
Federico Tartaglia - "Czas przeczytać Biblię" 

( i powiem ci, jak to zrobić! ) 

Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2019 

 

Księga Jonasza - rewolucyjna księga 

 
 

Czytałeś kiedyś Księgę Jonasza? A jeśli ją przeczytałeś, czy zauważyłeś, że to 

prawdziwie rewolucyjny tekst? Jeżeli jednak go nie znasz, myślisz, że przesadzam? 

➢ Czemu więc nie przeczytać tej Księgi? 

Nie stwarza problemów zwłaszcza jej objętość, zaledwie cztery rozdziały, nie ma 

zatem kłopotu z czasem. 

➢ A trudność w lekturze? 

Księgę Jonasza klasyfikuje się zwykle jako prorocką, ale nie jest to tekst równie 

skomplikowany, jak wypowiedzi innych profetów. Specjaliści nazywają go nowelą 

hebrajską, długą przypowieścią. Tak, myślę, że Jezus chciałby tę przypowieść 

opowiadać i nią się inspiruje. 

Nie przesadzam, Księga Jonasza miała głęboki wpływ na Jezusa, który mówiąc o 

swojej śmierci i zmartwychwstaniu, nieprzypadkowo odniesie się do trzech dni 

Jonasza we wnętrzu ryby. 

Tak, bowiem prorok zostaje wrzucony do morza i wielka ryba go pożera, by go 

następnie wypluć po trzech dniach. Obraz, który zapewnił powodzenie tej 

fantastycznej książeczce. 

❖ Żydzi czytają ją przez cały dzień Jom Kippur.  

❖ W greckiej liturgii prawosławnej odczytuje się ją w Wielką Sobotę, 

natomiast  

❖ w rycie ambrozjańskim, praktykowanym w Mediolanie i okolicach, ten tekst 

otwiera Triduum Paschalne. 

❖ Jonasz jest jedynym prorokiem Starego Testamentu, którego imię pojawia 

się w Koranie, gdzie występuje jako Junus, co po arabsku znaczy "Ten od 

ryby". Mahomet wymienia go wśród apostołów Boga, a jego postać pod 

krzewem rycynusowym (który przybiera postać dyni) obecna jest                         

w bliskowschodnich przedstawieniach artystycznych. 



Na zakończenie mógłbym również nawiązać do wieloryba z Moby Dicka albo, żeby 

pozostać bliżej nas, do wieloryba Pinokia i Dżepetta, ale  

zatrzymam się przy papieżu Franciszku, który niedawno opisał jedną                           

z najniebezpieczniejszych chorób człowieka wierzącego: syndrom Jonasza. 

"On sprawia, że czujemy się doskonali i czyści, jakbyśmy wyszli prosto z 

pralni, w przeciwieństwie do tych, których uważamy za grzeszników, czyli 

skazanych na konieczność radzenia sobie bez jakiejkolwiek  naszej pomocy. 

Jezus natomiast przypomina nam, że do zbawienia niezbędne jest pójście za 

znakiem Jonasza, czyli miłosierdziem Pana". 

Na pierwszy rzut oka Księga wydaje się sympatyczną i ironiczną historyjką, która 

nie ma nic wspólnego z powagą niektórych świętych tekstów. 

Tak, bo na samą myśl o człowieku we wnętrznościach ryby - chce się śmiać z 

naiwności tego wyobrażenia. To jednak tekst drwi sobie z czytelnika. 

Pewna moja mała przyjaciółka zapytała: Czy Jonasz naprawdę istniał?". 

Odpowiedziałem: "Obawiam się, że nie. Ale istniał ten, kto go opisał!". 

 

Zupełnie jasne jest to, że głównym tematem Księgi jest stosunek Izraela do 

narodów obcych, ściślej mówiąc - narodów wrogich. Jeśli założymy, że Księga 

powstała prawdopodobnie w okresie reformy Ezdrasza, to znaczy, że to tekst 

wywrotowy! 

 

W okresie dominacji perskiej Ezdrasz otrzymał specjalne uprawnienia, aby 

przeprowadzić reformę religijną. W 7 rozdziale Księgi, która nosi jego imię, czytamy: 

"I każdy, kto nie wykona Prawa Boga twojego albo rozkazu królewskiego, będzie 

niechybnie skazany na śmierć albo na wygnanie, albo na karę pieniężną, albo na 

więzienie". A Ezdrasz doprowadził do wydalenia z kraju wszystkich cudzoziemskich 

niewiast. 

W każdej jednak szanującej się epoce gorliwości i oczyszczenia pojawia się głos, 

który wyłamuje się z chóru, tak jak opisuje to również Księga Ezdrasza:  

"Tylko Jonatan, syn Asahela, i Jachzejasz, syn Tikwy, sprzeciwili się temu, a 

Meszullam i lewita Szabbetaj ich poparli". 

Lubię wyobrażać sobie, że właśnie od tych czterech odważnych zaczęła się historia 

z księgi Jonasza, która zaskakuje komicznym tonem całej opowieści. Jakby chodziło                                  

o pokazanie, jak żałośni są ci, którzy usiłują ograniczyć Boskie miłosierdzie tępymi 

zasadami religijnych podziałów. 

 



Księga Jonasza to przypowieść adresowana do wszystkich, który chcieliby 

Boga mniej miłosiernego i bardziej władczego, mniej wyrozumiałego i bardziej 

mściwego ... oczywiście wobec innych! 

 

To opowiadanie czyta się jednym tchem. Bóg powołuje Jonasza i każe mu udać się 

do Niniwy, stolicy Asyrii, tej, która zniszczyła królestwo północne w 721 roku                        

i wobec której prorok Naum okazuje niechęć w każdym punkcie swego tekstu:  

"Biada miastu krwawemu! Całe kłamliwe i grabieży pełne [...] wszyscy, którzy 

usłyszą wieść o tobie, w dłonie klaskać będą nad tobą, bo na kogóż nie 

przechodziła wciąż twoja niegodziwość?". 

Jonasz ma wzywać do nawrócenia i głosić, że jeśli mieszkańcy Niniwy zmienią 

zachowanie, Bóg ulituje się nad nimi. Jonasz nie zgadza się i wsiada na statek, który 

płynie do Hiszpanii, do Tarszisz; wielka burza na morzu, marynarze wzywają każdy 

swego bóstwa, tymczasem Jonasz ... cóż, Jonasz śpi! Śpi, kiedy sroży się nawałnica              

i odbywa się pierwszy w historii przypadek modlitwy ekumenicznej. Wszyscy 

marynarze modlą się do swego bóstwa, tylko Jonasz śpi. 

Kiedy go budzą, Jonasz wszystko wyjaśnia i prosi, by go wrzucono w morze, gdzie 

połyka go wielka ryba. Tam, w głębi otchłani, prorok wreszcie się modli i wzywa 

pomocy, ryba wypluwa go na plażę, Bóg wzywa go po raz drugi i w końcu Jonasz 

dociera do Niniwy ... Po zaledwie jednym dniu nauczania widzi, jak całe miasto 

podejmuje post, począwszy od króla, a na zwierzętach skończywszy! 

Misja zakończona, ale w tym miejscu następuje mistrzowski efekt teatralny. Jonasz 

jest rozczarowany i zły, wszystko poszło tak, jak się obawiał, wrogowie zyskali 

przebaczenie, lepiej umrzeć, niż oglądać podobną potworność. Wtedy Bóg żartuje 

sobie z Jonasza, sprawia, że wyrasta krzew rycynusowy, który chroni go przed 

upałem, a potem posyła robaka, żeby podgryzł roślinę i Jonasz, w gwałtownym 

napadzie paniki, domaga się śmierci: "Lepiej dla mnie umrzeć, aniżeli żyć". 

Wtedy Bóg rozlicza się z prorokiem, zadając pytanie, które zamyka Księgę:  

Tobie żal krzewu, którego nie uprawiałeś i nie wyhodowałeś, który w nocy 

wyrósł i w nocy zginął. A czyż ja nie powinienem okazać litości Niniwie, 

wielkiemu miastu, gdzie znajduje się więcej niż sto dwadzieścia tysięcy ludzi, 

którzy nie odróżniają swej prawej ręki od lewej, a nadto mnóstwo zwierząt? 

Niewinna przypowieść, zakończona takim pytaniem, tylko czeka, by dowieść winy 

tych, którzy przez wieki mieli nadzieję, że Bóg jest po prostu tym, który stoi po och 

stronie, aby walczyć i karać ich przeciwników. Bóg jednej strony, Bóg, który stoi po 

stronie silniejszego batalionu, który uderza w złych (innych, czy trzeba dodać?), aby 

zadowolić wysiłki sprawiedliwych (czyli, oczywiście, nas). 



Opowiastka o ociągającym się proroku to radykalna krytyka ówczesnej 

teologii "nacjonalistycznej", przede wszystkim zaś - wizji Boga na własne usługi, 

kogoś w rodzaju ochroniarza, a także wszystkich wyznań, które nie tolerują 

istnienia innych religii. 

Faktycznie, Księga Jonasza jako jedyna w Biblii przekazuje nam  

❖ obraz ludzi, którzy razem modlą się, każdy do swego bóstwa, a przede 

wszystkim  

❖ obraz Boga, który nie żąda, by się do Niego nawracano, lecz by zaprzestano 

czynić zło. 

Jaka nowoczesność tego przekazu! 

Ktokolwiek napisał historię Jonasza, zamierzał nieco zadrwić sobie z wszystkich 

złych proroków, z ich wyroczni przeciwko narodom, z tych, którzy woleli sąd i karę. 

Gniew i ucieczka Jonasza stanowią wyraz niezadowolenia tych, którzy zawsze 

chcieliby, by ogień spadł na głowy nieprzyjaciół i żeby nie było dla nich odwołania! 

Tymczasem Księga Jonasza, napisana w czasach, gdy Izrael odbudowywał swoje 

królestwo i zamierzał czynić to, oddalając wszystkich cudzoziemców, opowiada  

 Bogu, który jest miłosierny,  

 Bogu dowcipnym,  

 Bogu cierpliwym, który troszczy się o miasto wrogów. 

Ach, Jonaszu, czy wiesz, kto dziś burzy starożytne mury Niniwy? Państwo 

Islamskie. 

 

Jonaszu, czy twój Bóg każe nam wybaczyć również im, jeśli się nawrócą? 

Myślę, że tak, a przynajmniej głosi, że Bóg niebios nie stoi po stronie żadnego 

narodu, lecz jest miłosiernym Ojcem wszystkich, gotowym, by wybaczyć 

każdemu grzesznikowi. 

 

Bóg jest dobry, ale nie głupi, więc kto napisał tę książeczkę, wiedział, że naprawdę 

Niniwę zburzyli Medowie i Babilończycy. 

Niniwa nie została oszczędzona, podobnie jak nie zostanie oszczędzone Państwo 

Islamskie i każde nikczemne imperium. 

Księga Jonasza, napisana gdy wszyscy wiedzieli, jaki był koniec Niniwy, oznajmia, 

że źli zginą, jeśli się nie nawrócą, ale Bóg nie jest mścicielem: Jego dziełem - i 

dziełem ludzi, którzy pragną mu służyć jak Jonasz - jest głoszenie możliwości 

nawrócenia. 

 



Wiem, o co pytasz, Jonaszu: a gdyby Bóg kazał ci dzisiaj pójść na równinę Niniwy, 

aby wzywać do nawrócenia tych z Państwa Islamskiego, czy i ty nie wsiadłbyś na 

okręt do Tarszisz? 

Istotnie ... 

Dobrej lektury! 

 

Księga Jonasza  
- Biblia pierwszego Kościoła1 - Wyd. Vocatio, Prymasowska Seria Biblijna 

Warszawa, 2016 

 

1. Przybyło słowo od Pana do Jonasza, syna Amittaja i rzekło: "Zbieraj się 

natychmiast i idź do Niniwy2, tego ogromnego miasta. Ogłoś w niej głosem herolda, 

że wrzawa jej niegodziwych czynów dotarła aż do mnie". Jonasz zebrał się, owszem, 

ale z postanowieniem ucieczki przed Panem do Tarszisz3.Udał się do Jefy, znalazł 

statek wypływający do Tarszisz, uiścił należną opłatę i wszedł na jego pokład, aby 

popłynąć z nimi do Tarszisz, daleko od oczu Pana. 

Wtedy Pan wzbudził sztorm na morzu. Podniosła się tak ogromna fala, że statkowi 

groziło rozłamanie się. Przerażenie owładnęło marynarzami. Każdy z nich wołał do 

swojego boga. Wyrzucili za burtę ładunek4 statku, aby go odciążyć. Jonasz tymczasem 

zszedł w głąb kadłuba statku, położył się i spał, głośno chrapiąc. Podszedł do niego 

zastępca sternika5 i zawołał: "Czemu tu chrapiesz? Wstawaj i wzywaj swojego Boga, 

aby nas ocalił przed zgubą". 

 
1 Połączenie tłumaczenia Starego Testamentu przygotowanego w oparciu o przekład Septuaginty, czyli Biblii 
Greckiej Starego Testamentu, oraz przekładu Nowego testamentu na język polski - dokonał tego swoistego 
opus vitae ks. prof. Remigiusz Popowski SDB 
2 Niniwa była stolicą Asyrii, leżała nad górnym Tygrysem. Władcy Asyrii od IX w. p.n.e. wielokrotnie najeżdżali 
na tereny Izraela. Stąd Izraelczycy, w tym także prorok Jonasz, nienawidzili Asyryjczyków. Imperium asyryjskie 
upadło ostatecznie w 612 r. p.n.e. 
3 Tarszisz - miasto położone w południowo - zachodniej Hiszpanii, a według innych na Sardynii. Natomiast 
według mniemania ówczesnych Izraelitów leżało na najdalszych zachodnich krańcach zamieszkanej ziemi.                    
To mniemanie wyjaśnia intencje Jonasza: uciec jak najdalej, by nie wykonać nakazu Boga i by dzięki temu 
znienawidzona Niniwa została zniszczona. 
4 Według greckiej wersji chodzi o naczynia lub okręt w ogóle na sprzęt, którego pozbywano się na statku tylko 
w ostateczności. 
5 Sternik był wówczas najwyższą władzą na okręcie, tak jak dzisiaj kapitan. 



I zaczęli mówić jeden do drugiego: "Rzućmy losy, aby się dowiedzieć, z czyjego 

powodu spadło na nas to nieszczęście". Rzucili więc losy i los wskazał na Jonasza. 

Zapytali go: "Powiedz nam, z jakiego powodu spadło na nas to nieszczęście. Czym ty 

się zajmujesz? Skąd pochodzisz? Z jakiego jesteś kraju i z jakiego ludu?". 

Odpowiedział im: "Jestem sługą Pana. Czczę Pana, Boga nieba, który stworzył morze  

i suchy ląd". Wtedy wielki strach przejął tych ludzi. Pytali go: "Co ty takiego 

zrobiłeś?" A już ci ludzie wiedzieli, że on ucieka przed tym Panem, bo im wcześniej 

powiedział.  

 

Zapytali go teraz: "Co mamy z tobą zrobić, żeby morze się nam uspokoiło?". Morze 

bowiem napierało, podnosząc coraz wyższe fale. Jonasz im odrzekł: "Weźcie mnie  i 

wyrzućcie za burtę, a morze się wam uspokoi. Wiem bowiem, że ta ogromna fala 

naciera na was z mojego powodu". Ci ludzie usiłowali najpierw zawrócić ku lądowi, 

ale nie dali rady, bo morze parło na nich i podnosiło się coraz wyżej. Potem zaczęli 

wołać do Pana, mówiąc: "O Panie, niechże zguba nas nie dosięgnie z powodu tego 

człowieka! Ale też nie dopuść, aby niewinna krew nas splamiła! Przecież Ty, Panie, 

jesteś w mocy uczynić, cokolwiek postanowisz". W końcu jednak chwycili Jonasza             

i wyrzucili za burtę. Wtedy morze pohamowało swoje miotanie się. A tych ludzi 

przejął ogromny strach przed Panem. Złożyli Mu ofiarę i uczynili różne śluby. 

 

2. Wtedy Pan rozkazał olbrzymiemu stworowi morskiemu, aby połknął Jonasza.               

I Jonasz przebywał we wnętrzu potwora trzy dni i trzy noce. Z brzucha potwora 

skierował Jonasz modlitwę do Pana, swojego Boga. Tak mówił6: 

"Zawołałem w swoim nieszczęściu do Pana, mojego Boga, i On mnie wysłuchał. 

Ty usłyszałeś mój krzyk i wołanie z wnętrza otchłani. 

Bo rzuciłeś mnie w głąb czeluści morskich i oplotły mnie wiry wodne. 

Runęły na mnie twoje kipiele i wydęte fale. 

Wtedy mówiłem: Sam się usunąłem sprzed Twoich oczu. 

Czy zatem jeszcze będę mógł oglądać Twój święty przybytek? 

Woda wtargnęła aż do dna mojego oddechu, 

opięła mnie szczelnie głębia przepaści. 

Moja głowa utonęła w podmorskich szczelinach gór. 

Opadłem aż na dno ziemi, gdzie są jej legary, mocne i odwieczne. 

Niech się jednak zatrzyma ruina mojego życia, o Panie, Boże mój! 

 
6 Jest to hymn dziękczynienia i uwielbienia Boga. Jonasz wznosi go z wnętrza olbrzyma morskiego już po swoim 
ocaleniu z topieli morskiej, dlatego w swej pieśni używa czasu przeszłego. Por. analogiczną sytuację 
młodzieńców w rozpalonym piecu i ich modlitwę uwielbienia (Dn 3,51nn.). Cały hymn uchodzi za zlepek 
wyrażeń z wcześniejszej literatury hymnicznej, w tym także z psalmów. 



Kiedy me życie już mnie opuszczało, myśl swą zwróciłem do Pana: 

Niech dotrze do Ciebie, do świętego przybytku Twojego, moje błagalne wołanie. 

Czciciele próżności i fałszu odrzucili Twoją litościwość, 

a ja złożę Tobie ofiarę, wznosząc modlitwę uwielbienia i dziękczynienia, 

i co ślubowałem, spełnię dla Ciebie, Pana ocalenia". 

 

Potem znowu rozkazał potworowi i on wyrzucił Jonasza na ląd. 
 

 

 

 

 

3. Po raz drugi przybyło słowo od Pana do Jonasza i rzekło: "Zbieraj się 

natychmiast i idź do Niniwy, tego ogromnego miasta. Wołaj w niej o tym, o czym 

miałeś już wcześniej wołać zgodnie z tym, co ci powiedziałem". Zebrał się Jonasz                  

i poszedł do Niniwy, jak Pan mu nakazał.  

Niniwa była dla Boga7 miastem ogromnym: na trzy dni drogi!8. 

Zaczął Jonasz przez jeden dzień iść przez to miasto. Wołał mówiąc:                              

"Za czterdzieści dni Niniwa legnie w gruzach!". I ludzie Niniwy uwierzyli Bogu. 

Zarządzili post i oblekli się w wory pokutne: od największego z nich do 

najmniejszego. Kiedy to wołanie dotarło również do króla Niniwy, wstał z tronu, zdjął 

z siebie szaty, nałożył na siebie wór pokutny i usiadł w popiele. I wyszło w Niniwie od 

króla i od jego wysokich urzędników takie obwieszczenie i nakaz: "Niech ludzie                   

i żywy dobytek, woły i owce, niczego nie jedzą, niech nie wychodzą na pastwisko ani 

niech wody nie piją". I rzeczywiście wory pokutne wdziali na siebie ludzie i bydło                  

i żarliwie wołali do Boga. Każdy wyrzekając się swego złego postępowania                        

i nieprawości swoich rąk, mówił: "Kto wie? Może Bóg zechce zmienić swe zamiary, 

może zechce odstąpić od swojego zagniewania i nie ulegniemy zagładzie? Bóg 

zobaczył to ich zachowanie; to, że wyrzekli się swego złego postępowania. I zmienił 

Bóg swoje zamiary. Nie dopuścił do niedoli, którą, jak powiedział, miał na nich zesłać.    

 

4. Z tego powodu Jonaszem zawładnęło wielkie rozżalenie i złość. I skierował do 

Pana w modlitwie takie słowa: "Panie, tak właśnie przypuszczałem, gdym był jeszcze 

w swoim kraju! Uciekałem z pośpiechem do Tarszisz, bom wiedział, że Ty jesteś 

litościwy, miłosierny, bardzo tkliwy i chętny do zmiany planów w sprawie niedoli. 

 
7 "Dla Boga"  - w greckiej wersji w formie dativus. To wyrażenie nie oznacza jakiegoś subiektywizmu oceny 

wielkości miasta, lecz jest elementem przekazywanego w tej księdze pouczenia, że Bóg troszczy się i jest 
miłosierny nie tylko dla Izraelitów, ale dla wszystkich ludzi, w tym także dla tak ogromnego miasta 
Asyryjczyków, jakim była Niniwa. 
8 Wielkość Niniwy jest tu określona hiperbolicznie. Archeologia wykazała, że w rzeczywistości to miasto mieściło 
się w obwodzie 12 km. 



Dlatego, Władco i Panie, zabierz mi życie, bo wolę raczej umrzeć niż żyć". A Pan 

zapytał Jonasza: "Czy aż tak bardzo jesteś rozżalony?". 

Jonasz wyszedł z miasta i zatrzymał się nieopodal niego. Zrobił sobie szałas                       

i siedział pod nim w cieniu, czekając na to, co stanie się z miastem9. Pan rozkazał 

pędowi dyni10 wczołgać się nad głowę Jonasza, aby jego głowa była w cieniu i by 

cieniem złagodziła mu udrękę. I rzeczywiście Jonasz bardzo się ucieszył z powodu tej 

dyni. Jednak przed brzaskiem następnego dnia Pan rozkazał robakowi uszkodzić tę 

dynię, aby uschła.  

Kiedy słońce wzeszło, Bóg rozkazał wiatrowi, aby przyniósł żar   i spiekotę. Słońce 

piekło Jonasza w głowę, tak że osłabł i dość miał życia. Powiedział wtedy: "Wolałbym 

umrzeć niż żyć". Wtedy Bóg zapytał Jonasza: "Czy bardzo ci przykro z powodu tej 

dyni?". Odpowiedział: "Przykro mi jest tak bardzo, że myślę o śmierci".  

A Pan rzekł: "Tobie szkoda dyni, pod którą tobie jednemu było dobrze. I nie ty ją 

pielęgnowałeś. Wyrosła jednej nocy, innej nocy zmarniała. A ja nie miałbym 

oszczędzić Niniwy, tego ogromnego miasta, w którym mieszka więcej niż sto 

dwadzieścia tysięcy takich ludzi, którzy nawet nie potrafią odróżnić swej prawej ręki 

od lewej11, a nadto mnóstwo zwierząt?" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Z kontekstu wynika, że Jonasz czekał na zniszczenie Niniwy. 
10 W substracie hebrajskim chodzi o jakąś małą roślinę. W interpretacjach przyjmuje się, że był to krzew jakiejś 
odmiany rycynusa, mającej duże liście. W Septuagincie jest dosłownie "dynia". 
11 To określenie wskazuje na małe dzieci i oznacza niedojrzałość w odróżnianiu zła od dobra. A zatem te 
nieświadome dzieci musiałyby także ulec zagładzie, gdyby doszło do ukarania miasta. 



Prorok Jonasz - Roman Brandstaetter  

(część 1) 
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 Kim był Jonasz? 

   Jonasz był synem Amittaja, Amittaj synem Josefa, Josef synem Efraima, Efraim 

Beniamina, Beniamin Booza, Booz Eliezera, Eliezer Mardocheja, Mardochej Natanaela, 

a Natanael ... 

 Tu zaczyna się historia -  była ona zarazem źródłem dumy, jak i niepokoju Jonasza -  

tajemnicza jak wszystko, co  się dzieje na obszarach sakralnego czasu szczelnie 

zasłoniętego i niedostępnego dla ludzkiego rozumu. 

 Otóż stary, rodzinny midrasz, przechodzący  w rodzie Jonasza od niepamiętnych 

wieków z ojca na syna, głosił, że Natanael był jednym z synów męża, którego prorok 

Ezechiel wskrzesił w Dolinie Kości.  

Wprawdzie w innym czasie żył prorok Ezechiel, a w innym Natanael, ale w tym 

wypadku nie czas człowieka był miarodajny, ale czas midraszu, w którym Pan zebrał, 

zawarł i zespolił w jedną całość wszystko, co lekkomyślnie człowiek rozdrobnił na małe 

cząstki zdarzeń i rozproszył bez składu i ładu na długiej przestrzeni dziejów. 

 Zatem w praojcach Jonasza zawsze żywa była tradycja o pochodzeniu rodu od 

zmartwychwstańca, a sam Jonasz tak był spoufalony z pojęciem zmartwychwstania, że 

ilekroć o nim rozmyślał, zdawało mu się, iż jest ono wydarzeniem nie z odległych stuleci, 

ale z jego własnego życia. 

 Gdyby go ktoś zagadnął, czy uważasz zmartwychwstanie za cud, byłby tym pytaniem 

zaskoczony, gdyż wszystko,  co czyni Wszechmocny, jest wydarzeniem tak prostym                  

i zwyczajnym, i samo przez się zrozumiałym, jak wszystkie zjawiska na niebie i ziemi, 

poręczające się nawzajem z woli Pana. 

 Jonasz był za trzeźwo i rozsądnie myślącym człowiekiem, bu uważać cud dokonany 

przez Pana za zjawisko zdumiewające. Gdyby się zdumiał nad cudem Pańskim, uważałby 

na pewno takie uczucie za owoc karygodnej nieufności, zatem za grzech śmiertelny, 

popełniony przed obliczem Wiekuistego. 
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 Jonasz syn Amittaja pochodził z pokolenia Zebulona,  z zamożnego rodu, osiadłego 

na wschód od jeziora Kinereth, w Dolnej Galilei. Urodził się w Gat Hefer, 

 Jego ojciec wkrótce po przyjściu na świat Jonasza przeniósł się z całą rodziną do 

małego miasteczka, położonego na zachodnim Brzegu Jam Kinereth, gdzie wespół ze 

swoim bratem założył przedsiębiorstwo rybackie.  

Jonasz po śmierci ojca, według błogosławionych praw dziedziczenia objął jego 

przedsiębiorstwo, rozbudował je i uczynił źródłem obfitych dochodów.  Ożenił się, 

spłodził dzieci, pracował i modlił się, dziękując Bogu za to, co mu dał, i za to, czego mu 

nie odebrał. 

A Pan widząc to, kiwał z zadowoleniem głową, albowiem lubił ludzi przewidujących           

i ostrożnych. 
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 Jonasz był człowiekiem szczęśliwym. Bardzo szczęśliwym.  Zdrowie mu zawsze 

dopisywało.  Jego ręce i nogi były krzepkie, jego niebieskie oczy były bystre                            

i przenikliwe. Wysokiego wzrostu, urodziwy i barczysty, szedł zawsze lekkim, ale 

mocnym krokiem, wzbudzając powszechny podziw młodzieńczym wyglądem.                      

Miał żonę -  była kiedyś bardzo piękna - dwie córki, które dobrze wydał za mąż, i dwóch 

synów, których bogato ożenił, czworo  wnuków, pięć barek rybackich, suszarnię ryb,  gaj 

oliwny, tłocznię oliwy i liczną służbę. 

 Codziennie żarliwie dziękował Bogu, który obdarzył go rodziną, majątkiem zdrowiem 

i powodzeniem i niczego od niego nie żądał poza pobożnością, modlitwą i spełnianiem 

dobrych uczynków, a ponieważ Jonasz był pobożny, uczciwy, modlił się,  nikogo nie 

skrzywdził i zawsze czynił dobrze, Pan coraz życzliwym okiem patrzał na swojego 

ulubieńca i nie szczędząc mu łask, obsypywał go coraz to nowymi dobrodziejstwami. 

 Jonasz był człowiekiem szczęśliwym, bardzo szczęśliwym. 
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 Jonasz był w pełni świadom swojego szczęścia. Jest to szczegół może drobny, ale 

ważny, albowiem niektórzy spośród ludzi szczęśliwych nie wiedzą, że są szczęśliwi, a 

chociaż Pan obdarza ich sami łaskami, nie dostrzegają dobroci Bożych darów. Smutek                

i gorycz sami sobie zadają, niewiedzą swoją obrażając Pana. 

 Jonasz jednak nigdy nie skalał swojego serca niewdzięcznością i wielokrotnie                    

w modlitwach nader delikatnie przypominał o tym Panu, uważał bowiem, że o pewnych 

zarówno skromnych, jak i cennych cechach swojego charakteru powinien od czasu do 

czasu napomknąć Wiekuistemu, bo nigdy przewidzieć nie można, która cnota może na 

korzyść człowieka przeważyć szalę wagi w dniu Sądu Ostatecznego. 



 Pan, słuchając modlitewnych przypomnień Jonasza, dobrotliwie się uśmiechał, 

albowiem był przychylny ludziom dbający o swój los pośmiertny. 
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Modlitwa była domem, do którego Jonasz zawsze z radością wracał. Wyobrażał sobie, 

że gdyby nie mógł się modlić, byłby jak bezdomny włóczęga, bez dachu nad głową. 

 A jak się modlił? 

 Różnie. Posługiwał się w tym celu całą szeroką skalą środków. Jeżeli chodzi o ogólną 

właściwość jego sztuki modlenia się, miał, odziedziczony po ojcach, zwyczaj 

powtarzania w różnych wersjach w tej samej prośby lub tego samego dziękczynienia,  

czynił jednak nie tylko w tym celu, bo jak oni powiększać skuteczność swoich błagań, 

ale dla niewinnego, osobistego upodobania, gdyż powtarzając wielokrotnie tę samą myśl 

w rozmaitych wariantach, przeżywał wzmożoną radość twórczą, zaprawdę,  wzniosłe 

uczucie współdziałania z nadziemskimi chórami, co w ostatecznym rozrachunku było 

całkowicie zgodne z pobożnymi intencjami jego modlitw. 

Niekiedy modlił się głośno, śpiewając. Niekiedy, gdy spowiadał się z najskrytszych 

swoich tajemnic, modlił się głosem wewnętrznym, milczącym, co nie znaczy, że głos 

jego tracił swoją śpiewność. Ten śpiew wewnętrzny był jeszcze śpiewniejszy i pełniejszy 

od głośnego, bo słowa, wyzwolone z artykulacji, fonetyki i dykcji, odzyskiwał swój 

właściwy, przyrodzony, nieskażony wymiar, idealnie zamykający w sobie modlitewną 

treść, która wraz ze swoim prakształtem  stanowiła doskonałą niepodzielną całość, 

jedność zaprawdę godną zazdrości. 

 Innym razem modlił się bez słów głośnych i bez słów milczących, tylko 

wewnętrznym zamyśleniem, żarliwym i czystym, wyrażającym się całkowitym 

oderwaniem od wszystkiego, co go otaczało, i w tym podniesieniu ducha przez drobny 

ułamek chwili dostępował łaski odcieleśnienia,  które dawało mu przedsmak 

współudziału w życiu Boga. 

 Ale miał jeszcze jeden sposób modlenia się, który wynalazł wyłącznie na swój 

najbardziej osobisty użytek. Był to sposób prosty, tak prosty, że nieomal dziecinny                      

w swojej nienagannej naiwności. Ale może najulubieńszy ze wszystkich sposobów. 

 Stosowano go w różnych porach dnia i nocy, przy różnych okazjach, podczas pracy              

i wypoczynku, przed snem, podczas spożywania darów Bożych i przechadzek nad 

jeziorem, podczas podróży na ośle i pielgrzymek do Jerozolimy . 

Cała modlitwa składała się z trzech słów, w które wkładał całą żarliwość serca                      

i wszystkie najlepsze treści swojej duszy, i całą miłość dla Pana :  

"Kocham ciebie, Boże". 



W tych trzech słowach wyrażał swoje najważniejsze uczucia, wszystkie pragnienia, 

dziękczynienia, prośby, błagania, zapewnienia, ślubowania, obietnice,  całą swoją 

wdzięczność i całe oddanie. 

 Powtarzał te trzy słowa tak długo, aż Bóg pomniejszywszy się do ich rozmiarów, 

zezwalał mu  łaskawie całego siebie posiąść. Było to złudzenie nader misterne, jedno                

z tych, którym Pan obdarzył swoich ulubieńców, aby nie posiadając Go, posiedli,  a 

głodni Jego Niewidzialności, oglądali Go. 

 I Jonasz modlitewnym zapamiętaniu powtarzając te trzy słowa, oglądał Boga, nie 

widząc Go. 
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Jonasz, chwaląc sobie opiekę Bożą, codziennie żarliwie dziękował Panu za otrzymane 

dary, a będąc człowiekiem mądrym i znającym z doświadczenia własnego i praojców 

obyczaje Wiekuistego, nie zapomniał również dziękować Mu za to, czego od Niego nie 

otrzymał, a to dziękczynienie szczególnie miło brzmiało w uszach Boga, podwójnie 

miłującego tych, którzy okazywali Mu wdzięczność zarówno za wyświadczone im, jak                        

i niewyświadczone dobrodziejstwa. Niedocieczone są obyczaje Pana. 
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Jonasz miał piękny głos, który był źródłem jego dumy. Ale tej dumy nie należy 

opatrznie komentować, bo nie była to właściwie duma, ale szczególna wdzięczność, jaką 

miał dla Pana, za dar głosu i słuchu, uczucie radości za wywyższenie doznane z łaski 

Pańskiej, a przede wszystkim świadomość, że on, Jonasz ben Amittaj, otrzymał owe dary 

po to, aby za ich pomocą uświęcać chwałę Jahwe Cebaoth o każdej porze dnia i nocy. 

Śmiało więc można było zaryzykować twierdzenie, że Jonasz był dumny nie ze 

swojego głosu, ale ze swojego Boga, który dla własnej chwały obdarował pobożnego 

męża pięknie brzmiącym głosem. 

A cóż to był za głos! Struny niebiańskie w gardle, miód na podniebieniu, a wino                       

z winnic Engadi na wargach! 
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Zanim przejdziemy do właściwego opowiadania, musimy kilka słów opowiedzieć                 

o pewnej ważnej sprawie, a mianowicie o snach Jonasza. 

Sny Jonasza były zawsze spokojne i czyste. Jonasz we śnie, podobnie jak w życiu, 

nigdy z nikim nie walczył i nigdy na nikogo nie zamierzył się. Jonasz w snach swoich, 

podobnie jak w życiu nigdy się nie wywyższał i nigdy nikogo nie krzywdził. Złe moce 

nie miały dostępu do jego snów. Nie trapiły go męczące zmory senne. Sny Jonasza były 

łagodne i ciche. Tak jak jego życie. 

