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POKUSA IGNOROWANIA SZATANA

A w¹¿ by³ bardziej przebieg³y
ni¿ wszystkie zwierzêta l¹dowe...

Rdz 3,1

Co mówi s³owo Bo¿e?
S³owo Bo¿e z ca³¹ moc¹ mówi o istnieniu Z³ego.
Pierwsza wiadomo�æ o nim w Biblii to stwierdzenie,
¿e on jest (!) � jest w sposób przebieg³y. Jest jak w¹¿.
Zwróæmy uwagê, jak s³owo Bo¿e opisuje tê przebie-
g³o�æ. Sam sposób pojawienia siê Z³ego jest prze-
bieg³y. Pojawia siê jak w¹¿ w momencie, gdy cz³o-
wiek prze¿ywa pe³ne poczucie bezpieczeñstwa i har-
monii. Obrazuje to scena z raju, opisana bezpo�red-
nio przed pojawieniem siê szatana: Chocia¿ mê¿czy-
zna i jego ¿ona byli nadzy, nie odczuwali wobec sie-
bie wstydu (Rdz 2,25). Ich nago�æ jest znakiem har-
monii i pe³nej ufno�ci. Jak¿e kontrastuje z tym zda-
niem nastêpne: A w¹¿ by³... przebieg³y (Rdz 3,1). W¹¿
to znak dysharmonii i podstêpu.

Dwa powy¿sze zdania wyra¿aj¹ prawdê, która
ujawnia pierwszy stan pokusy. Otó¿ s³owo Bo¿e
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mówi nam, ¿e pierwsi ludzie byli arummîm, czyli
�nadzy�, natomiast w¹¿ by³ arum � to znaczy �prze-
bieg³y�. Bardzo wymowna jest ta gra s³ów. Cz³owiek
pozostaje zawsze jakby nagi, bezbronny wobec prze-
bieg³o�ci szatana. Nie bez przyczyny szatan przed-
stawiony jest jako w¹¿ � istota, która ma ³atwo�æ
ukrywania siê i czajenia. Potrafi zmieszaæ siê z pro-
chem ziemi, po której cz³owiek z ufno�ci¹ st¹pa �na
bosaka�, potrafi siê zaczaiæ, tak ¿e prawie niemo¿li-
wym jest zauwa¿enie go. I to w³a�nie � mówi nam
s³owo Bo¿e � czyni go najbardziej niebezpiecznym.
Atakuje swoj¹ ofiarê, gdy ta, �roztargniona�, ¿yje
w poczuciu bezpieczeñstwa, zapomina o jego istnie-
niu. Wymowny i pe³en dramaturgii jest opis, który
pozostawia w tym wzglêdzie Ksiêga Amosa: Jakby
ucieka³ cz³owiek przed lwem, a trafi³ na nied�wie-
dzia; jakby skry³ siê w domu i opar³ siê rêk¹ o �cia-
nê, a uk¹si³ go w¹¿ (5,19).

Co to oznacza dla ¿ycia?
Fundamentalnym stanem pokusy, w który chce nas
wpêdziæ szatan, jest rozmycie i zatarcie prawdy o je-
go istnieniu. Papie¿ Pius XII przestrzega³, ¿e grze-
chem obecnych czasów staje siê utrata poczucia grze-
chu. Tak siê dzieje. Mówienie z powag¹ o grzechu
staje siê wstydliwe. O grzechu natomiast siê dzisiaj
�piewa, grzech siê reklamuje: �Warte grzechu�. Grze-
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chem cz³owiek siê bawi. Ta pog³êbiaj¹ca siê utrata
poczucia grzechu ma swoje �ród³o w zagubieniu
�wiadomo�ci istnienia sprawcy z³a � szatana. