
TAJEMNICE BOLESNE 

 

Druga rozmowa szatana z Bogiem  

Zdarzyło się któregoś dnia, że synowie Boży przybyli, aby się stawić przed Panem. 

Przybył także szatan i stanął pośród nich, aby się stawić przed Panem. Pan zapytał 

szatana: „Skąd przychodzisz?”. Szatan odpowiedział Panu: „Okrążyłem ziemię 

i przemierzyłem ją wzdłuż i wszerz”. Na co Pan go spytał: „Czy zwróciłeś uwagę na 

mojego sługę Hioba? Nie ma przecież na ziemi drugiego człowieka tak doskonałego 

i prawego, bogobojnego i stroniącego od zła. Trwa on w swojej doskonałości, choć 

nakłoniłeś Mnie, abym go niszczył bez powodu”.  

Szatan odpowiedział Panu: „Coś za coś; wszystko, co człowiek posiada, odda za swoje 

życie. Wyciągnij tylko rękę i dotknij jego ciała i kości. Na pewno będzie Ci w twarz 

złorzeczył”. Na to Pan rzekł do szatana: „Oto jest w twoich rękach. Ale życia mu nie 

odbieraj”. 

Hiob dotknięty chorobą trądu 

I odszedł szatan od Pana. Potem szatan poraził Hioba bolesnymi wrzodami na całym 

ciele. Wziął więc Hiob skorupę, aby się nią drapać, i usiadł w popiele. I rzekła do niego 

żona: „Nadal chcesz trwać w swej doskonałości? Złorzecz Bogu i umieraj!”. Ale on jej 

odparł: „Mówisz jak głupia. Jeśli przyjmowaliśmy od Boga dobro, dlaczego nie 

mielibyśmy przyjąć zła?”. Także wtedy Hiob nie zgrzeszył swoimi wargami.  

Hi 2, 1-10 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Ja dam wam 

wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, że jestem łagodny 

i pokorny sercem. Znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. Bo moje jarzmo jest łatwe do 

niesienia, a mój ciężar lekki. 

Mt 11, 28-30 

 

 



Modlitwa 

 

 

Jestem panem swojego losu. Dlatego ogłosiłem dogmat: Moja wiara jest przeciętna 

i słaba. Amen.  

Jestem jego wiernym wyznawcą. Mam kogo obwiniać za brak wytrwałości.                      

Za przeciętność i nijakość. Błogosławię stereotypy. Wyuczonym na pamięć sloganem 

zwalniam się z odpowiedzialności. Nie muszę pokonywać lenistwa ani szukać sensu.  

Nic nie muszę. Część winy zrzucam na los. Jak? To proste. Mówię sobie i innym: 

Cóż zrobić – taki los. Przeznaczenie też obrywa: Widać tak miało być. Resztę zrzucam 

na ludzi. Z przesadą i pewnością w głosie stwierdzam: Ludzie są źli. Nieczuli. 

Nieuczciwi. Roszczeniowi. Ukradli mi dzieciństwo. Wpędzili w kompleksy. Odebrali 

nadzieję. Nauczyli, że nie warto być dobrym. Nie warto się starać. I co dalej?  

Obłożyłem się nawozem i śmierdzę. Jak robak siedzę pod kamieniem i czekam, sam 

nie wiem na co. Skoro świat mnie skrzywdził, to nie muszę się starać. Jakiego mnie 

Boże stworzyłeś, takiego mnie masz.  

Mogę dać słowo, a potem je cofnąć. Mogę ślubować miłość, wierność i uczciwość 

małżeńską oraz to, że cię nie opuszczę aż do śmierci, a potem powiedzieć: 

„Przepraszam, pomyliłem się. Sorry”. Albo nic nie mówić. Po prostu odejść. Wyjść do 

sklepu. Po gazetę. Czmychnąć jak tchórz.  

Mogę być pięćdziesięcioletnim samolubnym chłopcem. Czterdziestoletnim 

nastolatkiem. Z zamalowaną siwizną włóczyć się po dyskotekach.  

Mogę na leszcza siedzieć w knajpach i użalać się nad złem świata. Nad władzą.              

Nad korupcją i terroryzmem. Słuchacze zawsze się znajdą.  

Mogę wyciągać od matki ostatni grosz. Być rozpuszczonym bachorem, któremu 

wszystko się należy. Egoistą. Pasożytem pożerającym własną rodzinę.  

