nie będzie już mógł Boga wielbić, a 

on chce Boga wielbić i dlatego błaga o przywrócenie pełni życia.  

 Możemy znaleźć tu odpowiedź na pytanie o egzystencjalne, subiektywne odczucie i 

przeżycie człowieczego lęku. Człowiek lęka się o to, iż Bóg w swoim gniewie może odebrać 

mu życie i wprowadzić go w rzeczywistość śmierci, w której nie będzie już możliwa więź z 

Panem. Psalmista ma świadomość, że jego życie jakoś się kończy, że albo jest chory, albo 

dogłębnie sfrustrowany, albo dogłębnie samotny, albo opuszczony przez wszystkich, nawet 

przez samego Boga, albo przesycony dogłębnym lękiem i spośród tego doświadczenia woła 

do Boga życia, aby nie odbierał mu życia, ale by to życie zachował przy nim, by to życie 

mogło być w dalszym ciągu jego udziałem. 

 Gdy tak wczytujemy się w ten psalm, możemy dostrzec szereg postaci biblijnych, dla 

których to doświadczenie było doświadczeniem egzystencjalnym. Możemy wymienić tu 

Dawida, któremu przypisuje się większość psalmów, będących lamentacjami. Przeszedł  on 

przez różne cierpienia, upokorzenia i opuszczenia. Przybliżał się do Boga i od Niego oddalał. 

Jemu Bóg zdawał się zabierać to, co dla niego było najdroższe i swoją modlitwą nie mógł 

sprawić, by Bóg mu tego nie zabrał. Tenże Dawid, przeżywszy tak wiele sytuacji tragicznych 

w swoim życiu, mógł, dogłębnie je przemyślawszy, przeobrazić w modlitwę lamentacji. Taką 

postacią na kartach Biblii jest także Jeremiasz, który jest twórcą lamentacji i który w swoim 

pisaniu używa słów bardzo zbieżnych ze słowami, które znajdujemy w psalmach, będących 

lamentacjami: podobne sposoby wyrażania się, które mają pomóc w zobrazowaniu tego, co 

on przeżywa i odczuwa. Podobnie swoją sytuację przeżywał biblijny Hiob, o którym 

wspomnieliśmy w jednym z poprzednich rozdziałów. Możemy tu widzieć także Jezusa, który 

na krzyżu woła dramatycznym krzykiem: "Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił" (Mt 

27, 46; Mk 15, 34; Ps 22, 2), modląc się nawet wtedy słowami psalmu. 

Wydaje mi się, że każdy człowiek może doświadczyć w swoim życiu tego, czego 

doświadczył Dawid, Jeremiasz, Hiob, czy sam nasz Pan Jezus Chrystus. Każdy cierpiący, 

chory zwłaszcza na jakąś chorobę przewlekłą czy nieuleczalną. Każdy dogłębnie 

osamotniony, czy też prześladowany, znajduje się w sytuacji, w której znajdował się ten 

psalmista. W związku z tym, modląc się tym psalmem, możemy dostrzec wielu ludzi, którzy 

doświadczają czegoś podobnego w swoim cierpieniu, samotności, w swoim byciu 

prześladowanymi w sposób fizyczny, psychiczny, czy moralny. Nie musimy tu wcale myśleć 

o takich sytuacjach, że ktoś z wielkim entuzjazmem znosi prześladowanie, dlatego, że jest to 

prześladowanie dla sprawiedliwości, dla Ewangelii. Nie, możemy patrzeć na różne 

doświadczenia tragiczne, druzgocące, wpychające człowieka w pył tej ziemi. W ten sposób, 

modląc się tym psalmem, możemy złączyć nasz głos, naszą modlitwę z dosłownie milionami 

ludzi, którzy na tym świecie przechodzą przez najprzeróżniejsze formy cierpienia. W ten 

sposób modlitwa tego psalmu może połączyć się z uniwersalną lamentacją, która daje się 

słyszeć z serca różnych zakątków świata. 

By wejść w głębię tego krzyku, by jednocześnie dogłębnie zrozumieć przesłanie tego 

psalmu, trzeba zrozumieć, że sam fakt wołania, lamentacji, krzyku rozpaczy, jest już 

początkiem modlitwy uwielbienia, dlatego że w ten sposób człowiek modlący się podkreśla, 



jak bardzo jest słaby, jak bardzo jest ograniczony, jak bardzo czuje się skończony, i w 

związku z tym jak bardzo potrzebuje Boga Stwórcy, jak bardzo w samym Bogu widzi pomoc, 

ratunek, jak bardzo o nią Boga błaga, zwracając się do Niego. Tę Bożą moc w Bogu uznaje. 

Ją już w Bogu pośrednio wychwala; pośrednio, czy podświadomie za nią Boga uwielbia.  

 Psalmista ma świadomość, że jego życie jakoś się kończy, że albo jest chory, albo 

dogłębnie sfrustrowany, albo niezmiernie samotny, albo opuszczony przez wszystkich, nawet 

przez samego Boga, albo przesycony dogłębnym lękiem i spośród tego doświadczenia woła 

do Boga życia, aby nie odbierał mu życia, ale by to życie zachował przy nim, by to życie 

mogło być w dalszym ciągu udziałem człowieka. Krzyk rozpaczy wyrywający się ludzkiego 

serca przeżywającego jakiś dramat, ten nasz krzyk adresowany do Boga spośród naszej 

rozpaczy, czy bólu, jest wielkim wołaniem o zmiłowanie nad nami i jako pierwszą i jedyną 

reakcję ze strony Boga może wywołać zmiłowanie, miłosierdzie. Ten mój krzyk, nawet jeżeli 

byłby krzykiem przeogromnej rozpaczy, jest już wielkim uwielbieniem Boga. Dlaczego? Po 

prostu dlatego, że ja moim krzykiem uznaję nie tylko jak bardzo jestem w potrzebie, ale także 

jak wielki jest Bóg. Tylko On może mi pomóc. W ten sposób lament zamienia się w 

podświadome uwielbienie. 

 

Myśli do osobistej refleksji modlitewnej: 

 Co jest przedmiotem mego krzyku rozpaczy lub ubolewania, narzekania? Czy są to 

sprawy tylko, czy przede wszystkim moje, czy też potrafię przejąć się wielkimi 

dramatami świata? Czy potrafię w moją modlitwę wnieść, wprowadzić np. krzyk 

rozpaczy ofiar terroryzmu, niewinnie cierpiących podczas działań wojennych w 

różnych punktach globu, umierających z głodu i braku właściwej opieki medycznej w 

najuboższych państwach świata? Potrafię dostrzec ten krzyk i uczynić go swoim, 

solidaryzując się z tymi, którzy w ten sposób cierpią? 

 Czy przeżywany przeze mnie niepokój, smutek, ból, cierpienie, rozpacz jestem w 

stanie odnieść do Boga, czy też zamykam się z nim w sobie samym/samej? Czy zdaję 

sobie sprawę, że potęgą, determinacją i głębią krzyku wydobywającego się z mego 

bólu i rozpaczy ukazuję, jak bardzo jestem słaby, ograniczony i jednocześnie, jak 

wielki jest Bóg, do którego wołam? Czy mam świadomość, że krzyk wydobywający 

się z mego bólu lub rozpaczy, niezależnie od jego treści, może owocować ze strony 

Boga jedynie zmiłowaniem, miłosierdziem? 

 Czy moją postawę mogę wyrazić za pomocą konkretnych gestów i zachowań, tak, by 

ktoś, ktoś inny czuł się zachęcony do przeżywania z wiarą i nadzieją pokładaną w 

Bogu czasu swej rozpaczy, czy tragedii? Czy byłbym zdolny do takich postaw i 

gestów, które czyjś krzyk narzekania, lamentu, rozpaczy, czy ubolewania przeobrażą 

w modlitwę uwielbienia? 

 

 



GDY ZNIEWALA CIĘ MORALNY NIEPOKÓJ 

 

Świat, w którym żyjemy, oraz powikłania naszych serc nie raz wprowadzają nas na 

ścieżki zła, moralnego nieładu i pogubienia. Jak próbować wychodzić z takich sytuacji? 

Wartościowej odpowiedzi na tę kwestię udziela nam między innymi psalm o niezwykłej 

głębi, jakim jest psalm 51. Towarzyszył on i nadal towarzyszy modlitwom, łzom i 

cierpieniom bardzo wielu ludzi, którzy właśnie w jego słowach znajdowali jasność pośród 

najbardziej czarnych, ciemnych momentów lub okresów ich życia. Tym samym jest on 

modlitwą człowieka wszystkich czasów. Należy on do historii ludzkości jako jeden z 

istotniejszych tekstów spisanych, jakie posiada ludzkość. Medytując nad nim wchodzimy w 

serce człowieka i w serce historii ludzkości. 

 Jaka jest struktura tego psalmu? Jakie podstawowe części możemy ujrzeć? Dwa 

pierwsze wersety stanowią swoistą przedmowę, informującą, kto jest jego autorem oraz w 

jakich okolicznościach on powstał. Dwa następne wersety stanowią wprowadzenie, 

zarysowanie horyzontu: 

"Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, 

w ogromie swojego miłosierdzia wymaż moją nieprawość! 

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy 

i oczyść mnie z grzechu mojego" (Ps 51, 3-4).  

W tym wprowadzeniu pojawiają się trzy określenia cechujące Boga i także trzy określenia 

sytuacji człowieka. Na początku próbuje się więc zdefiniować kim jest Bóg, co Go cechuje i 

co cechuje człowieka. Co cechuje Boga? Zmiłowanie, łaskawość, miłosierdzie - to trzy 

główne atrybuty Boga. A co cechuje człowieka? Nieprawość, wina, grzech - to stan, w 

którym znajduje się człowiek. 

 Dalej psalm dzieli się na trzy zasadnicze części, które jest bardzo łatwo odróżnić. 

Wystarczy tylko spostrzec, w jakim trybie lub czasie użyte są tam czasowniki. Część pierwsza 

to wersety 5-8a. Występujące tu czasowniki zostały użyte przede wszystkim w trybie 

oznajmującym: 

"Uznaję bowiem moją nieprawość, 

a grzech mój jest zawsze przede mną. 

Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem 

i uczyniłem co złe jest przed Tobą, 

tak, że się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku 

i prawym w swym osądzie. 

Oto zrodzony jestem w przewinieniu 

i w grzechu poczęła mnie matka. 

Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie" (Ps 51, 5-8a). 



 Co sugeruje ten tryb oznajmujący? Otóż, psalmista chce opisać sytuację własną,  

spojrzeć na całe swoje życie, począwszy od momentu swojego poczęcia: "w grzechu poczęła 

mnie matka". Dokonuje oglądu, analizy całej dotychczasowej historii swojego życia. 

 Część druga to wersety 8-14. Dominują w niej czasowniki w trybie rozkazującym: 

"(…) naucz mnie tajników mądrości.  

Pokrop mnie hizopem a stanę się czysty, 

obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. 

Spraw, bym usłyszał radość i wesele (…) 

Odwróć oblicze swe od moich grzechów 

i wymaż wszystkie moje przewinienia! 

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste 

i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego! 

Nie odrzucaj mnie od swojego oblicza 

i nie odbieraj mi świętego ducha swego! 

Przywróć mi radość z Twojego zbawienia 

i wzmocnij mnie duchem ochoczym! (Ps 51, 8b-14)". 

Czy jednak biblijny autor coś tutaj rozkazuje Bogu? Nie. Jest to jego suplika, jego  

przeogromne wołanie, jego błagalna modlitwa o przebaczenie rozłożona na szereg próśb 

szczegółowych. Ten człowiek rozeznawszy sytuację własną prosi teraz o przebaczenie. 

Pragnienie przeżycia przebaczenia, błaganie o nie, jest w nim bardzo intensywne. Dlatego też 

psalmista zwraca się z takim zaangażowaniem emocjonalnym, bo nie jest już możliwe 

bardziej intensywne, przy zachowaniu pełnego szacunku wobec Boga. 

 Część trzecia tego psalmu to wersety 15-21, w których pojawia się czas przyszły albo 

mówienie bardzo jednoznacznie zorientowane na przyszłość: 

"Chcę nieprawych nauczyć dróg Twoich 

i nawrócą się do Ciebie grzesznicy. 

(…) usta moje będą głosić Twoją chwałę (…); 

będą Ci się podobać prawe ofiary, dary i całopalenia; 

(…) będą składać cielce na Twoim ołtarzu" (Ps 51, 15. 17. 21). 

Co oznacza ten czas przyszły bądź mówienie zorientowane na przyszłość? Jest to trud 

postanowienia poprawy, korekty życiowych dróg, pragnienia podążania w przyszłości innymi 

drogami niż miało to miejsce dotychczas. Jest to projekt na przyszłość, na to, co przede mną. 

 Popatrzmy teraz, jacy podstawowi bohaterowie występują w psalmie. Mamy tu  trzech 

bohaterów, z których jeden występuje w pierwszej osobie liczby pojedynczej, drugi w drugiej 

osobie liczby pojedynczej i trzeci w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Kto występuje w 



pierwszej osobie liczby pojedynczej? Jest to ja autora: "zmiłuj się nade mną", "obmyj mnie", 

"oczyść mnie", "uznaję bowiem ja", "grzech mój", "zrodzony jestem ja", "pokrop mnie", itd. 

Bohaterem występującym w drugiej osobie liczby pojedynczej jest Bóg. Jest to Ty Boga: 

"Zmiłuj się nade mną Ty, Boże, obmyj mnie Ty, oczyść mnie Ty, tylko przeciw Tobie", itd. 

Trzecim pierwszoplanowym "bohaterem" psalmu jest grzech, wina, nieprawość. 

 Psalm na samym swym początku zaprasza do refleksji nad problemem, czy patrzę w 

sposób właściwy na Boga, czyli, czy noszę w sobie właściwy obraz Boga? Czy rzeczywiście 

Bóg mój to ten Bóg, który jawi się z pierwszych wersetów tego psalmu: obdarzający, 

miłujący, łaskawy, miłosierny, kochający. To pytanie jest bardzo ważne. Jeżeli bowiem nie 

będę miał w sobie właściwego obrazu Boga, właściwego spojrzenia na Niego, nie będę miał 

w sobie także właściwego obrazu samego siebie i innych ludzi. Niewłaściwe spojrzenie na 

Boga wpływa na niewłaściwy obraz samego siebie i innych.  

 Popatrzmy, co dzieje się na początku 15-tego rozdziału Ewangelii Łukaszowej? 

Faryzeusze patrzyli krzywo na Jezusa z tego powodu, że On je z grzesznikami. To 

skrzywione spojrzenie na Boga u tych ludzi wykrzywiało ich spojrzenie na siebie samych i na 

innych ludzi. Jeżeli człowiek tak dogłębnie nie jest w stanie przyjąć siebie samego, nie jest w 

stanie tak do końca zaakceptować ogromu Boga w swoim życiu i na odwrót. Może być też 

tak, że człowiek przeżywa takie okresy w swoim życiu, gdzie Bóg nie jest mu  do niczego 

potrzebny, ale po nich następują okresy, w których odczuwa głęboką pustkę i pragnienie 

otwarcia się na Absolut. Jest to jeden z aspektów przeżywania własnej skończoności, faktu, że 

jestem stworzeniem i w związku z tym potrzebuję Stwórcy. 

 Z pytaniem, jaki obraz Boga w sobie noszę, łączy się kolejne: być może istnieje we 

mnie jakiś niewłaściwy, skrzywiony obraz Boga. Jeśli tak, to przez co został on skrzywiony, 

co wykrzywiło we mnie obraz Boga? Może to być jakiś dogłębny żal, smutek, może to być 

bieg mojego życia, spojrzenie na moich rodziców, przejście przez moją "ciemną dolinę", 

przez zestaw najprzeróżniejszych bolesnych doświadczeń, itd. Wiele różnych spraw może 

wpływać na zniekształcanie obrazu Boga we mnie. Z kolei z tym pytaniem może łączyć się 

pytanie: jak mogę teraz przeobrażać, poprawiać, korygować ten niewłaściwy obraz Boga we 

mnie? Z pewnością podstawowym sposobem korygowania obrazu Boga we mnie jest 

otwarcie na Boże Słowo, bo w nim jest uwidoczniony ten najbardziej właściwy obraz Boga. 

W związku z tym mogę modlić się w duchu tego psalmu: Boże, daj mi swoją łaskę, zmiłuj się 

nade mną według Twojej przeogromnej pasji wobec człowieka, wobec mnie; w swej 

ogromnej łagodności wymaż wszystkie niewłaściwe obrazy Ciebie, jakie noszę w swoim 

sercu. 

Możemy też zadać sobie pytanie kolejne: jeżeli jest we mnie trochę skrzywiony obraz 

Boga, czy nie jest we mnie skrzywiony także obraz drugiego człowieka? Jeśli tak, w jaki 

sposób mogę ten obraz korygować, poprawiać? Niewłaściwy obraz Boga wpływa na 

niewłaściwy obraz mojego bliźniego. Możemy popatrzeć na cały świat naszego narzekania na 

innych ludzi, na różne zablokowania emocjonalne, uprzedzenia, niemożność przebaczenia, 

itd. Zamiast pytać się w nieskończoność: dlaczego ten drugi potraktował, czy traktuje mnie 

tak źle, dlaczego uczynił mi tyle złego, możemy postawić pytanie: co mogłem uczynić dla 

niego, by choć częściowo zmieniło się jego serce, jego życie, by choć częściowo znikł jego 

smutek?  



 Analizując dalej ten tekst możemy dostrzec bardzo osobisty wymiar relacji psalmisty z 

Bogiem: "Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą" (Ps 51, 6). 

Są to bardzo istotne słowa. Dlaczego? Kto jest autorem tego psalmu? Jest nim Dawid. Mowa 

jest o tym w wersecie 1. Kiedy powstał ten psalm? Gdy przybył do niego prorok Natan, po 

jego grzechu z Batszebą, jak o tym czytamy w wersecie 2. Czym był grzech Dawida? Był całą 

serią grzechów następujących po sobie. Najpierw było to pożądanie nagiej kąpiącej się 

kobiety, potem grzechy seksualne z nią, potem przyszło praktyczne skazanie na śmierć jej 

męża, Uriasza. O tym grzechu nie wiedział jednak prawie nikt. Dawid mógł wyeliminować 

wszystkich ewentualnych jego świadków. Ten grzech miał wielkie szanse na to, aby pozostał 

zupełnie nieznany przez świat.  Dogłębne przemyślenie tego grzechu doprowadziło jednak 

Dawida do stwierdzenia: "tylko przeciw Tobie Boże zgrzeszyłem i uczyniłem co złe jest 

przed Tobą". Nie może istnieć bowiem grzech, który by Boga nie dotykał. Mogę mówić: 

przecież tym grzechem nikomu nie wyrządzam żadnej krzywdy, nie dzieje się żadne zło. Być 

może. Ale zawsze, każdym grzechem ranię to Serce mojego serca, którym jest Bóg. Zawsze 

mym grzechem niszczę, brudzę tę Bożą świątynię, którą jestem. To jest ta radykalna prawda o 

grzechu, którą przekazuje nam ten psalm. Nawet, jeżeli będę starał się okłamywać siebie 

mówiąc: no przecież ten grzech nie wyrządza nikomu żadnej krzywdy, nie jest żadnym złem, 

to prędzej czy później przyjdzie jakiś mój prorok Natan, jakiś mój głos sumienia, który będzie 

mnie pouczał o prawdzie.  

 Psalmista robi w tym psalmie bardzo dogłębny rachunek sumienia, który obejmuje 

swoim początkiem, początek życia psalmisty. Jest to więc rachunek sumienia z całego jego 

życia. W związku z tym możemy sobie postawić i tu kilka pytań: kiedy po raz ostatni robiłem 

rachunek sumienia i czym on jest dla mnie? Czy przeszkadza mi on, jakoś mnie przygnębia, 

przygniata, czy też doprowadza do głębokiego pokoju serca? Czy jestem w stanie dostrzec, że 

to Bóg zaprasza mnie do głębokiego rachunku mojego serca i chce, by  dokonywał się w Nim 

i przed Nim? Czy tak właśnie przeżywam rachunek sumienia, czy bardziej jako bardzo trudne 

analizowanie moich stanów psychicznych, jako tylko bardzo suchą retrospekcję i rachowanie 

moich win? I gdy teraz patrzę w głębię mojego serca, mojego sumienia, co mi najbardziej 

ciąży, co mnie przygniata, co sprawia, że nie jestem tym, kim chciałbym być? Co zaistniało w 

moim życiu, a chciałbym żeby nie było zaistniało?  

 W dalszej próbie pogłębionego odczytania tego psalmu możemy zatrzymać się nad 

drugą częścią wersetu 6: "Ty okazujesz się sprawiedliwym w swoim wyroku i prawym w 

swoim osądzie". Bardzo bezpośrednie odczytanie tego fragmentu mogłoby doprowadzić do 

prostej konkluzji: Bóg jest tutaj sprawiedliwym sędzią. Mowa jest tu o sądzie, w którym 

pojawiają się dwie strony: strona skrzywdzona i krzywdząca, i pośrodku sędzia. Stroną 

skrzywdzoną jest Uriasz, bo on ginie, stroną krzywdzącą jest Dawid, bo on krzywdzi, i sędzią 

jest Bóg, który sprawiedliwie rozsądza. Czy jednak da się utrzymać tego typu teorię? Otóż, 

sędzia, by był sędzią w ludzkim rozumieniu tego słowa, musi być całkowicie bezstronny 

wobec sprawy, która jest poddawana jego osądowi. Musi być poza całą tą sprawą. Jeżeli  

sprawa dotyka go osobiście, nie jest już bezstronny. A przecież Dawid mówi: "Tylko przeciw 

Tobie Boże zgrzeszyłem, uczyniłem co złe jest przed Tobą". Poza tym sędzia nie może 

przebaczać, a Bóg nieustannie przebacza. Ostatecznie więc Bóg nie jest tutaj sędzią w 

ludzkim rozumieniu tego słowa. Bóg jest tu tą stroną, która została skrzywdzona, zraniona. 



Jak to pogodzić z tym, że przecież Uriasz jest też stroną skrzywdzoną? Możemy to zrozumieć 

choćby czytając w 25 rozdziale ewangelii św. Mateusza Jezusową mowę o sądzie, gdzie Jezus 

utożsamia się z człowiekiem jako takim: "Byłem głodny a daliście mi jeść, byłem spragniony, 

byłem w wiezieniu, byłem chory, byłem przybyszem, byłem nagi...". Jezus nie mówi: byli 

tacy ludzie, nie. Mówi o sobie. Bóg utożsamia się z człowiekiem krzywdzonym. 

 Jak postępuje Bóg raniony przez grzech człowieka? Otóż, Bóg z głębi serca przebacza 

człowiekowi, ale pełnia przebaczenia przymusza Boga do napominania człowieka. Dlaczego? 

Bóg nie chce karać człowieka. Chce natomiast, by człowiek pojął absurdalność czynionego 

zła. Jeżeli nie będzie napominany, być może przez całe życie nie zda sobie z tego sprawy. 

Bóg napomina człowieka z głębi swojej miłości, z głębi swojego nieustannie przebaczającego 

serca. Reprezentantem Boga jest Natan. Przychodzi on do Dawida i napomina go. Mówi w 

nawiązaniu do opowiedzianej przez siebie historii: to ty jesteś tym, który odebrał tę jedyną 

owieczkę, którą pewien bardzo ubogi człowiek posiadał, którą tak bardzo kochał, i zabiłeś ją. 

Poprzez to napominanie Bóg chce, żeby Dawid zrozumiał swój błąd, żeby zrozumiał zło, 

które uczynił i by takiego zła nie dopuścił się już nigdy.  

 Taką postawę utożsamiania się Boga z człowiekiem ranionym, gnębionym, 

prześladowanym dostrzegamy często na kartach Starego i Nowego Testamentu. Weźmy 

fragment z Księgi Wyjścia, gdzie Bóg spotyka się z Mojżeszem w krzaku gorejącym. Mówi 

wtedy: "Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań 

jego na ciemiężców, znam więc jego uciemiężenie" (Wj 3, 7). Bóg utożsamia się z jego 

losem. Gdy Szaweł jechał do Damaszku, aby tam prześladować chrześcijan, zjawił mu się 

Jezus i powiedział: "Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?" (Dz 9, 4; 22, 7; 26, 14). 

