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LUDZKIE CIERPIENIE W ŚWIETLE WYPOWIEDZI
STAROTESTAMENTALNYCH HAGIOGRAFÓW
Kwestia człowieczego nieszcze˛ścia, pytania, które ono budzi, dażenie
˛
do
jego usunie˛cia, badź
˛ przynajmniej uniknie˛cia lub powstrzymania go sa˛ prawie
tak stare, jak ludzkość, a mimo to wciaż
˛ ja˛ nurtuja.
˛ Nie pomija ich również
Biblia, dajac
˛ rozstrzygnie˛cie najtrudniejszych nawet zagadnień tego wymiaru
życia ludzkiego. Wielokrotnie mówiono o nich i pisano, a jednak warto chyba
wydobyć je kolejny raz, tym bardziej, iż rzeczywistość naszych czasów, zarówno te˛, w która˛ osobiście jesteśmy wtopieni, jak i te˛, o której tylko wiemy, że
sie˛ dzieje, przepaja niekiedy wyjatkowe
˛
brzemie˛ bólu i cierpienia.
Po scharakteryzowaniu przejawów nieszcze˛ścia ludzkiego (I), zastanowimy
sie˛ nad jego źródłem, a zarazem celem i sensem (II), by w końcu nakreślić
wzór postawy wobec niego (III).
Pismo św. na samym wste˛pie ukazuje człowieka cieszacego
˛
sie˛ pierwotna˛
szcze˛śliwościa,
˛ pozostajacego
˛
w pełnej harmonii ze swym Stwórca,
˛ z samym
soba,
˛ z drugim człowiekiem i z wszelkim jestestwem, które stało sie˛ dzie˛ki
nieogarnionej mocy słowa, jakie wyszło z ust miłujacego
˛
wszystko Boga. Ta
niczym nie zmacona
˛
rzeczywistość rajska, jak ja˛ określamy, nie oznacza nieróbstwa, wolności od obowiazków,
˛
czy braku wysiłku. Wynika to wyraźnie
z tekstów świe˛tych. Pierwszy, to polecenie skierowane do ludzi przez Boga:
Badźcie
˛
płodni i rozmnażajcie sie˛ , abyście zaludnili ziemie˛ i uczynili ja˛ sobie poddana,
˛ abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad
wszystkimi zwierze˛tami pełzajacymi
˛
po ziemi (Rdz 1, 28).

Drugi wskazuje na potrzebe˛ pracy ludzkiej, jako czynnika nieodzownego do
tego, by ziemia pokryła sie˛ roślinnościa:
˛
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Gdy Pan Bóg uczynił ziemie˛, nie było jeszcze żadnego krzewu polnego na ziemi,
ani żadna trawa polna jeszcze nie wzeszła, bo Pan Bóg nie zsyłał deszczu na ziemie˛
i nie było człowieka, który by uprawiał ziemie˛ i rów kopał w ziemi, aby w ten
sposób nawadniać cała˛ powierzchnie˛ gleby (Rdz 2, 4b-6).

Trzeci zaś nakreśla stojace
˛ przed ludźmi zadania i spoczywajac
˛ a˛ na nich odpowiedzialność:
Pan Bóg wział
˛ człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i dogla˛
dał (Rdz 2, 15).

W żadnym z nich, choć traktuja˛ w gruncie rzeczy o zwykłym, codziennym życiu przecie˛tnego człowieka, upływajacym
˛
mie˛dzy rodzina˛ a praca,
˛ nie brzmi
nawet echo nieszcze˛ścia, cierpienia1. Nikt z nas nie potrafi dziś określić, jak
długo ludzkość trwała w owym błogim stanie, nacechowanym bliskościa˛ Boga,
radosna˛ realizacja˛ Jego poleceń, nieświadomościa˛ istniejacego
˛
osobowego zła
oraz niebezpieczeństw grożacych
˛
jej z jego strony. W Biblii nie poświe˛cono
wiele miejsca tej pierwszej epoce w dziejach człowieka, której on sam położył
kres, ale o której nie zapomniał i za która˛ nie przestał te˛sknić. Po krótkim jej
opisie naste˛puje scena, obrazujaca
˛ fakt grzechu pierwszego nieposłuszeństwa
Bogu (Rdz 3, 1-24). Od tego miejsca tekst natchniony co raz wspomina ludzkie
tragedie, dramaty, kle˛ski, niepowodzenia, ból. Je˛zyk hebrajski, w którym napisano prawie wszystkie ksie˛gi Starego Testamentu, nie posiada poje˛ć oznaczajacych:
˛
nieszcze˛ście, cierpienie. Sa˛ to bowiem określenia abstrakcyjne, obce
mentalności Semitów, dla których istnieje i do których przemawia wyłacznie
˛
konkret. I nim właśnie posługuja˛ sie˛, by wyrazić swe doznania, uczucia, myśli,
swój stan, otaczajac
˛ a˛ ich rzeczywistość.