Ale Jonasz wiedział, że są jeszcze inne sny. 



Znał je z Księgi Stworzenia, z Księgi Wyjścia i z Księgi Kapłańskiej, i z Księgi Prawa, 

i z Księgi Powtórzonego Prawa znał te cudowne, a w cudowności swojej wstrząsające 

sny Abrahama, Jakuba, Józefa, Mojżesza, sny, w które wstępował Pan we własnej 

Osobie. 

Obecność Boża, nawiedzając w snach śpiącego, nakładała na jego barki trudne                         

i ciężkie obowiązki, które wybrany dźwigał na jawie, uginając się pod ich brzemieniem. 

Jonasz z trwogą rozmyślał o takich snach i w szczerości ducha dziękował Panu, że nie 

uwił sobie gniazda w jego sennych marzeniach. Zresztą Jonasz był człowiekiem 

pokornym i wiedział, że jest niegodny Pańskich nawiedzeń. 
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I oto Jonasz po raz pierwszy w życiu przeląkł się snu. Śnił sen, za którym kryło się 

coś, czego nie umiał sobie wyjaśnić. Spytał we wnętrzu swoim: "Co się kryje za tym 

snem?". 

Śnił mianowicie, że leży w upalne południe na trawie, nad jeziorem Kinereth, w cieniu 

terebintu i medytuje nad mądrością Bożą: 

- Nieskończenie mądry jest Pan, albowiem stworzył potężne drzewo terebint, mocno 

zakorzenione w ziemi, niewzruszone i nieugięte. Jak dobrze, że stoi nieruchomo                         

w jednym miejscu, dzięki czemu mogę spokojnie leżeć pod jego gęstą koroną                               

i rozkoszować się cieniem jego liści, osłaniających mnie przed palącymi promieniami 

słońca. 

- Tak medytował, ale jeszcze nie skończył swych myśli, gdy nagle poczuł pod sobą 

lekkie poruszenie się gruntu i ujrzał, jak terebint, wyciągnąwszy z ziemi korzenie 

podobne do olbrzymich łap, ruszył przed siebie wzdłuż brzegu jeziora. 

Jonasz pozostał bez cienia nad głową, pod jarzącym się słońcem, które przypominało   

o tej porze dnia płonącą pochodnię. Jonasz zerwał się na równe nogi i począł biec za 

szybko oddalającym się drzewem, które wkrótce znikło za wzgórzem.  

"Co to znaczy?" - pomyślał przerażony Jonasz. 
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Od powstania świata nic się nie zmieniło w jego porządku, ustalonym i kierowanym 

niezawodną ręką Przedwiecznego. Tak było i tej nocy. 

Na sześciu niebieskich piętrach, jak w sześciu bezpiecznych gołębnikach, spali 

aniołowie, a bezsenny Pan czuwał na siódmym, najwyższym piętrze, w namiocie swoim, 

utkanym ze złotych nici.  

O świcie pierwsi obudzili się aniołowie i napełnili skrzydlatym trzepotem całe niebo. 

Ziewali i przecierali oczy i przeciągając się rozpoczęli ranne zajęcia: zgasili gwiazdy, 

wyczyścili niebo z pozostałych ciemności i zapalili słońce.  



I słońce natychmiast wzeszło i wypuściło z siebie niezliczoną ilość promieni, które 

biegnąc przed siebie wypełniły bezgłośnym świergotem i radosnym światłem cały 

przestwór. 

Wśród tej niezliczonej ilości promieni był jeden, który biegł szybciej od innych. 

Dlaczego szybciej od innych? Przypuszczamy, że przyczyną był prawdopodobnie cel, do 

którego dążył. 

A była nim izba w domu Jonasza, a właściwie nie tyle izba, co łoże, na którym spał 

Jonasz, a mówiąc ściśle - nie łoże, ale powieki Jonasza. 
 

Jonasz otworzył oczy i nieznacznie odchyliwszy głowę na bok ku ścianie, uwolnił się 

od wzruszającej, ale mimo to nadmiernej czułości promieni i - przerażony wyskoczył                

z łoża. 

Przypomniał sobie sen, który go w nocy nawiedził. Pamiętał go dokładnie ze 

wszystkimi najdrobniejszymi szczegółami. Szybko umył się, ubrał i jak zwykł codziennie 

czynić, narzucił na siebie chustę modlitewną, a na czoło i na lewą rękę nałożył tefilin. 

Wykonywał te czynności nerwowo, z nadmiernym, ale zrozumiałym pośpiechem, 

albowiem w modlitwie zawsze upatrywał - jak wiemy - ratunku przed wszelkim złem. 

Zwróciwszy się twarzą w stronę Jerozolimy, zaintonował pieśń ku chwale Pana, a 

chociaż trwoga ściskała go za gardło, zapanował nad drżeniem głosu i, modulując go 

sprawnie i kunsztownie, dziękował Panu za otrzymane od Niego dobrodziejstwa. 

- Kto śpiewa? - spytał zachwycony Pan, który wprawdzie wiedział kto śpiewa, ale 

niekiedy lubił stawiać pytania i otrzymywać odpowiedzi, za pomocą których potwierdzał 

przed samym sobą swoją nieskończoną wszechwiedzę. 

- Śpiewa Twój sługa Jonasz - odparł stojący obok Anioł Pańskiego Oblicza. 

- Aha - rzekł Pan i umilkł, jakby sobie coś przypomniał, co nie było zgodne                              

z rzeczywistością, gdyż Wiekuisty wszystko zawsze pamięta, więc jakże miałby 

zapomnieć, że wczoraj wydał polecenie jednemu z najpiękniejszych swoich promieni, 

aby o świcie dnia dzisiejszego padł na powieki umiłowanego Jonasza. 
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Jonasz cały dzień chodził osowiały. Po południu poszedł do synagogi i przesiedział w 

niej do wieczora, zmawiając psalmy od początku do końca i od końca do początku. 

Gdy przez następne noce spał spokojnie, nienawiedzany przez senne zmory, wstąpiła 

weń otucha i umocniło się w nim przekonanie o błahym znaczeniu owego snu, który tak 

bardzo nim wstrząsnął. 

 



I zdawało się, że harmonia wróciła do jego duszy i domu, gdy znowu po kilku dniach 

nawiedził go sen, tym razem wprawdzie nieco jaśniejszy od poprzedniego, ale ponieważ 

był podobnie jak tamten wielce niepokojący, mąż sprawiedliwy wolał udawać, że go nie 

rozumie, co niestety świadczy nie tylko o jego skłonnościach do wykręcania się sianem               

z trudnych okoliczności, ale również o niezbyt wielkim zasobie jego wybiegów i forteli. 

➢ Cóż zatem śniło się Jonaszowi? 

Śniło mu się, że wstał wczesnym rankiem, pożegnał się z rodziną, dosiadł swojego 

osła i udał się do jakiejś miejscowości - jej nazwy nie mógł sobie po obudzeniu 

przypomnieć - położonej na północy kraju. 

Ujechał już spory kawałek drogi, gdy zmiarkował, że zamiast na północ jedzie na 

południe. Chciał zawrócić osła, ale zwierzę poczęło stawiać opór i mimo gorliwych 

zabiegów Jonasza - gwałtownego ściągania uzdy, potężnych razów i niewybrednych 

klątw - z przysłowiowym oślim uporem nie pozwoliło się zawrócić z raz obranego 

kierunku, co było tym dziwniejsze, że nasz kłapouchy nigdy dotychczas nie zdradzał aż 

tak zawziętej zatwardziałości. 

- Szatan w niego wstąpił! - krzyknął Jonasz, zsiadając z osła. 

- W ciebie, nie we mnie - odpalił bez namysłu osiał. - ja wiem, dokąd mam iść, ty 

natomiast nie wiesz, dokąd zmierzasz. 

- Jak to nie wiem? - krzyknął Jonasz. - Jesteś głupim osłem i masz iść tam, dokąd ja 

każę. 

A na to osioł: 

- Mylisz się. To ty jesteś głupim osłem, a ja jestem mądrym Jonaszem. 

Krew uderzyła Jonaszowi do głowy. 

- Bydlę! - krzyknął i począł znowu okładać kijem grzbiet zwierzęcia. 

- Przestań - szepnął osioł. - Przecież nie mnie, lecz siebie bijesz ... Nie czujesz tego? ... 

Jonasz obudził się z krzykiem, czując na swoich plecach uderzenia własnego kija. 
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I oto Jonasz udawał, że nie rozumie snu. 

➢ Przed kim udawał? Przed Bogiem czy przed sobą? 

Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna i prosta. 



Jonasz wiedział, że Elohim jest wszechwidzący - El Roi! - i wszechwiedzący, i że 

przed Nim nic nie jest ukryte. Elohim wszystko wie o najmniejszym pyłku, o szeleście 

każdego liścia, o każdym człowieku i o każdej gwieździe, zawieszonej na niebie. 

Jonasz nigdy nie ośmieliłby się wątpić o wszechwiedzy Pana, a jeżeli teraz na przekór 

swojej wierze udawał, że nie rozumie sensu nawiedzających go snów, korzystał jedynie  

z przysługującej mu wolnej woli, z niepodważalnego prawa danego łaskawie 

człowiekowi przez Wiekuistego. 

Mąż sprawiedliwy miał prawo udawać, a Pan, chcąc nie chcąc, zmuszony był tę grę 

męża sprawiedliwego traktować z najwyższą powagą, chociaż było dla Niego jasne, że 

jest ona poniekąd żałosnym środkiem zmierzającym do uchylenia się od nałożonych na 

Jonasza obowiązków. 

Czy uchylenia się? Niezupełnie. 

Pan wziął pod uwagę głęboko ukryty zamysł Jonasza, który udając, że nie rozumie 

nawiedzających go sennych marzeń, usiłował za pomocą swej udanej niewiedzy niejako 

zmusić Pana do ich jasnej i niedwuznacznej wykładni. I do tego Jonasz także miał prawo. 

Tak rozmyślając Jonasz z ciężkim sercem podniósł się z łoża, umył się, zmówił 

modlitwę i - poszedł do stajni. Osiał stał spokojnie przy żłobie, racząc się smacznym 

owsem. Gdy poczuł dłoń pana na karku, podniósł łeb i spojrzał na Jonasza okrągłymi, 

wilgotnymi oczami, i niecierpliwie potrząsnął ogonem, płosząc roje zielonych much, 

które obsiadły jego zad. Jonaszowi się zdawało, że osioł patrzy na niego z wyrzutem. 
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I znowu kilka nocy upłynęło spokojnie. 

Jonasza nie nawiedzały żadne sny, począł więc pocieszać się myślą, że przecież nie 

wszystkie sny muszą mieć charakter wróżebny, że przecież mogą być sny, ot, takie sobie 

mimowolne, nie przeznaczone do celów wyższych, bez głębszego znaczenia, wynikające 

z ubocznych działań nie tyle Boskich, co ludzkich. 

Ale czy istnieją wypadki i zjawiska bez znaczenia? - zadał sobie pytanie Jonasz. 

- Czy istnieją w ogóle w życiu takie układy zdarzeń, które nic nie znaczą?  Które by 

nie były następstwem logicznych, dalekosiężnych i przewidujących zamierzeń, 

kształtujących życie ludzkie według Bożego planu? 