Nie powiedział: "Szawle, Szawle dlaczego prześladujesz chrześcijan?". Nie, powiedział: 

"dlaczego Mnie prześladujesz?" Tak bardzo Bóg utożsamia się z tymi, którzy na różne 

sposoby są niszczeni, deptani przez innych ludzi.  

 

Myśli do osobistej refleksji modlitewnej: 

 Co tak konkretnie, jakie sprawy doprowadzają mnie do tego wyznania, które stało się 

wyznaniem Dawida: "Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem co złe jest przed 

Tobą"? Co jawi się w moim sercu, w moim sumieniu, gdy zatrzymuję się nad tymi 

słowami? 

 Czy jestem w stanie dostrzec, że raniąc kogoś drugiego, wyrządzając jakąś krzywdę 

bliźniemu, ranię samego Boga? Czy mam świadomość, że jakimkolwiek moim 

grzechem brudzę to Serce mego serca, którym jest sam Bóg? 

 Czy jestem świadom potęgi mego przebaczenia? Czy wiem, że ja, tak jak Jezus, mogę 

przebaczać, mogę, poprzez moje przebaczenie, ożywiać innych, przywracać im 

nadzieję? 

 

 

 

 



GDY ŹLI TRIUMFUJĄ 

 

 Triumf zła daje o sobie znać w każdej grupie społecznej, w każdym czasie i w różnych 

miejscach na obliczu ziemi. Dodatkowo może objawiać się on w formie sugestii, iż jest to 

triumf ostateczny, niemożliwy do pokonania, do usunięcia, czy nawet zniwelowania. 

Rzeczywiście tak jest? Zobaczmy, co w tym względzie sugeruje psalm 73 (72). Z jakiego 

doświadczenia rodzi się ten psalm? Z głębi cierpienia. Tak, ale możemy to doprecyzować, 

gdyż psalm na to pozwala. Mówi nam on o szczególnej chwili w życiu człowieka, w której 

poddany jest on kuszeniu. Jest to kuszenie osobiste, kuszenie w wymiarze społecznym oraz w 

wymiarze historycznym, to znaczy w spojrzeniu na historię ludzką jako taką. Jest to kuszenie, 

któremu poddany jest człowiek doświadczający, iż Bóg jest nieobecny w ludzkiej historii. Nie 

jest to doświadczenie całego ludzkiego życia, ale niektórych jego momentów. W ludzkim 

życiu bywa bowiem tak, że odczuwam Bożą obecność, ale często bywa też tak, że tej 

obecności Bożej nie odczuwam wcale. Z takiego doświadczenia wypływa ten psalm: Panie, 

wołam do Ciebie, a Ty nie odpowiadasz, wołam do Ciebie dniem i nocą, i nie słyszę Twojego 

głosu, i nie wiem, czy jesteś, i nie wiem czy słuchasz. Pomimo tego, że jest to psalm 

dogłębnie medytatywny, rodzi się on z głębokiego cierpienia, które w pewnym momencie 

szuka jakiegoś ujścia, wybucha i wybuch tego cierpienia obserwujemy w wersetach tego 

psalmu. Potem jednak to cierpienie przeobraża się w kontemplację misterium Boga.  

 Bóg wydaje się być nieobecny w ludzkiej historii i dlatego zwycięża zło, zwyciężają 

niesprawiedliwi, nie dzieje się im żadna krzywda. Ten psalm rodzi się jednak także w sercu 

człowieka dogłębnie wierzącego. Przemawia w tym psalmie człowiek głęboko wierzący, 

który bezgranicznie zawierzył Bogu, który swoje życie złożył w Jego rękach. Tenże człowiek 

zostaje w pewnym momencie zraniony, zdradzony w swoim zawierzeniu. Dlaczego? Bo on 

zawierzył, zawierzył bezgranicznie. Są jednak inni pojedynczy ludzie, grupy, narody, które 

nie poszły za przykładem tego wierzącego, którzy nie zawierzyli Bogu, ale własnej mocy. I 

właśnie oni zdają się zwyciężać. Ci, którzy działają bez żadnych skrupułów wygryzają 

innych, dobijają ich i nie dzieje się im żadna krzywda, nie ma siły, która by ich skarała.  

 Psalmista, obserwując taką sytuację, czuje się dogłębnie zraniony. To zranienie 

przechodzi w zgorzkniałość, w taką fundamentalną życiową frustrację… Jaki bowiem sens 

ma zawierzenie Bogu, jak i tak lepiej dzieje się tym, którzy zawierzają sobie? Jest to gorzkie 

doświadczenie cierpienia, którego Bóg nie oszczędza tym, którzy Go kochają, i których On 

kocha. My także możemy czasami przejść przez doświadczenie zbieżne z tym, które stało się 

udziałem autora tego psalmu. Jest to doświadczenie, które przewija się na kartach Biblii i na 

kartach historii Kościoła. Przez coś takiego przeszli Hiob, Jeremiasz, a nawet nasz Pan Jezus 

Chrystus. To doświadczenie pojawia się w życiu tych, którzy szukają dogłębnego ukochania 

Pana. Nie jest to raczej doświadczenie tych, którym drogi Bożego wzrostu są obce, czy 

obojętne, którzy idą drogą wygodną. Nie. Nie jest to doświadczenie tych, którzy niczego nie 

ryzykują. Jest to doświadczenie tych, którzy dogłębnie kochają Boga. Gdy jednak człowiek, 

który tak bardzo zawierzył Panu, woła do Niego spośród swoich trudnych doświadczeń i ten 

jego krzyk, jest krzykiem narzekania czy wręcz rozpaczy, Bóg nie zamyka mu ust. Człowiek 

może wypowiedzieć to, co wyrywa się z głębi jego serca. Ten człowiek może powtarzać za 

psalmistą: 



"Tak dobry jest Bóg dla prawych, dla tych, co są czystego serca! 

A moje stopy nieomal się nie potknęły, 

omal się nie zachwiały moje kroki" (Ps 73, 1-2). 

 Niektórzy ludzie i niektóre potęgi świata mają wszystko. I mają to bez żadnej żenady, 

bez żadnych skrupułów. Są to ludzie i moce tego świata, których zdaje się nie dotykać 

cierpienie. Są to ludzie pyszni, czy też odwołujący się do przemocy i w tym zdają się być 

bezkarni: 

"Szydzą i mówią złośliwie, butnie grożą uciskiem. 

Ustami swoimi niebo napastują, język ich krąży po ziemi" (Ps 73, 8-9).  

 Ci ludzie dochodzą nieraz do materializmu i ateizmu praktycznego, który także w 

słowach tego psalmu został zasygnalizowany. Tacy ludzie mówią: 

"Jakże Bóg może widzieć, 

czyż Najwyższy posiada wiedzę?" (Ps 73, 11). 

Jest to zawołanie kogoś, kto jest praktycznym ateistą. Spotykamy się więc w tym psalmie z 

doświadczeniem dogłębnej niesprawiedliwości, absurdalności, bezsensowności zawierzenia 

Panu. 

 Popatrzmy jednak, co dzieje się dalej. Autor psalmu, po spojrzeniu dokoła, po 

zobaczeniu, co dzieje się wokół niego samego, w innych ludziach i w otaczającym go świecie, 

zaczyna spoglądać z powrotem na siebie samego: 

"Co dnia bowiem cierpię chłostę, 

każdego ranka spotyka mnie kara" (Ps 73, 14). 

Ten człowiek jest kuszony do tego, by dojść do takich samych konkluzji, do których 

doszedł Hiob: 

"Rozmyślałem zatem, aby to zrozumieć, 

lecz to wydało mi się uciążliwe, 

póki nie wniknąłem w święte sprawy Boże, 

nie przyjrzałem się końcowi tamtych" (Ps. 73, 16-17).  

 Jest to człowiek, który zdaje się przechodzić przez ogromną ciemność, przez wielkie 

strapienie. Pośród tej ciemności nie widzi nic klarownie, a jednak spośród niej zdaje się 

wołać: Panie niczego nie rozumiem, ale trwam w wierności Tobie i Ty mnie nie opuścisz. Co 

więc zachodzi w człowieku, który w sobie samym przetrawia myśli, skojarzenia, odczucia, 

rodzące się w nim w spotkaniu ze złem świata, innych ludzi, ze złem systemu?  

 W pewnym momencie decyduje on, albo inaczej, dana jest mu łaska nie patrzenia 

przede wszystkim wokół siebie. Dany mu jest ten dar, by pomimo wszystko stanąć po stronie 

Boga i starać się widzieć rzeczy tak, jak widzi je Bóg, i starać się jednocześnie oddalać od 

siebie bardzo przyziemną, horyzontalną wizję rzeczywistości, by starać się w swoją refleksję 

wprowadzić Boga. W ten sposób dokonuje się przejście od zgorzknienia, odczucia 



niesprawiedliwości, bólu do Bożego spokoju, w którym inaczej się widzi dramat życia i zło 

na tej ziemi.  

 Przemiana psalmisty dokonuje się w dwu etapach. Etap pierwszy to nowe spojrzenie 

na świat, to zdobycie nowej mądrości w spojrzeniu na historię. Ten człowiek, stając pomimo 

wszystko po stronie Boga i patrząc na historię z punktu widzenia Bożego sądu, bo to będzie 

prawdziwy i definitywny sąd nad rzeczywistością ziemską, zaczyna rozumieć, że to wszystko, 

co wydaje się być tak trwałe, tak niezmienne, to zło, które zdaje się tak triumfować 

absolutnie, jest tylko pozornie czymś mocnym, potężnym. Jest to tylko pozorny triumf zła, 

który nie będzie jednak trwał wiecznie. Choć pozornie zdaje się zwyciężać zło, nie będzie to 

ostateczne jego zwycięstwo. 

 Może przypominacie sobie ten czas z grudnia 1981 r., gdy wprowadzony został na 

polskiej ziemi stan wojenny. Ojciec Święty Jan Paweł II miał wtedy zaplanowaną wizytę 

pasterską w kilku krajach Afryki. Dziennikarze prosili go o komentarz na temat tego, co 

działo się w Polsce, jak on to przeżywa, jak to odbiera. Odpowiedział wtedy: Od 600 lat 

Matka Boża jest w Częstochowie. Te słowa miały wystarczyć, żeby pokazać, że chodzi o 

szukanie innej perspektywy spojrzenia, innej pewności. Nawet, jeżeli zdaje się zwyciężać zło, 

to definitywne zwycięstwo będzie inne.  

 Stanąć po stronie Boga to widzieć rzeczy tak, jak Bóg je widzi. To widzieć także 

trudną historię tak, jak Bóg ją widzi. To mieć wielką cierpliwość wobec zła na tym świecie, 

wobec trudnej historii, wiedząc, że to wszystko zostanie osądzone w prawdzie przed Bogiem, 

że zło, nawet jeżeli wydaje się teraz triumfować, nie będzie ostatecznym zwycięzcą: 

"Zaiste na śliskiej drodze ich stawiasz 

i spychasz ich ku zagładzie. 

Jakże nagle stali się przedmiotem grozy, 

zniknęli strawieni przerażeniem. 

Jak snem po obudzeniu, Panie, 

powstając wzgardzisz ich obrazem" (Ps 73, 18-20). 

To jest ta nowa mądrość historyczna, nowa mądrość w spojrzeniu na historię, którą 

zyskuje ten, kto staje po stronie Boga. Modlitwa człowieka prowadzi go jednak daleko dalej, 

tzn. pozwala mu dojść do tego doświadczenia, do tej konkluzji, którą jest właściwe spojrzenie 

na niełatwą historię, na dramat życia na tym świecie. Stając po stronie Boga wierzący 

odkrywa, że posiada skarb potężniejszy od innych skarbów, ten mianowicie, że Bóg jest z 

nim, że Bóg jest jego Przyjacielem. I to jest ta druga, wielka prawda, którą odkrywa 

przeżywający fundamentalne przejście od bardzo przyziemnego, horyzontalnego 

doświadczenia zła w tym świecie na te pozycje, na których widzi wszystko oczyma Boga. 

Wtedy człowiek odkrywa: 

"Lecz ja zawsze  będę z Tobą, 

Tyś ujął moją prawicę, 

prowadzisz mnie według swojej rady 



i przyjmujesz mię na koniec do chwały" (Ps 73, 23b-24).  

 Znajdujemy w tych słowach opis przepięknej przyjaźni człowieka z Bogiem, nim 

zaistniała ta definitywna przyjaźń, jaka zrealizowała się w Jezusie Chrystusie, który przyszedł 

do nas jako brat i przyjaciel. W powyższych wersetach zostały użyte trzy określenia. 

Niektórzy tłumaczą je używając czasu przeszłego, teraźniejszego i przyszłego: „Tyś ujął moją 

prawicę (czas przeszły), prowadzisz mnie (czas teraźniejszy) według swojej rady, przyjmiesz 

mnie (czas przyszły) na koniec do chwały”. To więc, co stanowi rzeczywistość przeszłości, 

teraźniejszości i przyszłości jest w Bożych rękach. Z tego doświadczenia rodzi się to 

zawołanie: 

"Kogo prócz Ciebie mam w niebie? 

Gdy jestem z Tobą, nie cieszy mnie ziemia" (Ps 73, 25). 

Na tej ziemi mogą zwyciężać inni, mogą nawet gnębić, ciemiężyć. Jednak to nie 

wartości tej ziemi są dla mnie istotne. Dla mnie istotny jest Bóg, który okaże się ostatecznym 

zwycięzcą, i przyjaźń z Nim. 

 Choć psalmista doświadcza swojej małości, choć doświadcza cierpienia,  

niesprawiedliwości, bo pisze na początku wersetu 26: "Niszczeje moje ciało i serce", to 

jednak zaraz dodaje: "Bóg jest opoką mojego serca i moim udziałem na wieki" (Ps 73, 26). 

Jest to niemalże takie samo zawołanie jak to, które wyrwało się kiedyś z ust i serca św. 

Franciszka z Asyżu: "Bóg mój i wszystko moje!" Opoką mojego serca jest sam Bóg. W Nim 

jest moje schronienie: 

"Mnie zaś dobrze jest być blisko Boga, 

w Panu wybrałem sobie schronienie" (Ps 73, 26). 

Psalmista, po bardzo mocnym doświadczeniu zła tego świata, druzgocących jego 

niesprawiedliwości, dochodzi do kontemplacji Boga, który jest dobry i miłosierny. Z Nim jest 

całkowicie zjednoczony i w nim pokłada nadzieję. I taką drogę proponuje nam, zmagającym 

się niejednokrotnie ze zdającym się wszechwładnie królować złem. 

  

Myśli do osobistej refleksji modlitewnej: 

 Kiedy doświadczyłem bardzo jednoznacznie zła od drugiego człowieka? Kiedy 

doświadczyłem zła tego świata? Co było i jest dla mnie przykładem na to, że zło w 

tym świecie zdaje się zwyciężać? Jakie było moje zachowanie w takich 

okolicznościach? Czy wołałem o Bożą pomstę? Jakie odejścia od Boga, czy też jakie 

pogłębione rozumienie Boga wtedy się pojawia? Czy patrząc teraz na tego typu 

doświadczenia z mego życia jestem w stanie stwierdzić, że Jezus jest ze mną zawsze, 

że nic nie powinno mnie oddzielić od Niego, ani śmierć, ani życie, ani co teraźniejsze, 

ani moce, ani ciemności? 

 Czy jestem w stanie odczytać ten psalm w głębokim zatroskaniu o Kościół, zwłaszcza 

o Kościół cierpiący? Czy lektura tego psalmu pozwala mi lepiej widzieć te Kościoły 

lokalne, które na różne sposoby dzisiaj cierpią, które w różnych zakątkach świata są w 



dalszym ciągu prześladowane? Każdej doby statystycznie mordowanych jest bowiem 

na świecie 438 chrześcijan tylko dlatego, że są chrześcijanami. Czy widzę tych 

chrześcijan, którzy przez to, że są wierzącymi, stają się w ludzkiej społeczności 

ludźmi drugiej kategorii? Czy ten Kościół cierpiący polecam Bogu z tą przeogromną 

świadomością, że jest on niezwykle płodny dlatego, że ziemia rodząca męczenników 

jest szczególnie żyzna, urodzajna, że z męczeńskiej krwi rodzą się nowi Chrystusowi 

wyznawcy? 

 Czy mogę odczytywać ten psalm i modlić się nim jako obywatel świata, wyrażając w 

ten sposób moją przynależność do Boga, który zbawia, wyrażając zawierzenie Jemu, 

pewność, że bieg życia tego świata nie wyrwał się Bogu z rąk, że Bóg pośród chaosu 

obecnego dziś stwarza nową rzeczywistość, pomimo tego, że w wielu punktach świata 

zdaje się tak często zwyciężać zło? 

 

 

GDY CHCESZ ZŁORZECZYĆ 

 

Masz niełatwy charakter lub przeżywasz ciężkie chwile, pośród których nachodzi Cię 

pragnienie, by złorzeczyć? Pytasz, czy jest to dopuszczalne?!? Czy tak można?!? Czy da się 

to pogodzić z byciem chrześcijaninem lub porządnym człowiekiem?!? Na pewno nie jest to 

szczyt dobra, ale oczywiście jest to możliwe. Potwierdzenie tego znajdujemy w psalmach, w 

których spotykamy także modlitwę złorzeczenia. Tego typu modlitwa może stać się naszą 

modlitwą pośród największych naszych prób, doświadczeń, czy kryzysów. Psalmy 

złorzeczące są też częścią Słowa Bożego i uczą nas jak mamy się modlić. Nie jest to 

oczywiście jedyne przesłanie biblijne na temat modlitwy, ale też nie jest to przesłanie, które 

można i należy ignorować. Spójrzmy na trzy przykłady.  

Odwołajmy się najpierw do psalmu 83 (82), który dzieli się na dwie zasadnicze części. 

W pierwszej wymienia się ludy, które Bóg ma ukarać (wersety 2-9). W drugiej natomiast 

(wersety 10-19) podpowiada Bogu, w jaki sposób ma ukarać. Oto słowa modlitwy psalmisty: 

„O Boże, nie trwaj w milczeniu, 

nie milcz i spoczywaj, Boże! (…) 

O Boże mój, uczyń ich podobnymi do źdźbeł ostu, 

do plew gnanych wichurą. 

Jak ogień pożera lasy, 

jak pożoga wypala góry, 

tak ich ścigaj Twoją nawałnicą 

i burzą Twoją wpraw ich w zamieszanie! 

Okryj hańbą ich oblicze” (Ps 83, 2. 14-17 a). 

Podobnie w psalmie 109 (108), zaczynającym się od słów: 



„Nie milcz, o Boże, którego wychwalam (…). 

Pobudź przeciwko niemu grzesznika, 

niech stanie po prawicy jego oskarżyciel! 

Gdy go sądzić będą, niech wyjdzie jako przestępca, 

niech prośba jego stanie się winą. 

Niech dni jego będą nieliczne, 

a urząd jego niech przejmie kto inny! 

Niechaj jego synowie będą sierotami, 

a jego żona niech zostanie wdową! 

Niech jego dzieci wciąż się tułają i żebrzą, 

i niech zostaną wygnane z rumowisk! 

Niech lichwiarz czyha na całą ich posiadłość, 

a obcy niech rozdrapią owoc jego pracy! 

Niech nikt nie okaże mu życzliwości, 

niech nikt się nie zlituje nad jego dziećmi! 

Niech jego potomstwo ulegnie zatracie; 

Niech w drugim pokoleniu zaginie ich imię!” (Ps 109, 1. 6-13) 

Natomiast w zakończeniu psalmu 139 (138), który rozpoczyna się od pięknego 

wyznania: 

„Panie, przenikasz i znasz mnie, 

Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. 

Z daleka przenikasz moje zamysły, 

widzisz moje działanie i mój spoczynek 

i wszystkie moje drogi są Ci znane” (Ps 139, 1-3) 

czytamy począwszy od wersetu 19:  

"O Boże, obyś zgładził bezbożnego,  

niech krwawi mężowie idą precz ode mnie! (...) 

Panie, czyż nie mam nienawidzić tych, co nienawidzą Ciebie,  

oraz nie brzydzić się tymi, co przeciw Tobie powstają?  

Nienawidzę ich pełnią nienawiści; stali się moimi wrogami" (Ps 139, 19-22) 

 Wobec takich słów pobożny chrześcijanin mówi: "nie, tego typu słowa przez usta mi 

nie przejdą", to znaczy: "ja jestem tak dobry, że absolutnie tego typu słowa nie mogą pojawić 

się na moich ustach, a tym bardziej w mojej modlitwie". I to jest postawa trochę fałszywa. 



Dlaczego? Bo w konkrecie naszej egzystencji wypowiadamy ustami lub w naszym umyśle 

słowa niejednokrotnie zbieżne z powyższymi słowami psalmisty, a nawet o wiele bardziej 

brutalne.  

 Biblijny autor, psalmista jest bardzo autentyczny przed Bogiem. Wypowiada z głębi 

swojego serca, wykrzykuje z głębi swojego jestestwa słowa bardzo ostre. Czy można tak 

czynić i jaki to ma sens? Tak, można i ma to głęboki sens. Bo gdy nawet we mnie pojawia się 

krzyk tego typu, to znaczy, że we mnie jest jakieś zło. Ja to zło z siebie wykrzykuję, 

wyprowadzam je z siebie, odnoszę je do samego Boga i to jest jedyna szansa, aby to zło, które 

jest we mnie, zostało przez Boga przemienione, przebóstwione i powróciło do mnie w innej 

postaci, by Bóg wyprowadził jakieś dobro z tej rzeczywistości, w której, czy z której 

uzewnętrznia się tyle zła. Jeżeli natomiast z tym złem, które jest we mnie, duszę się w sobie, 

to ono we mnie i tak będzie trwać, co więcej będzie stawało się złem coraz większym. Zło, 

które noszę w sobie, którego nie wyprowadzam z siebie, którego nie jestem w stanie odnieść 

do Boga jest złem, które będzie we mnie ciągle rosło, nie pomniejszało się. 

 Nie bójmy się tego, że Bóg się przerazi tego naszego krzyku złorzeczenia. Nie 

traktujmy Boga jako kogoś kto nic nie wie dopóki mu nie powiemy. Bóg i tak doskonale zna 

nasze serca i wie, jakie zło się w nich kryje. Bóg zna każde nasze słowo nim pojawi się na 

naszych ustach. Wypowiedzenie, wykrzyczenie jakiegoś zła przed Bogiem nie przynosi Mu 

żadnego nowego poznania. On to po prostu doskonale i tak już zna. Natomiast wykrzyczenie 

tego zła przed Bogiem może pomóc nam samym. Samo zwerbalizowanie tego, co 

przeżywam, odniesienie tego do Boga, może być już początkiem procesu uzdrowienia, tak jak 

uzdrawia choćby autora psalmu 139, który wołał: "Nienawidzę ich pełnią nienawiści; stali się 

moimi wrogami" (Ps 139, 22), ale w dwu ostatnich wersetach już z pokorą prosi: "Zbadaj 

mnie Boże, i poznaj me serce; doświadcz i poznaj moje troski, i zobacz, czy jestem na drodze 

nieprawej, i skieruj na drogę odwieczną!" (Ps 139, 23-24). Krzyk psalmisty owocuje choćby 

tym, że poddaje on w wątpliwość swoją dotychczasową drogę i swój dotychczasowy krzyk, 

że stawia przy nim przynajmniej mały znak zapytania. Wykrzyczenie czegoś przed Bogiem 

sprawia, że człowiek sam zaczyna się zastanawiać, czy ten jego krzyk jest słuszny, czy jest 

właściwy. Dlatego też prosi: "zobacz, czy jestem na drodze nieprawej i skieruj mnie na drogę 

odwieczną" (Ps 139, 24), jak gdyby intuicyjnie już czuł, że niestety tego typu krzyk nie jest 

apogeum jego dobra, nie jest szczytem jego podążania drogami miłości, drogami 

przebaczenia. Taka jest wymowa praktycznie każdego psalmu złorzeczącego i tej tak ostrej 

modlitwy, która może i powinna zachęcić nas do postawy całkowitej otwartości wobec z 

Boga z tym wszystkim, co przeżywamy, nawet z pokładami złości, nienawiści, nieprzyjaźni, 

wrogości, zawiści, czy wściekłości, które w nas się gromadzą.  