I
Pierwsza wzmianka o ludzkim nieszcze˛ ściu i łacz
˛ acym
˛
sie˛ z nim cierpieniu
zawarta jest w wyroku Bożym, ogłoszonym człowiekowi po tym, gdy przekroczył on nakaz Stwórcy, ulegajac
˛ podszeptom szatana. W konsekwencji grzechu
człowiek z własnej winy i woli znalazł sie˛ w nowej, jakże gorzkiej dla siebie

1

Idea błogosławieństwa Boga − Stwórcy, ujawniajaca
˛ sie˛ w powołaniu do istnienia świata
i człowieka, stanowi jedna˛ z głównych prawd, które usiłowali przekazać hagiografowie, opierajacy
˛
swe opisy stworzenia tak na tradycji kapłańskiej (Rdz 1, 1-2, 4a), jak i jahwistycznej (Rdz 2, 4b25). Zob. C. W e s t e r m a n n. Genesis. W: Biblischer Kommentar Altes Testament. T. 1.
Neukirchen 1974 s. 193-194, 240-241.
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sytuacji, diametralnie różnej od poprzedniej. Pismo św. ujmuje ja˛ w takie oto
słowa, najpierw skierowane do niewiasty:
Obarcze˛ cie˛ niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu be˛ dziesz rodziła dzieci, ku twemu me˛ żowi be˛ dziesz kierowała swe pragnienia, on zaś be˛ dzie
panował nad toba˛ (Rdz 3, 16);

naste˛pnie do me˛żczyzny:
[...] przekle˛ ta niech be˛dzie ziemia z twego powodu, w trudzie be˛dziesz zdobywał
od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia (Rdz 3, 17b; zob. 3,
19a);

a w końcu stwierdzajace:
˛
[...] Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden [...] Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujace
˛ ostrze miecza, aby strzec drogi do
drzewa życia (Rdz 3, 23a. 24).

Z przytoczonych wersetów jasno wynika, iż rzeczywistość po grzechu pierwszych rodziców napie˛tnowana jest cierpieniem, przeżywanym przez człowieka
w dwu płaszczyznach: fizycznej, gdy idzie o realizacje˛ Bożego polecenia: rozmnażajcie sie˛, czyńcie sobie ziemie˛ poddana˛ (Rdz 1, 28; 9, 7) i duchowej,
kiedy wszelkie czysto ludzkie próby zmierzajace
˛ do odzyskania utraconego
szcze˛ścia i pierwotnej nieśmiertelności, jakie ma na uwadze ów obraz strzeżonego przed intruzami raju, okazuja˛ sie˛ bezowocne. W świetle tego cierpienie
nie jest czymś chwilowym, przejściowym, sporadycznym, ale bez ustanku towarzyszy ludzkości, gdyż wiaże
˛ sie˛ z jej codziennym bytowaniem, stojacymi
˛
przed
2
nia˛ zadaniami, zaspokajaniem wciaż
˛ nowych potrzeb, pragnień i dażeń
˛
. Przeświadczenie o tym brzmi również w innych tekstach:
Człowiek zrodzony z niewiasty ma krótkie i bolesne życie [...] (Job 14, 1-2). Bo
wszystkie dni jego cierpieniem, a utrapieniem sa˛ jego zaje˛ cia (Koh 2, 23a). Wielka
udre˛ka stała sie˛ udziałem każdego człowieka i cie˛żkie jarzmo (spocze˛ło) na synach
Adama, od dnia wyjścia z łona matki, aż do dnia powrotu do matki wszystkich [...]
Dla każdego stworzenia od człowieka do zwierze˛ cia [...] śmierć, krew, kłótnie i
miecz, kle˛ ski, głód, ucisk i cie˛ gi (Syr 40, 1. 8a. 9).

2

Perykopa o grzechu pierwszych rodziców (Rdz 3, 1-24) ukazuje zwiazek,
˛
jaki zachodzi
mie˛dzy wina˛ człowieka a jego ograniczonościa,
˛ wyrażajac
˛ a˛ sie˛ w trudzie, cierpieniu i śmierci. Ta
smutna rzeczywistość wraz z faktem opuszczenia raju, to jest odejścia od Boga, nie spowodowała
jednak tego, że człowiek przestał być stworzeniem Boga i przedmiotem Jego troski o to, by wrócił
do Niego (zob. W e s t e r m a n n, jw. s. 377).
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Potwierdzeniem tego stanu sa˛ nadto liczne w Biblii przykłady tragedii konkretnych ludzi, chorób, ne˛dzy, głodu, ucisku ze strony tych, którym akurat lepiej
sie˛ powodzi. Przypomnijmy choćby chorobe˛ siostry Mojżesza (Lb 12, 9-10),
dziecka Dawida (2 Sm 12, 15), syna ubogiej wdowy z Sarepty Sydońskiej,
u której gościł prorok Eliasz (1 Krl 17, 17), Naamana − wodza wojsk króla
Aramu (2 Krl 5, 1), czy jeszcze króla judzkiego Ezechiasza (2 Krl 20, 1a).
Ludzka˛ ne˛dze˛ przywodza˛ na myśl również wypowiedzi proroka sprawiedliwości
Bożej:
Słuchajcie [...] które [...] uciskacie biednych, gne˛ bicie ubogich [...] (Am 4, 1) [...]
którzy gne˛bicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie [...]
Be˛dziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za pare˛ sandałów [...] (Am 8,
4-5. 6ab)3.

