
na każdej drodze. Zresztą czy może być inaczej? Czy będziesz wierzyć
komuś, kto twierdzi, że ci ufa, ale tylko we wtorek, czwartek i sobotę?
Czy małżonek może powiedzieć małżonce: Ufam twoim słowom, ale
czynów i myśli nie jestem pewny? To nie jest zaufanie. To jest podejrz-
liwość. I znowu podobnie musi być i w naszej relacji z Bogiem. Tam
nie może być granic. Albo ufam, albo nie. Nie mogę powiedzieć: Boże
ufam temu, co mówisz o życiu wiecznym, ale co do tego, jak się będę
wyrażać,  jak będę gospodarować swym czasem, jak będę przeżywać
swą seksualność, to już będę sam decydować. Wtedy mówimy wprost:
Boże, nie ufam Twojej mądrości, która dotyczy tych dziedzin mojego
życia. Jestem mądrzejszy! Czy rzeczywiście?
Tylko pełne zaufanie jest prawdziwym zaufaniem. Takie zaufanie wo-
bec Boga we wszystkim, do końca, na wszystkich drogach życia mieli
choćby tacy biblijni bohaterowie, jak Hiob i Tobiasz. Pamiętacie histo-
rię  Hioba? Ten człowiek całe  życie  służył  Bogu.  Jednak w pewnym
okresie swego życia stracił  wszystko: majątek, dzieci i zdrowie. Czy
przestał ufać Bogu? Czy zwątpił? Nie. W swym utrapieniu potrafił naj-
pierw powiedzieć: „Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał
Pan  i  zabrał  Pan.  Niech  będzie  imię  Pańskie  błogosławione!” (Hi
1,21), potem dodał, zwracając się do żony, która wyśmiewała się z jego
wierności wobec Boga: „Mówisz jak kobieta szalona. Dobro przyjęli-
śmy z ręki  Boga.  Czemu zła przyjąć nie  możemy? W tym wszystkim
Hiob nie zgrzeszył swymi ustami” (Hi 2,10). Kiedy zaś dotrzemy do
końca tej Księgi czytamy o nagrodzie, która spotkała Hioba za jego uf-
ność pokładaną w Bogu:  „I Pan przywrócił Hioba do dawnego stanu,
gdyż modlił się on za swych przyjaciół. Pan oddał mu całą majętność w
dwójnasób (…). A teraz Pan błogosławił Hiobowi, tak że miał czterna-
ście tysięcy owiec, sześć tysięcy wielbłądów, tysiąc jarzm wołów i tysiąc
oślic. Miał jeszcze siedmiu synów i trzy córki (…). I żył jeszcze Hiob sto
czterdzieści lat, i widział swych potomków (…). Umarł Hiob stary i pe-
łen lat” (Hi 42,10-17).
To jest zaufanie. Czy jesteśmy na nie gotowi? Kiedyś pewien człowiek
próbował skoczyć ze spadochronem. Przed skokiem zwrócił się do in-
struktora: „Czy mogę mieć pewność, że to się otworzy?”. Ten odpowie-
dział: „Jest tylko jeden sposób, by to sprawdzić. Trzeba skoczyć!”. Po-
tem zaśmiał się i dodał: „Mogę tylko powiedzieć, że mój spadochron
nigdy mnie nie zawiódł”. Chwilę później lecieli z olbrzymią prędkością
i  oczywiście  spadochrony obydwu się  otwarły.  Stawka była wysoka.
Było nią życie. Ten człowiek zaufał swojemu instruktorowi.

dliśmy zwiędli jak liście, a nasze winy poniosły nas jak wicher. Nikt nie
wzywał Twojego imienia, nikt się nie zbudził, by się chwycić Ciebie.
Bo skryłeś Twoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy.
A jednak, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem. My jesteśmy gliną, a Ty na-
szym Twórcą. Wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich.”
Zaczął się adwent, oczekiwanie. A więc: Czuwajcie!           (Nikodem)
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Schody do nieba – Podró .ż
Mam w domu trzech muzyków. Wiele razy przyglądałam się im wtedy,
gdy grają, ale przede wszystkim za każdym jednym razem zachwycam
się tym jak oni potrafią słuchać muzyki. Jak ich całe ciało chłonie, jak
emocje rysują się na ich twarzach. Nie trzeba być muzykiem, żeby tak
słuchać. Wielu z nas przecież kocha taki czy inny rodzaj muzyki. I kie-
dy rozbrzmiewa, zwłaszcza na żywo, stajemy się muzyką, wchodzimy
w nią głęboko. Niedawno, kilka dni temu Bóg mówił do nas w Ewange-
lii Św. Łukasza: „I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i
uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. Tylko nie
wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym
tchem”.