 

Myśli do osobistej refleksji modlitewnej: 

 Kiedy, pośród jakich sytuacji życiowych, czy też ze względu na jakie moje 

uwarunkowania charakterologiczne cisnął lub ciśnie mi się na usta krzyk 

złorzeczenia?  

 Jaka jest jego treść? Jak go formułowałem lub formułuję? Jak długo dochodził lub 



dochodzi one we mnie do głosu? 

 Czy potrafię wykrzyczeć przed Bogiem to, co kryje się we mnie? Czy jestem 

świadom, że stanięcie przed Bogiem z postawą całkowitej otwartości, dotyczącej 

także zła obecnego we mnie, może być początkiem procesu uzdrawiania mnie z tego 

wszystkiego, co jest dalekie od Bożej hierarchii wartości? 

 

 

GDY SIEJESZ POŚRÓD ŁEZ 

 

Nie raz doświadczamy absurdalności tego, co dzieje się w naszym życiu: jakieś sploty 

wydarzeń, których sensu absolutnie nie jesteśmy w stanie zrozumieć… Jakiś bezsens, który 

wkrada się w nasze życie… Nie widzimy, w którym kierunku może to wszystko prowadzić, 

jaki może to mieć sens. Choć nie jesteśmy tego świadomi, właśnie wtedy może dokonywać 

się w naszym życiu jakiś nasz zasiew pośród naszych łez. Czegoś takiego doświadczył autor 

psalmu 126 (125). Psalm ten opowiada pewną rzeczywistość powiązaną z powrotem z niewoli 

babilońskiej. Powrót z niej jest jakimś rodzajem wybawienia, wyzwolenia, odkupienia, 

zbawienia. By zrozumieć, o jakie wybawienie tutaj chodzi trzeba zrozumieć, czym w ogóle 

była niewola babilońska. Jej motyw często pojawia się w psalmach, gdyż szereg psalmów 

powstało po niewoli babilońskiej i dlatego do tego motywu się odwołuje. Na kilka wieków 

przed niewolą Izrael podzielił się na dwa królestwa. Królestwo północy i południa. Ten 

podział był wielkim dramatem w historii Izraela. W dalszym jednak ciągu panowało 

przekonanie w tej części, gdzie jest świątynia Pana: to królestwo nigdy nie ulegnie zagładzie. 

Dlaczego? Bo pośród nas jest Pan, pośród nas jest Jego świątynia. Nie jest więc możliwe, aby 

stało się nam coś złego. I oto nagle ta świątynia jedynego Boga legła w gruzach. Jej dobra 

zostały zagrabione, król został oślepiony, jego dzieci zamordowane w jego obecności, jego 

wojsko rozproszone. Cały naród wkracza wówczas w przepotężny kryzys swojej wiary. 

Dlaczego? Ten naród był bowiem pewny: przecież my mamy świątynię jedynego Boga, nie 

może nam stać się nic złego, Bóg jest z nami. I oto nagle, właśnie tej świątyni już nie ma. Czy 

Bóg umarł, czy może spłonął w płonącej świątyni? A może bogowie babilońscy są potężniejsi 

od Boga Izraela? A może jednak Bóg nie mieszka w świątyni? A jeżeli tam nie mieszka, to 

gdzie mieszka? Przecież otrzymaliśmy tyle znaków, że świątynia jest mieszkaniem Boga. A 

może nas oszukał? Może nas zdradził? To tylko niektóre z pytań, które mogły się kotłować w 

sercach i umysłach członków Narodu Wybranego. 

 Niektórzy mówią: to nie jest żadna wina Boga, że zaistniała niewola, to grzech ludu do 

niej doprowadził. Jeśli jednak jest prawdą, że grzech ludu doprowadził do niewoli, to 

powinno być także prawdą, że Bóg jest potężniejszy od grzechu ludu, że Bóg może pokonać 

ten grzech. Grzech nie może być przecież potężniejszy od samego Boga. Bóg nie może być 

bezsilny wobec skutków grzechu w tym sensie, że skutkiem grzechu jest niewola i On nie 

może nic w tej sytuacji zdziałać. Dogłębne przemyślenie tej rzeczywistości doprowadziło 

Izrael do odkrycia, że Bóg jest ciągle większy, że jest większy od wszystkich 

dotychczasowych Jego sposobów wkraczania w ludzką historię, i że cały naród jest 

zapraszany do tego, aby przekroczyć swoje sposoby dotychczasowego patrzenia na Boga.  



 Kiedy mówi się o powrocie z niewoli babilońskiej, zazwyczaj snuje się refleksję w 

sposób bardzo szeroki. Powrót z niej widzi się jako powrót z sytuacji grzechu, jako odejście 

od rzeczywistości grzechu, jako powrót serca ludu do Boga. Powrót z niewoli babilońskiej to 

bardzo dogłębny proces nawrócenia. W tym duchu mówi Jeremiasz: "Ja was nawiedzę i 

wyprowadzę, zmienię wasz los na lepszy" (Jer 29, 10). Powrót do rodzinnej ziemi to symbol 

powrotu do Boga. Ten powrót jest już jakimś doświadczeniem, symbolem, zapowiedzią tego 

definitywnego powrotu, powrotu do królestwa eschatologicznego.  

 Dlatego dogłębne przemyślenie tych spraw mogło doprowadzić do stwierdzenia: 

"Byliśmy jak we śnie" (Ps 126, 1), wydawało się nam, że śnimy. Dlaczego? Bo człowiek 

oczekiwał powrotu do swojej ziemi w wymiarze czysto przyziemnym. To, co proponuje Bóg, 

to powrót z ziemi niewoli do ziemi wolności w wymiarze duchowym, ponadnaturalnym. I w 

tym powrocie Bóg idzie wraz z człowiekiem. Ten powrót Narodu Wybranego z ziemi niewoli 

do własnej ziemi, jest symbolem dla innych ludów, jak potężny jest Pan i jak bardzo ten Pan 

zbawia, jak bardzo troszczy się o swój lud: "Wtedy mówiono między poganami: 

"Wielkodusznie postąpił z nimi Pan! Wielkodusznie postąpił Pan z nami: staliśmy się 

radośni" (Ps 126, 2-3).  

Tekst psalmu 126 zawiera jednak w sobie pewne treści, które mogą okazać się trudne 

do zrozumienia. Dlaczego? W wersecie 1 czytamy: "Gdy Pan odmienił los Syjonu". 

Natomiast w wersecie 4: "Odmień nasz los, o Panie". O co tu chodzi? Czy Pan już odmienił 

ten los Syjonu, czy też nie? Jeżeli odmienił, to dlaczego w dalszym ciągu trzeba prosić o to, 

by ten los został odmieniony? Jest tu zawarta prawda paradoksalna: pozwoliłeś nam 

powrócić, pozwól nam powrócić naprawdę. Polepszyłeś naszą sytuację, polepsz tę naszą 

sytuację tak naprawdę. Znajdujemy tu jakiś brak konsekwencji. Trzeba go utrzymać choćby 

ze względu na elementarny szacunek wobec biblijnego tekstu.  

 Powrót z niewoli babilońskiej jest już jakimś wyzwoleniem, jakimś zbawieniem. Tak, 

to prawda. Nie jest to jednak zbawienie definitywne, ostateczne, eschatologiczne. Ten powrót 

z niewoli babilońskiej jest zapowiedzią, symbolem ostatecznego zwycięstwa, ostatecznego 

wybawienia. Kiedyś to wybawienie zaistnieje w formie definitywnej. Mówimy przecież: 

Chrystus zwyciężył śmierć, śmierć już nie ma nad nami władzy. A jednak człowiek umiera. 

W związku z tym, w duchu tego psalmu możemy wołać: Panie zwyciężyłeś śmierć, i 

jednocześnie zaraz potem wołać: Panie wyzwól mnie od śmierci. Panie, pokonałeś śmierć…, 

pokonaj śmierć we mnie…  

 Powiedziane jest w wersecie 4: 

"Odmień nasz los, o Panie, 

jak strumienie w [ziemi] Negeb". 

Bardzo sugestywne porównanie. Czym jest Negeb? To nie piaszczysta, ale skalista pustynia 

Judy. Nie jest to pustynia będąca równiną, ale ukształtowana z szeregu wzgórz, pośród 

których w bardzo głębokich jarach znajdowały się drogi, którymi przechodzili ludzie. A więc, 

bardzo strome zbocza, bardzo głębokie jary, które służyły i służą ludziom jako w miarę 

normalne drogi. Co tam działo się i dzieje do dziś? Rzadko pada tam deszcz, ale jeżeli już 

zaczyna padać, jest on niezwykle ulewny. Wtedy wody spływają z ogromnym impetem po 



skałach do jarów, przekształcając je w potężne, rwące potoki, i biada temu, kto wtedy w takim 

jarze się znajduje. Kiedyś pewien oddział wojska cudzoziemskiego, zupełnie nieświadom 

tego, jak szybko może zmienić się pogoda na pustyni, oraz w jaki sposób może to stanowić 

zagrożenie dla człowieka, maszerował jednym z takich jarów przez pustynię Negeb. Nagle 

zerwała się potężna ulewa i zmiotła ten oddział potęgą wód. O taki obraz chodzi w wersecie 

4: "Odmień nasz los, o Panie, jak strumienie w Negeb". Gdy zaczyna tam padać deszcz jest 

niewyobrażalna wprost obfitość wody. A przedtem ta pustynia Negeb była suchą, spieczoną 

skałą. Gdy tylko popada deszcz, cała pustynia zakwita. Natychmiast tam, gdzie tylko jest 

jakaś skromna ilość ziemi, wyrastają trawy, które kwitną. W ciągu niewielu minut teren 

całkowicie bezwodny staje się rwącym potokiem. W ciągu kilku dni zeschnięta skalista 

pustynia staje się kwitnącym terenem. Chodzi tu o podkreślenie gwałtowności tej przemiany.  

 Psalmista modli się: tak jak zmienia się w ciągu kilku minut, czy w ciągu kilku dni 

pustynia Negeb, tak zmień nasz los, natychmiast, zaraz, spraw, żeby to było coś widocznego. 

Możemy widzieć w tym porównaniu do pustyni Negeb sytuację człowieka, o którym mówi 

się, iż jest jak trawa, która pod wpływem ostro operujących promieni słonecznych, szybko 

usycha. Czymś takim jest życie człowieka na tej ziemi. Możemy także widzieć tu potęgę wód 

w wymiarze pozytywnym i negatywnym. Pozytywnym jako coś, co daje życie, i negatywnym 

jako coś, co zabija, czego nie można kontrolować, nad czym nie można zapanować, przed 

czym trzeba się natychmiast chronić.  

 W wersecie 5 i 6 znajdujemy porównanie do siewcy, do rolnika: 

 „Którzy we łzach sieją, 

żąć będą w radości. 

Postępują naprzód wśród płaczu, 

niosąc ziarno na zasiew: 

Z powrotem przychodzą wśród radości, 

niosąc swoje snopy”. 

Ten zasiew dokonujący się pośród łez, jest przede wszystkim uwyraźnieniem bardzo 

wielkiej zależności człowieka od ziemi. Ludzkie życie w dużej mierze zależy od ziemi. 

Człowiek wrzuca ziarno w ziemię, powierza je ziemi i przepełniony jest ogromną nadzieją, że 

ten zasiew przyniesie plon, nawet plon stokrotny. Człowiek pozbawia się na wiosnę resztki 

ziarna, która mu pozostaje po zimie. Decyduje się nawet na głodowanie na przednówku po to, 

żeby potem był jednak chleb. Jest to nadzieja, która co roku ożywia rolnika, nadzieja, która 

każe mu zawierzyć ziemi i nie bać się tej ziemi powierzyć ziarno. Potem ten człowiek jest 

świadkiem cudu dokonującego się w ziemi. Coś, co jest tylko ziarnem, przeobraża się w 

roślinę, wydaje kłos, a potem owoc. To ziarno obumiera, ale staje się źródłem życia o wiele 

większego. Umierając swoją śmierć przeobraża w życie stokrotnie czy sześćdziesięcio-, czy 

trzydziestokrotnie większe. Trzeba więc bumrzeć, by wydać jakiś plon.  

 Nie bez powodu ten właśnie obraz zostaje przywołany w tym psalmie, w którym 

mowa jest o niewoli babilońskiej. Dlaczego? Bo niewola babilońska była czasem takiego 

zasiewu. Była czasem wrzucania ziarna w glebę, by kiedyś wydało to większy plon, by 



przeobraziło się w życie stokroć takie, jakie było przedtem. Czas niewoli babilońskiej to czas 

zasiewu, czas zgodzenia się na śmierć. Obraz rolnika siejącego i w powiązaniu z czasem 

niewoli, z czasem ciemności Narodu Wybranego może nam mówić bardzo wiele na temat 

naszych ciemności. Dlaczego? Dlatego, że wówczas gdy przechodzimy przez nasze 

ciemności dokonuje się też jakiś zasiew. Czas naszych ciemności to czas naszego zasiewu. Co 

wtedy dzieje się z człowiekiem? Człowiek płacze, zwija się z bólu: "Którzy we łzach sieją" 

(Ps 126, 5). Człowiek wtedy sieje coś pośród łez. Trzeba się zgodzić na ten zasiew, który 

może przeobrazić się w życie jeszcze większe.  

 W przeżywaniu różnych trudności życiowych, kryzysów jest tak, że idziemy drogą 

naszego życia, potem pojawia się jakiś dołek mniej lub bardziej głęboki, trudny, czy wręcz 

potworny. Spadając do niego musimy jednak osiągnąć jakieś dno. Prawdziwe wyjście z niego 

polega na tym, by wznieść się ponad stan, w którym było się przed zaistnieniem tego 

trudnego czasu. To, co dzieje się na najniższych pokładach jest czasem jakiejś śmierci. Jest to 

zasiew pośród naszego płaczu. Ma on jednak potem zaowocować naszym funkcjonowaniem 

na wyższym poziomie niż miało to miejsce przedtem. O taki zasiew pośród naszych łez 

chodzi. W ten sposób nasze ciemności mogą stać się źródłem nowego życia. Możemy tu 

widzieć jak bardzo Pan uczy nas pośród naszych ciemności, jak przyzwala na to, byśmy 

przechodzili przez różne sytuacje trudne. Doświadczenie zdobyte w tym czasie owocuje w 

naszym dalszym życiu i w życiu tych, z którymi się spotykamy, którym posługujemy, dla 

których się spalamy. To jest ten zasiew pośród łez, to jest ten powrót z naszej niewoli 

babilońskiej, to jest życie w innym wymiarze.  

 W sposób definitywny powrót z niewoli i nowe życie zaistniało w naszym Panu 

Jezusie Chrystusie. Powrót z naszej niewoli babilońskiej to nasz chrzest. Wody chrztu mają 

przeobrazić nas tak, jak strumienie przeobrażają pustynię. Tak wielka przemiana ma się 

dokonać. W Jezusie Chrystusie zostaje pokonana śmierć. Śmierć zostaje zwyciężona. A 

jednak umieramy. I dlatego możemy wołać: Jezu pokonałeś śmierć, i jednocześnie wołać: 

Jezu pokonaj śmierć we mnie. W Jezusie Chrystusie zostały pokonane ciemności, i w związku 

z tym mogę wołać: pokonaj ciemności we mnie, spraw, by one przyniosły swój owoc. Jezus 

Chrystus umiera, aby zaowocowało życie. Jest On tym ziarnem wsiewanym w ziemię, które 

przeobraża się w obfitość życia, w życie nie znające kresu. Z tego bezkresnego życia, które 

On nam proponuje możemy czerpać zawsze. 

 

Myśli do osobistej refleksji modlitewnej: 

 Jak często powracam do tajemnicy mojego chrztu i do tego, co on we mnie 

zapoczątkował? Czy gdy kontempluję w duchu pustynię Negeb i wielkie oraz szybkie 

zmiany zachodzące na niej podczas i w konsekwencji ulewnego deszczu, dostrzegam, 

że i we mnie takie przemiany powinny dokonywać się we współpracy z łaską, którą 

daje mi chrzest? 

 Czy kontemplując siewcę, jego zasiew dokonujący się pośród łez, a potem pełne 

radości żniwa, dostrzegam, że każdy mój trudny czas może być podobnym bolesnym 

zasiewem, dokonującym się też pośród wielości moich łez, mogącym jednak 



przynosić po jakimś czasie obfite owoce? Być może jakiś zasiew dokonuje się teraz, a 

na owocowanie trzeba będzie poczekać kilka, kilkanaście czy może nawet 

kilkadziesiąt lat. Dopiero może wtedy zobaczę jak wielki plon, jak wielki owoc 

przynosi ten mój zasiew pośród moich łez, pośród moich ciemności… 

 Czy kontemplując Jezusa Chrystusa, który przeprowadza siebie i innych przez 

doświadczenie śmierci owocującej nowym życiem, jestem w stanie dostrzec, że czas 

mojego potwornego strapienia, nocy, ciemności, umierania dla czegoś, czy też w 

jakimś zakresie mej egzystencji, może prowadzić do nowej jakości życia? Czy jestem 

w stanie z wiarą przeżywać te trudne okresy?  

 

 

GDY WOŁASZ Z GŁĘBI TWYCH CIEMNOŚCI 

 

 Współczesny francuski pisarz i poeta, Michel Quoist w jednym ze swych 

przepełnionych duchem poezji tekstów wyznał: 

 „Ciemno, Panie. 

 Panie, czy jesteś tu, w tej mojej nocy? 

 Twoje światło zgasło, jego odbicie na ludziach i na rzeczach znikło. 

I wszystko wydaje mi się szare, ciemne, jak przyroda, gdy mgła zasłania słońce i kryje 

ziemię. 

Wszystko mnie kosztuje, wszystko mi ciąży i sam jestem ciężki i ospały (…). 

Chodzę jak pijany, 

Popychany przyzwyczajeniem, bezwolnie. 

Co dzień powtarzam te same ruchy, ale wiem, że są bezużyteczne. 

Chodzę, ale wiem, że moje kroki nigdzie mnie nie zawiodą. 

Mówię, ale moje słowa wydają mi się straszliwie puste, bo wiem, że tylko uszy 

cielesne mogą je słyszeć, ale nie dusze żywe: za wielkie i za dalekie. 

Nawet myśli uciekają; myślę z trudem (…). 

To byłoby głupstwo, gdybym nie był sam. 

Jestem sam (…). 

Ciemno, Panie. 

Panie, czy jesteś tu, w tych ciemnościach? 

Gdzie jesteś, Panie? 

Czy jeszcze mnie kochasz? 

Może Cię zmęczyłem? 



Panie, odpowiedz mi! 

Odpowiedz! 

Ciemno”. 

 Klimat tego wołania, tak bliski wielu etapom, czy przynajmniej momentach ludzkiego 

życia, bardzo bliski jest autorowi psalmu 130 (129). Psalm ten bywa określany łacińskim 

terminem "De profundis": z głębokości. Rozpoczyna się bowiem od słów "Z głębokości 

wołam do Ciebie Panie" (Ps 130, 1). Ten termin "z głębokości" bardzo rzadko pojawia się w 

Biblii hebrajskiej. Poza omawianym psalmem występuje w niej zaledwie cztery razy i za 

każdym razem jest użyty w odniesieniu do głębokości morza, otchłani, głębokości wód, 

głębokości negatywnych. 

 Także nasz psalmista woła spośród jakichś głębokości, które są głębokościami 

uśmiercającymi. Z kontekstu wynika, że tymi negatywnymi głębokościami, są głębokości zła, 

grzechu: „Jeśli zachowasz Panie pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi” (Ps 130, 3). 

To głębokości grzechu i zła stwarzają realne zagrożenie dla psalmisty. Każdy krzyk, który 

podnosi się do Boga spośród ludzkiego bólu, tragedii, czy zagrożenia jest już modlitwą. Sam 

fakt, że krzyczę, że wołam już wywołuje reakcję u Boga. Hiob też woła, krzyczy. Krzycząc 

nierzadko oskarża Boga, ale krzycząc przede wszystkim daje znać, jak bardzo jest mu źle, jak 

bardzo czuje się mały i jak bardzo odwołuje się do Boga, w którym widzi ratunek. Gdy 

wsłuchujemy się w ten krzyk Hioba, psalmisty, opadają wszelkie iluzje dotyczące czystości 

naszej modlitwy. Nasza modlitwa ma przeobrażać się w uwielbienie, ale dopóki jesteśmy w 

tym ciele nasza modlitwa wypływa najczęściej z głębi naszych potrzeb, pragnień, lęków, 

strachu. Człowiek pośród swojej modlitwy wykrzykuje, że coś mu zagraża, że jest w wielkiej 

potrzebie.  

 Jaki jest podstawowy krzyk, który wydobywa się z głębi człowieka? Podstawowy 

krzyk to ten, by był on wybawiony od śmierci, by był on wybawiony od grzechu, by w ogóle 

był zbawiony. W wersecie 3 pojawia się pytanie: "Któż się ostoi?". Użyty tu termin chce 

zasugerować postawę niezachwianego stania na nogach. Idea jest następująca: jeżeli Bóg 

zechce zachować pamięć o naszych winach, nikt z nas nie będzie mógł utrzymać się na 

nogach. Jeżeli Bóg stanie się Tym, który przede wszystkim liczy nasze grzechy, który sumuje 

je, nie utrzymamy się na nogach przed Nim. Bóg jednak nie jest tym, który chce sumować 

nasze grzechy. On jest przede wszystkim Tym, który przebacza nasze grzechy w tym celu, 

byśmy żyli w bojaźni: "Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Cię otaczano bojaźnią" (Ps 130, 

4).  

 Czym jest bojaźń? Jest konsekwencją przebaczenia. Bóg nam przebacza i na skutek 

tego wzrastamy w bojaźni. Trzeba tu jednoznacznie rozróżnić dwa pojęcia: termin lęk albo 

strach od terminu bojaźń. Lęk, strach w odniesieniu do Boga jest czymś negatywnym. Bojaźń 

jest natomiast pozytywną postawą człowieka wobec Boga. Lęk, strach występuje przed kimś, 

kto mi nie przebaczy. Bojaźń istnieje natomiast przed Bogiem, który mi nieustannie 

przebacza. Możemy tu jednak zastanawiać się: dlaczego bojaźń, dlaczego nie miłość. 

Zobaczmy, jak pięknie wyglądałby ten w. 4: "Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Cię 

otaczano miłością”. Co oznacza bojaźń? Bojaźń względem Boga oznacza relację zawierzenia, 



zaufania, połączoną z respektem, szacunkiem i ten respekt i szacunek rodzi się z uznania tego, 

że Bóg jest Kimś większym, że jest ciągle większy. Rodzi się ona z uznania ogromu, 

majestatu, wszechmocy, autorytetu Boga. Częścią składową postawy bojaźni jest miłość. 

Miłość połączona z szacunkiem, respektem, uznaniem autorytetu Boga, ale także z zaufaniem, 

zawierzeniem jest postawą bojaźni. 

 Boże przebaczenie jest tak wielkie, ma taki ładunek mocy, że jest w stanie zniszczyć 

konsekwencje grzechu. Stąd w wersecie 5 znajdujemy słowa: "W Panu pokładam nadzieję, 

nadzieję żywi moja dusza, oczekuję na Twe Słowo". Bojaźń owocuje więc postawą nadziei. 

Nadzieja odnosi się do Tego, kto może zbawić. W wersecie 6 czytamy: "dusza moja oczekuje 

Pana bardziej niż strażnicy świtu". Strażnicy pośród nocy… Powinniśmy wziąć tu pod uwagę 

noc w starożytnym mieście, gdzie nie było wielkich świateł rozświetlających mroki i w 

związku z tym czas nocy był czasem odczuwania, przeżywania wielkiego zagrożenia, 

niebezpieczeństwa. Mając przy sobie bardzo skromniutkie światło można było oświetlić 

niewielki teren wokół siebie. Z każdego zakamarka, zaułka spowitego ciemnościami mogły 

czyhać niebezpieczeństwa grożące tym, którzy byli strażnikami pośród nocy. W związku z 

tym wyczekiwanie poranka było wyczekiwaniem niemalże na ocalenie. Gdy nadejdzie 

poranek, wówczas wiem, że nie grozi mi niebezpieczeństwo. Psalmista nie boi się nadejścia 

dnia. Nie lęka się tego, że wyjdą na światło dzienne jego grzechy. Odwołuje się w tym do 

Boga, który jest wyzwolicielem.  

