
Milczenie
�Je�li siê nawrócicie i uspokoicie siê, zachowani bêdziecie; w milczeniu i w nadziei bêdzie moc wasza� � Izaj. 30:15.

Drodzy braterstwo, bêdê mówi³ o milczeniu. Mówienie
o milczeniu? To brzmi jak paradoks. Mo¿e lepiej by³oby po
prostu milczeæ. My badacze lubimy du¿o mówiæ, czego ja
tu jestem pewnie najlepszym przyk³adem.

W naszych czasach liczy siê ekonomia. Porachujmy wiêc
trochê. Widzê, ¿e jest Was tu bardzo du¿o, wszystkie krze-
s³a zajête. Na sali jest pewnie oko³o siedmiuset osób. Gdy-
bym mówi³ oko³o godziny, zu¿y³bym siedemset roboczogo-
dzin. Pomy�lcie jak to wiele. Siedemset roboczogodzin to
oko³o pó³ roku pracy jednego cz³owieka. Ciê¿ko mówi siê
ze �wiadomo�ci¹, ¿e s³owa powinny byæ warte przynajmniej
pó³ roku pracy jednego cz³owieka; przynajmniej tyle, co s³oik
alabastrowy, który rozbi³a Maria, wylewaj¹c olejek na nogi
Mistrza. Tamten dar mia³ warto�æ roku pracy, roku pracy
najubo¿szych, a ja tu widzê po�ród Was takich, którzy zda-
je siê wcale nie s¹ najubo¿si i my�lê, ¿e pó³ roku pracy nie-
jednego z was kosztuje znacznie wiêcej ni¿ alabastrowy s³oik
z ma�ci¹. Martwiê siê czy moje s³owa bêd¹ tyle warte? Bê-
dzie tak tylko wtedy, gdy Pan otworzy swoje niebo i udzieli
i mnie, i Wam Mocy ducha �wiêtego. Gdyby nie ta pomoc,
to chyba lepiej by³oby milczeæ.

Prorok Izajasz napisa³ takie s³owa do narodu izraelskie-
go �Je�li siê nawrócicie i uspokoicie siê, zachowani bêdzie-
cie; w milczeniu i w nadziei bêdzie moc wasza� � Izaj. 30:15.

�W milczeniu i w nadziei bêdzie moc wasza� � Jaka jest
biblijna definicja milczenia? Czy milczenie to po prostu nie-
mówienie? Czy wystarczy nie wypowiadaæ s³ów, nie wydo-
bywaæ z siebie d�wiêków, ¿eby milczeæ? I odwrotnie, czy
kiedy mówimy, kiedy tak jak teraz wypowiadamy s³owa,
oznacza to, ¿e nie ma w nas proroczego milczenia? Bêdê
chcia³ Was przekonaæ, ¿e milczenie, o którym pisa³ Prorok
Izajasz nie sprowadza siê do prostego niewypowiadania s³ów,
to by³oby za ma³o.

Je�li siê nawrócicie i uspokoicie siê

S³owo �uspokoiæ siê� w naszym potocznym rozumieniu
oznacza przede wszystkim �nie robiæ ha³asu�, ale w proro-
czym znaczeniu i w �ród³os³owie tego s³owa tkwi znaczenie
pokoju. Uspokoiæ siê to mieæ i zachowywaæ pokój z Bo-
giem. Je�li siê nawrócicie, czyli odwrócicie od grzechu, je-
�li siê uspokoicie � zaprowadzicie pokój, bêdziecie zacho-
wani. �W milczeniu i w nadziei bêdzie moc wasza�.

Prorok Izajasz skierowa³ te s³owa do narodu izraelskie-
go. To oni nie milczeli, gdy¿ pope³niali wiele grzechów.
Czytamy o tym nieco wcze�niej w tym samym proroctwie:
�Dlatego wam ta nieprawo�æ bêdzie jako mur przerwany
upadaj¹cy ... i pokruszy j¹, jako siê kruszy st³uczone naczy-
nie garncarskie; a tak mu nie sfolguje, i¿ siê nie znajdzie po
st³uczeniu jego i skorupa, któr¹ by móg³ nabraæ ognia z
ogniska, albo naczerpaæ wody z ka³u¿y� � Izaj. 30:13-14.