Jeszcze inne oblicze nieszcze˛ścia ukazuja˛ te teksty natchnione, które
wzmiankuja˛ kle˛ ski żywiołowe, jakie człowiek napotyka w swym życiu. Jedna˛
z nich jest susza nie tak rzadka na terenach Żyznego Półksie˛życa, z która˛
i współczesnym przychodzi walczyć. Jej głównym skutkiem jest głód, przez
ogół odbierany jako wielka tragedia, pociagaj
˛ aca
˛ za soba˛ liczne cierpienia, aż
po śmierć włacznie
˛
niekiedy. Świadectwa tego znajdujemy również na kartach
Pisma św. W samej tylko historii patriarchów jest ich kilka (Rdz 12, 9-10; 26,
1; 41, 53-54. 55. 56. 57; zob. też 1 Krl 17, 1). Do jaskrawych przejawów ludzkiego dramatu, ogarniajacych
˛
swym zasie˛giem szerokie rzesze, zaliczyć też trzeba wojny i kroczace
˛ w ślad za nimi: ucisk, przemoc, a niejednokrotnie niewole˛.
Biblia i tego nie przemilcza. Obfitość przykładów jest w tym wzgle˛dzie wyjat˛
kowa, ale przypomnijmy tylko dwa, które w sposób szczególny zaważyły na
dziejach ludu Bożego Starego Testamentu, a mianowicie naste˛pstwa upadku
Królestwa Północnego − Izraelskiego (2 Krl 18, 9-10. 11)4 i Południowego −
Judzkiego (2 Krl 25, 1. 3. 8. 9. 10. 11), które kryja˛ w sobie cała˛ game˛ ludzkich
tragedii, cierpień i bólu. Do tej samej kategorii ludzkich niedoli, aczkolwiek nie
be˛dacych
˛
naste˛pstwem wojny, czy poniesionej kle˛ski, można zaliczyć doświad-

3

Niesprawiedliwość panujaca
˛ wśród ludzi i pozorna oboje˛tność Boga, który dopuszcza, że
złym powodzi sie˛ lepiej niż dobrym, sa˛ przedmiotem dramatycznego dialogu Habakuka z Bogiem
(Hab 1, 1-2, 4). Na taki stan rzeczy należy odpowiedzieć zawierzeniem Bogu (Hab 2, 4), be˛dacym
˛
droga˛ życia, warunkiem utrzymania łaczności
˛
z Bogiem. Jest to pierwsza natchniona wskazówka,
jak wierzacy
˛ człowiek winien ustosunkować sie˛ do spotykanych doświadczeń i cierpień. Zob.
S. S t a ń c z y k. Ksie˛ga Habakuka. Ksie˛gi Proroków Mniejszych (PST XII 2). Poznań 1968
s. 96; M. D e l c o r. Habacuc (PClBib VIII 1, 2). Paris 1964 s. 402, 415.
4
Tekst 2 Krl 17, 7-17 wskazuje, że hagiograf patrzy na cierpienia i niewole˛ narodu izraelskiego zwiazane
˛
z 721 r. prz. Chr. jako na owoc łamania przymierza synajskiego z Bogiem. Zob.
J. G r a y. I and II Kings. London 1964 s. 588-591.
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czenia potomków Jakubowych w drugiej fazie ich pobytu w Egipcie (Wj 1, 11a.
13-14)5.
Wspomniane dotad
˛ nieszcze˛ścia zwiazane
˛
sa˛ głównie ze sfera˛ fizycznych
doznań człowieka, ale w niektórych przypadkach sie˛gaja˛ one również głe˛bszych
pokładów jego jestestwa, jego wne˛trza, ducha, stajac
˛ sie˛ tym samym dotkliwszymi. Wywieraja˛ wówczas wie˛kszy wpływ na osobowość, a niekiedy i losy
jednostek ludzkich. Przykładem może tu być Tobiasz, tak sie˛ skarżacy:
˛
[...] chce˛ odejść z ziemi i stać sie˛ [znowu] ziemia.
˛ Ponieważ śmierć jest lepsza dla
mnie niż życie, albowiem słuchać musze˛ wyrzutów niesłusznych i ogarnia mnie
wielka boleść [...] (Tb 3, 6);

bezdzietny Abraham, którego nie cieszy nawet zapowiedź Bożej nagrody:
O Panie, mój Boże, po cóż mi ona, skoro zbliżam sie˛ do kresu mego życia nie
majac
˛ potomka [...] (Rdz 15, 2);

niepłodna Rachela, której cierpienia musiały osiagn
˛ ać
˛ szczyt, skoro z jej ust
padaja˛ przepojone gorycza˛ słowa:
Spraw, abym miała dzieci, bo inaczej przyjdzie mi umrzeć (Rdz 30, 1b);

czy Anna, przyszła matka Samuela, mówiaca
˛ o sobie, gdy nie miała jeszcze
potomstwa:
[...] Jestem nieszcze˛śliwa˛ kobieta˛ [...] (1 Sm 1, 15, zob. 1, 7. 10. 16).