 Psalmista przechodzi następnie od poziomu osobistego na poziom wspólnotowy. Bóg 

jest tym, który wyzwala Izraela, powtarzając niejako jego doświadczenie wyjścia z egipskiej 

ziemi niewoli i przejścia przez Morze Czerwone. Bóg wydobywa go z tych największych 

głębokości, jakimi są głębokości grzechu. Zatrzymajmy się nad tym problemem: co znaczy, 

że Bóg przebacza, w jaki sposób przebacza, w jaki sposób może zniszczyć grzech człowieka. 

Dość często funkcjonuje mniemanie, że Bóg jest sędzią i że osądza nas na bazie naszych 

grzechów. Niestety nie za bardzo da się utrzymać tego typu spojrzenie. Jak to już 

sygnalizowaliśmy przy nawiązaniu do psalmu 51, Bóg nie może być sędzią w tradycyjnym 

ziemskim znaczeniu tego słowa i to z dwu podstawowych powodów. Powód pierwszy: sędzia 

nie może przebaczać. Ma on osądzić: albo ktoś jest winien i w związku z tym zawyrokować 

odpowiedni wymiar kary, albo stwierdzić, że ktoś jest niewinny. Nie jest możliwa postawa 

sędziego, który mówi: popełniłeś przestępstwo, ale wielkodusznie przebaczamy ci. Z definicji 

sędziego wynika, że on musi osądzić, czy zaistniała wina, a jeśli zaistniała, to jaka musi 

spotkać kogoś sankcja. Powód drugi: sędzia musi być emocjonalnie obojętny wobec 

rozstrzyganej sprawy. Jeśli zamordowałem żonę sędziego, to ten sędzia nie może prowadzić 

sprawy o zabójstwo swojej własnej żony, gdyż jego stosunek do mnie i do tej sprawy będzie 

przesadnie emocjonalny; albo zawyrokuje natychmiastowe moje uniewinnienie, ze względu 

na to, że wielkodusznie pomogłem mu uwolnić się od największego problemu jego życia, 

albo natychmiast, nie wysłuchując żadnych racji (że np. uczyniłem to w akcie samoobrony), 

skaże mnie na śmierć, gdyż zamordowałem osobę jemu najdroższą. Tymczasem nasz grzech 

rani Boga i w związku z tym Bóg jest stroną w tej sprawie a nie sędzią.  

Ten psalm ukazuje, w jaki sposób przywraca się sprawiedliwość. W Biblii hebrajskiej 

istnieją dwa sposoby przywracania sprawiedliwości. Pierwszy określany jest terminem rib, 

który można przetłumaczyć jako spór, kontrowersję, sprzeczkę. W jaki sposób przywraca się 



sprawiedliwość na tej drodze? Skrzywdzony, po doznaniu krzywdy musi z głębi serca 

przebaczyć krzywdzącemu i w swoim postępowaniu, zachowaniu ma chcieć jedynie 

przywrócić sprawiedliwość. Nie może nim kierować chęć jakiejkolwiek zemsty, ale 

przebaczenie i pragnienie, by zaistniała sprawiedliwość. Co ma wówczas zrobić? 

Skrzywdzony ma pójść do krzywdziciela i wypomnieć mu to zło, którego się dopuścił. Ma 

uczynić to w tym celu, by krzywdziciel uświadomił sobie, jakie zło popełnił, jaki jest ciężar 

tego zła. Ma to robić nie po to, by niszczyć krzywdzącego, ale by on, uświadomiwszy sobie, 

jakiego zła się dopuścił, już więcej go nie popełniał. Prawdziwe napomnienie w tym kluczu 

może zaistnieć, gdy z serca przebaczyło się krzywdzicielowi. Motywem napomnienia jest 

pragnienie, by ktoś przestał kroczyć drogami zła. W czasie, w którym żyjemy na tym świecie, 

Bóg odwołuje się do takiego właśnie sposobu przywracania sprawiedliwości i prawdy. Bóg 

nieustannie nam przebacza, ale przebaczywszy nam Bóg, napomina nie po to, by nas 

niszczyć, czy poniżać, ale byśmy uświadomili sobie, jakie zło czynimy. To upomnienie jest 

najczęściej bardzo delikatne: poprzez głos sumienia, poprzez prawa moralne, poprzez prawdy, 

który proponuje nam Kościół w swoich przykazaniach. 

 Drugi sposób przywracania sprawiedliwości określany jest terminem mispat. Jak się 

on dokonuje? Znajdujemy w nim oskarżyciela, oskarżonego i sędziego. W przywracaniu 

sprawiedliwości według schematu rib istniała jako jedyna relacja między stroną skrzywdzoną 

i krzywdzącą, bez odwołania się do trzecich osób, czy instancji. Natomiast w tym wypadku 

oskarżający oskarża oskarżonego, ale przed sędzią, który ma za zadanie sprawdzić, czy 

oskarżenie jest prawdziwe. Jeżeli zaistniało oskarżenie, trzeba znaleźć winnego. Jeśli winny 

jest oskarżony, musi on ponieść karę. Jeśli winny jest oskarżyciel wnoszący fałszywe 

oskarżenie, jego musi spotkać słuszna kara. Po przekroczeniu granicy śmierci istnieje ten 

właśnie wymiar sądu, gdzie jest oskarżyciel, oskarżony i sędzia. Postarajmy się ustalić, kto 

będzie kim w tym schemacie. Zacznijmy od tego, kto będzie oskarżycielem. Kto określany 

jest mianem oskarżyciela w Biblii? Jest nim szatan. Będzie on oskarżał ludzi, starając się 

dowieść, jak bardzo poprzez grzech odłączyli się oni od Boga, jak bardzo przeszli na stronę 

zła i złego. Wierzymy jednak, że podczas Sądu Ostatecznego po stronie oskarżanych ludzi 

stanie także Jezus Chrystus, nieustannie stający po naszej stronie, który zawsze utożsamia się 

z grzesznym człowiekiem. Wierzymy też, że tak, jak na krzyżu tak i wówczas będzie kierował 

do Boga Ojca to samo błaganie: „Ojcze przebacz im, bo nie wiedzieli, co czynili” (por. Łk 23, 

34). Gdyby bowiem człowiek wiedział, jakim złem jest grzech, nie popełniałby go nigdy. 

 Różne mogą być nasze ciemności: mogą one dotyczyć wielorakich naszych 

zawirowań życiowych, naszych problemów małżeńskich, rodzinnych, związanych z naszą 

pracą lub jej brakiem, naszej samotności i niezrozumienia. Mogą one dotyczyć także naszego 

wiecznego losu. Wiara w Boga miłosierdzia daje nam pewność, że nie chce On nikogo 

odtrącić od siebie, że jeśli tylko znajdzie w nas minimum naszego otwarcia na Niego, 

znajdzie sposób, by nas do siebie przygarnąć, przeprowadzając nas przez proces 

oczyszczenia, niezbędnego, by móc ujrzeć Boga twarzą w twarz. Stąd powinna w nas być 

pewność, że z każdej ciemności możemy wyjść, każdą ciemność możemy pokonać, 

zakorzenieni w Bogu i idący przez życie na tej ziemi i przez całą wieczność razem z Nim. 

 



Myśli do osobistej refleksji modlitewnej: 

 Jakie były lub są moje główne, podstawowe ciemności i jaki mój krzyk się z nich 

wydobywał lub wydobywa? 

 Jak udawało mi się wyjść z ciemności, które pojawiały się w mym dotychczasowym 

życiu? Czego uczy mnie to na moją przyszłość? 

 Czy dostrzegam, w jaki sposób Bóg napomina mnie w sytuacjach mojego wchodzenia 

w kompromis ze złem? Jak delikatnie On to czyni? Jak pragnie jednocześnie, bym 

tego zła nie dopuszczał się już nigdy więcej? 

 

 

 

 

GDY SPOTYKASZ SIĘ Z CZYMŚ, CO WYDAJE SIĘ 

NIEWYTŁUMACZALNE 

 

Dzisiejszy świat, z galopującym tempem przemian, staje się coraz większym 

areopagiem najprzeróżniejszych poglądów, teorii, przekonań, zapatrywań, koncepcji 

dotyczących życia osobistego, małżeńskiego, rodzinnego, społecznego, politycznego, 

ekonomicznego, naukowego, czy religijnego. Pośród nich błąka się niejednokrotnie 

zagubiony człowiek, nie potrafiący poradzić sobie z nadmiarem tej wielości. Coraz mniej też 

jest tenże człowiek monolitem, podobnym do innych ludzi. Zróżnicowanie tradycji 

rodzinnych, modeli wychowawczych, podążań drogami wiary, osobistych poszukiwań, 

dokonywanych nierzadko po omacku, sprawia niejednokrotnie, że trudno mu pojąć siebie 

samego, a jeszcze trudniej drugiego człowieka, z którym się spotyka, lub z którym idzie przez 

życie. Czy są to jednak trudności, próby, z którymi musi borykać się jedynie człowiek 

naszych czasów? 

Gdy otwieramy Biblię i wczytujemy się w pierwsze jej wersety zawarte w Księdze 

Rodzaju, dostrzegamy, że stwarzanie człowieka jest nieodłączne od sytuacji próby, przez 

którą ma on przejść. Gdy otwieramy Nowy Testament i zaczynamy czytać pierwszą jego 

księgę, Ewangelię wg św. Mateusza, już w pierwszym jej rozdziale widzimy, jak Bóg stawia 

przed nią tych, którzy otwierają czas Nowego Przymierza: Maryję i jej męża Józefa. Zarówno 

początek Starego jak i Nowego Testamentu zdają się mówić, że sytuacje prób, doświadczeń, 

niezrozumienia drugiego, przechodzenia przez trudny czas to coś tak integralnie złączonego z 

człowiekiem, że bez tego praktycznie życie ludzkie nie może istnieć. Żyć, być człowiekiem 

oznacza przechodzić przez niejedną próbę, niejedną sytuację krytyczną. 

 Takim czasem próby było wydarzenie Zwiastowania, podczas którego Maryja 

spotkała się z wysłannikiem niezmierzonego Boga zlecającego jej misję piękną lecz 

niezmiernie po ludzku trudną. To wydarzenie zatopione w głębiach Bożej Mądrości trwało 

jednak krótko. O wiele dłużej z jego skutkami musiał borykać się św. Józef. To był dla niego, 

być może bardzo młodego jeszcze wówczas człowieka, czas przechodzenia przez ostrą 

sytuację krytyczną: 



“Po zaślubinach (...) Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się 

brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem 

sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją 

potajemnie” (Mt 1, 18-19). 

 Ewangelista Mateusz powie o Józefie, że był on człowiekiem prawym (por. Mt. 1, 19), 

ale ta właśnie prawość jego serca spotęguje jeszcze krytyczność sytuacji, przez którą będzie 

musiał on przejść. Prawość to jedno z najpiękniejszych określeń, jakie język Biblii odnosi do 

człowieka. Ale terminem "prawy" określa się także człowieka, który w sposób dokładny, 

rzetelny, całkowity wypełnia Prawo. A w tym wypadku, gdy Józef widział, że jego żona jest 

brzemienna i był pewien, że to nie on jest ojcem poczętego dziecka, był zobowiązany 

oskarżyć ją prawnie. I tu zaczyna się dramat Józefa. Jeśli pomimo wszystko zaakceptuje 

brzemienność Maryi, też naruszy Prawo, wprowadzając do wielkiego królewskiego rodu 

Dawida nieślubne dziecko. Jeśli tego nie uczyni, problem staje się wręcz potworny. Maryja 

będzie oskarżona publicznie o cudzołóstwo i prawdopodobnie zostanie skazana na 

ukamienowanie, bo czyż będzie w stanie udowodnić swoją niewinność?! Głęboki spokój 

Maryi zdawał się mówić, że jest niewinna, ale Jej milczenie wskazywało także, że nie posiada 

chyba dowodów wystarczająco jasnych, by tę niewinność udowodnić.  

 A Józef wiedział, że Galilejczycy są nieugięci w tej kwestii. Być może nawet widział 

jakieś ukamienowanie cudzołożnej kobiety w swoim miasteczku, w którym nie brakowało 

ludzi o niskich instynktach, skoro pewnego dnia mieszkańcy Nazaretu zechcą, pełni gniewu 

nawet Jezusa strącić ze zbocza górskiego. Już wyobrażał sobie może jak mężczyźni chwytają 

Maryję, prowadzą ją nad strome zbocze góry i nakazują rzucić się w dół, i jeśli tego nie 

zechce uczynić, jak spychają ją tam. I potem jak wszyscy biorą do rąk kamienie. Jeśli tam w 

dole ona zacznie się poruszać, dobijają ją kamieniami i pozostawiają jej ciało na pastwę 

dzikich ptaków i zwierząt. Wyobraźnia podpowiadała mu takie przerażające obrazy. 

 Tak uczynić nie mógł. Mógł natomiast opuścić ją potajemnie. Wszyscy będą myśleli, 

że jest bardzo złym człowiekiem: wykorzystał, także seksualnie, młodziutką, niewinną 

dziewczynę i porzucił w momencie, gdy ona tak bardzo potrzebowała ciepła, zabezpieczenia, 

opieki i wsparcia. Wszyscy będą obwiniać Józefa; nikt nie powie złego słowa o Maryi i jej 

dziecku. Prawo nie zostanie naruszone. Jednak i w tym wypadku Józef byłby już 

zobowiązany dać swojej żonie list rozwodowy, w którym dla pełniejszej jasności całej sprawy 

należałoby wspomnieć o racjach doprowadzających go do takiej decyzji. A jakie racje mógł 

on podać, by nie skłamać. A więc i to wyjście nie było łatwe... Trudno było zdecydować się 

na cokolwiek. 

 Pomyślmy, ile czasu mogły trwać te rozterki w sercu Józefa: tydzień? może nawet 

kilka tygodni? Były to dni potworne dla niego, który pałał tak wielką miłością do tej 

dziewczyny, ale nie mógł tej miłości postawić ponad nakazy Prawa Mojżeszowego, nie mógł 

w imię tej miłości pogwałcić Prawa. 

 Jeszcze trudniejsze były te dni dla Maryi. Z łatwością wyobrażała sobie, przez jakie 

piekło musiał przechodzić jej mąż, ale jakże mogła mu wyjaśnić sprawę tak absolutnie 

niecodzienną, tak niewiarygodną. Czyż Józef będzie w stanie uwierzyć w coś, w czym nie ma 

absolutnie nic z ludzkiej logiki?! Najgłębsze spotkania z Bogiem są tak wielkie, tak 



przesycone ogromem Bożego misterium, Bożej tajemnicy, że wszelkie ludzkie słowa okazują 

się zbyt małe, by je opisać, zdefiniować, określić. Jedynym dojrzałym wyjściem było 

milczenie, przepojone głęboką wiarą, że sam Bóg zechce wytłumaczyć to, co po ludzku 

niewytłumaczalne. 

 Milczała Maryja i milczał Józef. Było to milczenie niełatwe. Oboje głęboko wierzyli 

w Boga, ale czyż Bóg może wymagać ciągłego poruszania się w ciemnościach? Był to czas 

próby ich wiary, czas poruszania się pośród horyzontów wiary ciągle większej w Boga 

odkrywanego jako ciągle większy, bo dopiero pośród tego pogłębionego horyzontu wiary 

mógł pojąć Józef tajemnicę, która była dla niego powodem tak wielu rozterek.  

 Jak dokonuje się wyjaśnienie tego, co dotychczas było niezrozumiałe, nielogiczne, 

nieprawdopodobne? Staje się to przez zaproszenie Józefa do wkroczenia w tajemnicę jeszcze 

większą, tak jakby ta poprzednia była zbyt mała. Nie ma więc żadnej pewności, żadnej 

logicznej jasności. Jedno misterium znajduje swą "logikę", swe wyjaśnienie w misterium 

jeszcze większym: "nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha 

świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem 

zbawi swój lud od jego grzechów" (Mt 1, 20b-21). Przesłanie wysłańca Bożego jest jasne: 

chociaż nie ty jesteś jego ojcem, to właśnie ty nadasz Mu imię. Nadać komuś imię w świecie 

biblijnym znaczyło dużo więcej niż w naszej kulturze. Imieniem definiowało się kształt życia 

człowieka, któremu to imię nadawano. W imieniu zawarta była misja tego, kto to imię 

otrzymywał. Imię pojmowano w pewnym sensie jako objawienie, ukonkretnienie woli Bożej 

odnośnie danego człowieka. Józef miał nadać imię Komuś, kto będzie realizował misję tak 

wielką, że ani umysł ani serce Józefa nie jest jej w stanie objąć. 

O czym jeszcze może pouczyć ta trudna sytuacja z początków wspólnego życia Maryi 

i Józefa? Otóż o tym, że są pewne sprawy niewytłumaczalne w danej chwili i trzeba czasu, 

cierpliwości i dużej wiary w pierwotną dobroć człowieka (nawet jeśli wszystko, czy wiele 

zdaje się świadczyć na jego niekorzyść), by je pojąć. Wówczas, gdy słowa ludzkie okazują się 

zbyt małe, by coś dokładnie wyjaśnić, wytłumaczyć, bardzo istotna jest rzeczywistość 

komunikacji pozawerbalnej, czyli porozumienia pozasłownego, obejmującego około 75% 

całej komunikacji międzyosobowej. To, co przekazujemy innym za pomocą słów to jedynie ¼ 

tego, co komunikujemy. Pozostały przekaz obejmuje to, co komunikujemy za pomocą 

gestów, tików, różnych zachowań, wyrażanych na różne sposoby uczuć, itd. Świadomość 

istnienia takich sposobów komunikowania się ludzi może uświadomić, jak skończone, 

zawodne, małe, a czasem i niepotrzebne są słowa dla porozumienia się z drugim człowiekiem. 

 

Myśli do osobistej refleksji modlitewnej: 

 Czy zawsze towarzyszy mi świadomość, że drugi człowiek gdzieś na najgłębszych 

pokładach swego jestestwa jest bytem dobrym? Czy wytrwale i z determinacją 

dokopuję się pokładów dobra tkwiących w nim? Kiedy natomiast nie mogę się na to 

zdobyć? 

 Czy mam świadomość ograniczoności, niewystarczalności i zawodności ludzkich 

słów? Czy zdaję sobie sprawę, że nie wszystko i nie zawsze za ich pomocą można 



wyjaśnić? 

 Czy ponad pragnienie wyjaśnienia wszystkiego natychmiast, do końca, przeważa we 

mnie pragnienie ocalenia więzi z drugim człowiekiem, nawet kosztem pozostawienia 

jakiejś kwestii, którą może uda się wyjaśnić kiedyś w przyszłości? 

 

 

GDY TRZEBA ZAWIERZYĆ ZNAKOM TAK SŁABYM JAK SEN 

 

Jako ludzie wierzący, poszukujący lub wątpiący nie raz stajemy, pośród naszych 

życiowych zmagań, wobec dylematu, jakie znaki daje Bóg człowiekowi, jak można je 

dostrzec, na ile są one czytelne, jakie znaki otrzymywali od Niego Jego wielcy wybrani, 

święci... Przeanalizujmy, jakie znaki otrzymywał od Pana mąż Matki Najświętszej, św. Józef, 

Opiekun Zbawiciela. Nie wiemy, ile znaków otrzymał on od Boga w całym swym ziemskim 

życiu. Możemy jedynie zatrzymać się w modlitewnej refleksji nad tymi, o których 

wspominają nam Ewangelie. Co zastanawia, czy wręcz zadziwia, gdy chcemy odnaleźć te 

znaki, które daje mu Pan? Zadziwiają dwie sprawy: pierwsza: jedynym Ewangelistą, który 

wspomina o znakach danych przez Pana Józefowi jest św. Mateusz; druga: jedyne znaki, jakie 

według tej Ewangelii otrzymuje od Pana Józef, dawane są mu podczas jego snu: 

 We śnie otrzymuje Józef wyjaśnienie jego dylematów powiązanych z brzemiennością 

Maryi i postanowieniem potajemnego opuszczenia jej: "Gdy powziął tę myśl, oto 

anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do 

siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej 

poczęło (...). Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: 

wziął swoją Małżonkę do siebie" (Mt 1, 20-24). 

 Podczas snu przychodzi Boży nakaz udania się do Egiptu: "Gdy oni (mędrcy) 

odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź Dziecię i 

Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał 

Dziecięcia, aby Je zgładzić" (Mt 2, 13). 

 We śnie Bóg daje nakaz powrotu z ziemi egipskiej do Ojczyzny: "A gdy Herod umarł, 

oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł: Wstań, weź Dziecię i 

Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia" 

(Mt 2, 19-20). 

 Podczas snu pojawia się wkrótce potem przynaglenie, by powracać pomimo tego, że 

na tronie zasiada syn okrutnego Heroda: "gdy (Józef) posłyszał, że w Judei panuje 

Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie 

nakaz, udał się w strony Galilei" (Mt 2, 22). 

 Cztery znaki, o których wspomina tylko i wyłącznie Ewangelista Mateusz i wszystkie 

podczas snu. Pójdźmy w głąb wymowy tych znaków. Józef otrzymuje wyjaśnienie 

niepokojącego go problemu podczas snu. A przecież sen jest tylko snem. Biblia hebrajska, tak 

bliska Józefowi, odnosi się nierzadko bardzo krytycznie do snów, by wspomnieć choćby tylko 



słowa proroka Jeremiasza:  

"Słyszałem, co mówią prorocy,  

którzy prorokują fałszywie w moim imieniu:  

«Miałem sen, miałem sen!» 

Dokądże będzie tak w sercu proroków, 

przepowiadających kłamliwie 

i przepowiadających złudy swego własnego serca?" (Jer 23, 25-26). 

Jest to ostre potępienie złudnych marzeń sennych, które miewają fałszywi prorocy. A 

Mądrość Syracha dodaje: 

"Mąż głupi miewa czcze i zwodnicze nadzieje, 

a marzenia senne uskrzydlają bezrozumnych. 

Podobny do chwytającego cień i goniącego wiatr 

jest ten, kto się opiera na marzeniach sennych" (Syr 34, 1-2). 

 Czymże jest sen, jeśli nie nierzadko projekcją ludzkiej podświadomości? Gdy 

analizujemy nasze sny widzimy, że coś tam dotyczy w nich naszej rzeczywistości, coś się z 

nią wiąże, ale najczęściej w sposób nielogiczny. Oznacza to, że coś z naszego świadomego 

życia trafia do "pojemnika" naszej podświadomości. W trakcie snu pewne rzeczywistości 

ujawniają się, ale według jakiejś innej "logiki". Bardzo rzadko człowiek miewa sny 

całkowicie logiczne, spójne z przeżywaną przez niego rzeczywistością. Czyż Józef mógł być 

pewien, że i w jego wypadku nie jest to tylko projekcja najpobożniejszej próby 

wytłumaczenia stanu, w jakim znalazła się jego małżonka? Rodzą się w nim niezmiernie 

mocne dylematy: co się stało, dlaczego jego narzeczona jest w ciąży, co tu mogło zaistnieć? I 

w odpowiedzi na nie pojawia się sen, który jest najpiękniejszą próbą wyjaśnienia tego, co 

mogło się stać. Sen, będący znakiem tak kruchym, tak omylnym, wybrał w tamtym wypadku 

Bóg jako sposób objawienia swych planów. Mamy tu do czynienia ze znakiem tak kruchym i 

nieuchwytnym, tak delikatnym i słabym... Tak łatwo tu o pomyłkę; ale w Biblii nierzadko 

właśnie takim znakom każe zawierzyć Bóg. 