Dość. Wystarczy. Czasami muszę wyrzucić to z siebie. Wyspowiadać się przed 

samym sobą. Po co? By pamiętać, że to ja kieruję swoim życiem. Że życie jest 

w moich rękach. Że to ja podejmuję decyzje i ponoszę ich konsekwencje.  

Czasami słyszę, jak śmieją się ze mnie moje dogmaty. Co mam zamiar z tym 

zrobić? 



Biczowanie 

 

 

Rzecz dzieje się w Ameryce, w czasach prohibicji. Bracia Bondurant żyją 

z nielegalnej produkcji alkoholu. Są znani ze swej odwagi. Pewnego dnia najmłodszy 

z braci wraca do domu dotkliwie pobity. Nie umie się bić, opanowany jest przez 

strach, ale chce dołączyć do grupy handlarzy wódką. Starszy brat tłumaczy mu: 

– Chcesz wejść w ten interes. Ale siedzisz tu i wyglądasz, jak worek bokserski. 

Więc pytam. Co teraz zamierzasz?  

 

– Co zamierzam? – odpowiada pobity.  

–Tak, co? Ktoś to za ciebie załatwi? Może Howard? – wskazuje na drugiego brata. 

– Nie potrzebuję pomocy. 

– Słucham?  

– Nie potrzebuję pomocy! 

– Nie? Słuchaj, dopóki będziesz moim bratem, nie pozwolisz, by to się powtórzyło. 

– A jeśli nie zdołam? Nie jestem i nigdy nie byłem jak ty i Howard. 

– W porządku. Jack, to nie przemoc stanowi o męskości, lecz droga, jaką jesteśmy 

gotowi odbyć. Spójrz na mnie!  
 

Jesteśmy twardzi. Panujemy nad lękiem. A bez lęku bylibyśmy jak trupy. 

Rozumiesz?  



Cierniem ukoronowanie 

 

 

Odpowiedzialność oplata się wokół mojej głowy i wbija ciernie. Krew miesza się 

z potem. Nie mogę rozpoznać własnej twarzy. Czy ja to jeszcze ja? Jakże mi trudno 

jest wymagać od innych. Patrzeć im w oczy i wykazywać błąd. Przynaglać do pracy. 

Egzekwować. Strofować. Pouczać. Trzymać porządek i dyscyplinę. Przypominać.    

Być konsekwentnym i stanowczym. Dali koronę, ale nie powiedzieli, że jest 

cierniowa.  

Jak znosić obrażonych? Tych, którzy czują się skrzywdzeni. Zranieni. 

Niesprawiedliwie potraktowani. Tylko samotność jest mi siostrą. Coraz bardziej się 

boję, że powierzone mi zadania pożrą resztki mojej wiary. Zamordują radość życia. 

Wystudzą żar współczucia. Zgaszą płomień miłości.  

Kiedy nikt nie patrzy, zdejmuję cierniową koronę i przemywam rany. Odpoczywam 

tylko w samotności. Gdy odcinam się od ludzkich spraw. Problemów. Całego jazgotu 

potrzeb i krzywd. Przed powrotem obowiązkowo nakładam koronę. Kolce wbijają się 

w stare rany. Nie pokazuję się bez niej. Dlaczego? Bo brak mi odwagi i uczciwości. 

Ból wbijających się coraz głębiej kolców coś mi mówi. Ale ja muszę sprostać 

zadaniom. Bo nie umiem przegrywać. Dla mnie przegrać równa się być 

bezwartościowym.  

Wciąż nie nauczyłem się prostych zwrotów: Nie dam rady. To ponad moje siły. 

Pomóż mi. Czekam, aż silnik sam wysiądzie. Dlaczego? Moja pycha nie zniosłaby 

ocen. Patrzcie, nie udało mu się. A taki był zaradny. Kto by pomyślał. Wszyscy, ale 

nie on.  

Pewnego dnia jedna z sióstr odwiedziła chorą Teresę z Lisieux w infirmerii. Widząc 

jej cierpienie, powiedziała: 

– O siostro, jakże ty wiele cierpisz. 

Chora odparła: 

– Tak, to prawda, cierpię wiele. Ale czy cierpię dobrze?  



 

 

Wciąż zadaję sobie to pytanie. Skoro nie można uciec od cierpienia, to jak 

przeżywać je dobrze?  

Krzyż 

 

 

Jestem zdolny do zejścia z krzyża. Do zrezygnowania z powierzonych mi 

obowiązków. Do ucieczki. Możliwość dezercji wisi w powietrzu. Czasami o niej 

marzę. Kiedy? Gdy przeciwności się mnożą. Gdy nakłada się problem na problem. 