Równie, a może jeszcze dotkliwiej, odczuwana˛ tragedia˛ jest obawa o losy
drogich osób, która osiaga
˛ swe apogeum, kiedy zachodzi konieczność oznajmiania swym najbliższym, rodakom, całej swojej umiłowanej ojczyźnie totalnej
kle˛ski i nieodwracalnej zagłady. Świadectwem tego niech be˛da˛ przejmujace
˛
wyznania Jeremiasza, odzwierciedlajace
˛ udre˛ ke˛ ducha, tym boleśniejsza,
˛ że
głoszonym przezeń słowom ogół adresatów zadawał kłam.

5

Egipcjanie nie stosowali wobec ludzi zmuszanych do pracy niewolniczej tak brutalnych i
krwawych metod, jak czynili to Asyryjczycy. Hagiograf opisujac
˛ cierpienia i upokorzenia Hebrajczyków w niewoli egipskiej chciał raczej zwrócić uwage˛ na to, że ich bolesne doświadczenia były
wyrazem woli Boga, który od poczatku
˛
tak prowadził i formował swój lud, by nauczył sie˛ całkowicie na Nim polegać. Zob. G. A u z o n. De la servitude au service. Êtude du livre de l’Exode.
Paris 1961 s. 67-68.
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[...] Wić sie˛ musze˛ w boleściach! [...] (Jr 4, 19) Ogarnia mnie smutek, serce moje
trawi niemoc [...] Jestem złamany złamaniem sie˛ Córy mojego ludu, jestem okryty
żałoba˛ i ogarne˛ ło mnie przerażenie (Jr 8, 18b. 21) [...] Dlaczego mój ból nie ma
granic, a moja rana jest nieuleczalna [...] (Jr 15, 18a) [...] Stałem sie˛ codziennym
pośmiewiskiem, wszyscy mi uragaj
˛ a,
˛ albowiem ilekroć mam zabierać głos, musze˛
obwieszczać: „Gwałt i ruina!” (Jr 20, 7b-8a)6.

Wcześniej, zbliżone do opisanych, były cierpienia Mojżesza:
Nie moge˛ już sam dłużej udźwignać
˛ troski o ten lud, już mi nazbyt ciaży
˛ [...] raczej mnie zabij [...] abym nie patrzył na swoje nieszcze˛ ście (Lb 11, 14. 15).

II
Ogrom ludzkiej niedoli, narastajacej
˛
od tysie˛cy lat, każe zastanowić sie˛ nad
jej źródłem, a także celem i sensem7. Same tylko przytoczone dotad
˛ teksty św.
pozwalaja˛ stwierdzić, iż powodem szeregu nieszcze˛ść jest sam człowiek, a ściślej ujmujac
˛ − łamanie przez niego jednego, naczelnego przykazania, którym
jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. W takim przypadku nic nie zdaje sie˛
budzić pytań czy watpliwości.
˛
Jednocześnie z cytowanych uprzednio wypowiedzi hagiografów można wnosić, iż nieszcze˛ścia spadaja˛ także na ludzi, którzy
w gruncie rzeczy niczym nie zawinili, a wre˛cz odwrotnie, odznaczali sie˛ wyjat˛
kowa˛ gorliwościa˛ w wypełnianiu woli Bożej. Jak wobec tego wytłumaczyć ich
ból, udre˛ke˛, niekiedy sie˛ gajace
˛ granic wytrzymałości, a z drugiej strony powodzenie, dostatek, pomyślność wielkich czasem grzeszników? Kwestia ta nurtowała też ludzkich autorów Pisma św. Widzieli:
[...] sa˛ sprawiedliwi, którym sie˛ zdarza to, na co zasługuja˛ grzesznicy, a sa˛
grzesznicy, którym sie˛ zdarza to, na co zasługuja˛ sprawiedliwi [...] (Koh 8, 14, zob.
też 3, 15)

i zastanawiali sie˛:

6

Teksty Jr 15, 10-21 i 20, 7-18 zalicza sie˛ do tzw. „wyznań” Jeremiasza. Główny akcent jest
w nich położony na wewne˛trzne, bolesne zmagania, prowadzace
˛ chwilami do zwatpienia
˛
i buntu
przeciw Jahwe, które prorok z pomoca˛ Boża˛ potrafił przezwycie˛żyć, utożsamiajac
˛ swój program
życia ze zleconym mu posłannictwem Bożym. Zob. L. S t a c h o w i a k. Ksie˛ga Jeremiasza
(PST X 1). Poznań 1967 s. 222-228, 252-257.
7
Temat ten m.in. poruszaja:
˛ E. H a a g. Vom Sinn des Leidens im Alten Testament. IKZ
17:1988 s. 481-494; D. B e r g a n t. A Look at Suffering. BTod 29:1991 s. 303-309.
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[...] Dlaczego życie przewrotnych upływa pomyślnie? Dlaczego wszyscy przewrotni
zażywaja˛ pokoju? (Jr 12, 1b). Czemu to żyja˛ grzesznicy? Wiekowi sa˛ i pote˛ żni?
Trwałe jest u nich potomstwo i dano ogladać
˛
im wnuki. Ich domy sa˛ bezpieczne,
bez strachu [...] Pe˛dza˛ swe dni w dobrobycie [...] (Job 21, 7-9a. 13a). Grzesznik
ocalał w dni grozy i w czasie, gdy nadciaga
˛ kara. Wie˛ c kto mu wypomni złe i któż
zapłaci za czyny? (Job 21, 30-31).