 Jak bardzo człowiek pośród różnych prób, które przeżywa, domaga się znaków 

bardziej logicznych, bardziej ewidentnych, namacalnych, bardziej uchwytnych. Domaga się 

czegoś, co byłoby "czarnym na białym", najczęściej jednak otrzymuje znaki drobne, mgliste, 

nieuchwytne, zawodne i do trudu (czy wręcz dramatu), który przeżywa, musi dołączyć 

wysiłek niełatwego rozeznawania prawdziwości słabych znaków, które otrzymuje, by ustrzec 

się pójścia za znakami zwodniczymi. Delikatne, nieuchwytne znaki, które człowiek 

otrzymuje, one same domagają się wiary, która by pozwoliła przyjąć je właśnie jako znaki od 

Boga. 

 A przecież Józef był tak blisko największych Bożych spraw, które rozegrały się jako 

najistotniejsze w całej historii ludzkości. Boże Słowo stawało się Ciałem na jego oczach. To 

on był ziemskim ojcem, głównym ziemskim opiekunem Jezusa. To on wprowadzał Jezusa w 



życie na tej ziemi. To on zapewniał Mu chleb i to wszystko, co tak niezbędne w ludzkim 

życiu. To on drżał o Jego los. To on tak martwił się, gdy Jezus zaginął. Czy to możliwe, by 

człowiek, który jest tak blisko największych Bożych dzieł otrzymywał znaki tak niewyraźne, 

tak mgliste, tak nieuchwytne?! Czy Bóg nie był przesadnie tajemniczy wobec Józefa, który 

podjął się misji tak trudnej? Czy nie mógł docierać do Józefa przez znaki mniej 

enigmatyczne?  

 Józef mógłby postawić problem na ostrzu noża: jeżeli Ty, Panie Boże, chcesz, bym 

był opiekunem Jezusa, to w każdej sytuacji mów mi jasno, a nie poprzez jedynie jakieś 

nadzwyczaj rzadkie i słabe znaki. Zobaczmy, jak w historii Bożego objawienia przedstawia 

się ta rzeczywistość Bożych znaków dawanych człowiekowi? Nie pierwszy raz Bóg postępuje 

ze szczególnymi swymi wybranymi tak jak z Józefem. Spójrzmy choćby na praojca Józefa, 

Abrahama, tego, który jest ojcem naszej wiary i ojcem naszych zawierzeń, któremu Bóg daje 

znaki tak delikatne jak gwiazdy na niebie. Podjęliśmy ten temat w pierwszym rozważaniu. 

 Podobnie ma się rzecz z Mojżeszem. Gdy Pan wzywa go, by podjął się misji 

wyzwolenia narodu wybranego z niewoli egipskiej i gdy Mojżesz zaczyna przeciwstawiać 

temu swą małość, Bóg mówi mu: "Znakiem zaś dla ciebie, że Ja cię posyłam będzie to, że po 

wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu na tej górze" (Wj 3, 12). Cóż to za 

znak? Znaku nie ma, bo ty musisz pójść do Egiptu, wyprowadzić lud, przyprowadzić na to 

miejsce i złożyć Bogu ofiarę. Idąc do Egiptu musisz Bogu bezgranicznie zawierzyć. Drogą do 

zawierzenia jest znów zawierzenie.  

 O czym mogą pouczyć nas te drobne, delikatne, nieuchwytne znaki, które Bóg daje 

swoim wielkim wybranym? Spójrzmy raz jeszcze na znaki w życiu Opiekuna Zbawiciela. 

My, tak jak Józef, jesteśmy blisko, jesteśmy wręcz uczestnikami największych Bożych dzieł, 

bo na naszych oczach, czy przy naszym współudziale, Boże Słowo staje się Ciałem. Tak 

często słyszymy Jego słowa, tak często je powtarzamy. Jesteśmy obecni, tak jak Józef, w 

wielkich Bożych dziełach. I my też możemy odczuwać i nieraz boleśnie przeżywać 

niejasność, mglistość znaków dawanych nam przez Pana. 

 Warto w tym miejscu poruszyć jeszcze jedną sprawę: Co może nam powiedzieć fakt 

czterokrotnego otrzymywania przez Józefa znaku pośród snu poza tym, że Boże znaki 

najczęściej są kruche, nieuchwytne, na tyle delikatne, by w niczym nie naruszyć naszej 

wolności, którą szanuje Bóg w człowieku pomimo tego, że pośród niej człowiek dopuszcza 

się nierzadko wielkiego zła, czy pomyłek? Otóż Bóg wybrał sobie jeden konkretny sposób 

docierania do Józefa w wyjątkowych chwilach. Tym sposobem był sen. I w naszym życiu 

może być tak, że poprzez jakiś jeden konkretny znak Bóg będzie do nas docierał bardziej niż 

przez inne: 

 dla jednych tym znakiem sygnalizującym, objawiającym coś na dziś i jutro będzie 

Boże słowo przeżywane w pogłębionej lekturze czy modlitwie medytacyjnej lub 

kontemplacyjnej, 

 dla innych będzie to drugi człowiek, wspólnota, Eucharystia, 

 dla jeszcze innych - konkretne wydarzenia, spotkania, inni ludzie, 

 dla innych - piękno przyrody, czar wszechświata. 



W swym życiu człowiek zazwyczaj otrzymuje od Pana zaledwie kilka znaków bardziej 

ewidentnych. Wszystkie pozostałe mogą być tak drobne i wpisane w codzienność, że trudno 

je dostrzec i odbierać jako znaki dawane przez Boga. Jednak nawet te znaki bardziej 

ewidentne domagają się naszej wiary, byśmy mogli je przyjąć jako znaki od Pana. 

 Może zrodzić się tu kolejne pytanie: jak otworzyć się na te wielkie i małe znaki, które 

daje nam Pan? 

 Wymogiem pierwszym zdaje się być wstrzymanie przesadnego pędu życia, 

nadmiernego aktywizmu: ktoś, kto spieszy się, nie jest w stanie dostrzec, uchwycić 

tego wszystkiego, co dzieje się, co rozgrywa się wokół niego, wszystkich niuansów, 

odcieni otaczającej go rzeczywistości, wszystkich drgań własnej duszy, wszystkich 

duchowych poruszeń serca, a przecież znaki, które otrzymujemy są takimi właśnie 

niuansami, przebłyskami, które można wychwycić wówczas, gdy pęd życia nie jest 

zbyt wielki. 

 Wymóg kolejny, powiązany z poprzednim, to z całą pewnością zwiększenie 

refleksyjności wprowadzanej w całokształt naszego życia; niech to będzie refleksja 

nad nurtem życia, nad jego ukierunkowaniem, sensem. Ta zwiększona refleksyjność 

może towarzyszyć nam na co dzień, ale powinny też zaistnieć w nas uprzywilejowane 

"oazy" refleksji. Może to być cisza wieczoru, może to być poszukiwanie samotni, 

która z pewnością nie jest czymś łatwym, ale jednocześnie może być czymś, za czym 

w głębi serca tęsknimy. Może to być wieczorna rewizja dnia, czy rewizja 

upływającego tygodnia, miesiąca, roku, czy okresu mego życia. 

 Wymóg trzeci to chęć przeżywania ziemskiej rzeczywistości nie tylko na płaszczyźnie 

czysto horyzontalnej, to próba odniesienia do Boga wszystkiego, co przeżywam, co 

dzieje się wokół mnie, co mnie dotyka; to bardzo jednoznaczne dopuszczenie do głosu 

najbardziej skrytych tęsknot za Jezusem. 

 Tych wymogów jest oczywiście dużo więcej. Poprzestaniemy na tych najbardziej 

elementarnych. Sądzę, że stawka, o którą tu chodzi, jest bardzo wielka. Stawką jest spotkanie 

z Bogiem lub rozminięcie się z Nim, gdy tak poprzez bardzo dyskretne, delikatne znaki stara 

się On do nas docierać i coś nam zakomunikować lub w jakiś sposób ukierunkowywać. 

 

Myśli do osobistej refleksji modlitewnej: 

 Poprzez jakie wielkie i małe znaki docierał i dociera do mnie Bóg? 

 Jakich znaków nie dostrzegałem dotychczas, czy przez jakiś czas jako znaków 

dawanych mi przez Boga? Kiedy i pod wpływem czego zmieniało się moje spojrzenie 

na nie? 

 Jakie rzeczywistości domagają się ode mnie wiary, bym przyjąć je jako znaki dawane 

mi przez Boga? 

 



GDY ZOSTAJESZ ZEPCHNIĘTY NA MARGINES 

 

Analizowaliśmy już, wpatrując się w starotestamentalnego Mojżesza, sytuację 

człowieka, który z kogoś bardzo istotnego, ważnego pod wpływem pewnych niesprzyjających 

okoliczności staje się nikim. Spójrzmy teraz na sytuację może nie tak drastyczną, zawsze 

jednak ciężką i trudną, gdy jesteśmy spychani na margines, gdy inni pną się, na skutek 

pewnych układów, wzwyż, natomiast nasza praca, doświadczenie, kompetencje nie są w 

należytym stopniu wykorzystywane. W tę refleksję może nas wprowadzić to, co przydarzyło 

się Maryi i Józefowi oraz przychodzącemu na świat Bożemu Synowi. 

Trudności w początkach wspólnego życia Maryi i Józefa nie były jedynym czasem 

krytycznym w ich życiu. Było to jedynie preludium czasu wielkich prób. Po tych pierwszych 

przyjdą bowiem następne. Gdy wysłannicy Boga zwiastujący Maryi i Józefowi wielkie Boże 

sprawy odeszli, powróciło zwykłe szare życie, pełne codziennych trosk biednych ludzi, życie 

tak bardzo szare, że zarówno Maryja jak i Józef mogli się pytać: ten Bóg, który jak huragan 

wtargnął w ich życie, jakże mógł teraz pozostawić ich samych w okresie tak bardzo ważnym i 

trudnym, gdy oczekiwali narodzin Syna Bożego, gdy ... tyle pytań i niejasności cisnęło się im 

do umysłu? A jednak... I nie tylko wówczas, ale także i wtedy, gdy będąca w dziewiątym 

miesiącu ciąży Maryja musiała udać się wraz z Józefem na spis ludności do odległego o 150 

km Betlejem, krętymi, wąskimi, wyboistymi drogami, na których panował ogromny chaos, bo 

przecież wszyscy podążali tymi samymi drogami, w tym samym czasie¸ w różnych 

kierunkach, na spis ludności. W ciągu tego podróżowania musieli 3-4 razy zatrzymać się na 

nocny odpoczynek w gospodach, gdzie było wielu innych podróżnych. A jak wyglądały te 

gospody? Był to po prostu – jak zaznacza G. Ricciotti w książce Życie Jezusa Chrystusa - 

teren ogrodzony dość wysokim murem z jednym wejściem. Wewnątrz, wzdłuż muru biegło 

zadaszenie, które w niektórych miejscach mogło posiadać także ściany, pośród których 

znajdowało się kilka malutkich pokoików. I to była cała gospoda. Zwierzęta na środku placu, 

który nie posiadał żadnego zadaszenia, podróżni zaś pod zadaszeniem, wzdłuż murów, lub, 

jeśli i tam zabrakło miejsca, pośród zwierząt pod gołym niebem. Pokoiki, jeśli istniały, były 

zarezerwowane dla tych, którzy byli w stanie zapłacić za ich wynajem. W okresie wielkiego 

natłoku podróżujących cena ich wynajmu drastycznie wzrastała. Maryi i Józefa z pewnością 

nie było na to stać. Pośród tego mrowia ludzkiego odbywał się handel, dobijano targów, 

przygotowywano posiłki, załatwiano potrzeby fizjologiczne, itd. 

 W Betlejem nie było nawet tego z tego względu, że albo nie chciano przyjąć rodzącej 

pośród to ludzkie mrowie, albo Maryja wraz z Józefem świadomie woleli poszukać czegoś 

bardziej spokojnego, nawet jeśli miałaby to być wykuta w skale grota przeznaczona dla 

zwierząt. Tak oto Pan Wszechświata, Ten, przez którego i dla którego wszystko zostało 

stworzone, rodził się jako nędzarz. Czyż można wyobrazić sobie jeszcze bardziej krytyczne 

warunki, w których Mesjasz przychodzi na świat?! Dlatego słusznie napisze José Luis Martín 

Descalzo, iż było szaleństwem, czy (jeszcze dosadniej) początkiem szaleństwa to, że Bóg 

rodził się jako człowiek u wrót miasteczka zamkniętego nań zupełnie. 

 Nowe, zupełnie niespodziewane doświadczenie pojawiło się 40 dni później, podczas 

ofiarowania niemowlęcia (jako pierworodnego syna) w jerozolimskiej świątyni. Z ust 



Symeona Maryja usłyszała wówczas: "Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie 

wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie" 

(Łk 2, 34b-35a). Dotychczas wszystkie zapowiedzi były przepojone radością; archanioł 

Gabriel zwiastował, że Syn będzie Królem - Mesjaszem, teraz Symeon dodaje, że będzie 

także sługą cierpiącym, o którym prorokował Izajasz. Oto druga twarz Mesjasza, o której 

Izrael nie bardzo chciał pamiętać. Jezus będzie znakiem sprzeciwu i podziału. A Maryja 

będzie  w centrum tego wszystkiego. J. L. Martín Descalzo napisze, iż Symeon był niemal 

okrutny wobec tej młodziutkiej matki. Po co uprzedzać o nadejściu cierpienia? Smutek 

oczekiwany dwadzieścia lat to dwadzieścia lat smutku. Już nigdy nie będzie mogła 

kontemplować spokojnie swego dziecka. Widząc jego rumieniącą się twarz będzie widzieć w 

niej oblicze dojrzałego Jezusa poszarpane od uderzeń i pokryte plwocinami. Symeon wbijając 

miecz w horyzont jej życia, wbił go w każdy zakątek jej duszy. Dlaczego to niepotrzebne 

okrucieństwo? 

 Być może Maryja i Józef stawiali sobie pytanie, które pozostawało bez odpowiedzi: 

Czyż to naprawdę jest niezbędne? Czyż nie można zbawić ludzi w inny sposób? Gdy patrzy 

się na Maryję w tej scenie powraca bardzo konkretne pytanie dotyczące samej Maryi: 

dlaczego musiała usłyszeć tę przepowiednię już teraz?! Czyżby dlatego, że gdyby ten miecz 

przeszył jej duszę znienacka, niespodziewanie, bez zapowiedzi, byłoby to absolutnie ponad 

jej siły, nie przeżyłaby tego?! Czyżby dlatego, że do przejścia przez tę próbę tak ostrą musiała 

dorastać równolegle ze wzrastaniem Jej Syna?! J. L. Martín Descalzo napisze, iż powracali do 

Betlejem w milczeniu. Droga zdawała się nie mieć końca. Od czasu do czasu spoglądała na 

twarz śpiącego dziecka. Ale nie odnajdywała w niej nic nowego. Twarz dziecka, nic więcej. 

Dziecko, które spokojnie spało. Ale ona w rzeczywistości nie widziała już jego twarzy. 

Widziała tylko miecz na horyzoncie. Miecz wielki i skrwawiony, miecz tak pewny jak zło 

ludzi, tak pewny jak wola Boga. Kiedy przybyli do Betlejem bała się, że ludzie zaczną się 

pytać, jak to możliwe, by ta dziewczyna tak się postarzała podczas kilku godzin podróży do 

Jerozolimy. 

 Takie problemy przeżywała zepchnięta na margines życia ludzkiej społeczności Matka 

Boga Człowieka wraz ze swym małżonkiem oraz mającym się narodzić i nowonarodzonym 

Mesjaszem, który w takich okolicznościach i uwarunkowaniach przychodził na świat, by go 

zbawić. Stanowią oni dla nas niedościgły wzór pokornego podążania, przesyconego 

całkowitym zaufaniem temu Bogu, dla którego niezwykle istotną wartość stanowi ubóstwo 

stojące w drastycznej sprzeczności z bogactwem, stanowiącym wielką wartość dla świata. 

 Dość powszechna praktyka spychania na margines, odrzucenia, czy też poniżania 

człowieka domaga się jednak bardziej całościowej refleksji, którą podjął miedzy innymi 

Ojciec św. Benedykt XVI w swej najnowszej encyklice Caritas in veritate: „Chciałbym 

przypomnieć wszystkim, a zwłaszcza rządzącym zaangażowanym w nadanie nowego kształtu 

ładowi ekonomicznemu i społecznemu w świecie, że pierwszym kapitałem, który należy 

ocalić i docenić jest człowiek, osoba, w swojej integralności: «Człowiek bowiem jest twórcą 

całego życia gospodarczo-społecznego, jego ośrodkiem i celem»” (n. 26). 

 

Myśli do osobistej refleksji modlitewnej: 



 Czy, gdy jestem zepchnięty na margines, potrafię w granicach rozsądku stawać w 

obronie mej godności, walczyć o poszanowanie stażu mej pracy, posiadanych przeze 

mnie kompetencji i kwalifikacji? Czy też jest to utrudnione lub prawie niemożliwe ze 

względu na chore, niemożliwe po ludzku do zmiany relacje w środowisku, w którym 

to się dzieje? 

 Czy potrafię przeżywać to ze świadomością, że na tym świecie nie osiągnie się w 

każdym zakresie prawdziwej sprawiedliwości oraz że nasze życie pośród tego 

dalekiego od doskonałości świata jest jedynie wstępem do pełni życia, w którą 

wejdziemy po przekroczeniu granicy śmierci? 

 Jak rozbrzmiewa, jak rezonuje we mnie prawda, że to ostatecznie nie świat z wielością 

swych chorych struktur decyduje o mojej wartości i wielkości, ale że zawsze jestem 

kimś wielkim i niepowtarzalnym w oczach Boga oraz że dla Boga wielkie są te 

wartości, którymi pogardza i z których szydzi świat?  

 

 

 

GDY W OBLICZU NIEBEZPIECZEŃSTW TRZEBA UCIEKAĆ 

 

Wielokrotnie człowiek ucieka przed sobą samym. O wiele częściej jednak musi 

wycofywać się wobec pojawiających się zewnętrznych zagrożeń i niebezpieczeństw. Dzieje 

się to nie tylko tam, gdzie trwają zbrojne działania wojenne, ale także tam, gdzie splot 

ludzkich nieprzyjaźni, czy wręcz nienawiści nie pozwala na dalszy znośny żywot. Wycofanie 

się może być znakiem dojrzałej roztropności. Może być też całkowitą niezbędnością. Coś 

takiego przydarzyło się nawet Świętej Rodzinie: Maryi, Jej mężowi Józefowi oraz 

maleńkiemu Jezusowi. 

Nie przeminęły dni, by ochłonąć po zatrważającym proroctwie, które Maryja i Józef 

usłyszeli w świątyni jerozolimskiej, o tym, że duszę Maryi przeszyje miecz, gdy podczas snu 

Józef otrzymuje wiadomość, że muszą uciekać do Egiptu, gdyż Herod czyha na życie dziecka. 

A Józef wiedział, że Herodowi żołnierze na koniach będą w stanie w ciągu niewielu minut 

pokonać odległość dzielącą Jerozolimę od Betlejem, tych 8 kilometrów. Nie było czasu na 

długie zastanawianie się. Trzeba było obudzić Maryję, ubrać się pośpiesznie, zabrać to, co 

najpotrzebniejsze i wraz z Dziecięciem uciekać, by być jak najdalej, gdy nadejdzie świt. 

Uciekać nie pozostawiając żadnych śladów, ani nie mówiąc nic nikomu, bo nawet najlepszy 

przyjaciel może zdradzić pod presją terroru.  

 Uciekali, nie przeczuwając oczywiście, jaka tragedia spotka wkrótce Betlejem. 

Malutki Jezus, Ten, przez którego i dla którego wszystko zostało stworzone, jakby mało było 

tego, że rodził się jako nędzarz w stajni, teraz musiał doświadczyć losu uciekiniera na ziemi, 

której był Panem. Staje się on w ten sposób, jak napisze José Luis Martín Descalzo, 

najmłodszym uciekinierem w historii. Przed Nim i po Nim wiele innych niemowląt musiało 

uciekać w ramionach swych prześladowanych rodziców. Ale żadne niemowlę nie było 

prześladowane ze względu na nie samo, gdy zaledwie przyszło na świat. Żadne nie było 



znienawidzone tak szybko. 

 Zawsze pełna trwogi jest tego typu ucieczka, gdy trzeba spać w ciągu dnia w jakimś 

miejscu ukrytym i podróżować nocą, gdy w każdym cieniu widzi się żołnierza Heroda, gdy 

lęk ogarnia na widok każdego człowieka napotkanego po drodze, bo każdy może zapytać, kim 

jesteście, skąd i dokąd idziecie, i dlaczego się tak spieszycie… Uciekać tymi krętymi, 

niewygodnymi ścieżkami wydeptanymi przez ludzi i zwierzęta. Iść nocą poprzez te ustronia,  

a Józef – jak zaznacza J. L. Martín Descalzo - nie był na pewno ekspertem w geografii, 

oznaczało ciągle błądzić, iść i wracać, nie wiedząc w którym kierunku trzeba tak naprawdę 

pójść. Z dobrym przewodnikiem pokonaliby ten dystans w 6 - 8 dni. Skoro jednak szli nocą, 

bez planów, bez dokładnej orientacji, ich podążanie musiało być bardzo długie, zwłaszcza, że 

- po przekroczeniu Gazy - wkroczyli w pustynię. Nikt wówczas nie odważał się przekraczać 

pustyni w pojedynkę. W Gazie oczekiwało się, aż uformuje się karawana, gdyż w większej 

grupie łatwiej było sprostać niebezpieczeństwom, które niosły ze sobą piasek, pragnienie i 

słońce. Nie jest jednak prawdopodobne, żeby Maryja i Józef mogli pozwolić sobie na luksus 

oczekiwania. Gaza należała jeszcze do terytorium Heroda. Oni więc, dopóki nie dotarli do 

ziemi egipskiej, nie mogli czuć się niezagrożeni. Zrobili więc niezbędne zapasy - złoto 

mędrców okazało się teraz opatrznościowe - i weszli między piaszczyste wydmy. 

 Czyż podczas tego samotnego podróżowania wśród potworności pustyni, będącego 

zwierciadłem podążania Narodu Wybranego do Egiptu i z powrotem, Maryja i Józef nie 

zaczynali bać się o to, że brak wody i słońce pustyni osiągną to, czego nie osiągnęły miecze 

Herodowych żołnierzy? A potem, gdy dotarli do Egiptu, gdzie zamieszkali? Jak przeżywali 

spotkanie z obcą kulturą, mentalnością, religią? Jak porozumiewali się z Egipcjanami?  

Tułaczy los ubogich uciekinierów, cudzoziemców ... A potem, po śmierci okrutnego Heroda, 

powrót. Znów przez pustynię, przez którą Naród Wybrany wędrował przez 40 lat, do ubogiej 

rzeczywistości w Nazarecie, by tam zaczynać od początku. 

 Życiowa tułaczka Świętej Rodziny, podejmowana nie z własnego wyboru, ale z 

konieczności i to wówczas, gdy dopiero zaczynała się Ona formować, gdy przychodził na 

świat Boży Syn, niezbędność wycofania się lub wręcz ucieczki, by przeżyć, podążanie w 

nieznane, do obcej ziemi, bez żadnych zabezpieczeń, lęk wobec niepewnej przyszłości, 

rozpoczynanie wszystkiego po raz kolejny od zera, jest ikoną drastycznych trudności, przez 

które przechodzą w swym życiu z powodów osobistych lub zawodowych zarówno 

pojedynczy ludzie, jak i całe rodziny. Źródłem światła i mocy pośród tych doświadczeń może 

być wpatrywanie się, w jaki sposób tego typu trudności pokonywała Święta Rodzina oraz 

zapraszanie Jej do udzielania niezbędnego wsparcia. 

 

Myśli do osobistej refleksji modlitewnej: 

 Kiedy, pośród jakich okoliczności decydowałem się na wycofanie się, na ucieczkę? 

Jaką prawdę o sobie odczytuję z tych doświadczeń? Czy wycofanie się było 

przejawem mojej dojrzałej, roztropnej decyzji? Czy, jak w wypadku Maryi i Józefa 

było pewną niezbędnością? 