Niech się dzieje wola Boża - westchnął z rezygnacją Jonasz, mając na myśli własną 

wolę, którą podstępnie chciał podrzucić Panu Bogu. 
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Znowu po kilku dniach nawiedził go nowy sen, najkrótszy, ale najbardziej 

niepokojący z dotychczasowych. Śniło mu się mianowicie, że jest gołębiem - ten symbol 

jest zrozumiały, bo "Jona" znaczy po hebrajsku "gołąb" - i przechadza się w 

poszukiwaniu ziarna po dziedzińcu swojego domu.  

Wtem ujrzał olbrzymiego orła, który krążąc nad jego głową, powiedział do niego 

ludzkim głosem: 

- Jono, gołąbku, przybyłem, aby ci powiedzieć, że jesteś potrzebny Panu. 

To powiedziawszy, znikł w obłokach. 

 

Jonasz obudził się zlany potem i natychmiast pomyślał: 

- Co to znaczy: "Jesteś potrzebny Panu?". Wszyscy ludzie są potrzebni Panu, podobnie 

jak Pan jest potrzebny wszystkim ludziom. Więc co znaczy: "Jesteś potrzebny Panu?".   

Po co mi Pan oznajmia to, co jest samo przez się zrozumiałe? 

A jeżeli mimo to oznajmia mi przez umyślnego posłańca powszechnie znaną prawdę, 

to na pewno znaczy ona coś innego, niż dotychczas znaczyła. Ale co? 

To, co orzeł powiedział, brzmiało niemal tak, jakby Panu była potrzebna moja pomoc. 

Pomoc? 

Bogu nie jest potrzebna marna człowiecza pomoc. Czy kropla wody może coś pomóc 

nieogarnionemu morzu, a ziarnko piasku niebotycznej górze? A znikomość Wieczności? 

A przemijanie Nieprzemijalności? 

I znowu po raz trzeci zadał sobie pytanie: "Co to znaczy?" i natychmiast zapragnął 

podzielić się z kimkolwiek swoimi kłopotami celem zmniejszenia rozmiaru troski, która 

przygniatała jego serce. 

Poszedłszy może do żony i wszystko jej wyznał, ale ogarnął go lęk przed ujawnieniem 

treści snu, w którym - o czym już teraz nie wątpił - przemawia do niego Obecność 

Pańska za pomocą obrazów przeznaczonych wyłącznie dla niego samego. 

Lepiej zatem nie mieszać nikogo do spraw, dziejących się wyłącznie między nim                 

a Bogiem. 

I Jonasz począł gorąco błagać Boga, aby zechciał odbyć z nim rozmowę w głębokim 

śnie. Uważał bowiem sen za miejsce do spotkań z Bogiem najbardziej bezpieczne                         

i dogodne dla człowieka. 
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I stało się, że Pan wejrzał na Jonasza i wstąpił do niego przez niedomkniętą bramę snu. 

Aby jednak stroskanego męża nie uwikłać znowu w trudną sztukę odczytywania 

symbolów, w których łatwo mógłby się zgubić, Pan tym razem nie ukrył się za 

widzialnymi zasłonami, ale zjawił się sam jako niewidzialny Głos, czyli w kształcie 

zrozumiałym dla każdego prawego syna Izraela. 

- Gdzie jesteś? - spytał Pan, lubił bowiem, gdy człowiek ujawniał przed Jego 

Obliczem swoją znikomą obecność i swoją odpowiedzią niejako stwierdzał pokorną 

gotowość do odbycia z Nim niełatwej rozmowy. 

- Tu jestem - odparł Jonasz i zakrył twarz, bał się bowiem spojrzeć na niewidzialność 

Głosu Pańskiego. 

- Prosiłeś mnie, abym przyszedł i odbył z tobą rozmowę. Mów. 

Jonasz zadrżał, nogi pod nim się ugięły, ale szybko się opanował i nie odrywając rąk 

od twarzy, rzekł: 

- Twój niegodny sługa dziękuje Ci pokornie za łaskę, którą mu okazałeś, Wiekuisty 

Panie. Niechaj będzie pochwalone Imię Twoje teraz i we wszystkich czasach. 

- Amen - odparł Pan. - Przystąpmy do rzeczy. Czego chcesz ode mnie? 

- Zesłałeś mi trzy sny, panie, których nie rozumiem. 

- Dałem ci wolną wolę nie po to, byś się nią posługiwał dla krętackich celów.                  

Ale ponieważ wiem, że ludzie często nadużywają wolnej woli w zamiarach sprzecznych 

z moimi zamiarami, wyłożę ci te sny, abyś potem nie zasłaniał się ich zagadkowością. 

Nachyl uszy i słuchaj. 

Tak rzecze Jahwe Cebaoth:  

 

❖ Pierwszy sen znaczy, że to Ja, Jahwe, jestem jak drzewo chodzące i w każdej 

chwili, jeżeli zechcę, mogę cię pozbawić mojego cienia.  
 

❖ Drugi sen znaczy, że pójdziesz tam, dokąd ja zechcę, abyś poszedł, a nie tam, 

dokąd ty zamierzasz się udać.  
 

❖ Trzeci znaczy, że uczyniłem cię narzędziem moich dalekosiężnych obietnic. 
 

Czy teraz rozumiesz Jonaszu? 

Jonasz padł na twarz i rzekł: 

- Gdybym ośmielił się po tym, co usłyszałem, powiedzieć, że nie rozumiem słów 

Twoich, byłbym mężem grzechu i ojcem kłamstwa. 

- Zatem? - spytał niecierpliwie Głos. 



- Mam pewne wątpliwości ... 

- Jakie? 

- Dotyczące mojej osoby ... - tu Jonasz przezornie urwał. 

- Dlaczego umilkłeś? - spytał Głos. 

Jonasz dotknął głową ziemi i wciąż milczał. 

- Wiem, o co ci chodzi, ale chcę, abyś głośno ujawnił swoje skrupuły, podobnie jak ja 

głośno ujawniłem moje żądania. 

- Panie, nie znam celów, dla których mnie wezwałeś, ale wyobrażam sobie, że są one 

zbyt mądre i trudne, aby je mógł w Twoim świętym Imieniu urzeczywistnić.                    

Jestem marny robak i nędzny pył, niegodny tak wielkiego posłannictwa. 

- Wiem lepiej niż ty, czy jesteś czy nie jesteś godny. 

- Jestem tchórzem ... 

- Przesadzasz. Z moją pomocą męstwo wstąpi w twoje nerki. 

- Jestem słabym człowiekiem, który nie potrafi udźwignąć tak wielkiego brzemienia ... 

- Znowu przesadzasz. Słabsi od ciebie dźwigali z mojego rozkazu brzemię cięższe niż 

to, które dla ciebie gotuję. A nie upadli pod nim. 

- Jestem gwałtownikiem, Panie, nie umiem nad sobą panować ... 

- Do gwałtowników, a nie do obojętnych należy niebo - odparł Pan. 

- Panie, dlaczego właśnie mnie wybrałeś na narzędzie Twoich zamiarów, skoro masz 

do wyboru godniejszych i mądrzejszych ode mnie, bardziej odważnych i bardziej 

mocnych? - spytał z rozpaczą Jonasz. 

Głos Pański milczał prze chwilę, a potem rzekł: 

- Bo znalazłem upodobanie w twoich zaletach i wadach. 

Jonasz uderzył głową o ziemię i spytał z rezygnacją: 

- Więc co mam czynić, Panie? 

Głos zaszumiał, zaszeleścił i odlatując, powiedział: 

- Wkrótce o tym się dowiesz. 

"Wkrótce o tym się dowiesz" - powtórzył z nieśmiałym wyrzutem Jonasz, budząc się                  

z mało krzepiącego snu, bo pełna napięć rozmowa z Panem nie mogła być odprężeniem             

i wypoczynkiem dla skołatanego męża. 

Cóż więc pozostało mu do zrobienia? Czekać. 



Cierpliwie czekać, modlić się, pościć, pościć przez długie dnie i tygodnie, bo post 

oczyszcza ducha i ciało, wzmacnia wolę, przybliża widzenie rzeczy niewidzialnych                    

i wyostrza wrażliwość na wszelkie dobro. 

Więc Jonasz całymi dniami pościł, a poszcząc chudnął, a chudnąc wzdychał, a 

wzdychając coraz częściej gładził z namysłem brodę, a jego oczy traciły swój pogodny, 

jasny blask, a w jego kruczej brodzie pokazały się pierwsze siwe nitki. 
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Człowiek śledzący z boku zachowanie się Jonasza, jego smutek i post, łatwo mógł 

wyrobić sobie o nim krzywdzące zdanie. 

Jak to? Pan raczył nawiedzić męża i umieścić go w kręgów swoich zamiarów, a ten, 

zamiast radośnie klaskać i tańczyć, zachowuje się jak żałobnik po stracie ukochanej 

osoby? Czyżby Jonasz był niewdzięcznikiem? Nie. 

Jonasz był w pełni świadom łaski, która na niego spłynęła, ale byłby niepomiernie rad, 

gdyby wybór Pański padł na kogoś innego. 

Jonasz naprawdę nie czuł się na siłach sprostać rozkazom Pana, o których jeszcze nic 

dokładnie nie wiedział, ale przeczuwał - sam Pan dał mu do zrozumienia - że będą one 

trudne do wykonania. 

Gdyby chociaż był młodzieńcem! Jest już stary. Wprawdzie krzepki, ale jednak stary. 

Jakże zatem ma wziąć w podeszłym wieku na swoje barki ciężkie brzemię konieczności, 

on, człowiek zmęczony życiem, trudem przeżytych lat? 

A może Pan się pomylił?  

Jonasz przeląkł się swojej myśli. Uderzył się dłonią w czoło. Głupcze! 

Czy Pan może się mylić?  

Jahwe Cebaoth, Panie Wszechpotężny i Nieskończony, miłosierny Boże, pozostaw 

mnie w spokoju i pozwól mi dożyć bez wstrząsów kresu moich lat1 

Jonasz po raz pierwszy w życiu uświadomił sobie, że nie jest już więcej w pełni 

szczęśliwy. 

Aż pewnej nocy ... 

Aż pewnej nocy - mogło to się dziać we śnie lub na jawie, ale równie dobrze i we śnie, 

i na jawie albo nawet na pograniczu jawy i snu, albo też poza jawą i snem, w wymiarach 

niemożliwych do ustalenia dla ludzkiego rozumu - otóż pewnej nocy Głos Pański 

przemówił do Jonasza, mówiąc: 



- Przyszedłem do ciebie, aby ci powiedzieć, że biorę cię od dzisiaj w moje 

posiadanie i czynię cię sługą i posłańcem moich zamiarów. Zostawisz wszystko, co 

posiadasz, i pójdziesz tam, dokąd ja ci iść rozkażę. 

Jonasz struchlał i nie patrząc w kierunku, skąd Głos dochodził, spytał: 

- Żonę mam pozostawić? Dzieci? Dom? 

A na to odrzekł Głos Pana: 

- Rzekłeś, Jonaszu, synu mój. 

 

Jonasz, słysząc te ojcowskie słowa,  

❖ wielce się wzruszył, albowiem nie lada to zaszczyt i wyniesienie być 

nazwanym przez Pana synem Jego,  

❖ ale równocześnie i popadł w popłoch, świadom był bowiem, że odtąd już 

więcej nie należy do siebie. 

A poza tym zbyt dobrze znał Pismo Święte, aby nie wiedzieć, że ten, którego Jahwe 

nazywa synem swoim, skazany jest z Łaski Wszechwładnej Miłości na wielkie utrapienie 

i bezmiar boleści.  

- Panie - szepnął Jonasz. - Jakże mam porzucić żonę moją? 

- Nie troszcz się o nią. Sprawować będę ojcowską opiekę nad nią i nad dziećmi 

twoimi, i nad dziećmi ich dzieci. 