Te spostrzeżenia, które i nam nie sa˛ obce, pozwalajac
˛ wykluczyć grzech jako
główna˛ i wyłaczn
˛ a˛ przyczyne˛ ludzkiej niedoli, stanowia˛ czynnik pobudzajacy
˛
do szukania wyjaśnienia zasadności ludzkiego cierpienia. Me˛ drcy Izraela,
usiłujac
˛ rozstrzygnać
˛ te˛ kwestie˛, zadali sobie naste˛pujace
˛ pytanie:
Czy u Boga człowiek jest niewinny, czy u Stwórcy śmiertelnik jest czysty? (Job 4,
17; zob. też 15, 14; 25, 4).

I sami na nie odpowiedzieli:
[...] nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by (zawsze) poste˛ pował
dobrze, a nigdy nie zgrzeszył (Koh 7, 20).

Przytoczone spostrzeżenie jest postawieniem człowieka wobec Boga w całej
prawdzie, bowiem w obliczu Absolutnej Sprawiedliwości nikogo z ludzi nie
cechuje niepodważalna nieskazitelność. Problemem zatem jest nie cierpienie
niewinnego, ale nieszcze˛ście zdajace
˛ sie˛ być nieproporcjonalnie wielkim w
stosunku do zaciagnie
˛ ˛ tej winy. A oto próba rozwiazania.
˛
Amos zastanawia sie˛:
[...] Czyż zdarza sie˛ w mieście nieszcze˛ ście, by Pan tego nie sprawił? (Am 3, 6b)

Z pytania tego bije przeświadczenie, iż wszystko stanowi dzieło Boga, od
Niego pochodzi, nawet to, co powszechnie jest odbierane i interpretowane jako
negatywne. Skoro zatem nieogarnione osobowe Dobro dopuszcza ludzkie cierpienie, to trudno uznać je za zło, z tej prostej przyczyny, że takie Dobro nie
może zrodzić zła. Skorygować wie˛ c trzeba ocene˛ wystawiona˛ przez ogół ludzkości nieszcze˛ściu i mimo wszystko zaczać
˛ dostrzegać jego pozytywy, pamie˛tajac
˛ jednocześnie o tym, że
[...] Człowiek nie może zbadać dzieła, jakie sie˛ dokonuje pod słońcem; jakkolwiek
sie˛ trudzi [...] Dlatego, że sprawiedliwi i me˛drcy, i ich czyny sa˛ w re˛ku Boga −
zarówno miłość, jak i nienawiść [...] (Koh 8, 17; 9, 1).
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W świetle przytoczonego tekstu ludzka niedola jawi sie˛ jako rzeczywistość
tajemnicza, nigdy do końca nie poznana, nie zrozumiana i nie zgłe˛biona przez
człowieka ziemskiego, któremu pozostaje jedynie rzec:
Jam mały, cóż Ci odpowiem? − Re˛ ke˛ przyłoże˛ do ust. Raz przemówiłem, nie wie˛ cej, drugi raz niczego nie dodam (Job 40, 4-5).

Trzeba zatem pogodzić sie˛ z faktem, że rozum ludzki, bez szczególnej pomocy,
nie jest w stanie pojać
˛ obecnego w świecie nieszcze˛ścia. Udzielić jej zaś może
tylko Bóg, który nie chce pozostawić człowieka w niepewności, czy watpliwoś˛
ciach8. Na ile jest mu to potrzebne, odsłania przed nim owo misterium. Oto
co czytamy w Piśmie św.:
Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swa˛ dusze˛ na doświadczenia! [...]
Bo w ogniu doświadcza sie˛ złoto, a ludzi miłych Bogu − w piecu utrapienia (Syr
2, 1. 5) [...] karci Pan, kogo miłuje, jak ojciec syna, którego lubi (Prz 3, 12).
Szcze˛ śliwy, kogo Bóg karci, wie˛ c nie odrzucaj nagan Wszechmocnego (Job 5, 17).

Wspomniane tu karcenie, czy doświadczenia, be˛dace
˛ udziałem człowieka, to
oczywiście jakiś ból, udre˛ka. Jak wynika z przypomnianego słowa Bożego
stanowia˛ one oznake˛ wybraństwa, staja˛ sie˛ udziałem tych, którzy sa˛ szczególnie
bliscy Bogu, którym powierzył On wyjatkowe
˛
zadania w urzeczywistnianiu
swego zbawczego planu. Cze˛sto w takim przypadku nabieraja˛ charakteru próby.
Dodatkowym potwierdzeniem tego może być oświadczenie anioła Rafała:
A kiedy nie wahałeś sie˛ wstać i opuszczać swego posiłku, i iść i grzebać umarłego,
ja zostałem posłany, aby cie˛ wypróbować (Tb 12, 13).

Podobne w swej wymowie sa˛ słowa Judyty:
Przypomnijcie sobie to wszystko, co On uczynił Abrahamowi i jak doświadczył
Izaaka, i co spotkało Jakuba w Mezopotamii Syryjskiej [...] Albowiem jak niegdyś
doświadczył ich w ogniu, próbujac
˛ ich serc, tak i teraz nas nie ukarał, lecz chłoszcze Pan tych, którzy zbliżaja˛ sie˛ do Niego, aby sie˛ opamie˛tali (Jdt 8, 26-27).