Nasza cywilizacja nadprodukcji sk³ania nas do rozrzut-
no�ci. Gdy dzisiaj w przeciêtnym gospodarstwie t³ucze siê
jakie� zwyk³e naczynie, a zw³aszcza gliniane, ma³o warto-
�ciowe, to po prostu go wyrzucamy. W staro¿ytno�ci tak nie
by³o. Nawet gliniane naczynie by³o cenne i u¿yteczne. Gdy

siê st³uk³o, starano siê go jeszcze wykorzystaæ. Je�li pozo-
sta³a jaka� wiêksza skorupa, to u¿ywano jej do nabierania
ognia z ogniska, wykorzystywano j¹ do czerpania wody. A
Pan Bóg mówi, ¿e naród izraelski zostanie tak zniszczony,
jak naczynie gliniane, ¿e nie pozostanie po nim ani jedna
wiêksza skorupa. Pan zetrze na py³ naród, który z niepra-
wo�ci uczyni³ sobie mur.

Wydawa³oby siê, ¿e po tak surowych s³owach nie mo¿e
byæ dla tego narodu ¿adnej nadziei. A jednak to nieprawda.
Nie by³o przecie¿, jak by siê mog³o wydawaæ, ¿adnej na-
dziei w s³owach Jonasza, który stan¹³ przed Niniwczykami
i powiedzia³, ¿e za czterdzie�ci dni Niniwa bêdzie znisz-
czona. A nie zosta³a zniszczona. Nadziei nie by³o w s³o-
wach, ale by³a w m¹dro�ci Bo¿ej. Ta nadzieja tkwi³a w na-
wróceniu, w pokucie i z tej nadziei, z tej ostatniej deski ra-
tunku skorzystali Niniwczycy.

Podobnie jest i tutaj. S³owa brzmi¹ twardo, ale jest w
nich nadzieja. Pojawia siê ona w sposób dos³owny w na-
stêpnym wersecie, który wcze�niej odczytali�my: �Je�li siê
nawrócicie i uspokoicie siê, zachowani bêdziecie; w mil-
czeniu i w nadziei bêdzie moc wasza.�

Takie wyj�cie stawia Prorok Izajasz przed narodem izra-
elskim. Czy chcieli z niego skorzystaæ? Werset koñczy siê
trzema krótkimi, surowymi s³owami: �Ale nie chcecie�. Pan
podaje drogê wyj�cia, ale wy nie chcecie z niej skorzystaæ.
�Owszem, mówicie: Nie tak, ale na koniach ucieczemy� �
mamy swoje rozwi¹zanie, swoje wyj�cie, mamy swoj¹ moc
i swoje sposoby. �Przeto¿ uciekaæ bêdziecie� � mówi Pan.
Je�li macie swoje sposoby, to próbujcie ich. Je�li mówicie
na koniach ucieczemy, rzeczywi�cie bêdziecie uciekaæ, ale
bêd¹ prêdsi, którzy was goniæ bêd¹, mówi dalej S³owo Pañ-
skie. Zdaje siê, ¿e kara, któr¹ zapowiedzia³ Pan jest nie-
uchronna, ¿e na pewno spadnie na naród izraelski. Ale jed-
nak Pan jest bardziej mi³osierny ni¿ by nam siê czasami
mog³o wydawaæ czytaj¹c Jego S³owo. W wersetach 18-20
czytamy: �A dlategoæ Pan czekaæ bêdzie, aby siê zmi³owaæ
nad wami, i dlatego siê wywy¿szy, aby siê zlitowaæ nad wami;
albowiem Pan jest Bogiem s¹du; b³ogos³awieni wszyscy,
którzy nañ oczekuj¹. Bo lud na Syonie i w Jeruzalemie bê-
dzie mieszkaæ; p³akaæ wiêcej nie bêdziesz. Zapewne zlituje
siê nad tob¹ na g³os wo³ania twego (Pan), a skoro us³yszy,
ozwieæ siê. A choæ wam Pan da chleb utrapienia, i wodê
ucisku, jednak nie odlec¹ wiêcej od ciebie nauczyciele twoi,
ale oczy twoje patrzeæ bêd¹ na nauczycieli twoich;�

Kiedy Pan mówi, ¿e jest nadzieja, ¿e bêdzie lud mieszka³
na Syonie i nikt nie bêdzie wiêcej p³aka³, to wydawa³oby
siê, ¿e w tym momencie znowu powinni�my przerwaæ czy-
tanie proroctwa Izajaszowego i powiedzieæ: No dobrze, sko-
ro ju¿ nie bêdzie p³aczu, to znaczy, ¿e ich utrapienia, ich
trudno�ci powinny siê skoñczyæ. Ale przecie¿ czytali�my
te¿: �A choæ wam Pan da chleb utrapienia, i wodê ucisku�.
To nie by³ jeszcze koniec ucisku. Ten ucisk, o którym Pan
powiedzia³, ¿e tak was zetrê, ¿e nie zostanie po was nawet
wiêksza skorupa, któr¹ by mo¿na do czegokolwiek wyko-
rzystaæ, wcale nie mia³ byæ ostatnim uciskiem dla Izraela,