- Co mam uczynić, Panie? - spytał Jonasz zdławionym głosem. 

- Będziesz głosił słowo moje. 

- Komu? 

- Poganom. 

- Poganom? ... - Głos Jonasza załamał się. 

- Tak. 

- Dokąd pójdę, Panie? 

- Do Niniwy. 

- Do stolicy grzechu, zła i rozpusty? 

- Dobrze powiedziałeś. 

- Co tam uczynię, Panie? 

- Będziesz szedł ulicami Niniwy, miasta bardzo wielkiego, i tam ogłosisz 

mieszkańcom, że ich nieprawość dotarła przed oblicze Jahwe. Wezwiesz ich do pokuty.  



Jeśli się nie nawrócą, będą starci z powierzchni ziemi, a miasto ich zburzę. Jeżeli  

natomiast dadzą posłuch słowu twojemu, które będzie słowem moim, będą ocaleni i staną 

się dziećmi moimi. 

- Co!? - krzyknął Jonasz. - dziećmi Twoimi!? Twoim dzieckiem jest tylko Izrael! 

- Słusznie, Jonaszu. Ale przez Izraela dostąpią zbawienia wszystkie ludy świata. 

- I dlatego nas wybrałeś spośród wszystkich ludów ziemi, aby nas potem z nimi 

zrównać!? - krzyknął Jonasz. - I dlatego uczyniłeś nas wyspą samotną wśród 

niezmierzonych wód pogańskich ... 

- Nie krzycz Jonaszu - przerwał Pan. - Nie jestem głuchy ... wybraństwo znaczy 

samotność. Narzuciłem wam ją i kazałem wam żyć z dala od obcych ludów, abyście nie 

ulegli ich grzesznemu działaniu, Wasza samotność jest waszą godnością. 

- I dlatego chcesz nam ją odebrać? 

- Jesteś o mnie zazdrosny ... - z bólem powiedział Głos. 

- A Ty nie jesteś o nas zazdrosny? 

- Gdybym nie był o was zazdrosny, przestalibyście istnieć. 

Między Głosem a Jonaszem nastała chwila napiętego oczekiwania. 

- Co się potem stanie? - spytał ostrożnie Jonasz. 

- Nie twoja to rzecz wiedzieć, co potem będzie. 

- Wybacz, Wiekuisty, ale skoro mam być wykonawcą Twojej woli, chciałbym 

wiedzieć, jakie będą owoce mojego posłannictwa. 

- Błogosławione będą, Jonaszu. 

- Dla kogo? Dla Ciebie? Dla mnie? Dla synów Izraela? Często mówisz niejasno                       

i dwuznacznie, ujawniając tylko mały rąbek prawdy, wskutek czego powstają między 

ludźmi a Tobą powikłania i trudności, których by na pewno nie było, gdybyś mówił 

wyraźnie, bez osłonek i zbędnych niedomówień. 

- Nie twoja rzecz, jak mam mówić do synów człowieczych - odparł Pan. - Znam ich 

lepiej od ciebie i wiem, jak należy zwalczać ich skłonności do zła. 

- Niewielkie odniosłeś w tej dziedzinie zwycięstwa, panie - bez namysłu wypalił 

Jonasz i przerażony umilkł. 

Ale Głos Pański łagodnie odrzekł: 

- Masz słuszność. Dlatego liczę na ciebie. 

- Na mnie? Na słabego człowieka? Jak mam naprawiać to, czego Tobie się nie udało 

naprawić? - wybuchnął Jonasz i nie wiedząc co mówi, zawołał w nadmiernej 

gwałtowności: - Po co stworzyłeś zło!? 



- Nie ja stworzyłem zło. 

- A kto? 

- Człowiek. 

- Więc dlaczego nie unicestwiłeś zła, które człowiek stworzył? Jesteś wszechmocny! 

Wszystko możesz! 

- Człowiek sam je stworzył i sam je musi unicestwić. Taka jest moja wola i takie jest 

prawo, które ustanowiłem. 

- Więc dlaczego opuściłeś człowieka w jego walce ze złem? 

- Nie opuściłem. Ja zawsze jestem z człowiekiem i go wspieram w zapasach                           

z szatanem, ale pod warunkiem, że pożąda mojej pomocy. 

- O, ileż razy pożądał Twojej pomocy i mimo to poniósł klęskę w walce ze złem! 

- Mylisz się. Zawsze zwyciężał, tylko nie umiał dostrzec swojego zwycięstwa.                   

Biada ślepym. Błogosławieni widzący. 

I Głos umilkł. 

A Jonasz długo w sobie rozważał słowa Pana, po czym powiedział tonem wprawdzie 

nieco pouczającym, więc bardzo niestosownym, ale mimo to pojednawczym: 

- Panie, powiedz mi, do czego jest Ci potrzebne nawrócenie pogan? Masz mało 

kłopotów z Izraelem? Jeżeli uczynisz pogan swoją własnością i zrównasz ich przed 

swoim obliczem z synami Abrahama, wtedy zobaczysz, ile kłopotów i utrapień zwali się 

na Twoje chwalebne i dostojne barki ... Zobaczysz ... Nie rób tego ... Namyśl się ... 

Jeszcze jest czas ... 

- Zapominasz, do kogo mówisz - odparł Głos i zmarszczył brwi. - Dlaczego podnosisz 

na mnie róg twoich upomnień i dlaczego przemawiasz do mnie zuchwałym gardłem? 

Wszystko dokładnie obmyśliłem. Cóż ty sobie wyobrażasz, krnąbrny zuchwalcze!? Że ja 

działam bez namysłu? 

- Nie ... Nie ... - Jonasz mówił bardzo szybko, albowiem chciał szybkością swojej 

wymowy jak wartkim strumieniem wody ugasić ogień gniewu Pańskiego.  

- Nigdy mi taka myśl przed głowę nie przeszła. Nigdy. Przecież wiesz, Panie, że 

codziennie dziękuję Ci za doskonałość Twoich wszystkich dzieł. Wszystkich. Czy 

mógłbym wątpić o doskonałości twoich zamiarów, skoro chwalę doskonałość ich 

wykonania?  

Wiedz, Panie, że jeżeli użyłem tego niezbyt fortunnego wyrażenia, uczyniłem to 

jedynie w trosce o Ciebie, Panie, pozwól mi troszczyć się o Ciebie! 

- To dobrze o tobie świadczy - odparł Pan nieco udobruchany - że troszczysz się o 

swojego Pana, ale moim zdaniem byłoby dla ciebie zdrowiej i skuteczniej, gdybyś raczej 



troszczył się o mowę swoich ust, które powinieneś otoczyć wysokim żywopłotem, aby 

nie wypełzło z nich złe i lekkomyślne słowo. Co się tyczy pytania, które ośmieliłeś się mi 

zadać, powiem ci tylko tyle, że jest ono przedwczesne i dlatego pozostawię je bez 

odpowiedzi do czasu przeze mnie ustalonego. 

I Głos umilkł i odszedł. 
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Jonasz rozmawiając z Panem stawiał Mu drażliwe pytania i otrzymywał od Niego 

pełne pobłażliwej cierpliwości odpowiedzi. 

Czy z tego wynika, że człowiek traktował Boga jako równego sobie, a Bóg tej 

równości przyświadczał? O, nie! 

Z tego stosunku Boga do Jonasza i Jonasza do Boga nie należy wyciągać aż tak daleko 

idących wniosków.  

❖ Bóg kochał Jonasza, ponieważ kochał cały lud wybrany.  

❖ Jonasz kochał Boga nie tylko dlatego, że Bóg jest Bogiem, ale również dlatego, 

że uważał Go za Wielkiego Patriarchę całego plemienia izraelskiego. 

Izrael rozmawiał z Bogiem jak syn z ojcem, jak wnuk z dziadkiem, a Bóg rozmawiał                    

z Jonaszem jak ojciec z synem, jak dziadek z wnukiem, czyli Bóg i Izrael rozmawiali                     

z sobą jak członkowie jednego plemienia, związani z sobą węzłami krwi i ciała. 

Skutek tych obopólnych nader bliskich stosunków był ten, że Pan dopuszczał Jonasza 

do niejakiej poufałości, godził się na stawianie pytań, a nawet chętnie z nim dyskutował, 

ale nigdy nie zezwalał mu na przekroczenie tej granicy, którą ustanowił na wieczne czasy 

między sobą a człowiekiem. 

Jonasz, mając zatem świadomość nierozerwalnych związków z Panem, uświęconych 

pochodzeniem od Niego całej wspólnoty Izraela, wiedział, że może dzięki tym 

przyrodzonym przywilejom i niepodważalnym prawom rodowym i plemiennym, 

obowiązującym na całą wieczność, w każdej chwili stanąć przed Wiekuistym, Sędzią 

Najwyższym, Sprawiedliwym i Miłosiernym, wyłożyć Mu swoje żale i bóle, gorycze i 

krzywdy, i pokornie domagać się łaskawych wyjaśnień. 

Ale odległości, dzielącej go od niewidzialnego Pana, nigdy by nie ośmielił się 

przekroczyć. Ani myślą, ani słowem, ani czynem. 

Taki był niepisany układ między Bogiem a Izraelem i tego układu nigdy nie 

przekroczył ani Pan, ani Jego sługa. 

 

 

 



18 

Jonasz poszedł nad jezioro, usiadł na podwiniętych nogach i kołysząc się rytmicznie, 

tak przemówił do Pana: 

- Uczyniłeś mnie, Panie, mężem szczęśliwym, dałeś mi wszystko, czego dusza moja 

zapragnęła, dałeś mi siebie i spokój sumienia, dałeś mi dobre i uczciwe serce                                  

i pobożność. Takie dary otrzymałem od Ciebie. 

A dawszy mi to wszystko, przyszedłeś teraz do mnie i odebrałeś mi szczęście moje                      

i spokój, i kazałeś mi porzucić żonę moją i dzieci, i dom, i iść do Niniwy, i przemówić do 

pogan. 

Panie, po co ja, biedny Jonasz, mam mówić do pogan i ich nawracać? Co mnie 

obchodzi ich nieczystość? Niech zostaną nieczystymi! Niech grzeszą! Co mnie obchodzą 

ich grzechy? Po co ja mam mieszać się do nie swoich spraw? Oddaj ich, Panie, i ich 

kamiennych bogów Belialowi i wszystkim mocom piekielnym, a mnie pozostaw                               

w spokoju. 

Panie, nie odbieraj mi spokoju, nie pozbawiaj mnie dachu nad głową i mojego łoża,                   

i mojego stołu, i owoców mojej pracy i nie wypędzaj mnie z domu na trud i włóczęgę. 

Panie, nie odbieraj mi szczęścia, którym mnie pobłogosławiłeś. 

Pan, słysząc to, narzucił na siebie jak płaszcz szum wiosennego wiatru i z pośrodku 

wiatru przemówił do Jonasza tymi słowami: 

- Wybacz, Jonaszu, ale mówisz nieroztropnie ... 

- Mówię o szczęściu, Panie - odparł Jonasz. - A szczęście jest wielkim skarbem. 

- Słusznie - odpowiedział Pan. - Ale ty nie wiesz, co to jest szczęście. Szczęście nie 

jest tym, w czym je upatrujesz. 

- Więc co to jest szczęście? - spytał Jonasz. 

- Wkrótce o tym się dowiesz ... - odrzekł Głos. 

- Znów mówisz niedomówieniami? - spytał niecierpliwie Jonasz. 

Ale Pan nie odpowiedział. 

Wiatr ustał. 
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Czekanie nie jest łatwym przeżyciem. Wprowadza czekającego w stan niepokoju                   

i napięcia i wymaga od niego nieustannego czuwania. 