To samo przekonanie brzmi w tekście, który mówi o wypróbowaniu całego
Izraela przez dramat, jakim był ucisk spotykajacy
˛ go ze strony plemion sasiadu˛
jacych
˛
z nim w Kanaanie:

8

Podobne myśli zawiera artykuł J. Warzechy W poszukiwaniu klucza do ksie˛gi Hioba (STV
23:1985 z. 2 s. 129-142, zwł. 138).
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A oto narody, którym Pan pozwolił pozostać, aby wystawić przez nie na próbe˛
Izraela [...], a stało sie˛ to ze wzgle˛du na dobro pokoleń izraelskich, aby je nauczyć
sztuki wojennej [...] (Sdz 3, 2. 3).

Dwa ostatnie cytaty wprowadzaja˛ w problematyke˛ celu i sensu nieszcze˛ścia
ludzkiego. Dowiadujemy sie˛ z nich, iż zadaniem jego jest raz doprowadzenie
do nawrócenia, kiedy indziej do zdobycia konkretnej umieje˛tności. Pełni ono
zatem swego rodzaju funkcje˛ wychowawcza,
˛ na jaka˛ inne teksty wskazuja˛ może
nawet wyraźniej.
[...] żyjacy
˛ Król nasz zagniewał sie˛ na krótki czas, aby nas... poprawić [...] (2 Mch
7, 33) [...] prześladowania były nie po to, aby zniszczyć, ale aby wychować nasz
naród [...] bowiem [...] Pan [...] wychowuje przez prześladowania [...] (2 Mch 6,
12. 13. 14. 16b). Biednego On ratuje przez ne˛dze˛, cierpieniem otwiera mu uszy
(Job 36, 15).

Nadto z woli Bożej cierpienie stanowi czynnik oczyszczajacy,
˛
udoskonalajacy
˛
człowieka:
[...] Oto ich wypróbuje˛, przetapiajac
˛ w tyglu. Bo jak inaczej moge˛ postapić
˛
wobec
Córy mojego ludu? (Jr 9, 6).

Wypróbowanie oznacza tym razem nie tyle sprawdzenie − jak poprzednio, ale
ulepszenie, jakby podniesienie jakości. Tak samo trzeba rozumieć termin „doświadczył”, „badał” w ustach psalmisty:
[...] Tyś Boże, nas doświadczył, badałeś nas ogniem, jak sie˛ bada srebro
(Ps 66, 10).

Nie na tym jednak kończy sie˛ rola ludzkich niedoli, bowiem one nie tylko ucza,
˛
wychowuja˛ i oczyszczaja,
˛ ale sa˛ ponadto droga˛ do tego, co przez grzech nieposłuszeństwa ludzkość utraciła.
Po nieznacznym skarceniu dostapi
˛ a˛ dóbr wielkich [...] (Mdr 3, 5a); [...] przetrwali
krótkie cierpienia prowadzace
˛ do wiecznego życia, stali sie˛ uczestnikami [obietnic]
przymierza Bożego [...] (2 Mch 7, 36a).

Do tej pory nieszcze˛ście, spotykajace
˛ poszczególne osoby, wzgle˛dnie całe
społeczności, ukazane zostało jako to, które im samym przynosi dobro. Tymczasem, wczytujac
˛ sie˛ w słowa Biblii zauważamy, iż zasie˛g jego jest znacznie
szerszy. Oto słowo, które hagiograf wkłada w usta samego Boga:
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[...] Ze wzgle˛du na niego nic złego wam nie zrobie˛ , choć nie mówiliście o Mnie
prawdy, jak sługa mój, Job (Job 42, 8b).

Wszystko to, czego doznał, po ludzku ujmujac,
˛ ów nieszcze˛śnik, nie ograniczyło sie˛, jak sie˛ okazuje, do doświadczenia go, czy nawet uczynienia zeń
kogoś jeszcze lepszego, szlachetniejszego, ale uchroniło innych przed odsunie˛ciem ich przez Boga, stało sie˛ wynagrodzeniem za błe˛dy innych. Nie
sposób w tym miejscu nie przytoczyć choć fragmentu Izajaszowej Pieśni o
Słudze Jahwe, uchodzacej
˛
za szczyt starotestamentalnej nauki o cierpieniu,
w której wyraźnie zostało ono ukazane jako zadośćuczynienie niewinnego za
zło popełnione przez innych. Owoce owego cierpienia stały sie˛ bowiem udziałem tych, których ono nie dotkne˛ło i którzy nawet moga˛ o nim nie wiedzieć.
Spodobało sie˛ Jahwe zmiażdżyć go cierpieniem [...] Zacny mój sługa usprawiedliwi
wielu, ich nieprawości on sam dźwigać be˛dzie [...] siebie na śmierć ofiarował
i policzony został pomie˛ dzy przeste˛ pców [...] On poniósł grzechy wielu i ore˛duje
za przeste˛pcami (Iz 53, 10a. 11b. 12bc)9.