skoro mowa jest o chlebie utrapienia i wodzie ucisku. Pro-
rok wyró¿nia wiêc dwa uciski, jakiem mia³y spa�æ na naród
izraelski. Jeden porównany jest do rozbicia naczynia glinia-
nego, drugi do wiêziennego pokarmu, chleba utrapienia oraz
wody ucisku. Dalej za� czytamy: �Jednak nie odlec¹ wiêcej
od ciebie nauczyciele twoi�. Skorzystanie z tej obietnicy
uwarunkowane jest jednak opisan¹ wcze�niej zmian¹ uspo-
sobienia, zmian¹ podej�cia do ucisku zsy³anego przez Boga:
�Je�li siê nawrócicie i uspokoicie siê, zachowani bêdziecie;
w milczeniu i w nadziei bêdzie moc wasza.� Wasza moc
bêdzie w milczeniu dlatego, ¿e w ciszy bêdziecie w stanie
us³yszeæ g³os nauczycieli, wasze oczy bêd¹ otwarte, aby-
�cie mogli patrzeæ na nich:

Oczy twoje patrzeæ bêd¹ na nauczycieli
twoich

Milczenie w sercu, pozwoli us³yszeæ s³owo, które nie roz-
brzmiewa wcale jako tr¹ba, które nie jest dono�nym g³osem
Boga wo³aj¹cego na s¹d, ale �uszy twoje us³ysz¹ s³owo z
ty³u do ciebie mówi¹cego: Taæ jest droga, chod�cie po niej,
lubby�cie siê w prawo albo w lewo udali� � (Izaj. 30:21).
Aby us³yszeæ ten g³os, trzeba milczeæ.

Proces opisany w tym proroctwie ma znaczenie uniwer-
salne. Jest to nie tylko do�wiadczenie narodu izraelskiego,
chocia¿ jego dotyczy przede wszystkim. Izrael przede
wszystkim musi przej�æ t¹ drog¹, aby daæ przyk³ad postê-
powania Boga ze wszystkimi lud�mi, a szczególnie z wiel-
kimi spo³eczno�ciami ludzkimi.

¯ydzi przeszli przez wielkie cierpienia. Niedawno, w
zwi¹zku z 40 rocznic¹ powstania w Getcie Warszawskim,
odwiedzi³ nasz kraj Prezydent niepodleg³ego Pañstwa Izra-
el, Haim Herzog i ze wzruszeniem spogl¹da³ na groby swo-
ich przodków, na prochy ludu rozszarpanego, spl¹drowane-
go nie tylko rêkami Niemców, ale i rêkami innych narodów,
rêkami s¹siadów, narodu, którego maj¹tki zosta³y zajête,
dobra zabrane, a mo¿e i niejeden z nas mieszka w po¿y-
dowskim domu. Cierpienie tego narodu jest rzeczywi�cie
niewyobra¿alne i nieporównywalne do ¿adnego innego cier-
pienia. Zosta³ zniszczony tak, ¿e nie pozosta³a po nim, wy-
dawa³oby siê, nawet skorupa. A jednak nadzieja nie zosta³a
odjêta. Chocia¿ oni sami mówili: Wysch³y ko�ci nasze. Wielu
z nich prze¿ywszy okupacje, stwierdza: Nie mogê wierzyæ
w Boga! Jak mogê wierzyæ w Boga, który patrzy³ spokojnie
na zag³adê sze�ciu milionów ludzi? Po tym okrutnym cier-
pieniu w sercu niektórych izraelitów zapanowa³o milcze-
nie, ale jeszcze nie wszystkich. Nadchodzi chwila, kiedy
wszyscy z nich zamilkn¹.

W Proroctwie Sofoniasza czytamy jedno z proroctw, które
mówi o tym momencie. Prorok wo³a do Izraela w imieniu
Boga: �Umilknij przed obliczem panuj¹cego Pana, gdy¿
bliski jest dzieñ Pañski; bo Pan zgotowa³ ofiarê, i po�wiêci³
wezwanych swoich� � Sof. 1:7