 Czy nie wycofywałem się zbyt pochopnie? Czy moje wycofanie się nie okazało się 



niepotrzebną porażką lub nawet dotkliwą osobistą klęską, która doprowadzała mnie do 

wniosku, że jednak zbyt szybko się poddaję? 

 Czy niektóre formy mego wycofania się nie okazywały się ostatecznie ucieczką przed 

sobą samym i przed problemami, które należałoby odpowiedzialnie podjąć, a nie 

przed nimi panicznie uciekać? 

 

 

GDY DOŚWIADCZASZ KUSZENIA POŚRÓD ŻYCIOWEJ PUSTYNI 

 

Bardzo słusznie powiada Roman Brandstaetter: 

"Człowiek codziennie wychodzi na pustynię 

I nie zna granic tej pustyni. 

I codziennie kuszony jest człowiek 

I nie zna granic tej pokusy 

I codziennie walczy ze złem 

I nie zna granic tego zła". 

 Jak to możliwe? Przyjrzyjmy się Jezusowemu przechodzeniu przez pustynię (por. Mt 

4, 1-11; Mk 1, 12-13; Łk 4, 1-13). Pomijając drugorzędny problem, czy szatan stawał przed 

Jezusem jako konkretna osoba, czy też cała walka rozgrywała się w Jezusowym wnętrzu, 

wyczerpanym 40-dniowym przebywaniem na pustyni (bo to właśnie w ludzkim wnętrzu zły 

duch najczęściej atakuje człowieka) postarajmy się zobaczyć, jak przebiega to kuszenie, ku 

czemu kuszony jest Jezus, ponieważ w tym trzykrotnym kuszeniu zawarte jest całe sedno 

wszystkich najpoważniejszych kuszeń, którym poddawany jest człowiek niezależnie od 

czasów, w jakich żyje. Trafnie napisał Dostojewski w "Braciach Karamazow", iż jeśli 

kiedykolwiek na ziemi zdarzył się cud naprawdę wielki, to było to w owym dniu, dniu 

potrójnego kuszenia. Właśnie w ustawieniu tych trzech kwestii jest zaszyfrowany cud. Czyż 

cała mądrość tego świata mogłaby wymyślić coś podobnego, biorąc pod uwagę moc i głębię 

tych trzech pytań, które sformułował wówczas potężny i inteligentny duch na pustyni? Tylko 

ze względu na te trzy pytania można pojąć, że spotykamy się tu z inteligencją nie ludzką, 

ponieważ w tych trzech pytaniach zdaje się być streszczona i zapowiedziana cała późniejsza 

historia ludzka i objawione trzy nierozwiązywalne przeciwieństwa historyczne ludzkiej natury 

na całej ziemi. 

 José Luis Martín Descalzo dodaje, że szatan nie proponuje Chrystusowi wyboru 

między dobrem i złem, ale między dobrem tak, jak chce tego Bóg i innymi pozornymi 

dobrami rodzaju ludzkiego. Popycha Chrystusa na drogi naszej logiki. Proponuje ścieżki 

piękne i olśniewające. Oczywiście bardziej olśniewające od dróg wyznaczonych przez Jego 

Ojca. Bóg wydaje się szary i nudny wobec takiego pełnego wyobraźni kusiciela. Czy Bóg nie 

może znaleźć drogi poprawy świata, która nie prowadzi przez śmierć i cierpienie? Tylko pot i 

krew mają być zbawcami? Szatan proponuje Chrystusowi nie zło, ale coś bardziej 

inteligentnego: zbawienie bez cierpienia, to, co Fulton Sheen określił jako „trzy drogi na 



skróty, by ominąć krzyż”. 

 W pierwszym kuszeniu szatan proponuje Jezusowi, by tak po prostu funkcję zbawcy 

zamienił na posługę reformatora społecznego. Jezus może kamienie przemienić w chleb, 

najpierw, by nasycić siebie, potem, by nasycić także innych. Ostatecznie, czego jak czego, ale 

bezwartościowych kamieni i skał na świecie naprawdę nie brakuje. Starczy chleba dla 

wszystkich. Wreszcie z oblicza ziemi zniknie głód uwłaczający najbardziej elementarnej 

godności człowieka. I nie zaistnieje żadne zło. Gdy zniknie trochę kamieni z pól uprawnych, 

pastwisk, czy nawet tych nagromadzonych na zboczach górskich, grożących lawiną, to i 

ziemia będzie łatwiejsza do uprawy i narzędzia rolnicze nie będą się niszczyły tak szybko, i 

zwierzęta będą miały więcej trawy, wreszcie łatwiej będzie kosić siano, a i wędrówki po 

górach będą bardziej bezpieczne. A więc samo dobro. Na dodatek Jezus zrealizuje marzenia 

ludów, zwłaszcza Narodu Wybranego, to marzenie, które przewija się przez całą Biblię: 

królestwo Boga, w którym wszyscy będą mogli jeść, w którym „obfitość zboża będzie na 

ziemi; na szczytach zaszumią kłosy jak Liban” (Ps 72, 16). Izraelici od wieków w pełnym 

żołądku widzieli wielki znak swej przyjaźni z Bogiem i ograniczali całą nadzieję raju do 

prostej obfitości dóbr materialnych. Czyż wielu ludzi dziś nie ma tego samego pragnienia? 

Czy nie redukują oni do tego, czy nie mylą z tym swej nadziei? Dlatego właśnie szatan 

proponuje to teraz Chrystusowi: jeśli zajmie się zamienianiem na chleby kamieni świata, 

wkrótce wszyscy pójdą za Nim i Jego Słowo nie będzie musiało się wysilać, by znaleźć serca 

otwarte. 

 Tu jednak zaczyna się problem. Według takiej koncepcji chleb (tzn. pieniądz, komfort, 

raj na ziemi, cały materializm) staje się nie pierwszą ważną, ale jedyną ważną sprawą. Jezus 

tymczasem pragnie dać człowiekowi coś więcej niż chleb. On wie, że jeśli zajmie się tylko 

zamianą kamieni w chleby, ludzie będą szli za Nim udając jedynie, że naprawdę przyjmują do 

serca te niełatwe prawdy, które On głosi. Dlatego w ciągu swego życia rozmnoży żywność 

tylko wtedy, gdy będzie to zupełną koniecznością. Będzie głosił coś, co jest tak niezbędne jak 

chleb: miłość, entuzjazm, prawdę, wielką nadzieję. Jezus, w przeciwieństwie do niektórych 

chrześcijan, którzy dziś starają się zredukować całą Ewangelię do zwykłej sprawiedliwości 

materialnej, wie, że samym chlebem nie osiąga się miłości, ale że na drodze prawdziwej 

miłości dochodzi się do słusznego podziału dóbr materialnych. 

 To kuszenie nie przebrzmiało. Ono, zwerbalizowane dwa tysiące lat temu, nadal trwa i 

ciągle stanowi wielką pokusę: ten głos wypowiadający na tysiące sposobów przez różnych 

ludzi i różne ideologie, przy użyciu tysięcznych argumentacji, że tylko chlebem żyje człowiek 

na tej ziemi. Ta pokusa jest tak wielka, że Jezus pragnie na nią odpowiedzieć, więcej, stale na 

nią odpowiada, ale nie tak, jak tego chce szatan. Jezus przemienia Coś w chleb, ale tym 

Czymś nie są zwykłe, bezwartościowe kamienie, lecz Coś o wiele bardziej cennego, Coś 

najcenniejszego, co w ogóle zaistniało na świecie: siebie samego przemienia w chleb, który 

jest chlebem materialnym, ale jest jednocześnie chlebem na życie wieczne. Jezus przemienia 

chleb w siebie i właśnie dlatego On sam staje się Chlebem dla wszystkich. W ten sposób 

rzeczywistość tak bardzo poddaną kuszeniu, narażoną na zło, przeobraża w łaskę. To jest 

najgłębsza i ostateczna odpowiedź Jezusa na pierwszą pokusę szatana na pustyni. Jest to 

najpiękniejsza i najdoskonalsza forma odpowiedzi udzielonej szatanowi, bo zwyciężająca 

nieustannie, w sposób najbardziej Boży, najdelikatniejszy, jaki tylko jest możliwy, tego, który 



zaproponował zamienić coś w chleb. 

 Drugą pokusą, z którą spotyka się Jezus (idziemy tu za wersją św. Matuesza), jest 

pokusa posługi mesjańskiej, pełnej spektakularnych cudów i znaków, które szybko 

zjednałyby Jezusowi tłumy. Dlaczego Jezus nie miałby stanąć na narożniku świątyni i na 

oczach wszystkich nie rzucić się w dół, by wszyscy zobaczyli, jaką mocą dysponuje, by 

zobaczyli, jak całe chóry anielskie spieszą, by nie uczynił sobie żadnej krzywdy. Lud, gdy 

tylko to wszystko zobaczy, natychmiast zegnie przed Nim kolana. Nie potrzeba będzie wielu 

słów, przekonywania, i najważniejsze, nie będzie się umierać w tak potworny sposób na 

krzyżu. 

 Ta pokusa jest jeszcze bardziej przebiegła niż poprzednia. W niej bowiem wystawiona 

jest na próbę sama koncepcja Boga Ojca, jaką Jezus nosi w swym sercu. W niej szatan 

objawia także, jak on sam pojmuje Boga. Dla niego, jak dla wielu uważających się za 

wierzących, Bóg byłby jedynie - używając brutalnego określenia - dojną krową, źródłem 

dobrodziejstw. Dlatego szatan namawia Jezusa, aby skorzystał z Boga, każąc Mu służyć 

swoim własnym interesom. Tu znajduje się klucz diabelskiego kuszenia: demon nie kusi 

Jezusa, domagając się od Niego cudu, aby udowodnić, że jest Synem Bożym, albo dla 

korzyści własnej, ale aby ludzie uwierzyli w Niego. Jest to ta sama pokusa, którą wypowiedzą 

przed Chrystusem, gdy On będzie na krzyżu, aby zstąpił z niego nie dla własnej chwały, ale 

aby mogli naprawdę uwierzyć w Niego (por. Mt 27, 42). 

 Również ta forma pokusy nie jest jedynie pokusą sprzed dwu tysięcy lat. Ona także, i 

jakże często, pojawia się na ustach i w sercach  wierzących różnych epok, także i naszej. 

Może ona objawiać się w przepełnionych wątpieniem pytaniach: czy świętość może odnieść 

jakieś zwycięstwo? Czy nie byłoby lepiej zawierzyć szybkiej, skutecznej i pełnej inteligencji 

mądrości tego świata, zamiast mało skutecznej miłości z taką powolnością przeobrażającej, 

jeśli w ogóle przeobrażającej cokolwiek? Czy nie można by trochę zmiękczyć przesłania 

ewangelicznego, by było bardziej przystępne i czytelne dla człowieka dziś? Czy nie można by 

jednak usunąć krzyża, by chrześcijaństwo mogło być czymś łatwiejszym? Czy naprawdę 

ludzkie drogi nie są bardziej właściwe od Bożych, skoro te ostatnie są tak trudne? 

 Jezus jednak jednoznacznie odrzuca taki sposób wykorzystywania Boga. Gdy 

wreszcie zacznie czynić znaki i cuda, to zawsze ze względu na innych, by służyć innym, 

nigdy zaś, by  służyć samemu sobie. Nie uczyni żadnego znaku uczonym w Piśmie, 

faryzeuszom, którzy domagają się czegoś, co udowodniłoby, że On jest Mesjaszem (por. Mt 

12, 38nn.), nie dokona cudu przed Herodem, nie zstąpi z krzyża. Taki jest wybór Jezusa 

pośród największej Jego próby, taka jest Jego propozycja drogi dla człowieka pośród 

człowieczych prób. 

 W trzeciej pokusie (ciągle według schematu św. Mateusza) kusiciel będzie próbował 

ograniczyć posługę mesjańską (skoro nie udało się jej sprowadzić do wymiaru czysto 

materialnego, ani do błyskotliwości hałaśliwych znaków czynionych "pod publiczkę"), do 

czysto ludzkiego posiadania świata, rządzenia światem, co jest marzeniem tylu ludzi i co było 

także marzeniem ludu izraelskiego. Niech zadowoli się Jezus zwykłym rządzeniem światem, 

a wtedy na pewno zapomni o prawdzie i miłości, albo przynajmniej będzie musiał skorzystać 

z prerogatyw przysługującej mu władzy, by tego typu sprawy podawać do publicznej 



wiadomości. Jezus jednak wie, że szatan może zwyciężyć wszystkich mocnych, ale przegra z 

ubogimi i pokornymi. Wie, że nie pokonają go imperia, ale pokona krew przelana. Nie 

pokonają go ani złoto, ani wojska, tylko jedynie krzyż.  

 Pokusa jest wielka: jeśli przychodzi zbawić świat, nie będzie to dobry początek, aby 

zacząć panować nad nim i uczynić go swoim? Kiedy wszyscy będą Jego poddanymi, wszyscy 

usłyszą Jego głos. Jezus jednak wie, że jeśliby w swoim posłannictwie odwołał się do 

ziemskiej siły, mocy władzy, Jego posłannictwo przestałoby być czytelnym. I że zbawienie 

nie byłoby już zbawianiem, a jedynie zdobywaniem. Dlatego też słusznie zauważył Lanza del 

Vasto, iż Jezus jako pierwszy uczy, że zbawienie nie może nadchodzić przy pomocy siły, 

władzy i bogactwa. 

 Oto trzy pokusy, którym poddany był Jezus. Jest to symbol i synteza wszystkich 

pokus, którym poddawany jest człowiek. Dotychczas zatrzymaliśmy się nad przewrotną ich 

głębią. Popatrzmy teraz, gdzie i kiedy mają one miejsce. "Duch wyprowadził Jezusa na 

pustynię", podaje Ewangelista (Mt 4, 1). I dodaje: "A gdy przepościł czterdzieści dni i 

czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel" (Mt 4, 2-3). Nieprzyjaciel 

człowieka atakuje Cię wtedy, gdy czujesz się słaby i tam, gdzie odczuwasz swoją niemoc, 

słabość. Atakuje wtedy, gdy ty czujesz się wycieńczony, niezdolny do walki, gdzie 

odczuwasz swoją nędzę, gdzie tak łatwo o pomyłkę. Trafnie precyzuje tę taktykę szatana św. 

Ignacy Loyola w jednej z reguł rozeznawania duchowego, wplecionych w dynamikę Ćwiczeń 

Duchowych: 

"(Nieprzyjaciel) zachowuje się także jak wódz na wojnie, gdy chce (jakiś gród) 

zwyciężyć i złupić. Wódz bowiem lub dowódca wojskowy, rozbiwszy obóz i 

zbadawszy siły i środki (obronne) jakiegoś zamku, atakuje go od strony najsłabszej. 

Podobnie i nieprzyjaciel natury ludzkiej krąży i bada ze wszech stron wszystkie nasze 

cnoty teologiczne, kardynalne i moralne, a w miejscu, gdzie znajdzie naszą największą 

słabość (...) tam właśnie nas atakuje i stara się nas zdobyć" (Ćwiczenia Duchowe, n. 

327). 

 Doświadczenie starcia z kusicielem dosięga Jezusa po 40 dniach trwania w 

modlitewnej więzi ze swym Przedwiecznym Ojcem. W życiu ludzkim też mogą się zdarzyć 

takie sytuacje: doświadczyłeś bliskości Pana, tak wiele ci dał, pomógł ci znaleźć odpowiedź 

na tyle wątpliwości, problemów, czy pytań. Odczuwałeś Jego bliskość, ciepło i czułość 

podczas modlitwy. W każdej chwili twego dnia, był twoją radością, której nie mogłeś 

zatrzymać tylko dla siebie, dzieliłeś się Nim (i to była tak bardzo Twoja Dobra Nowina) z 

innymi, którzy może nawet z niedowierzaniem patrzyli na twe zachowanie i twój entuzjazm... 

I oto nagle? Nagle wszystko prysło. Bóg gdzieś zniknął. Ogarnęły cię ciemności, a pośród 

nich pojawiły się nowe lęki, pokusa zanegowania tego wszystkiego, czego dotychczas 

doświadczyłeś, uznania tego za jakiś nielogiczny, zbyt piękny, by był prawdziwy, sen. Na 

dodatek rodzi się wiele nowych problemów, których możliwości zaistnienia wcześniej wcale 

nie podejrzewałeś. To wszystko może pojawić się i może mieć głęboki sens w oczach Boga 

ciągle większego, niezmierzonego. Sens tego przeprowadzania przez ogień próby człowiek 

odkrywa najczęściej niestety dopiero po dłuższym czasie, nieraz po latach. 

 Gdy analizujemy dynamikę próby, której poddany był Jezus na pustyni warto zwrócić 



uwagę na jeden jeszcze istotny element: moment przejścia od sytuacji bliskości Boga Ojca, 

bycia wypełnionym Duchem św. do sytuacji kuszenia jest praktycznie trudny do uchwycenia. 

Człowiek może tu popełnić wielki błąd. Jezus mógłby powiedzieć: Przez 40 dni trwałem   

przesycony Ojcem i Duchem Świętym; jaka cudowna komunia Trójcy Świętej tu na ziemi. 

Jaki wspaniały – mówiąc językiem św. Ignacego Loyoli – czas pocieszenia. Teraz jednak 

odczuwam głód... Tyle tu kamieni... Cóż prostszego, jak zamienić któryś z nich w chleb. 

Wszak moc Ojca i Ducha św. towarzyszą mi. Istotna jest tu kolejna ignacjańska reguła 

rozeznawania poruszeń duchowych: 

"człowiek duchowy, któremu Bóg daje (...) pocieszenie, powinien z wielką czujnością 

i uwagą (…) rozróżnić właściwy czas takiego, aktualnie trwającego, pocieszenia od 

czasu, który po nim następuje, gdy dusza jest jeszcze rozpalona i odczuwa dobroć 

(Boga) i jakby resztki minionego pocieszenia. Często bowiem w tym drugim czasie 

(…) czyni dusza postanowienia i urabia sobie różne opinie, które nie są bezpośrednio 

dane od Boga, Pana naszego. I dlatego trzeba je bardzo starannie badać, zanim się im 

da pełną wiarę i zanim się je wprowadzi w czyn" (Ćwiczenia Duchowe, n. 336). 

Pustynia, miejsce gdzie tak mało jest symptomów życia, gdzie wszystko zdaje się 

mówić o śmierci, o klęsce, miejsce, w którym człowiek jest sam i nikt nie może mu pomóc, 

gdzie odczuwa swą niemoc, małość, gdzie tak łatwo o ciemną rozpacz, może stać się 

"szkołą", w której Tym, który kształci, jest sam Bóg. Ogrom i pustka pustyni, ukazując 

człowiekowi jego słabość i niemoc, zachęca równocześnie do poszukiwania mocy w samym 

Bogu. Tu człowiek staje w nagiej prawdzie przed sobą i przed niezmierzonym Bogiem, który 

wybiera bezkres pustyni, by ukazywać człowiekowi, kim jest człowiek i kim jest Bóg. Taką 

pustynią może być rekolekcyjno-refleksyjny pobyt w jakimś domu rekolekcyjnym, centrum 

duchowości, czy klasztorze kontemplacyjnym. Taką samotnią może też być jakieś miejsce na 

łonie przyrody, chwila ciszy w lesie, parku, nad brzegiem morza, jeziora, czy rzeki… i każde 

inne miejsca, które pozwala nam odejść od rozgwaru świata. Tam możemy pełniej spotkać się 

z Bogiem i z nami samymi.  

 

Myśli do osobistej refleksji modlitewnej: 

 Kiedy doświadczałem lub doświadczam przechodzenia przez pustynię, samotnię? Jak 

długo ono trwało lub trwa? Co mówi mi o tym, że dokonuje się przechodzenie właśnie 

przez pustynię, samotnię? 

 W jaki sposób formuje mnie Bóg pośród mych pustyń? Jaką nicość w nich 

dostrzegam? Jaką nicość we mnie pozwalają mi one dojrzeć? 

 Jakich form kuszenia doświadczałem lub doświadczam podczas mego przechodzenia 

przez pustynię, samotnię? Jak sobie z nimi radziłem lub radzę? 

 

 

 

 



GDY ZMAGASZ SIĘ Z ŻYCIOWĄ BURZĄ 

 

Nasze życie i nasze serce jest scenerią, pośród której rozgrywa się niejedna burza, 

którą trudno jest nieraz uciszyć. We właściwym spojrzeniu na nie może nam pomóc opis 

uciszenia burzy znajdujący się na kartach najdoskonalszej Księgi, jaką posiadamy, Księgi 

Ewangelii. Sytuacja uciszenia burzy na morzu opisana została przez trzech pierwszych 

Ewangelistów (por. Mt 8, 23 - 27; Mk 4, 35 - 41; Łk 8, 22 – 25). Uczniowie wraz z Jezusem 

odpływają, by pośród nocy przeżyć doświadczenie zarezerwowane tylko dla nich, nie dla 

całego tłumu tych, którzy otaczali Jezusa podczas zakończonego właśnie dnia.  

 Z jakim duchowym bagażem odpływają uczniowie? Nie wiadomo. Trzej Ewangeliści 

opowiadający o tym epizodzie, różnią się między sobą w przekazie tego, co mogło 

bezpośrednio poprzedzić to wydarzenie. Uczniowie mogli być jeszcze zauroczeni 

niepowtarzalnym kazaniem na górze i wielością cudów, których dokonał potem Jezus: 

uzdrowienie trędowatego, sługi setnika, teściowej Piotra.... Być może poprzedniego dnia byli 

oni świadkami wstrząsających uzdrowień wielu opętanych i chorych (por. Mt 8, 16). Być 

może to wszystko, co towarzyszyło przeżyciu burzy na morzu to ciąg dalszy Jezusowego 

przesłania zaadresowanego do tych, którzy chcą w sposób szczególny pójść za Nim, 

przesłania, według którego trzeba się zdobyć na wyjątkową wolność wobec wszelkich dóbr i 

ukochać ubóstwo bardziej radykalne nawet od ubóstwa zwierząt i ptaków: "Lisy mają nory i 

ptaki powietrzne - gniazda..." (Mt 8, 20). Trzeba się też zdobyć na wolność wobec 

najbliższych, którzy nie mogą być nigdy ważniejsi od samego Jezusa. Być może zaś - jak 

chce tego Ewangelista Marek - wydarzenie to miało miejsce po całej serii przypowieści: o 

siewcy, o lampie, o mierze, o zasiewie, o ziarnku gorczycy, poprzez które nauczał Jezus nad 

brzegiem jeziora. 

 To wszystko mogło stanowić pejzaż, horyzont tej sceny. Przypatrzmy się jej. Jej 

początek ma miejsce wieczorem: "Gdy zapadł wieczór owego dnia..." - zanotuje św. Marek 

(4, 35). Jezus nakazuje płynąć, choć jest już ciemno. Cóż, być może płynięcie pośród 

ciemności nie stanowiło przesadnej trudności dla tych, którzy w większości byli rybakami, 

oswojonymi z żywiołem wody. Być może tak jak wytrawny piechur potrafi pokonywać duże 

odległości także i nocą, tak i oni pokonają spokojnie pośród nocy dystans dzielący ich od 

przeciwległego brzegu. Być może wiosłowali z większą jeszcze determinacją, by jak 

najszybciej dobić do drugiego brzegu. Faktem jest, że musieli już płynąć dość długo (Jezus w 

tym czasie zdążył położyć się i zasnąć), gdy zupełnie znienacka, nieoczekiwanie - co 

podkreślają Ewangeliści - zerwał się gwałtowny wicher i rozpętała się burza tak ostra, że ich 

życie znalazło się w niebezpieczeństwie: "fale zalewały łódź" - zapisze Mateusz (8, 24), "fale 

biły w łódź, tak, że łódź się napełniała" - dopowie Marek (4, 37), "fale ich zalewały" - jeszcze 

dramatyczniej opisze tę sytuację Łukasz (8, 23). 