III
Wobec owego mnóstwa nieszcze˛ść, jakimi nasycone jest bytowanie całej
ludzkości i każdego jej członka z osobna, a których nie przemilczaja˛ karty
Pisma św., słuszne wydaje sie˛ postawienie pytania o postawe˛, jaka˛ człowiek
winien przyjać
˛ wówczas, gdy spotyka ono jego samego, jak i kogoś drugiego.
Sie˛gnijmy i tym razem do natchnionego słowa i poszukajmy w nim odpowiedzi.
Znamienna nauka w tym wzgle˛dzie płynie przede wszystkim z tekstów, traktujacych
˛
o ludziach, rzec można nieskazitelnych, którzy doświadczyli wyjatkowo
˛
okrutnych cierpień tak fizycznych, jak i duchowych. W tym momencie narzuca
sie˛ niejako przykład Hioba, który pozbawiony niemalże w jednej chwili potomstwa i wszelkich dóbr
[...] wstał, rozdarł swe szaty, ogolił głowe˛ , upadł na ziemie˛, oddał pokłon i rzekł:
„Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wróce˛ . Dał Pan i zabrał Pan. Niech be˛ dzie imie˛ Pańskie błogosławione” (Job 1, 20).

A kiedy nadto od stóp do głów obsypał go trad,
˛ tak odparł dokuczajacej
˛
mu
żonie:
9

Komentarz do tej pieśni i refleksje na temat sensu cierpienia w nauczaniu proroka zob.:
J. H o m e r s k i. Cierpiacy
˛ wybawca i ore˛downik (Analiza egzegetyczno-teologiczna perykopy
Iz 52, 13-53, 12). RTK 24:1977 z. 4 s. 75-90, zwł. 88.
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[...] Dobro przyje˛ liśmy z re˛ ki Boga. Czemu zła przyjać
˛ nie możemy? (Job 2, 10b).

W świetle niniejszej wypowiedzi niedole˛, choćby najdotkliwsza,
˛ należy rozumieć jako swoisty dar Boga, majacego
˛
prawo, nie tłumaczac
˛ sie˛ z tego przed
nikim, zsyłać na człowieka rozmaite próby. Ważne jest wówczas głównie to,
by nie buntować sie˛, ale wszystko przyjać
˛ z pokornym spokojem oraz − co
wie˛cej − z dzie˛kczynieniem, płynacym
˛
ze świadomości, że nasze zaistnienie,
trwanie, to kim jesteśmy, czego doznajemy i co posiadamy absolutnie, bez
reszty zawdzie˛czamy Jemu, Stwórcy i Panu wszystkich ludzi.
A oto czego uczy Jeremiasz prześladowany i wyszydzony z powodu treści
słów Bożych głoszonych rodakom, sam cierpiacy
˛ z jej powodu, który tak mówi:
Tobie powierzam moja˛ sprawe˛ (Jr 11, 20). Panie, pamie˛taj o mnie i wejrzyj na
mnie! [...] Nie dozwól, bym zginał
˛ (Jr 15, 15) [...] Ty moja ucieczko w dniu nieszcze˛ ścia! (Jr 17, 17b) [...] Tobie powierzyłem swa˛ sprawe˛ (Jr 20, 12d).

Istotnym z interesujacego
˛
nas punktu widzenia jest tu moment zwrócenia sie˛ do
Boga. W chwili krańcowo trudnej i bolesnej, cze˛sto niepoje˛tej, nie wytłumaczalnej po ludzku, nie można popadać w rozpacz, poddawać sie˛ beznadziei, złorzeczyć i przeklinać losu, ale z cała˛ ufnościa,
˛ bezgranicznym oddaniem i wiara˛
należy zwrócić sie˛ do Pana wieków, Jemu zawierzyć swe nieszcze˛ście, bo On
wie o nim, zna je i przemieni w radość. Nie mścić sie˛ i nie dochodzić swego
na ewentualnych sprawcach własnych nieszcze˛ść, ale odpłate˛ pozostawić Bogu.
Innymi, heroicznymi wre˛ cz wzorami stosunku do własnego, a i cudzego
cierpienia, sa˛ me˛czennicy czasów machabejskich. Szlachetny i bogobojny starzec Eleazar w obliczu zakończonych śmiercia˛ tortur, których przyczyna˛ stała
sie˛ jego wierność Prawu Bożemu, stwierdza:
[...] mogłem uniknać
˛ śmierci. Jako biczowany ponosze˛ wprawdzie boleść na ciele,
ale dusza jednak cierpi to z radościa˛ [...] (2 Mch 6, 30).

A siedmiu braci i ich matka, przeżywajac
˛ własne i bliskich swoich katusze, tak
wyznaja:
˛
[...] Jesteśmy gotowi raczej zginać,
˛ aniżeli przekroczyć ojczyste prawa [...] (2 Mch
7, 2a; zob. też 7, 6. 9. 11. 23).

Opisane zachowania nie pozostawiaja˛ najmniejszej watpliwości
˛
co do tego,
iż w pewnych sytuacjach, kiedy w gre˛ wchodza˛ wyższe wartości, należy dobrowolnie, ochoczo, a nawet z radościa˛ przyjać
˛ cierpienie własne oraz swych naj-
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bliższych10. Trzeba nawet jakby wyjść mu na spotkanie, odrzucajac
˛ wszelkie
możliwości ominie˛cia go, a już na pewno te, które sa˛ równoznaczne ze złamaniem uprzednio przyje˛tych zobowiazań.
˛
Bardzo wyraźne potwierdzenie tego
wszystkiego, co dotad
˛ zostało powiedziane o postawie wzgle˛dem cierpienia,
znajdujemy w pouczeniu me˛drca:
Zachowaj spokój serca i badź
˛ cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie utrapienia!
[...] Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie, a w zmiennych losach utrapienia
badź
˛ wytrzymały! [...] Badź
˛ Mu wierny, a On zajmie sie˛ toba,
˛ prostuj swe drogi
i Jemu zaufaj! (Syr 2, 2. 4. 6).