Moment wezwania narodu izraelskiego do umilkniêcia
nale¿y do niedalekiej przysz³o�ci. Wszystkie do�wiadcze-
nia, które poprzedzi³y to wydarzenie, sk³ania³y naród izra-
elski do milczenia. Nie wszyscy z tej lekcji od razu skorzy-
stali. Wierzê jednak, ¿e bliska jest chwila, gdy naród izrael-
ski zrozumie g³os wo³ania: �Umilknij przed obliczem panu-
j¹cego Pana�. Nie mów uciekniemy na koniach, ucieknie-
my moc¹ z³ota, srebra zgromadzonego w banku, nie mów

uciekniemy si³¹ naszego sprytu, naszej cywilizacji, naszej
siatki przyjació³ i znajomych, których mamy w�ród polity-
ków ca³ego �wiata, ale �umilknij przed obliczem panuj¹ce-
go Pana�, zamilcz, zatrzymaj siê stañ i dopiero wtedy us³y-
szysz s³owo, wtedy twoje oczy bêd¹ mog³y spojrzeæ na na-
uczycieli, na proroków, na tych, którzy ju¿ dzi� chc¹ mówiæ
do ciebie s³owo pocieszenia, na ostatek Ko�cio³a.

Pan zgotowa³ ofiarê

�Umilknij bo bliski jest Dzieñ Pañski; bo Pan zgotowa³
ofiarê, i po�wiêci³ wezwanych swoich.�

Wed³ug mojego przekonania, nie ma tutaj mowy o ofie-
rze Ko�cio³a. Ko�ció³ zosta³ po�wiêcony wcze�niej, ofiara
ko�cio³a dobieg³a koñca. Jak¹ wiêc inn¹ ofiarê mia³ Pan
przygotowaæ na dzieñ Pañski? My�lê, ¿e t¹ ofiar¹ bêdzie
naród izraelski, kiedy ich serca zostan¹ oczyszczone, kiedy
zamilkn¹ przed obliczem Pana. Wtedy stan¹ siê ofiar¹ dla
Pana, a je�li ofiar¹, to bêd¹ cierpieæ. Nie znaczy to, ¿e ich
cierpienie siê zakoñczy, ale ¿e nabierze innego znaczenia,
ich cierpienie nie bêdzie ju¿ kar¹, lecz ofiar¹.

Wezwanie do umilkniêcia skierowane bêdzie nie tylko
do narodu izraelskiego. W dalszym ci¹gu proroctwa Aba-
kuka czytamy: �Pan jest w ko�ciele �wiêtobliwo�ci swojej;
umilknij przed obliczem jego wszystka ziemio!� � Abak. 2:20

Przyjdzie moment, ¿e ca³a ludzko�æ stanie bezradna przed
Bogiem. Jeszcze dzi� co rusz kto� wzywa do jakiego� roz-
wi¹zania. Co rusz kto� proponuje drogê wyj�cia z trudnej
sytuacji. Wszyscy targani jeste�my k³opotami, niepewno-
�ci¹ i to nie tylko w naszym kraju. I ci¹gle znajduje siê kto�,
kto znajduje cudowne rozwi¹zanie, mówi: Je¿eli bêdziesz
pracowa³ godzinê d³u¿ej, je�li zastosujesz takie rozwi¹za-
nie ekonomiczne, je�li oka¿esz spryt polityczny, zwi¹¿esz
siê z tym lub z tamtym, je�li bêdziesz siê u�miecha³ do jed-
nego, a z drugim za³o¿ysz partie, to uda siê pokonaæ obecne
trudno�ci. Do dzi� jeszcze �wiec¹ ludziom fa³szywe �wia-
t³a, �wiat³a, które zapala bóg tego �wiata � Szatan. Ale przyj-
dzie taka chwila, ¿e nad �wiatem zapanuje ciemno�æ, ¿e nie
bêdzie ¿adnego �wiat³a, tylko Izrael bêdzie promieniowa³
nadludzk¹ �wiat³o�ci¹. Pisze o tym prorok Izajasz: �Bo oto
ciemno�ci okryj¹ ziemiê, a zaæmienie narody; ale nad tob¹
wejdzie Pan, a chwa³a jego nad tob¹ widziana bêdzie. I
bêd¹ chodziæ narody w �wiat³o�ci twojej� � Izaj. 60:2. Do-
piero wtedy ludzko�æ, podobnie jak nieco wcze�niej Izrael,
umilknie, stanie w milczeniu przed Bogiem i bêdzie czekaæ
na Jego rozwi¹zania, bêdzie s³uchaæ cichego g³osu Boga.
G³os s¹du, wyroku, g³os kary rozbrzmiewa jak tr¹ba, ale
g³os wskazówki jak postêpowaæ to g³os cichy, g³os, który
nie rozlega siê z przodu, przed Tob¹, który wskazuje: patrz
tam jest cel, ale to g³os, który dobiega delikatnie z ty³u: Taæ
jest droga, chod�cie po niej.