 Tego typu burze zdarzają się dość często w tamtym rejonie. Zimne wiatry znad 

Hermonu (o wysokości 2814 m. n.p.m.) i znad gór Libanu wpadają nagle do położonej w 

depresji rozpadliny Jordanu. Od tego ostrego powiewu wody niezbyt głębokiego jeziora 

natychmiast burzą się z niezmierną ostrością. Możemy sobie wyobrazić tę scenę: zupełne 

ciemności, bo jakież światło mogli dojrzeć pośród szalejącej burzy, rozszalały żywioł wody, 



która osacza człowieka dosłownie z każdej strony, tak, że traci się zupełnie orientację w 

przestrzeni; do tego świadomość, że odpłynęło się już daleko od brzegu, że jest się pośród 

ogromu wód, zdanym całkowicie na ich łaskę i niełaskę. Jak bardzo człowiek doświadcza 

wówczas swojej małości, jakże czuje się absolutnie bezbronny wobec ślepego żywiołu, jak 

wzrasta lęk potęgowany przez nieprzeniknione ciemności i przez świadomość, że ten żywioł 

pochłonie, brutalnie przerwie ludzkie życie. Człowiek żegna się w duchu z najbliższymi, 

myśli z rozpaczą o tym, ile spraw niedokończonych...  

 A Jezus? Jezus śpi... Ewangelie niezwykle rzadko mówią o Jezusie śpiącym. Ale 

podkreślają, że właśnie wtedy na łodzi podczas burzy Jezus spał. To niemal niemożliwe, by 

podczas tak dramatycznej sytuacji, gdy woda zalewała łódź, a z szalejącym wiatrem mieszał 

się krzyk ludzi, z rozpaczą walczących o przeżycie, Jezus mógł ciągle spać. A jednak... i ten 

dziwny, zdawałoby się niewytłumaczalny Jezusowy sen też coś znaczy. Czyż nie jest to 

symbol naszego widzenia Boga, gdy przechodzimy przez sytuacje nadzwyczaj krytyczne? 

Jakże trudno jest pośród tych naszych życiowych burz trwać, mając jedną tylko pewność, czy 

może nawet nie pewność, lecz wiarę, że On jest, że jest pośrodku naszego/mojego dramatu, 

nawet, jeśli mam wrażenie, że śpi i nic Go nie obchodzi, co się ze mną dzieje, że nie rozumie 

dramatu mojej sytuacji, nie zna całej potworności stanu, który przeżywam..., gdy zdajemy się 

wołać: "Panie, ratuj, giniemy!" (Mt 8, 25), "nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?" (Mk 4, 38). 

Jakże naprawdę trudno... Właśnie, tak przeżywa świadomość bliskości Pana człowiek, którym 

miotają fale, w którego życiu piętrzy się jakaś potworna burza, człowiek, który traci 

panowanie nad sterem swego życia: Panie, ja tonę, a Ciebie to nic nie obchodzi?! Ja tonę, a 

Jezus sobie najzwyczajniej śpi, jakby nic się nie działo... 

W tego typu sytuacjach ma nam wystarczyć świadomość, że On jest, nawet, jeśli 

mamy wrażenie, że wcale nie interesuje się naszym losem. W przeciwnym wypadku może On 

także wobec nas skierować ten sam zarzut, który wypowiedział wobec swych uczniów: 

„Czemu bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?” (Mk 4, 40). „Gdzie jest wasza wiara?” 

(Łk 8, 25). Właśnie, gdzie jest nasza wiara, gdy zmagamy się z różnymi burzami w naszym 

życiu…?!? 

 

Myśli do osobistej refleksji modlitewnej: 

 Przez jakie życiowe burze dane mi było dotychczas przejść? Jak długo one trwały? 

Jaki miały zasięg? Które z nich rozgrywały się bardziej wokół mnie, a które przede 

wszystkim w moim sercu? 

 Na ile doświadczałem, że jestem pośród nich zupełnie osamotniony, osaczony, zdany 

na łaskę i niełaskę określonych żywiołów, okoliczności, uwarunkowań? Czy miałem 

wrażenie, że opuścili mnie wszyscy, nawet sam Bóg? 

 Czy ostatecznie dostrzegłem towarzyszącego mi dyskretnie w tym czasie Jezusa? Czy 

wyszedłem z tych doświadczeń wzmocniony, mądrzejszy, bardziej dojrzały? Jaką 

życiową mądrość zdobywałem pośród tych trudnych doświadczeń? 

 

 



GDY PORUSZASZ SIĘ PO GRUNCIE TAK NIEPEWNYM 

JAK MORSKIE FALE 

 

W pełnych niestabilności okresach lub momentach naszego życia niejednokrotnie 

mamy wrażenie, że poruszamy się po lotnych piaskach lub że grunt usuwa się nam pod 

nogami. Ewangelie przekazały nam opisy wydarzenia, które naznaczone jest jeszcze większą 

dozą niestabilności, gdyż opisuje poruszanie się po gruncie tak niepewnym jak wodne fale. O 

doświadczeniu tym opowiadają trzej Ewangeliści (por.: Mt 14, 22 - 33; Mk 6, 45 - 52; J 6, 16 

– 21). Zaistniało ono również pośród fal jeziora, tak jakby bezmiar żywiołu wód życiodajnych 

i jednocześnie niosących zagrożenie, stanowił uprzywilejowany teren, na którym pełniejszą 

gamą barw i odcieni zagra dramat ludzkich zmagań pośród sytuacji kryzysowych.  

 Spójrzmy, kiedy ma ono miejsce. Stało się to po pierwszym cudownym rozmnożeniu 

chleba, gdy Jezus nakarmił jednocześnie tysiące ludzi, mając do dyspozycji tylko pięć 

chlebów i dwie ryby. Wcześniej miały miejsce wydarzenia przepojone surową powagą i 

entuzjazmem. Głębokim smutkiem napawała uczniów wiadomość o śmierci Jana Chrzciciela, 

zwłaszcza, że niektórzy z nich byli przedtem jego uczniami. Czyż nie mogły bowiem 

napełniać goryczą wieści o tym, jak ten wielki prorok, prostujący ścieżki Mesjaszowi, 

kończył swe ziemskie życie ścięty mieczem pośród intryg mściwej, podstępnej kobiety?! Z 

tym bólem mieszał się entuzjazm po powrocie z pierwszych wypraw apostolskich (por. Mk 6, 

30). A więc radość z głoszenia Dobrej Nowiny przesycona świadomością, jak drogo można za 

to  zapłacić, nawet własną głową (śmierć Jana), stanowi szerszy horyzont tej historii, dziejącej 

się pośród nocy. 

 Łódź, którą płyną uczniowie, znowu miotana jest falami, bo wiatr jest przeciwny. 

Znowu trzeba wiosłować pod wiatr pośród nocy. Właśnie wtedy Jezus przybliża się jako 

zjawa idąc po jeziorze. Przychodzi "o czwartej straży nocnej" (Mt 14, 25), a więc między 

godz. 3.00 i 6.00, gdy człowieka najbardziej ogarnia sen i gdy byle drobiazg wystarczy, by go 

przestraszyć.  

 Czy właśnie wtedy i w tak niecodzienny sposób przychodzący Jezus chce pomóc 

uczniom? Z przekazu św. Marka wynika, że nie: "Widząc, jak się trudzili przy wiosłowaniu, 

bo wiatr był przeciwny, około czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze, i 

chciał ich minąć" (Mk 6, 48). Jezus zdaje się nie tylko nie pomagać, ale wręcz przeciwnie, 

potęgować sytuację krytyczną swoich uczniów. Do utrudzenia spowodowanego 

wiosłowaniem pośród nocy i przeciwnych fal dołącza trwogę. Zapisze Ewangelista Marek: 

"Widzieli Go bowiem wszyscy i zatrwożyli się" (Mk 6, 50). Mateusz opisze to jeszcze 

dramatyczniej: "Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to 

zjawa, i ze strachu krzyknęli” (Mt 14, 26). Ta trwoga stanowi kolejną próbę Jezusowych 

uczniów. Nie na tym jednak koniec.  

 Do niej dołącza bowiem Jezus próbę kolejną, tak, jakby mało było prób poprzednich. 

Piotrowi, który jak zwykle jest przesadnie zuchwały i nierozważny w słowach i który woła: 

"jeżeli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie" Jezus mówi: "Przyjdź" (Mt 14, 28-

29). Nie ostudza jego zapalczywości, nie sprowadza go - jak to się mówi - na ziemię, ale 

przyzwala, by doświadczył kolejnej próby. A Piotr...? Piotr idzie przez jakiś czas po ruchliwej 



toni, idzie tak długo, jak długo jego wzrok utkwiony jest w Jezusie. Gdy jednak zaczyna 

widzieć, że wzmaga się wicher, a on rzeczywiście idzie po wodzie, zaczyna go ogarniać 

trwoga i zaczyna tonąć. I to zaczyna tonąć ten Piotr, o którym z innych fragmentów Ewangelii 

wiemy, że potrafił bardzo dobrze pływać. Jak wielka, jak paraliżująca musiała być jego 

trwoga… 

 To wydarzenie poucza, gdzie ma być utkwiony wzrok i nakierowane serce człowieka, 

gdy przechodzi przez "niepewny grunt", gdy porusza się pośród niepewności, gdy łódź jego 

życia miotana jest falami, gdy trzeba iść pod wiatr. W sytuacjach prób i doświadczeń, jeżeli 

mój wzrok jest utkwiony w tej Skale, którą jest Jezus, wtedy dojdę. Jeżeli ogarnia mnie 

natomiast z jakiegoś powodu trwoga, wówczas mogę zacząć tonąć. Jezus, który tej nocy nie 

oszczędza swym uczniom kolejnych prób, zdaje się jednocześnie mówić im: 

Uczestniczyliście poprzedniego dnia w cudownym rozmnożeniu chleba?! Jedliście ten chleb?! 

Tak. I to powinno wam wystarczyć, by z mocą, którą daje to doświadczenie, przeżywać każdą 

próbę. 

 Kiedyś Jezus rozmnażał ziemski chleb. Chlebem, który rozmnaża Jezus dziś, jest On 

sam, który jest ciągle pośród nas przede wszystkim pod postacią Chleba Eucharystycznego. I 

dziś do swych uczniów i przyjaciół zdaje się Jezus mówić: Spożywasz często, czy może 

nawet codziennie ten Chleb? Być może współuczestniczysz w Jego rozmnażaniu? A może 

twoją pracą sprawiasz pośrednio, czy też bezpośrednio, że jest On przynoszony na 

eucharystyczny stół? Jeśli tak, to bardzo dobrze, bo Chleb ten spożywany i adorowany może 

dawać ci wystarczającą moc do tego, by przechodzić właściwie przez sytuacje, czy czasy 

krytyczne, pojawiające się pośród twoich nocy, zwłaszcza wówczas, gdy zdajesz się poruszać 

po gruncie tak niepewnym i niestabilnym jak morskie fale.  

 

Myśli do osobistej refleksji modlitewnej: 

 W jakich sytuacjach lub okresach mego życia poruszałem się po bardzo niestabilnym, 

niepewnym gruncie? Z jakim trudem, umęczeniem było to związane? 

 Skąd biorą się te trudne okresy: czy są one spowodowane przeciwnościami 

niezależnymi ode mnie, czy też ja sam funduję je sobie poprzez nieopatrzne 

zachowania i brak refleksji nad konsekwencjami pewnych mych działań? 

 Czy refleksja nad trudnym doświadczeniem, przez które przeszedł Piotr zachęca mnie 

do wyjątkowego wpatrywania się w takich okresach w Chrystusa, do wytrwałego 

kontemplowania Go, do karmienia się Nim, by czerpać z tego moc do właściwego 

przechodzenia przez niepewny czas? 

 

 

 

 

 

 

 



GDY SPOTYKASZ SIĘ Z DRAMATEM ŚMIERCI 

 

Do niełatwej rzeczywistości śmierci, z którą spotykamy się w najprzeróżniejszych 

zakresach na co dzień, nawiązywaliśmy już w siódmym rozdziale, odwołującym się do 

zdawałoby się przedwczesnej śmierci liczącego sobie 120 lat życia Mojżesza. Popatrzmy na 

nią jeszcze raz przez pryzmat krytycznej sytuacji, przez którą przeprowadza Jezus kilku 

spośród swoich najbliższych przyjaciół. Działo się to w Betanii, małej wiosce, liczącej 

niewiele domów, położonej na wschodnich zboczach Góry Oliwnej, wiosce odległej o niecałe 

3 km od Jerozolimy. Właśnie tam dokona Jezus - zdaniem wielu komentatorów i teologów - 

największego cudu, jakiego w ogóle dokonał w swoim ziemskim życiu, wskrzeszenia mocą 

samego słowa człowieka, który od czterech dni spoczywał w grobie. Wskrzeszenie to 

zaistnieje u wrót Jerozolimy, na oczach licznych świadków śmierci i pogrzebu  Łazarza, 

nierzadko bardzo negatywnie nastawionych wobec Jezusa, dokonującego tego znaku na 

niewiele dni przed doświadczeniem własnego przejścia przez bramy śmierci.  

 Jakie są zasadnicze etapy tego wydarzenia? Jezus otrzymuje wiadomość o chorobie 

Łazarza na tyle poważnej, że jego życie jest w niebezpieczeństwie. Gdyby sytuacja nie była 

dramatyczna, nie posyłano by gońca z wieścią do Jezusa, znajdującego się wówczas w 

Zajordaniu, czyli o cały dzień drogi od Betanii. Jednak Jezus, usłyszawszy o ciężkim stanie 

zdrowotnym Łazarza świadomie opóźnia o dwa dni swoje przyjście do Betanii: "Mimo 

jednak, że słyszał o jego chorobie, zatrzymał się przez dwa dni w miejscu pobytu" (J 11, 6). 

Łazarz umarł prawdopodobnie tuż po wysłaniu gońca. Pogrzeb zmarłego odbywał się 

wówczas w Palestynie zazwyczaj w dniu jego śmierci, lub, gdy ktoś zmarł w nocy, grzebano 

go następnego dnia. W ten sposób mamy jeden dzień na dotarcie wysłańca do Jezusa, dwa 

dni, które pozostaje Jezus w miejscu, gdzie dotychczas przebywał, i potem jeden dzień drogi, 

by dotrzeć do Betanii. W sumie cztery dni. Jezus w ten sposób dociera tam w czwartym lub 

piątym dniu po pogrzebie.  

 Dlaczego Jezusowi zależało na tym, by upłynęły aż cztery dni od śmierci Łazarza? 

Żydzi wierzyli bowiem wówczas, że dopiero w czwartym dniu po śmierci danego człowieka 

następuje jego śmierć definitywna, od której nie ma już żadnego odwrotu. Wierzono, że dusza 

zmarłego przez trzy dni po pogrzebie krąży wokół grobu zmarłego, pragnąc połączyć się 

ponownie z ciałem, w którym przebywała dotychczas i dopiero czwartego dnia, gdy rozkład 

ciała postępował, oddalała się od niego na zawsze. Na ten właśnie czwarty dzień oczekuje 

Jezus. Chce przybyć w dniu, w którym absolutnie nikt nie będzie miał już żadnej wątpliwości, 

że Łazarz umarł, że umarł definitywnie, w dniu, w którym jego najbliżsi nie będą mogli mieć 

już żadnej nadziei na jego powrót. W dniu, w którym musiała umrzeć wszelka nadzieja na 

powrót Łazarza, właśnie wtedy przybywa Jezus. 

 W jakiej sytuacji znajdowały się osoby Łazarzowi najbliższe, zwłaszcza jego siostry, 

Maria i Marta? To, co zaistniało, napełniało je nie tylko ogromnym bólem, ale także 

wystawiało na wielką próbę ich przyjaźń z Jezusem. Dlaczego? Jezus nie dość, że nie 

przyszedł natychmiast, to jeszcze posłańcowi, który przybył do Niego z wiadomością o 

chorobie, powiedział: "Ta choroba nie zmierza do śmierci" (J 11, 4). Posłaniec wracający z tą 

optymistyczną wiadomością zastaje Łazarza nie tylko już umarłego, a nawet i pogrzebanego. 



Czyżby więc Jezus pomylił się? A może sobie zadrwił w bardzo nieprzyzwoity sposób z osób, 

które miały go dotychczas za wielkiego przyjaciela!? Do tego dołączały się drwiny Żydów, 

którzy mogli powtarzać ironicznie: cóż, wysłaliście do niego gońca, a jednak nie przyszedł. A 

przecież to jest niby ten, który dokonuje wielu cudów, tylu uzdrowień. Dlaczego nie dokona 

jakiegoś ewidentnego cudu w domu swych przyjaciół?! Tak, on może dokonywać cudów 

jedynie gdzieś tam pośród ciemnej Galilei, gdzie nie ma ludzi wykształconych, którzy 

mogliby się poznać na jego sztuczkach. Tu jednak, u bram Jerozolimy, nie byłoby mu tak 

łatwo z tymi sztuczkami. Mówią nawet, że wskrzesił jakąś młodziutką dziewczynkę i 

młodzieńca z Nain. Ciekawe, czy tak naprawdę oni umarli. A jeśli tam rzeczywiście 

wskrzesił, to dlaczego nie przyjdzie tu wskrzesić Łazarza, o którym wiemy, że naprawdę 

umarł, dlaczego nie dokona cudu tu, gdzie będziemy mogli obserwować każdy jego ruch. A 

może On nie chce przyjść, bo się boi, wszak w Jerozolimie czyhają na jego życie. A więc lęk 

jest u niego potężniejszy niż przyjaźń!?!?!. Tego typu bolesne komentarze jedynie 

rozszarpywały ostre rany powstałe w sercach Łazarzowych sióstr po śmierci brata i jeszcze 

bardziej na skutek zignorowania - jak mniemały - dramatycznego stanu jego zdrowia przez 

Jezusa. 

 Na tym tle możemy pełniej zrozumieć, że nie są one w stanie powitać Jezusa inaczej, 

jak tylko czyniąc Mu ostry wyrzut, który narastał w nich z dnia na dzień: "gdybyś tu był, (…) 

brat by nie umarł" (J 11, 21. 32). Jaka jest na to reakcja Jezusa? On wcale się przed nimi nie 

tłumaczy, wręcz przeciwnie, wystawia je na kolejną próbę, jakby dotychczasowych 

doświadczeń było jeszcze zbyt mało. Jest to niejako egzamin z wiary ludzi przechodzących 

przez sytuację tak krytyczną, że mogła ona zburzyć wszystko, nawet fundamenty wiary. 

Dopiero w klimacie wiary tak wielkiej, że nie zachwiała się pośród bezlitosnych przeżyć i 

niewytłumaczalnego zachowania Boga - Człowieka, będzie On mógł dokonać tego potężnego 

znaku.  

 Mamy więc tu do czynienia z wielką próbą, przez którą przechodzą Marta i Maria. Jest 

to także przepotężna próba, przez którą Jezus przeprowadza swego przyjaciela, Łazarza. 

Tego właśnie człowieka zdaje się Jezus prosić, by zechciał dwukrotnie przejść przez bramy 

śmierci, aby w ten sposób objawiła się Boża moc potężniejsza niż prawo umierania. By 

jednak mogła się objawić, Łazarz, który doświadczył już innego życia po tamtej stronie, musi 

powrócić do tego nędznego życia na tej ziemi.  

 Jezus swym znakiem nie czyni łatwiejszym życia swych przyjaciół, wręcz przeciwnie, 

zdaje się zapraszać ich, by szli drogą szczególnie trudną. Arcykapłani bowiem wkrótce 

postanowią uśmiercić Łazarza, by nie było już na ziemi tego, dzięki wskrzeszeniu którego 

tylu Żydów uwierzyło w Jezusa. Wskrzeszony Łazarz będzie szedł więc odtąd przez życie z 

piętnem śmierci, czyhającej nań ze strony zła wcielonego w ludzką przewrotność. 

 Ten wielki znak, będący ostrą próbą i początkiem trudnego czasu dla Jezusowych 

przyjaciół, jest także wielką próbą dla samego Jezusa, gdyż rozpoczyna on Jego definitywne 

podążanie ku własnej śmierci i ku ostatecznemu zwycięstwu nad nią. To przeogromne dobro, 

które objawiło się we wskrzeszeniu Łazarza - jak każde wielkie dobro - podzieliło ludzkie 

serca. Jedni zdecydowanie opowiedzieli się wówczas za Jezusem. Inni właśnie wówczas 

definitywnie zamknęli się na prawdę. Dzień, w którym Jezus wskrzesił Łazarza, stał się 



jednocześnie dniem, w którym wydano wyrok śmierci na samego Jezusa: "tego więc dnia 

członkowie Najwyższej Rady postanowili Go zabić" (J 11, 53). 

 Jest to doświadczenie całościowo tak trudne dla samego Jezusa, że przeżywając je, nie 

może On powstrzymać łez. Jest to pierwszy wypadek, gdzie Ewangelista mówi o Jezusie 

płaczącym. Słowo, którego tutaj używa, oznacza płacz spokojny, pełen dostojeństwa, 

przepełniony jednak wielkim bólem, płacz, który zdaje się rozrywać skały, kruszyć kamienie. 

Płacz nad tym, że aby objawiła się Boża moc, On, Jezus, "musi" przeprowadzić swych 

przyjaciół przez próby tak wielkie; właśnie przyjaciół, bo co do nich może być przekonany, 

że potrafią w sposób właściwy przez nie przejść. Jest to także płacz nad ludzką 

przewrotnością, która skłania się ku temu, co złe nawet w spotkaniu z wielkim dobrem, płacz 

nad siłami śmierci, które uparcie chcą objawić swą moc tam, gdzie zwycięża życie... 

 Jaki z tego morał dla nas, słabych ludzi, przechodzących przez wiele naszych 

dramatów, ocierających się o prawo bezlitosnej śmierci? Otóż morał może być taki: 

przechodzisz przez jakiś niezmiernie trudny czas? Wznieś swoje oczy, umysł i serce ponad to, 

co cię przygniata, pomyśl dobrze... Być może Bóg proponuje ci swoją przyjaźń...? A być 

Bożym przyjacielem to przecudna rzecz i... potwornie, potwornie ciężka. On przeprowadzając 

cię przez jedną próbę, właśnie wówczas może ci mówić, jak bardzo jesteś Mu bliski, jak 

wielką przyjaźnią cię obdarza, ale to z kolei może być także początkiem kolejnych prób. Bóg 

tych, których kocha, właśnie tych szczególnie doświadcza. Taki jest ten niezmierzony, 

nielogiczny Bóg. Doświadczyło tego wielu z Jezusowych przyjaciół. 

Wspomnę tu o jednym z nich, jakim była św. Teresa Wielka (św. Teresa z Avila). Od 

dzieciństwa przepełniała ją wielka tęsknota za Jezusem i pragnienie trwania w stałym 

zjednoczeniu z Nim. Gdy będąc małym dzieckiem usłyszała kiedyś, że jeżeli ktoś zginie z rąk 

Maurów idzie prosto do nieba, wzięła z rączkę swego młodszego braciszka, wyszła z Avila i 

szła na poszukiwanie Maurów, by ją zamordowali i by w ten sposób jak najszybciej trafiła do 

nieba, gdzie mogłaby być już na zawsze z Jezusem. Gdy potem była już w klasztorze 

karmelitańskim Encarnacion na przedmieściach Avila (było to jeszcze przed reformą 

klasztoru) spotkała kiedyś małe dziecko schodzące po schodach, które zapytało ją: Kto ty 

jesteś? Odpowiedziała: jestem Teresa od Jezusa. Z kolei ona zapytała: A ty kto jesteś? 

Dzieciątko odpowiedziało: a ja jestem Jezus od Teresy. Tak wielka więź mistyczna istniała 

między nimi. Pomimo tego nacierpiała się w swym życiu bardzo wiele, no bo jak to kobieta w 

XVI wieku może reformować tak czcigodny zakon karmelitański. Nacierpiała się przy 

zakładaniu nowych klasztorów. Wszystko to jednak mężnie znosiła. Gdy jednak pewnego 

razu jechała powozem, który podskoczył na jednym z wybojów i przewrócił się, a ona wpadła 

w kałużę pełną błota, podnosząc się z niej powiedziała: Panie Jezu, tym razem naprawdę 

przesadziłeś. Jezus miał jej wtedy powiedzieć: Ja moich przyjaciół doświadczam. A św. 

Teresa, słynąca z dosadnego języka miała Mu wówczas odpowiedzieć z typowym dla niej 

tupetem: I nie dziw się Jezu, że tych masz przyjaciół tak mało. Może i nas zaprasza Pan do 

szczególnej przyjaźni z Nim? 