Codzienność nie obfituje na ogół w tak krańcowe sytuacje, jak wspomniane
wyżej. Nie brak w niej jednak różnych, chociaż zdecydowanie mniej drastycznych przejawów ludzkiego nieszcze˛ścia. O tym, jak sie˛ wobec nich znaleźć,
pouczaja,
˛ podobnie jak poprzednio, teksty madrościowe,
˛
ale i przepisy prawa
Izraela. Przypomnijmy przynajmniej niektóre z nich:
Synu nie odmawiaj biedakowi rzeczy niezbe˛ dnych do życia i oczu potrzebujacego
˛
nie me˛ cz zwlekaniem. Nie dre˛cz duszy głodnego i nie pobudzaj do gniewu człowieka w jego niedostatku [...] nie zwlekaj z datkiem dla potrzebujacego.
˛
Nie odpychaj
żebrzacego
˛
w strapieniu, a od ubogiego nie odwracaj swej twarzy. [...] Wyrwij
krzywdzonego z re˛ki krzywdzacego
˛
[...] Badź
˛ ojcem dla sierot, jakby me˛ żem dla
ich matki [...] (Syr 4, 1-2. 3b-4. 9a. 10ab). Pożycz biednemu, gdy jest w potrzebie
[...] (Syr 29, 2). Jeśli brat twój zubożeje i re˛ ka jego osłabnie, to podtrzymasz go
[...] Nie be˛dziesz mu dawał pienie˛dzy na procent. Nie be˛dziesz mu dawał pokarmu
na lichwe˛ (Kpł 25, 35-37). Nie usuwaj sie˛ od płaczacego
˛
i smuć sie˛ ze smucacymi!
˛
Nie ociagaj
˛
sie˛ z odwiedzeniem chorego (Syr 7, 34-35a).

Pzytoczone zalecenia, majace
˛ na wzgle˛dzie właściwie wszelkie cierpienia człowieka, można ujać
˛ krótko: nie badź
˛ oboje˛tny na ludzka˛ niedole˛, gdy możesz,
ulżyj jej, a w żadnym przypadku, nigdy jej nie pogłe˛biaj.
*
Na podstawie powyższej analizy można stwierdzić, iż nieszcze˛ ście nie omija
nikogo. Jest udziałem ludzi wszystkich warstw społecznych i każdego wieku.
Niekiedy bywa naste˛ pstwem ich złego poste˛powania. Cze˛ściej jednak, a może
nawet na ogół, upatrywanie jego przyczyny w złym prowadzeniu sie˛ jest bez-

10

O sensie cierpienia w perspektywie eschatologicznej mówi artykuł J. Homerskiego Prawda
o zmartwychwstaniu i życiu wiecznym w najmłodszych pismach natchnionych Starego Testamentu.
(RTK 37:1990 z. 1 s. 5-17).

LUDZKIE CIERPIENIE WEDŁUG STAROTESTAMENTALNYCH HAGIOGRAFÓW

43

podstawne, tak wie˛c szukanie, po ludzku biorac,
˛ powodu cierpienia, przeważnie
pozostaje bezowocne, nie przynosi rozwiazań.
˛
Wynika z tego, że nie powinno
sie˛ patrzeć na człowieka, ani oceniać go przez pryzmat spotykajacych
˛
go nieszcze˛ść, ale swa˛ postawa,
˛ życzliwościa˛ i w miare˛ możliwości pomoca˛ wlać weń
wiare˛ i ufność w sens i potrzebe˛ doświadczeń, które stały sie˛ jego udziałem,
a o których to sensie i potrzebie przekonuja˛ słowa św. Pawła:
[...] w cierpieniach [...] ze swej strony [...] dopełniam braki udre˛k Chrystusa dla
dobra Jego Ciała, którym jest Kościół (Kol 1, 24).

Pamie˛tać przy tym jednocześnie trzeba o nauce Chrystusa:
Jeśli kto chce iść za Mna,
˛ niech sie˛ zaprze samego siebie, niech co dnia bierze
swój krzyż i niech Mnie naśladuje! (Łk 9, 23).

HUMAN SUFFERING IN THE LIGHT OF THE OLD TESTAMENT
HAGIOGRAPHERS’ STATEMENTS
S u m m a r y

In the introduction the author states that man’s suffering began when be was first disobedient
to God. In the first part she speaks about man’s physical and spiritual suffering, about sufferings
connected with natural calamities, wars, and other misfortunes. In part two she draws the reader’s
attention to the problem of undeserved suffering, to its source (God’s mysterious will) and sense
(a puryfying and rewarding character of it). In the third part she deals with man’s attitude towards
suffering (trust in God, peace, patience, charity towards other people).
Translated by Tadeusz Karłowicz