Przyjdzie taka chwila, ¿e ca³a ludzko�æ umilknie przed
Bogiem. Ale zanim siê to siê stanie, musi zaistnieæ jeszcze
jeden, bodaj najwa¿niejszy przyk³ad milczenia i cierpienia
w ciszy. Tym przyk³adem powinien byæ Ko�ció³ ofiaruj¹cy
siê, powinni�my byæ my je�li marzymy aby nim byæ, je�li
nie boimy siê tego, ¿e ludzie bêd¹ kiedy� czytaæ nasze ¿y-
ciorysy jak otwart¹ ksiêgê, tak jak dzi� czytamy o proroku
Dawidzie, o Aposto³ach, o pierwotnym Ko�ciele. A czyta-
my nie tylko o Apostole �w. Pawle, nie tylko o Piotrze i
Janie, ale tak¿e o Judaszu, czy o Ananiaszu i Safirze. Czyta-



my o tych, którzy moc¹ ducha �wiêtego bywali przenoszeni
z miejsca na miejsce, jak Filip, ale i o takich, którzy t¹ sam¹
moc¹ bywali o�lepiani i zabijani. Wierzê, ¿e w taki sam spo-
sób bêd¹ kiedy� ludzie studiowaæ uczynki ka¿dego z nas,
nie tylko tych którzy wygraj¹, ale równie¿ tych którzy od-
padn¹ z drogi po�wiêcenia.

Je�li tak ma byæ, to nie kto inny tylko Ko�ció³ ju¿ dzisiaj
musi daæ przyk³ad umiejêtnego milczenia przed Bogiem,
musi prze¿yæ ucisk, który niszczy wszystko co ludzkie, co
zgrzybia³e i stare, do skorupy, do najdrobniejszego py³ku,
do najlichszego okruchu, aby siê nawróci³ i uspokoi³, aby
stan¹³ przed Panem w milczeniu.

Ko�ció³ musi tak¿e nauczyæ siê znosiæ drugi rodzaj cier-
pienia, cierpienia, które nastêpuje w konsekwencji pierw-
szego ucisku. Ka¿dy z nas musi prze¿yæ dwa uciski. Nieste-
ty jeden nie wystarczy. Dopiero ten drugi pozwala us³yszeæ
s³owo cicho z ty³u mówi¹cego: Taæ jest droga, chod�cie po
niej.

Milczenie Ijoba

Popatrzmy na przyk³ady ludzi, którzy cierpieli. Niew¹t-
pliwie najwa¿niejszym z nich jest Ijob. Mo¿e mamy czasa-
mi w¹tpliwo�ci, nie jeste�my pewni, jak rozwi¹zaæ dylemat
Ijoba. Czy rzeczywi�cie Ijob cierpia³ w sposób niezawinio-
ny, czy istotnie jest przyk³adem cierpienia, które nie jest
skutkiem z³ego postêpowania.

My�lê, ¿e Ijob mia³ jednak problem moralny, chocia¿ w
swoich bezpo�rednich uczynkach nie zas³u¿y³ sobie na karê,
bo oddawa³ Panu Bogu ofiarê, dawa³ ja³mu¿nê dla bied-
nych, postêpowa³ ze wszech miar sprawiedliwie, o ile ludz-
kie postêpowanie mo¿e byæ nazwane sprawiedliwym.

Ijob wiedzia³ o tym, ¿e jest w pojêciu ludzkim sprawie-
dliwy. Mia³ o sobie do�æ wysokie mniemanie. Nie zawaha³
siê niejednokrotnie wypomnieæ tego Panu Bogu i powie-
dzieæ: Panie dlaczego jest tylu niesprawiedliwych ludzi, tylu
z³ych, tylu grzeszników, których ja brzydzi³em siê nawet
dotkn¹æ, którzy jednak mimo swej nieprawo�ci ciesz¹ siê
spokojem i zdrowiem, s¹ bogaci, do¿ywaj¹ staro�ci, maj¹
du¿o dzieci, maj¹ wielkie powodzenie. Ja tymczasem odda-
wa³em Ci wszystko, czego ode mnie chcia³e�, sk³ada³em ci
ofiary, nawet za moich synów, bo s³ysza³em, ¿e podobno
zgrzeszyli, dawa³em ja³mu¿nê sierotom, wdowom, nie prze-
sz³a ¿adna wdowa ko³o mojego domu, której bym nie po-
móg³, a Ty mnie tak karzesz? Pozwalasz abym tak cierpia³?
Ijob buntowa³ siê przeciwko sprawiedliwo�ci Bo¿ej, Ijob
nie umia³ milczeæ w cierpieniu. Co wiêcej potrafi³ wypo-
wiedzia³ takie s³owa: �Oto teraz otworzê usta moje, a jêzyk
mój bêdzie mówi³ w podniebieniu mojem� � Ijob 33:2

Dalej czytamy te¿ s³owa Ijoba, który mówi, ¿e gdyby
wiedzia³, gdzie jest Tron Bo¿y, to by siê tam uda³, aby prze-
konaæ Boga o swojej sprawiedliwo�ci: �Obym wiedzia³,
gdziebym go móg³ znale�æ, szed³bym a¿ do stolicy jego;
Przed³o¿y³bym przed nim sprawê moj¹, a usta moje nape-
³ni³bym dowodami� � Ijob 23:3-4.