 

Myśli do osobistej refleksji modlitewnej: 



 Czy mam świadomość, jak bardzo trzeba porzucić ludzkie kategorie i hierarchię 

wartości, którą uznaje świat, gdy chce się wzrastać w więzi z Bogiem i coraz bardziej 

stawać Jego ziemskim przyjacielem? 

 Czy w próbach i doświadczeniach, przez które przechodzę, dostrzegam tylko i 

wyłącznie element negatywny, wobec którego natychmiast się buntuję, czy też jestem 

w stanie dojrzeć w nich trudny lub nawet bardzo trudny dar, pozwalający mi 

zdobywać mądrość życia? 

 Czy stale mam świadomość, że życie na tym świecie jest jedynie bardzo skromnym 

wstępem do prawdziwej pełni życia, która otwiera się przed człowiekiem wraz z 

przekraczaniem przez niego granicy śmierci? 

 

GDY DOŚWIADCZASZ ZDRADY 
 

 Często doświadczyliśmy lub doświadczamy zdrady z czyjejś strony? Dopuszczamy się 

jej my sami? Jeśli prawdą jest, że żyjemy w epoce łamanego słowa, jest także prawdą, że nie 

jest ona niestety rzeczywistością występującą sporadycznie w dzisiejszym świecie. W próbie 

spojrzenia na jej dynamikę oraz motywy, które mogą do niej doprowadzić spójrzmy na 

najbardziej znanego w cywilizowanym świecie zdrajcę, jakim był Judasz oraz przypuszczalne 

motywy, który mogły popchnąć go ku niej. Kim on był? Narodził się jako zdrajca, czy zaczął 

nim być pewnego dnia? Kochał czy nienawidził Jezusa? A może kochał Go i nienawidził 

równocześnie? Był dobrym człowiekiem, gdy Jezus wybrał go na apostoła, czy też został 

wybrany dla zdrady, po to, żeby zdradzić? Co myślał o Jezusie? Czy dotarł do uwierzenia, do 

poznania, do przypuszczenia, że On mógł być Bogiem? Kiedy, jak i dlaczego szatan wszedł 

do jego duszy? Jakie były prawdziwe, najgłębsze motywy zdrady? Oto łańcuch pytań, z 

których nie wszystkie doczekają się odpowiedzi na tym świecie. Między nimi zamknęły się 

drzwi tajemnicy przypieczętowanej samobójstwem. Jednak człowiek poszukiwał, poszukuje i 

będzie poszukiwał odpowiedzi. Będzie mówił, że postać Judasza prześladuje go. Być może 

dlatego, iż Judasz zdaje się być do niego bardzo podobny. Dzisiejszemu człowiekowi nie 

wystarczą stare wyjaśnienia. I dlatego poszukuje. A nie znajdując, tworzy. I potem odkrywa, 

że żadna hipoteza nie nasyca, ponieważ nie jest lepsza od poprzedniej. Ewangeliści byli 

niezmiernie oględni w mówieniu o tej postaci. Tak jak malarze, którzy w ciągu wieków 

zapominali o jego wyglądzie, malowali go od tyłu, albo jako uciekający cień. Biorąc pod 

uwagę dane historyczne, Judasz jawi się nam jako postać z tragedii, z której zaginęło 

wszystko oprócz sceny końcowej. Znamy rozwiązanie, nie znamy natomiast danych, które do 

niego doprowadziły. Oto sześć podstawowych hipotez starających się wytłumaczyć fenomen 

Judasza. 

 Przez wiele wieków wyjaśnienie misterium Judasza znajdowano w chciwości. 

Interpretując w sposób absolutnie dosłowny zdania ewangeliczne malowało się obraz Judasza, 

który miał obsesję na punkcie pieniędzy, który sprzedał swego Mistrza, aby na tym zarobić. 

Być może w ten sposób chciano znaleźć kogoś, na kogo można by było zrzucić całą 

odpowiedzialność za potworny los Jezusa, by móc uspokoić własne sumienie. Wydaje się 

jednak rzeczą jasną, że misterium Judasza wykracza poza zwykły problem chciwości. Jeśliby 

uczeń, który sprzedał Chrystusa, szedł za Nim tylko z racji ekonomicznych, nie jest się w 

stanie zrozumieć, dlaczego nie poszukał sobie towarzystwa bardziej rentownego niż uboga 

grupa, która szła za Jezusem. I nawet, gdyby Judasz był nie za bardzo inteligentny, wcześniej 

niż po miesiącu zdałby sobie sprawę, że niewielkie może mieć nadzieje ekonomiczne idąc za 



Jezusem, będącym zwolennikiem radykalnego ubóstwa. Trudno zrozumieć też, by prawdziwy 

chciwiec zażądał za Chrystusa tak mało. Trzydzieści srebrnych sykli to na pewno nie był 

napiwek, jak mówi wielu komentatorów. Trzydzieści sykli to było tyle, ile Judasz zarobiłby 

pracując 120 dni przy winorośli lub w pasterstwie, jako, że normalna zapłata za dzień pracy 

wynosiła 1/4 srebrnego sykla. Nawet jeśli była to suma dość duża, biorąc pod uwagę mizerną 

ekonomię Palestyny tamtych czasów, nie była to suma wystarczająco wielka, by 

zrekompensować w jakiś sposób zdradę mistrza lub przyjaciela. Jest też rzeczą trudną do 

zrozumienia, by prawdziwy chciwiec, nawet jeśli odczuje skruchę, pozbył się otrzymanych 

pieniędzy w taki sposób, jak to uczynił Judasz. Psychika stuprocentowego chciwca jest o 

wiele bardziej wykrętna od tej, która objawia się w kimś, u kogo chciwość zajmuje jedynie 

pewną część serca.  

 Wielu autorów uważa, że w sercu Judasza była wielka miłość do Chrystusa, która 

zeszła z właściwej drogi i przeobraziła się w nienawiść. Niektórzy sugerują, że istniały w nim 

co najmniej dwie miłości: jedna do pieniędzy, która doprowadziła go do zdrady Jezusa, druga 

natomiast do Jezusa. Ta druga była być może nawet potężniejsza od pierwszej, ponieważ gdy 

już dokonała się zdrada, nakazała mu zwrócić to, co otrzymał, odwołać zdradę, boleć nad 

ofiarą i w końcu zabić się z rozpaczy. Jeśli jednak kochał Jezusa, dlaczego zdradził? Może 

dlatego, że jego miłość była wielka, ale nie bezkompromisowa. Główną przyczyną 

przeobrażania się miłości Judasza do Jezusa w nienawiść mogła być zazdrość o to, że to nie 

on, ale Piotr został wybrany na szefa grupy, albo o to, że Jezus zdawał się bardziej kochać 

innych uczniów niż jego, lub też o to, że Maria Magdalena za bardzo spoufalała się z 

Jezusem, itd. 

 Trzecia hipoteza mówi o nieznośnej świętości, świętości nie do wytrzymania. Nie jest 

bowiem tak łatwo żyć obok człowieka bardzo świętego, którego myśli, osądy, działanie są 

bezwarunkowo zakorzenione w Bogu i bezgranicznie nakierowane na Niego. Byłoby rzeczą 

absurdalną wyobrażać sobie, jak to jest wspaniale żyć obok świętego, a tym bardziej Syna 

Bożego, i że już z tego tylko względu automatycznie stajemy się lepsi. Mógł nadejść taki 

moment, w którym Jezus mógł stać się po prostu nie do zniesienia dla Judasza, który ciągle 

słyszał o konieczności ponadludzkiej czystości, o konieczności nieustannych wyrzeczeń, 

życia ubogiego, o gotowości do poświęceń, do ofiarowania się za innych, o przebaczaniu w 

nieskończoność. W człowieku, który ciągle tego słucha, może zrodzić się irytacja na samą 

myśl, o możliwości kolejnego spotkania i usłyszenia po raz któryś z rzędu tego, czego nie jest 

się w stanie już znieść. Wtedy rodzi się ślepy opór, nienawiść wobec świętości. Objawia się 

on w krytykowaniu absolutnie wszystkiego, co dotyczy świętego, aż dochodzi się do punktu, 

w którym nie potrafi się znieść widoku jego osoby, a tym bardziej każdego jego gestu czy 

słowa. To mógł być ten moment, w którym Judasz przeszedł w głębi swego serca do obozu 

wrogiego Jezusowi. Człowiek bowiem ma to do siebie, że kocha słońce, ale tylko wtedy, gdy 

jest ono wystarczająco daleko, tak, że nie może poparzyć, czy spalić. Co innego jest jednak, 

gdy to słońce mieszka pod tym samym dachem, pod którym ja mieszkam. 

 Czwarta hipoteza widzi w Judaszu faryzeusza z przekonania. Dlaczego? Judasz był 

jedynym nie Galilejczykiem w grupie apostolskiej. Nie wiemy, skąd w rzeczywistości 

pochodził. Jedyną wskazówkę stanowi dla nas przydomek, który otrzymał od swego ojca: 

Iskariote. Przez wiele wieków przydomek ten tłumaczono jako Ish Keriot, czyli człowiek z 

Keriot, wsi, którą niektórzy geografowie umieszczali w pobliżu Silo, inni w pobliżu Hermonu 

w Judei. Dziś naukowcy dyskutują nad tą etymologią i wielu spośród nich woli teorię, według 

której słowo to miałoby pochodzić od skrytobójcy, co oznaczałoby, że - jak to wkrótce 

zobaczymy - rodzina Judasza mogła należeć do grupy zelotów. Jeśli rzeczywiście Judasz był 

jedynym apostołem pochodzącym z Judei, dzielił go duchowy dystans od pozostałych 

apostołów. Żydzi bowiem gardzili Galilejczykami, uważali ich za religijnie nieczystych i 



heretyków. W wypadku Judasza uczucie frustracji z powodu nie otrzymania pierwszeństwa 

mogło wzrastać motywowane przez uczucie wyższości nad współtowarzyszami. Mógł nawet 

dojść do przekonania, że królestwo głoszone przez Chrystusa to tylko jakiś ruch galilejski, i 

jako taki mógł oznaczać bunt przeciwko najwyższej władzy duchowej Jerozolimy. Jeśli 

Judasz pochodził z Judei, musiał czuć się religijnie o wiele bliżej faryzeuszy niż pozostali 

apostołowie. Być może nawet prowadził podwójną grę, a jego serce znajdowało się pośrodku 

między Jezusem i faryzeuszami, przyciągane przez Prawo i przez przesłanie Chrystusa. Mógł 

on pójść za Jezusem z tego względu, że widział w Nim prawdziwego odnowiciela czystości 

wiary. Jednak pewnego dnia mógł dojść do zrozumienia, że to, co On przepowiadał, było 

jakąś inną wiarą, która zakładała całkowite zniszczenie tradycyjnej wiary Żydów. Dlatego też 

Go wydał, aby wyeliminować nieprzyjaciela swego ludu i jego religijnych tradycji. 

Modna jest dziś hipoteza zeloty. Ostatnie dziesięciolecia odkryły, że kontekst 

polityczny ziemskiego życia Jezusa był o wiele bardziej napięty niż to sobie dotychczas 

wyobrażano. Słowo "Iskariota" jest dziś interpretowane nie jako oznaczające pochodzenie z 

Keriot, ale jako skrytobójca. Skrytobójcy byli najbardziej radykalni pośród zelotów. Samo 

imię Judasz, które było w Izraelu imieniem o wielkich tradycjach wojennych, mogło zostać 

nadane chłopcu przez rodzinę rewolucyjną. Czy możemy na podstawie tego wnioskować, że 

Judasz był zelotą, który wkręcił się do Jezusowych szeregów, widząc w Nim rewolucyjnego 

przywódcę, i który pewnego dnia zawiódł się, widząc, że rewolucja Jezusa nie była taką, o 

jakiej marzył? Istnieją pewne dane popierające to przypuszczenie. Judasz był politycznym 

realistą. Wiedział, że Jezus ze swą władzą mógł zniszczyć całkowicie rzymską potęgę, łącznie 

z Rzymem i jego legionami. Nie mógł jednak wyobrazić sobie, że ktoś będzie dysponował 

taką mocą, nie wykorzystując jej do zmiecenia Rzymu i jego potwornych kolaborantów. 

Kiedy Judasz zdradził nie zrobił nic więcej poza przyłączeniem się do swoich. 

Ostatnia, szósta hipoteza, jest w miarę młoda. Według niej źródłem zdrady był strach, 

który w najbardziej czarnych godzinach człowieka jest jednym z najniewłaściwszych 

doradców i który może wówczas doprowadzić człowieka zatrwożonego do czegoś, co byłoby 

nie do pomyślenia, gdyby nie znajdował się on w stanie zagrożenia. Człowiek osaczony może 

przeobrazić się w drapieżne zwierzę. By ocalić swoją skórę zdolny jest sprzedać nawet swego 

własnego ojca. Wobec strachu znika nie tylko rozum, ale także jakikolwiek sentyment. 

Historia pełna jest dramatycznych przykładów tego typu. Judasz mógł bać się, że sanhedryn 

nie zadowoli się jedną ofiarą i że skaże wszystkich, którzy od dłuższego czasu szli za 

Jezusem. Owładnięty strachem - który mógł być formą, poprzez którą posłużył się nim szatan 

- myślał, żeby zaatakować i w ten sposób, poprzez zdradę, ocalić swe życie. Niewiara i 

tchórzostwo mogły być haniebnymi powodami haniebnego czynu. 

 Oprócz tych sześciu hipotez, które starają się od strony psychologicznej odczytać 

skromne dane o Judaszu przekazywane przez Ewangelistów (por. Mt 26, 47-56; 27, 3-10; Mk 

14 43-52; Łk 22, 47-53; J 18, 1-11: Dz 1, 16-20), istnieje cała gama innych hipotez, które są 

bardziej owocami fantazji niż rzetelnej refleksji nad danymi przekazanymi przez 

Ewangelistów, będących jedynymi źródłami wiedzy o Judaszu. Wymieńmy je pobieżnie. W 

apokryficznej Ewangelii dwunastu Apostołów całą winę za zdradę Judasza przypisuje się jego 

żonie, która wyśmiewała się ze swego męża, narzekając, że tak mało udaje mu się skraść ze 

wspólnego trzosa apostołów, za który był odpowiedzialny, jako skarbnik grupy. To ona 

przymuszała go, by przyniósł jej w końcu więcej pieniędzy, uzyskanych za wszelką cenę, 

choćby za zdradę Mistrza. W apokryfie nazywanym Ewangelią Judasza Judasz, odkrywszy, 

że Jezus miał umrzeć na skutek zdrady, zaakceptował, pośród przeogromnego bólu i smutku, 

jako niemalże męczennik, misję bycia zdrajcą. Judasz w ten sposób miałby być niezbędnym, 

choć negatywnym narzędziem odkupienia. Ślady takiego spojrzenia na Judasza znajdujemy w 

wielu dziełach XX wieku. Frieberger w powieści zatytułowanej: Szymon Piotr, rybak 



przedstawia Judasza jako tego, który w rzeczywistości nie chciał zdradzić Chrystusa. Widząc 

Go jednak niezdecydowanego i osaczonego coraz bardziej przez nieprzyjaciół, chciał 

popchnąć Go ku sytuacji granicznej, z której nie miałby już innego wyjścia, jak tylko to, by 

użyć całej swej władzy. Judasz był pewien, że Jezus dokona wielkiego, oszałamiającego cudu 

i wyrwie się z pęt śmierci. Gdy Jezus jednak umarł, Judasz pojął swój błąd i powiesił się. W 

podobny sposób René Schowb w swej książce pt.: Pięć misteriów w kształcie retabulum 

rysuje obraz Judasza, który nie do końca wie, czy Jezus jest Bogiem, czy też jakimś 

uzurpatorem. Dlatego też wydaje Go na śmierć, by można było odkryć, kim On jest 

naprawdę. Michel de Ghelderode w Barabaszu sugeruje, że to jakaś inna siła popchnęła 

Judasza ku zdradzie. Judasz wyznaje tam: Nie wiedziałem, co czyniłem. Jakaś mroczna siła 

sprawiła, że to zrobiłem. Podobnie patrzy na Judasza Marcel Pagnol w swej książce Judasz. 

Jeszcze bardziej skomplikowany jest Judasz w sztuce teatralnej Puget i Bost pt.: Pewien 

Judasz, gdzie przedstawiony jest jako jedyny z apostołów, który naprawdę rozumie 

Chrystusa, jedyny, który w rzeczywistości Go nie zdradza. Wychodząc od całkowicie 

negatywnej wizji ludzkości, Judasz uważa, że musi pomóc Jezusowi, musi Mu wytłumaczyć, 

że będąc Bogiem - Człowiekiem, za bardzo stał się człowiekiem. W ten sposób Jezus się 

skalał. Dlatego też Judasz wydaje Go, by Go ocalić, by przymusić Go do zaistnienia znowu 

jako Bóg, przymusić Go do czynu naprawdę boskiego, którym miałoby być 

zmartwychwstanie. Można by w ten sposób, puszczając wodze fantazji, mnożyć hipotezy 

próbujące wyjaśnić misterium Judasza. Jesteśmy jednak zobowiązani bazować na skromnych 

danych ewangelicznych, które przekazują nam dużo więcej prawdy niż najprzeróżniejsze 

fantazje. 

 Pierwsza wielka tajemnica Judasza to jego powołanie. Nie wiemy, co skłoniło go do 

pójścia za Jezusem. Gdy spotkał się z Jezusem, miał swoje defekty, swe słabe strony. Miał je 

jednak także Piotr, który był człowiekiem gwałtownym, zmiennym, niestałym. Miał je 

Tomasz, który był nieufny, nieskory do uwierzenia w coś. Jeśli Judasz był chciwy, jego 

chciwość nie była czymś gorszym od gwałtowności Piotra, czy też od nieufności Tomasza. 

Myślenie o tym, że Chrystus wybrał go, by był zdrajcą nie za bardzo da się pogodzić z 

całością przesłania Jezusowego. To, że Jezus mówił, iż jeden z Jego uczniów miał go 

zdradzić, nie oznaczało wcale, że zdrajcą mógł być tylko i wyłącznie Judasz. Judasz był 

wolnym człowiekiem. Jego ambicja i chciwość, zachłanność mogłyby w kontakcie z Jezusem 

zanikać albo też przeobrażać się w postawę pozytywną. Jezus przyjął go z miłością, tak jak 

innych. Modlił się za niego, tak jak za wszystkich innych, w przeddzień jego wyboru. 

Judaszowy sposób zachowania w kolegium apostolskim musiał być bardzo podobny 

do sposobu zachowania się pozostałych. Nie jawił się jako przysłowiowa czarna owca w 

stadzie bielusieńkich apostołów. Kiedy podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus ogłasza, że jeden z 

dwunastu go zdradzi, oczy wszystkich Jezusowych uczniów nie kierują się na Judasza, jak 

gdyby wiedzieli, że to właśnie on będzie zdrajcą. Wręcz przeciwnie, wszyscy zaczynają 

wypytywać samych siebie, zastanawiając się, kto z nich mógłby być zdrajcą. Aż do tego 

definitywnego momentu nikt z nich nie podejrzewa Judasza o to, że to właśnie on jest zdrajcą. 

W Judaszowym sercu było wiele ambicji czy ziemskich nadziei. Istniały one jednak także w 

pozostałych apostołach. Wszyscy przecież dyskutowali, kto z nich jest największy, wszyscy 

spierali się o pierwsze miejsca, a Jakub i Jan pomimo, że i tak byli uprzywilejowani w grupie, 

chcieli z pomocą swej matki załatwić sobie pierwsze miejsca w królestwie Jezusa. Piotr 

otrzymał naganę tak mocną, że Judasz nigdy podobnej nagany z Jezusowych ust nie usłyszał. 

 Podczas namaszczenia Jezusa w Betanii, na niewiele dni przed męką Jezusa, Judasz 

zdobywa się na ostrą reakcję wobec gestu Marii: "Czemu to nie sprzedano tego olejku za 

trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim?" (J 12, 5). Niektórzy obecni tam Żydzi, 

nieprzyjaźnie nastawieni do Jezusa zdali sobie sprawę, że w Jezusowej grupie nie ma 



jednomyślności, że są podziały. Być może z tego postanowili skorzystać, by dopiero wówczas 

poszukać sobie w Jezusowej grupie kogoś, kto chciałby z nimi współpracować. Tym kimś 

stałby się oczywiście Judasz. Gdy to Judaszowi zaproponowano z pewnością poczuł się tym 

zaszokowany, ale przez cztery następne dni idea ta mogła stawać się dla niego coraz bliższa. 

 Czy Judasz był jedynym zdrajcą? Jesteśmy tu już w takim punkcie, gdzie praktycznie 

nikt z Jezusowych uczniów nie rozumie Jezusa. W taki czy inny sposób każdy z nich zdradził 

Jezusa choćby poprzez fakt ucieczki od Niego, porzucenia Go. Wszystkich ogarnął lęk. 

Jednak Judasz miał serce o wiele bardziej zranione, by oprzeć się pokusie. To, co stało się w 

jego duszy w ciągu tych czterech dni pozostanie dla nas tajemnicą. Możemy szukać tysięcy 

wyjaśnień, ale problem pozostanie otwarty tak jak otwarta jest przepaść zła. Możemy też 

szukać tysięcznych prób poradzenia sobie z faktem własnej lub doznanej zdrady. Wszystkie 

one będą jednak dalekie od doskonałości, jeśli będziemy to czynili bez odwołania się do tego, 

co proponuje zdradzony Bóg-Człowiek, Jezus Chrystus, który w niczym nie zawinił, który 

jest samą Miłością… 

 

Myśli do osobistej refleksji modlitewnej: 

 Kiedy doświadczyłem zdrady? Kto mnie zdradził? Jak przypuszczam, dlaczego to 

uczynił? Jak przeżywałem lub nadal przeżywam ten fakt zdrady? 

 Czy w moim własnym życiu nie brakuje takich dni, w których porzucam prawdę, 

najświętsze uczucia lub miłość dla jakiejś próżności, zemsty, złości, zmysłowości, 

ziemskiej pewności? Czyż nie jest to nierzadko więcej niż 30 srebrników, 

równowartość zapłaty za 120 dni słabo wynagradzanej pracy? 

 Czy w związku z tym nie możemy powiedzieć, że każdy z nas przyczynił się do 

Judaszowej zdrady, że wszyscy uczestniczyliśmy w gromadzeniu tych trzydziestu 

srebrników, o których marzył Judasz, że Judasz i Kajfasz to po prostu ludzie, którzy 

reprezentują nas samych? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NA TRUDNY CZAS 
Spis treści: 

 

1. Gdy trzeba iść w nieznane 

2. Gdy wydaje się, że tracisz kogoś lub coś najdroższego 

3. Gdy doświadczasz odrzucenia przez bliskich 

4. Gdy zagrożone jest życie najbardziej bezbronne 

5. Gdy stajesz się nikim 

6. Gdy musisz podjąć całkowicie przerastające cię wyzwanie 

7. Gdy ktoś odchodzi nie ukoronowawszy swego dzieła 

8. Gdy załamuje się twoja dotychczasowa wiara 

9. Gdy wali się cały twój świat 

10. Gdy konfrontujesz się z występnymi 

11. Gdy ogarnia cię rozpacz 

12. Gdy zniewala cię moralny niepokój 

13. Gdy źli triumfują 

14. Gdy chcesz złorzeczyć 

15. Gdy siejesz pośród łez 

16. Gdy wołasz z głębi twych ciemności 

17. Gdy spotykasz się z czymś, co wydaje się niewytłumaczalne 

18.  Gdy trzeba zawierzyć znakom tak słabym jak sen 

19. Gdy zostajesz odepchnięty na margines 

20. Gdy w obliczu niebezpieczeństw trzeba uciekać 

21. Gdy doświadczasz kuszenia pośród twej pustyni 

22. Gdy zmagasz się z życiową burzą 

23. Gdy poruszasz się po gruncie tak niepewnym jak morskie fale 

24. Gdy spotykasz się z dramatem śmierci 

25. Gdy doświadczasz zdrady 

 