Pan miał wyjawić Jonaszowi istotę szczęścia, ale mąż sprawiedliwy podejrzewał, że za 

tym oświadczeniem kryje się jakaś tajemnica, mająca związek z Niniwą i posłannictwem, 

które Wiekuisty mu wyznaczył. 



Bo przecież jest nie do pomyślenia, aby Bóg ni stąd, ni zowąd ujawniał pierwszemu                

z brzegu śmiertelnikowi sens szczęścia, gdyby nie było ono częścią Boskiego                                     

i dalekosiężnego planu. 

Cóż to za plan? Ma iść do Niniwy - na samą myśl o tek wyprawie nogi Jonasza drżały 

i cierpły ze strachu - i tam ma głosić mieszkańcom ich nieprawość. 

Jak ma głosić? Co ma mówić? Jak ma mówić? Jak się mówi do nieczystych pogan?  

W imię Jahwe, którego nie uznają?  

Pan wprawdzie obiecał mu, że owoce przemówień będą błogosławione, ale 

błogosławione czyim kosztem? Kosztem jego spokojnego życia? I to się ma nazywać 

szczęściem? 

W tym miejscu Pan wtrącił się do medytacji Jonasza i wstąpiwszy w nie, jak się 

wchodzi w bramę otwartego domu, rzekł: 

- Mądrze pomyślałeś, Jonaszu, ale mimo to mądrość twoja wciąż jest ograniczona                  

i daleka od doskonałości, chociaż w wymiarach ludzkich można od biedy nazwać ją 

skłonnością do mądrości. Dlatego udzielę ci nauki, abyś odtąd kierując się nią, nie błąkał 

się po manowcach i krętych drogach nierozsądnych i bezowocnych dociekań. 

Twoje całe dotychczasowe życie nie było szczęśliwe. Tak ci się tylko zdawało. 

Złudzenie brałeś za prawdę. Chwileczkę ... ja teraz mówię, a nie ty ... 

Wiem lepiej niż ty, bo jestem Panem ludzkich losów i Ja stworzyłem niewidoczną 

między nimi granicę, tak niewidoczną, że oko ludzkie nie dostrzeże, gdzie kończą się 

losy dobre, a zaczynają złe. Nic o tych prawach nie wiesz. Niczego nie rozumiesz. 

Wiedz zatem, że  

prawdziwym i pełnym szczęściem człowieka jest wypełnienie mojej woli. 

Nie przerywaj mi ... Nie mam zamiaru wprowadzać cię teraz w tajemnicę mojej woli. 

Jutro ruszysz w drogę, Jonaszu. Powstań, przepasz biodra i idź! Zrozumiałeś? - 

zawołał Głos głosem rozkazującym. 

- Zrozumiałem, Panie - odparł niechętnie Jonasz. 
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Wątpliwości jak sfora dzikich psów obskoczyły Jonasza, opędzającego się kijem 

rozmaitych argumentów, w miarę mądrych, w miarę głupich, przed nacierającą nań 

psiarnią, która zmiarkowawszy, że mąż sprawiedliwy drży przed nią z przerażenia                     

i wietrząc w nim łatwą ofiarę, napastowała go z coraz większą zajadłością. 



Śledząc z boku szamotaninę biednego Jonasza, usiłującego uwolnić się od szarpiących 

go wątpliwości, bylibyśmy już skłonni postawić sobie pytanie, kto jest właściwym 

winowajcą jego dusznego zamieszania, ale wtedy musiałaby paść odpowiedź, że winę 

przede wszystkim ponosi Jahwe Cebaoth, albowiem On narzucił swój plan spokojnemu               

i niezdolnemu do tak wielkich i dalekosiężnych zadań mężowi,  

a dopiero potem sam mąż, który usiłując wydostać się wszelkimi sposobami                             

z nastawionej przez Pana sieci, począł gwałtownie rozrywać jej oka. 

Ponieważ jednak Pan nie może ponosić jakiejkolwiek winy, gdyż jest dobry                            

i doskonały, lepiej byłoby więc nie wdawać się w drażliwe i dwusieczne dialogi z obiema 

stronami, i ograniczyć się jedynie do argumentu biednego Jonasza, który wytrącony 

nagle z codziennego trybu życia, znalazł się w położeniu nader trudnym i godnym 

głębokiego współczucia. 

Ale niełatwo jest  oddzielić rację Boga od racji człowieka. 

Pan tak mocno związał Jonasza z sobą, że pisząc teraz o rozterkach wybranego męża, 

nie możemy go odłączyć od spraw Boga, Boga pozostawić - jeżeli można użyć tego ze 

wszech miar niewłaściwego wyrażenia - nieco na uboczu, a na plan pierwszy wysunąć 

sprawy ludzkie. I tak źle, i tak źle. 

Mimo to posługując się rozsądnymi - według możliwości - przesłankami, postarajmy 

się ostrożnie ocenić położenie Jonasza, który powinien jutro wyruszyć w drogę do 

Niniwy. 

I oto już na samym progu naszych dociekań natrafiamy na materiał dowodowy nieco 

obciążający Pana Boga. 

Pan nie powiedział Jonaszowi, jak powinien postąpić z rodziną, czy ma się pożegnać  

z żoną i dziećmi, i domownikami, jak długo trwać będzie jego przymusowa nieobecność 

w domu, co ma wziąć ze sobą w daleką podróż i jaką drogą ma udać się do Niniwy. 

Jonasz był nierad z takiego obrotu sprawy.  

Jeżeli Pan uczynił go swoim narzędziem - tak medytował - powinien był, jego 

zdaniem, dać mu polecenie dokładne i wyczerpujące we wszystkich, nawet                               

w najmniejszych szczegółach, związanych z posłannictwem, a nie z jednej strony 

narzucać mu swoją wolę, a z drugiej pozostawiać mu wolną rękę w działaniu i w 

podejmowaniu decyzji. 

Jeżeli ma być narzędziem Pańskim, chce być nim w pełnym tego słowa znaczeniu, 

biernym  i bezsilnym wykonawcą, całkowicie poddanym woli Wiekuistego. 

Jonasz z prostej wygody bał się wszelkich dowolności i wynikających z nich 

uchybień. Nie chciał być odpowiedzialny za taki czy inny swój krok i stać się przyczyną 

nieprzewidzianych powikłań. Jest na rozkazy Pana. 



Skąd jednak ma wiedzieć, czy Pan życzy sobie, aby pożegnał się z rodziną? Co ma                    

w takim razie powiedzieć żonie i dzieciom? A jeżeli powie coś, co się Panu nie spodoba? 

Albo powie coś za dużo, albo za mało?  

Przecież jeżeli ma działać w Imieniu Pana, Pan musi kierować krokiem jego nóg                     

i słowami jego ust. 

Jonasz nigdy nie wątpił o słuszności Bożych wyroków, nawet takich, z którymi trudno 

mu było się pogodzić. 

Zdarzały się wprawdzie niekiedy wypadki, gdy prawował się z Panem, ale były to 

spory niewinne i polegały na swobodnej wymianie poglądów, to znaczy Jonasz pokornie 

i nieśmiało wypowiadał swe mniemanie i był zawsze z góry gotów wyrzec się przed 

obliczem Pana swoich ocen i sądów, gdy Pan tego od niego zażądał. 

A ponieważ sposób dowodzenia Pana był zawsze druzgocący, Jonasz z niekłamanym 

zadowoleniem uznawał się za pokonanego i z pokorą godną pochwały wycofywał się 

skwapliwie ze swojego stanowiska. 

Pan, znając skłonności Jonasza do dyskusji, patrzał na te wybryki z ojcowskim  

pobłażaniem, a nawet ze wzruszającą wyrozumiałością. 

Ale tym razem nie mieściło się w głowie Jonasza, że Wiekuisty, wybrawszy go na 

wykonawcę swoich dziejowych wyroków, nie zaopatrzył go w ścisłe wskazówki                        

i pouczenia, według których powinien działać, wypełniając święte posłannictwo w tak 

niecodziennych okolicznościach i warunkach. 

Gdyby chodziło o zwyczajnego śmiertelnika, Jonasz określiłby taki sposób bycia jako 

lekkomyślny i opieszały, a przede wszystkim podważający zaufanie do zleceniodawcy, 

ale ponieważ wieczny i niewidzialny Twórca Wszechświata, Pan nieba i ziemi, nie może 

działać lekkomyślnie ani opieszale, pozostaje tylko jedna możliwość, przerażająca 

możliwość tłumacząca wszystkie zawiłości i organizacyjne niedostatki! 

Jaka możliwość? 

Jonaszowi pociemniało w oczach. Poczuł, jak drżą fundamenty ziemi, a wraz                         

z fundamentami ziemi chwieją się jego wszystkie myśli i uczucia, a wraz z myślami                 

i uczuciami drży, chwieje się i dygocze całe jego przeszłe, teraźniejsze i przyszłe życie, 

wszystkie jego doświadczenia i wszystkie doznania, cała budowla jego istnienia, którą 

zawsze mądrze i przezornie budował! 

Co pozostało z tej budowli? Grozą przejmujące podejrzenie, że ten, który zjawił się w 

jego snach i podawał się za Pana, nie był ... Panem? 

Zamęt i chaos - tohu wabohu! - ogarnęły głowę Jonasza! 

Zaprawdę: skąd ma pewność, że głos, który słyszał w snach i na jawie, jest 

rzeczywiście głosem Boga?  



Rozkaz Jego jest tak niewiarygodny, że każe wątpić o Boskości ust, które go 

wypowiedziały, a jego istota - nawrócenie pogan i zrównanie ich z synami Abrahama, 

Izaaka i Jakuba - jest tak sprzeczna ze zdrowym rozsądkiem  i z Bożą Obietnicą, daną 

Izraelowi, że nie może przecież pochodzić od Jahwe, ale od kogoś usiłującego plany 

Pańskie pogmatwać, zawikłać, pokrzyżować, wywrócić, po prostu od mocy przeciwnej 

Bogu  Jego Obietnicy! 

Czyżby zatem pod Głos Pański podszyła się jakaś zła moc, może jeden z owych 

demonów, który chcąc zakpić z człowieka i sprowadzić go na błędne drogi, naśladuje                 

w sposób udolnie - niezdolny Obecność Pańską, i to z taką godną podziwu umiejętnością 

i dokładnością, że tylko wytrawne ucho bogobojnego człowieka, wyczulone na wszelkie 

subtelności Bożych Objawień, potrafi odróżnić prawdę od kłamstwa? 

Tak zadręczał się Jonasz, a ponieważ w głębi serca pragnął uwierzyć w prawdziwość 

swoich podejrzeń, poczęły one zamieniać się z magiczną sprawnością w bezsporne 

dowody, a dowody błyskawicznie przeobraziły się w niezbite fakty, a fakty                                 

w niezachwianą pewność, że to Belial we własnej osobie nawiedził go w snach i na 

jawie. 

21 

I mąż sprawiedliwy postanowił szukać ocalenia w ucieczce przed kuszeniem Beliala, 

który posiada wprawdzie wrodzoną zdolność posługiwania się różnorakim podstępem                

i niezliczoną ilością uwodzicielskich kłamstw, ale nigdy nie był wszechwiedzący                      

i wszechwidzący, co było zresztą powodem żywiołowej nienawiści, jaką żywił do Boga. 

Jonasz znał naturę Beliala i wiedział, że jest on dzięki temu upośledzeniu ograniczony 

w swoim działaniu, i dlatego każdy człowiek, jeżeli naprawdę chce, może ze zmianą 

miejsca - są przecież miejsca nawiedzane przez Zło! - wyzwolić się spod jego władzy, 

zmylić jego czujność, uciec przed jego pokusami i drapieżną zachłannością i ukryć się w 

bezpiecznym miejscu. 