Wiem, że to egoistyczne i płytkie. Aż sam sobą się gorszę.  

Część mnie szuka wygodnego życia. Franciszkowej kanapy. Część rwie się do 

służby mimo wszystko. Dlaczego do tej pory nie złożyłem broni? Nie wyjąłem 

gwoździ? Przyzwyczajenie? Wstyd – co ludzie powiedzą? Tak. Ale jest coś jeszcze. 

Coś najważniejszego. Dałem słowo.  

Potrafię wyobrazić sobie samego siebie bez krzyża. Pakuję manatki. Wkładam do 

pudeł to, co wydaje mi się, że mam. I ruszam w drogę. Dokąd? Najdalej jak się da.  

Najlepiej tam, gdzie żyje się długo i szczęśliwie. Tam, gdzie jest lepszy świat. 

Gdzie to jest? Tam, gdzie jeszcze mnie nie ma. Tam nikt nie ocenia dezerterów.  



Gdy już tam docieram, kupuję lub wynajmuję dom. Mebluję i sprzątam. Zaczynam 

nowe życie. Znajduję wymarzoną pracę. Bezstresową oczywiście. I dobrze płatną. 

Rano parzę kawę. Taką jaką lubię. Potem mam czas na wszystko, na co teraz nie mam 

czasu. Gapię się przez kuchenne okno na świat. To takie amerykańskie.  

Gdy się napije i napatrzę, moja wyobraźnia ma trudności, aby pójść dalej. Posiłkuję 

się cudzymi marzeniami. W nowym świecie znajduję sobie nowe pożyteczne zajęcie. 

Jakie? Na przykład działalność charytatywną? Ochronę środowiska? Walkę z biedą 

w Afryce? Ze służby innym sporządzam balsam na uspokojenie sumienia. Smaruję 

nim ranę ucieczki. Potem poznaję sąsiadów. Uśmiechamy się do siebie. Czasami 

rozmawiamy o tym, że dziwny jest ten świat.  

W nocy śnię samego siebie. Na kanapie leży otyły gość z pilotem w ręku. Spikerka 

przekonuje mnie, że dobrze zrobiłem, wybierając siebie. Przecież mnie też coś od 

życia się należy. Patrzę w jej wymalowane oczy i modlę się o to, żeby się obudzić 

w swoim niechcianym świecie.  

Po tej wirtualnej ucieczce pragnę już tyko jednego – wrócić na krzyż. 

 

 



Śmierć 

 

 

 

Dziewczynka nie umarła, tylko śpi.  

Nie powiedziałeś tego ot tak, żeby coś powiedzieć. Ani po to, by płytko pocieszać. 

Wiem, że nie kłamiesz. Więc jeśli śpi, to znaczy, że się obudzi. Kiedy? Gdzie? Jak? Po 

co chcę to wiedzieć?  

Chciałbym, aby i dla mnie śmierć była jak sen. Moje serce nie zgadza się na 

rozłąkę. Mój egoizm za wszelką cenę pragnie zachować i siebie i innych. Przecież 

muszę żyć. Po co? Dla innych. Ty też musisz żyć. Po co? Dla mnie! Nie chcę świata 

bez siebie i ciebie. Próbuję oddalać to, co nieuchronne. Wiara wcale mi w tym nie 

pomaga. Zresztą nie jest po to, by znieczulać. Wiara to nie opium dla narodów.  

Przez jedenaście lat niemal codziennie towarzyszyłem umierającym. W obliczu 

śmierci mówili jednogłośnie, że najbardziej żałują tego, że za mało kochali, że praca 

odgradzała ich od najbliższych. Gdyby mogli przeżyć życie jeszcze raz, robiliby 

wszystko, by mieć więcej czasu dla najbliższych. Przecież to wiem. Każdy wie. Życie 

jest nieokiełznane jak wiatr. Miota mną. Rzuca jak liściem. Nieprzewidywalne. 

Wystarczy, że się zapatrzę, i ucieka mi to, co najcenniejsze. 

Boję się śmierci nędznego ciała. A tak mało boję się śmierci miłości. Słowa 

umierających to podpowiedź na godne przemijanie.  

Tylko miłość może pokonać śmierć.  

Bo tylko miłość potrafi powstać z martwych.  

Tylko miłość jest nieśmiertelna.  

Dziewczynka nie umarła, tylko śpi. 

 