Tak wiele mia³ Ijob dowodów swojej sprawiedliwo�ci, a
mia³ je rzeczywi�cie, nie tak jak my, którzy czêsto przecho-
dzimy ko³o ¿ebraka i nie jeste�my sk³onni daæ mu parê gro-
szy, bo my�limy: móg³by przecie¿ pracowaæ. Nie tak jak
my, którzy gdy przyjdzie nam oddaæ ofiarê Bogu, po�wiê-
ciæ choæby czê�æ naszego dobrobytu, jest nam tak ciê¿ko.

Ijobowi nie by³o ciê¿ko, a jednak Pan widzia³, ¿e w³a�nie
jemu potrzebne jest cierpienie.

Ijob nie milcza³, Ijob siê buntowa³ i dlatego w³a�nie jemu
cierpienie by³o bardzo potrzebne, by³o dla niego koniecz-
ne. To nie by³o cierpienie, które mia³o go uderzyæ za jego
grzech, które mia³o go powaliæ, ale które mia³o mu u³atwiæ
us³yszenie g³osu nauczycieli, nie pierwszych trzech, bo oni
siê mylili, ale Elihu, który przemówi³ na samym koñcu, któ-
ry bardzo d³ugo zwleka³ zanim zacz¹³ mówiæ. To on dopie-
ro u�wiadomi³ Ijobowi jego problem, ¿e nie umie siê pogo-
dziæ ze sprawiedliwo�ci¹ Bo¿¹, a nie godz¹c siê na wyrok
sprawiedliwo�ci Bo¿ej mówi, ¿e sam jest sprawiedliwszy
ani¿eli Bóg.

Je�li my buntujemy siê przeciw cierpieniu, je�li nie mil-
czymy, je�li mówimy: Panie Bo¿e dlaczego, dlaczego ja,
czy ja jestem gorszy od innych? Popatrz tam jest taki cz³o-
wiek. Ach, jaki on jest grzeszny, jak on �le postêpuje. A ja,
ja robiê wszystko, czego Ty chcesz i dlaczego w³a�nie ja
mam tak cierpieæ? Dlaczego choroba przychodzi na mnie,
dlaczego w mojej rodzinie kto� umiera, dlaczego ja mam
k³opoty materialne, a inni nie? Wtedy w naszym sercu nie
ma milczenia. Tak jak nie by³o milczenia w sercu Ijoba. Je-
�li my�limy, ¿e jeste�my sprawiedliwsi ani¿eli Bóg, to po-
trzebne nam jest cierpienie.

Dlatego cierpia³ Ijob. Dziêki temu cierpieniu móg³ us³y-
szeæ s³owo nauczycieli. Elihu wypomnia³ mu jego grzech.
A kiedy Elihu skoñczy³ mówiæ, odezwa³ siê sam Pan Bóg.
Jego mowa zapisana jest w 38 rozdziale ksiêgi Ijoba: �Któ¿
to jest, co zaciemnia radê Bo¿¹ mowami nieroztropnemi?
Przepasz teraz jako m¹¿ biodra swoje, a bêdê ciê pyta³, a ty
mi daj sprawê.�

W tym miejscu Pan Bóg zadaje Ijobowi dziesi¹tki pytañ
jakby chcia³ powiedzieæ: Kim¿e ty jeste� cz³owieku lichy i
biedny, ¿e siê porównujesz ze mn¹, Stworzycielem wszyst-
kich rzeczy? �Izali ten, co wiedzie spór z Wszechmog¹cym,
uczyæ go bêdzie? A kto chce strofowaæ Boga niech na to
odpowie� � Ijob 39:35. Tak koñczy swoj¹ pierwsz¹ mowê
Pan Bóg.

I dopiero wtedy Ijob naprawdê zrozumia³ swój b³¹d:
�Otom ja lichy, có¿ ci mam odpowiedzieæ? Rêkê moj¹ w³o-
¿ê na usta moje. Mówi³em raz i drugi, ale wiêcej nie odpo-
wiem, i nic wiêcej nie przydam.� Mówi³em raz i drugi, zda-
wa³o mi siê, ¿e mam tysi¹ce argumentów, usta moje chcia-
³em nape³niæ dowodami, ale teraz Panie nie powiem nic
wiêcej, teraz w³o¿ê rêkê moj¹ na usta moje. Ijob nauczy³ siê
milczenia.