Cały lud słuchał Jezusa z zapartym tchem. Przestraszeni mocą Słowa
wrogowie Jezusa,  faryzeusze,  przywódcy,  stawali  na „rzęsach”,  żeby
Go zabić. Jednak nic nie mogli zrobić, bo lud słuchał Go z zapartym
tchem. A ty? A ja? Mogę powiedzieć tylko o sobie. Gdy ja przestaję słu-
chać z zapartym tchem głosu Boga zaczynają docierać do mnie inne
dźwięki, które powodują chaos, zagubienie, lęk, rozdrażnienie, złość. I
nie wiem nawet kiedy a krzyczę: „Ukrzyżuj, ukrzyżuj”. Czynie to grze-
sząc i łudząc się, że wciąż słucham właściwego głosu. Warto, wydaje
mi  się  zadać  sobie  poniższe  pytania  i  odpowiedzieć  na  nie.
Pytanie 1. Co dla ciebie oznacza słuchać Boga z zapartym tchem? Ty
odpowiedz  sobie  sam/sama.  Ja  odpowiem,  co  wg  mnie  to  oznacza.
Może to będzie także i twoje doświadczenie. Dla mnie oznacza to słu-
chać całą sobą, każdą komórką, nie robiąc przerw. Słuchać z zapartym
tchem, to stawać się tym, czego słucham. I nawet jeśli ktoś próbuje za-
głuszyć, nie jest wstanie. Szukam tego Głosu i znajduje go w lekturze
Słowa Bożego, na Eucharystii, w Sakramentach i w służbie tak innej
niż jeszcze kilka miesięcy temu.   
Pytanie 2. Kogo ja słucham z zapartym tchem? Bo jeśli Jezusa, to śpię
spokojnie, to się nie boje, to żadne inne głosy, choć docierają, nie są w
stanie się przebić.  I choć bardzo się starają nie dadzą rady namącić,



zwieść, zamieszać. Jeśli słuchasz tak "jednym uchem" to inne dźwięki
próbują zdominować ten słabo słyszalny. A w głowie masz jedna wielką
kakofonie. Kogo słucham i czy w ogóle słucham? Czy na zasadzie „jed-
nym wpadnie, drugim wypadnie”? 
Czas  adwentu  tak  bardzo  sprzyja  tej  refleksji  i  nauce  słuchania.  To
może być najbardziej radosny adwent w naszym życiu. Bez  wycieczek
do galerii, bez szaleństwa, które odrywa od  zasłuchania. Adwent ideal-
nie nadaje się, żeby się zasłuchać w głos Boga, po to, żeby stać się Be-
tlejem, które będzie otwarte na Jego przyjecie. A tam, gdzie są dla Nie-
go otwarte drzwi serca, tam prawdziwie rodzi się Bóg. I żadne galerie,
żadne miliony światełek nie są potrzebne. Na początku adwentu zasłu-
chaj się więc.                                                                 (Samarytanka)
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K CIK SPOTKA  – Dina.Ą Ń
Kiedy myślimy o  dzieciach  Jakuba,  zazwyczaj  mamy na myśli  jego
dwunastu synów, którzy dali początek dwunastu plemionom Izraela. Pa-
triarcha Jakub miał także córkę - Dinę. Jej matką była Lea. Księga Ro-
dzaju wspomina o Dinie przy okazji incydentu, do jakiego doszło w Sy-
chem, w Kanaanie. W pobliżu tego miasta Jakub kupił od Chamora,
tamtejszego  władcy,  kawałek  ziemi,  aby  się  osiedlić.  Pewnego  razu
Dina wybrała się popatrzeć na kobiety mieszkające w Sychem. Może
męskie otoczenie braci nie zaspokajało jej potrzeb? Może chciała po-
równać się z Kananejkami? Nie wiemy jaki rodzaj ciekawości popro-
wadził ją w stronę miasta. Ale ta wyprawa zakończyła się dla niej tra-
gicznie. Została porwana i zgwałcona przez syna Chamora, który nazy-
wał się Sychem (tak jak miasto). Być może Sychem wiedział coś wcze-
śniej  o Dinie,  bo Jakub kupił  od jego ojca pole.  W tamtych czasach
gwałt uważany był za przestępstwo. W epoce patriarchów Izrael nie po-
siadał jeszcze skodyfikowanego prawa, ale rozróżniano gwałt na kobie-
cie zamężnej oraz stanu wolnego, przy czym w pierwszym przypadku
ocena moralna była bardziej surowa. Księga Powtórzonego Prawa na-
kazywała mężczyźnie zadającemu gwałt niezaślubionej kobiecie poślu-
bienie jej i wniesienie zapłaty ojcu kobiety w wysokości pięćdziesięciu
syklów srebra (ok. 570 gramów). Małżeństwo takie było nierozwiązy-
walne: "za to, że gwałt jej zadał, nie będzie jej mógł porzucić przez całe
swe życie".