Gdzie jest bezpieczne miejsce? 

Na pewno znajduje się ono po przeciwnej stronie miejsc, wybranych i nawiedzonych 

przez Beliala, który sprzeciwiając się Bogu i będąc Jego zaprzeczeniem, upatrzył na 

swoje siedziby obszary szczególnie podatne na szatańskie zdrady i knowania. 

Dla Jonasza stało się jasne, że skoro według złowróżbnego rozkazu miał udać się na 

wschód, do Niniwy, do ojczyzny rozpusty i ohydy - do ziemi jakże duchowo pokrewnej 

Belialowi! - dobrze będzie, jeżeli ucieknie w kierunku wręcz przeciwnym, czyli na 

zachód! 

Wiele słyszał o bogatym i odległym Tarszyszu, o mieście srebra, ołowiu i cyny, 

położonym na krańcu ziemi, za wielkim morzem, u stóp gór, za którymi codziennie 

zachodzi ogniste słońce. W tej krainie zamierzał się ukryć. 



Zatem musi udać się do Jaffy, aby tam wsiąść na statek płynący na zachód. Wszystkie 

te zabiegi wymagały potajemnego działania. 

Jak zatem powinien zachować się wobec żony i dzieci? Czy ma ich wtajemniczyć w 

swoje plany? Czy ma odjechać cichaczem, bez pożegnania? Jedna i druga możliwość 

była niewłaściwa. 

 

Nie chciał odsłonić przed rodziną swoich dusznych utrapień ani ujawniać pobudek, dla 

których postanowił odjechać i schronić się w dalekiej krainie, ani tym bardziej miejsca, 

do którego zamierza się udać. Powodzenie planu zależy od zachowania ścisłej tajemnicy 

o przyczynie i celu ucieczki. 

Ale równocześnie nie uważał za godne głowy rodziny zbiec cichaczem z domu bez 

udzielenia błogosławieństwa żonie i synom, i córkom, i wnukom. 

Na szczęście przypomniał sobie, że kiedyś, przed laty, nosił się z myślą nabycia 

bogatych w miedź  terenów w Beth Szemesz i zbudowania tam pieców do wytopu tego 

metalu, i w tym celu miał udać się do Micraim po zakup potrzebnych narzędzi. 

Potem z jakichś powodów zarzucił ten plan, a teraz przypomniawszy go sobie, 

pomyślał, że w związku ze swoją ucieczką mógłby się nim jako wybiegiem nader 

skutecznie posłużyć. A gdyby tak powiedział rodzinie, że udaje się do Micraim celem 

urzeczywistnienia swoich dawnych zamiarów? 

Ten pomysł wydał mu się szczęśliwy! Mógłby za pomocą niego upozorować wyjazd! 

W miarę był prawdą - bo przecież chciał ongi zbudować piec do wytopu miedzi - i tylko 

w miarę kłamstwem, bo wprawdzie nie udaje się do Micraim i nie ma zamiaru kupować 

narzędzi, ale przecież przybywszy do Tarszyszu mógłby zapoznać się z pracą                           

w tamtejszych kopalniach, i wtedy już niewiele pozostałoby kłamstwa w jego 

rozważnym wybiegu. 

 W końcu - jak w takich razach często się zdarza - pozory zaczęły tracić na pozorach, 

zmyślenie ustępowało przed zmyśleniem, wybieg przed wybiegiem, i spoza zasłony 

zręcznych urojeń wyłoniła się prawda, która nie będąc prawdą mogła od biedy w tych 

trudnych okolicznościach odegrać rolę wątłej prawdy. 

Na pewno to tłumaczenie nie należało do najrozsądniejszych i najuczciwszych i rzuca 

pewien cień na Jonasza, ale zważywszy trudności i kłopotliwe położenie, w jakim się 

nasz cierpiętnik znalazł, powinniśmy powstrzymać się teraz od wydawania nań wyroku 

ani go nie potępiać, ani nie pochwalać za wątpliwej wartości spryt, ale cierpliwie czekać 

dalszego rozwój wydarzeń, które pozwolą na sprawiedliwą ocenę jego działania. 

I Jonasz jak postanowił, tak uczynił.  

 



Pewnego wiosennego dnia  - wczesna wiosna jest najlepszą porą do podróży - 

powiadomił żonę i dzieci, że po długiej rozwadze i głębokim namyśle powrócił do 

dawnych planów budowy pieców do wytopu miedzi i dla urzeczywistnienia tych 

zamierzeń wyjeżdża do Micraim, że jego droga będzie długa i żmudna, a pobyt w huc 

haarec potrwa przez długą ilość dni i nocy. 

Prosił, by byli o niego spokojni i modlili się o jego szczęśliwy powrót. 

Posłuszni świętym prawom nakazującym posłuszeństwo głowie rodziny i szacunek dla 

jej słów, nie śmieli go pytać się o szczegóły, zwłaszcza, że na samym początku 

wypowiedzi powołał się z naciskiem na swoją rozwagę i głęboki namysł. 

Jonasz wziął z sobą chustę modlitewną, tefilin, kij, parę sandałów, wór z wodą, 

mieszek z pieniędzmi - wetknął go głęboko za pas - pobłogosławił rodzinę w Imię Boga 

Abrahama, Izaaka i Jakuba, z czcią ucałował mezuzę, i dosiadłszy osła, ruszył przed 

siebie w drogę. 

Pojechał ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bp Ryś o Jonaszu i Jezusie 
 

 
 
 

     Podczas pierwszego dnia rekolekcji hierarcha zwrócił uwagę zebranych, że Chrystus idzie na górę 

Tabor z zamiarem przemodlenia słów Boga zapowiadających Jego mękę. „To jest także nasza 
perspektywa. Droga do Triduum Sacrum, z elementem podejścia do Krzyża św. po to, by go pocałować” 
– ukazał. 

     Jak podkreślił ten pocałunek ma znaczenie podwójne – uczczenie Chrystusa Ukrzyżowanego oraz 
decyzja podjęcia własnego krzyża. „Post nie jest po to, żeby się nakręcać sentymentalnie. Jest po to, by 
zmierzyć się ze słowami, z którymi Jezus szedł na górę Tabor – ze słowami o krzyżu dla Niego i Jego 
uczniów” – kontynuował. 

     Tłumacząc odczytaną ewangeliczną opowieść o przemienieniu kaznodzieja wskazał, że Bóg 
odpowiada Jezusowi poprzez słowa Mojżesza i Eliasza, które stają się żyjącą rzeczywistością. „To jest 
doświadczenie słowa, które nie jest tylko pismem zapisanym kiedyś, ileś wieków wcześniej. To nie jest 
doświadczenie książki, tekstu. To jest doświadczenie żywego słowa i które odnosi się od niego tu i teraz!” 
– uwypuklił. 

     „O to właśnie chodzi – słowo objaśnia nam sytuację krzyża. I takie jest działanie Pana Boga, na które 
możemy się otworzyć na modlitwie” – mówił. Dodał, że Pan Bóg jednak nie tylko tłumaczy, ale też 
zapewnia Jezusa o swojej miłości, doda Mu odwagi do wejścia na Golgotę. Uwrażliwiał, że taką postawę 
powinien przyjmować też Kościół – towarzyszyć człowiekowi w relacji miłości, na której on będzie się 
mógł oprzeć w każdej formie krzyża, który go dotyka. 

     Drugiego dnia nauczania bp Ryś zaznaczył, że zmartwychwstanie Chrystusa można przyjąć tylko 
w wierze, która rodzi się ze słuchania słowa Boga. Na podstawie Księgi Jonasza przestrzegł, że to 
właśnie słowo powinno być podstawą nawrócenia, a nie znaki. 

     „Co jest dla nas argumentem w naszej wierze. Ile w nas jest otwarcia na słowo Boże, zaufania jemu, 
a ile takiego szukania dowodów? Czasem z cudów, a czasem z cudowności – ile niepotrzebnych gonitw? 
Wszystko, byle się nie zmierzyć ze słowem” – pytał. 

      Hierarcha szukał przyczyn sukcesu nauczania Jonasza w Niniwie. „Posłuchali go dlatego, że był dla 
nich znakiem. Jonasz przynosi przepowiadanie, a jednocześnie sam jest znakiem tego, co mówi. Samo 
jego przyjście do Niniwy było niewyobrażalnym znakiem” – powiedział. Dodał, że Księga Jonasza 
wskazuje, że Bóg kocha wroga danego człowieka i co więcej chce go kochać przez niego samego. 

      Ostatniego dnia rekolekcji biskup krakowski wskazał, że wierni często swoją postawą chcą dyktować 
Bogu jaki ma być – kogo wolno Mu kochać i kto może być w Jego Kościele. Jako przykład podał Jonasza. 

      „Głosił słowo i stało się to, czego się bał, że się stanie. Cała Niniwa się nawróciła. I on widzi jak to 
słowo owocuje. Jak jego misja okazała się skuteczna i on nie widzi dla siebie miejsca w takim świecie, w 
którym Bóg kocha Niniwitów. I uratował ich przez niego. Jest zgorszony swoim Bogiem, jest na niego 
wściekły” – opisał.  

       Hierarcha zachęcił do przekraczania takich zniewalających granic pobożnego myślenia kreowanego 
przez samego siebie. „Poddacie się Jezusowi czy nie? Wtedy, kiedy On nas wzywa do rzeczy, które się 
wydają niemożliwe, pod prąd wszystkiemu. Nie czytajcie Księgi Jonasza z pytaniem: ‘Czy potrafię?’ Bo 
przecież nie potrafimy. Przed Bogiem trzeba sobie zadać pytanie: ‘Czy chcesz?’ Bo jeśli chcesz, to ci się 
stanie” – zakończył bp Ryś. 

 

W dniach 21-23 lutego 2016 roku w kościele                   
św. Marka w Krakowie odbywały się akademickie 
wielkopostne rekolekcje „Więcej niż Jonasz".  
 
„Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa można 
przyjąć tylko we wierze. Spotkanie ze 
zmartwychwstałym i żyjącym Jezusem dokonuje 
się w wierze. Wiara zaś rodzi się ze słuchania – 
jest odpowiedzią na słowa Boga” – głosił 
prowadzący spotkania bp Grzegorz Ryś. 

 

http://franciszkanska3.pl/uploads/stare/i/7/3/0/73009734.2049fe2a65dc65.JPG


 

 

 

Poznaj historię Jonasza, która jest wskazówką do odkrycia jaki jest pierwotny, 

Boży projekt mężczyzny. Przyjmij zaproszenie do heroicznej walki o prawdziwą, 
odartą ze stereotypów, męskość. Przekonaj się na czym polega i w czym przejawia 

się męska siła. 

Prawdopodobnie nie ma na świecie mężczyzny, który całkiem świadomie chciałby 

posiadać mniej siły. Nie ma też takiego, który nie chciałby umieć podejmować “po 

męsku” swoich życiowych decyzji! Wszyscy, jak jeden mąż, pragną tego samego – by 

być “więcej” i “bardziej” prawdziwymi mężczyznami i za takich chcieliby, aby ich 

uważano! 

❖ Co to znaczy być silnym mężczyzną? 

❖ Jak określić, czy mam w sobie te cechy, które mówią o męskiej sile? 

❖ Czy jestem mężczyzną, w prawdziwym tego słowa znaczeniu, czy, 

pomimo swoich lat, zachowuję się nadal jak chłopiec? 
 

Czas odpowiedzieć sobie na te ważne pytania związane z Bożym projektem 

mężczyzny, dzięki książce o. Adama Szustaka pt.:  

 

“Jonasz. Czym jest siła mężczyzny”. 
  

 

 