Teraz Pan Bóg wyg³asza drug¹ mowê, której Ijob po-
trzebowa³ najbardziej, daje mu radê nauczyciela: Taæ jest
droga, chod� po niej, aby� siê ani w prawo, ani w lewo z tej
drogi nie uda³. Dziêki tej nauce Ijob móg³ wypowiedzieæ
przepiêkne s³owa: �Wiem, ¿e wszystko mo¿esz, i nie mo¿e
byæ zahamowany zamys³ twój. Któ¿ jest ten, pytasz, który
zaciemnia radê Bo¿¹ nieumiejêtnie? Dlatego przyznajê, ¿em
nie zrozumia³; dziwniejsze s¹ te rzeczy, ni¿bym je móg³ po-
j¹æ i zrozumieæ. Wys³uchaj¿e, mnie proszê, gdybym mówi³,
a gdy siê bêdê pyta³, oznajmij¿e mi. Przedtem tylko ucho
s³ysza³o o tobie; ale teraz oko moje widzi ciê� � Ijob 42:2-5.

Milczenie by³o warunkiem, aby Ijob móg³ znale�æ siê w
tym stanie ducha, ¿e móg³ spojrzeæ prosto w twarz Wszech-
mog¹cego i powiedzieæ: Przedtem tylko ucho moje s³ysza³o



o tobie, ale teraz Ciê Panie Bo¿e widzê, wiem, ¿e w tych
przepiêknych górach, które rozci¹gaj¹ siê nad horyzontem
jeste� Ty, ¿e w ob³okach, które mo¿e za chwilê przynios¹
deszcz i burzê jeste� Ty, w wietrze, w twarzach ludzi, którzy
tu siedz¹, jeste� Ty. Jeste� wszêdzie, wszystko stworzy³e�.

Milczenie Saula

I jeszcze jeden przyk³ad cz³owieka, który cierpia³, cier-
pia³ bardzo wiele, cierpia³ dwa razy, nie tak jak Ijob raz, aby
zrozumieæ s³owo nauczycieli. Cierpia³ dwa razy. Raz mu-
sia³ zostaæ powalony na ziemiê, o�lepiony tak, ¿e ludzie
musieli wzi¹æ go za rêkê i zaprowadziæ do domu, bo nie
widzia³ drogi. Tak jak ludzko�æ w przysz³o�ci znajdzie siê
w ciemno�ci, tak ten cz³owiek znalaz³ siê w ciemno�ci przez
trzy dni. I nie widzia³ ¿adnej drogi. My�lê o Saulu � �w.
Pawle.

Przecie¿ Saul s³u¿y³ Bogu, by³ przekonany, ¿e z najszczer-
szych, najlepszych intencji, s³u¿y Bogu i oddaje mu przy-
s³ugê prze�laduj¹c zwolenników Jezusa. Broni³ prawdy
Bo¿ej przed tymi, którzy blu�nierczo twierdzili, ¿e przy-
szed³ Mesjasz. By³ do �mierci przekonany, ¿e ma racjê i
gotów by³ nie tylko sam umrzeæ za to przekonanie, ale i
zabijaæ innych. I nagle w jednej chwili okaza³o siê, ¿e to co
czyni³ dla Boga, by³o dzia³alno�ci¹ przeciwko Bogu. Mu-
sia³ upa�æ na ziemiê i pogr¹¿yæ siê w ciemno�ci.

Ale nie to, ¿e upad³ i ¿e jego oczy zamknê³y siê by³o
najwiêkszym cierpieniem. Wyobra�cie sobie trzy dni cz³o-
wieka, który przez tyle lat budowa³ pewn¹ strukturê w swo-
im ¿yciu, hierarchiê warto�ci, pewn¹ prawdê. Podstawy do
jej konstrukcji mia³ solidne, bo wiele siê nauczy³ jako fary-
zeusz u nóg Gamaliela. A¿ nagle stan¹³ przed Bogiem i
musia³ powiedzieæ: Nie wiem, jak ja mam teraz postêpo-
waæ. To nie by³y tylko trzy dni. Wzrok zosta³ aposto³owi
przywrócony, móg³ udaæ siê do Jerozolimy a pó�niej do
Tarsu. Ale wiele lat, kilkana�cie lat, które spêdzi³ w swym
rodzinnym mie�cie, musia³ po�wiêciæ na odbudowê swoje-
go miejsca w ¿yciu. To by³o wielkie cierpienie, znacznie
wiêksze ni¿ trzy dni �lepoty. Ale i to cierpienie nie by³o
wystarczaj¹ce. Ono pozwoli³o mu jedynie powiedzieæ po
latach, ¿e to wszystko, co mia³ i czym siê szczyci³ poczyta³
sobie za gnój i za �miecie. �w. Pawe³ potrzebowa³ kilkana-
�cie lat, aby zrozumieæ jak niewiele znaczy³o to, czego na-
uczy³ siê od Gamaliela.

Dla wielu z nas nie wystarczy ¿ycia, aby poj¹æ, co jest
najwa¿niejsze, a przecie¿ to jest dopiero pocz¹tek cierpie-
nie. To jest dopiero cierpienie, pozwalaj¹ce stan¹æ w mil-

czeniu przed Bogiem i s³uchaæ, co On ma do powiedzenia,
pozwalaj¹ce zrozumiewaæ Jego wolê i jego drogi.

Gdy Ananiasz wzbrania³ siê pój�æ uzdrowiæ oczy Paw³a
Pan Bóg powiedzia³ mu: �Id� ... albowiem Ja mu uka¿ê jako
wiele musi cierpieæ dla Imienia mojego� � Dzieje Ap. 9:16.
Ju¿ nie mia³ cierpieæ po to, ¿eby jego gliniana skorupa, nêdz-
nych, ludzkich warto�ci zosta³a zniszczona a¿ do prochu,
ale aby móg³ us³yszeæ prawdziwe rozwi¹zanie, prawdziw¹
drogê, aby móg³ zobaczyæ krzy¿, który wznosi przez cier-
pienie do Boga.

Jak¿e wiele mia³ jeszcze cierpieæ �w. Pawe³? Pewnego
razu w porywie gniewu na Koryntian wyliczy³ wszystkie
swoje cierpienia, wyrzuci³ jednym tchem ile razy by³ ka-
mienowany, ch³ostany przez ̄ ydów i Rzymian, ile razy znaj-
dowa³ siê w podró¿ach, ile razy siê topi³. A i wtedy, gdy
siedz¹c w wiêzieniu nie móg³ ju¿ bezpo�rednio s³u¿yæ bra-
ciom, w jego sercu pali³ siê wyniszczaj¹cy ogieñ troski o
wszystkie zbory.

Cierpieæ to znaczy nie tylko, odnosiæ fizyczne rany, to
nie tylko wyrzekaæ siê czego�, dawaæ pieni¹dze na ofiarê.
Byæ mo¿e ci, którzy w zaciszu swoich domów modl¹ siê i
troszcz¹ o nasze zbawienie cierpi¹ wiêcej od nas silnych i
zdrowych, gotowych do s³u¿by na ka¿de zawo³anie. Oni cier-
pi¹ za wszystkich. I takiego cierpienia mia³ do�wiadczyæ
aposto³ Pawe³.

My tak¿e cierpimy, ale czê�æ naszych cierpieñ, s³u¿y temu,
aby�my mogli pozbyæ siê naszej nêdznej, ludzkiej, glinia-
nej skorupy, która ci¹gnie w stronê nieprawo�ci i grzechu,
która wskazuje na fa³szywe �wiat³a boga tego �wiata. Ale
wierzê w to, jestem g³êboko przekonany, ¿e wielu z nas sta-
nê³o ju¿ przed Bogiem w milczeniu. To nie znaczy, ¿e nie
wypowiadamy s³ów, to nie znaczy, ¿e nie rozmawiamy z
braæmi, ¿e nie mówimy wyk³adów, ¿e nie bierzemy udzia³u
w badaniu. Nie chcia³bym, ¿eby mnie kto� �le zrozumia³.
Milczenie przed obliczem Boga to pokój w sercu, to wspa-
nia³e wewnêtrzne wyciszenie, które pozwala s³yszeæ g³os
Tego, który mówi cicho z ty³u. Wcale nie tr¹bi, wcale nie
potrzebuje mikrofonu i potê¿nych g³o�ników, ale w ciszy
serca, w zaciszu domowego badania udziela wskazówek. I
chocia¿ czêsto karmi chlebem utrapienia i wod¹ ucisku, to
jednak dziêki temu pokarmowi oczy mog¹ patrzeæ na Na-
uczyciela, oczy mog¹ dostrzegaæ najcenniejsze rzeczy, któ-
re Bóg oferuje ludziom.

Jest jednak warunek: trzeba siê uspokoiæ i nawróciæ. A
wtedy: W nadziei i milczeniu bêdzie nasza moc.
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