Ojciec Sychema przybył do Jakuba z przeprosinami, próbował ułago-
dzić sytuację i poprosił o rękę Diny w imieniu swojego syna, któremu
dziewczyna bardzo przypadła do serca. Zaprosił Jakuba i jego synów,

by zamieszkali w jego ziemi, swobodnie się osiedlali, by synowie Jaku-
ba wzięli sobie za żony mieszkanki Sychem, a za Dinę obiecał dać re-
kompensatę. Dina w tym czasie prawdopodobnie była w domu Syche-
ma i tam czekała na decyzję swojego ojca.
Wydaje się,  że  Sychem szczerze zapragnął Diny za żonę,  był gotów
wiele dać, by usankcjonować ten związek, zgodził się na wszystkie po-
stawione warunki. Jednak bracia Diny zapałali wielkim gniewem i po-
stanowili winowajcę ukarać śmiercią, mimo że w tamtej epoce w pra-
wie zwyczajowym nie żądano bezwzględnie kary śmierci w takim przy-
padku. Bracia dokonali pomsty. Dina nie została żoną Sychema.
Gwałt na córce to był bolesny cios dla rodziców. Kiedy Jakub osiedlił
się w Kanaanie, chciał być jak najdalej od swojego brata Ezawa. Ezaw
wybaczył mu skradzione pierworództwo, ale Jakub wolał być w pewnej
odległości. I tam, gdzie Jakub myślał, że będzie bezpieczny ze swoją
rodziną,  spotkało go nieszczęście.  Często  myślimy,  że  nasze  bezpie-
czeństwo zależy tylko od naszych starań. "Jeśli Pan domu nie zbuduje,
próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie strzeże miasta, da-
remnie czuwa stróż".  Chcemy być bezpieczni i zapominamy o Bożej
opiece. Nic nie przynosi dobrego skutku jeżeli człowiek nie współdziała
z Bogiem. Zawiodą ludzkie pomysły na szczęście bez Boga.
Dinę zgubiła ciekawość. My także wiele rzeczy chcemy poznać, zoba-
czyć, ale nie wszystkie przynoszą nam duchową korzyść. Od nas zależy
czy do naszej duszy dociera ciemność czy światło, piękno czy brzydota,
bo to my wybieramy, co czytamy, oglądamy, dokąd chodzimy i z kim
się  spotykamy.  Nasze  wybory  przynoszą  określone  skutki.  Pomyśl,
czym karmisz swoją duszę, czego pragniesz, w czym pokładasz nadzie-
ję. Może masz za sobą wiele złych wyborów. Więc teraz wybierz do-
brze.  Bóg  jest  wielki.  Wychodzi  naprzeciw  błądzącym i  towarzyszy
nam na naszych często pokręconych ścieżkach. Każde zło może prze-
mienić w błogosławieństwo - jeśli tego zapragniesz.
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NAUKI Z KSI GI PRZYSŁÓW – Ę   ZAUFAJ BOGU   – CZ. 22  
Zobaczmy co Biblia mówi o postawie Boga wobec ciebie? „Jezus wie-
dząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiło-
wawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13,1). Bóg umi-
łował nas do końca. A co mówi Biblia o naszej postawie wobec Boga,
którą powinniśmy przyjąć: „Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na
swoim rozsądku, myśl o Nim na każdej drodze, a On twe ścieżki wyrów-
na” (Prz 3,5-6). Nasze zaufanie wobec Boga winno być z całego serca i


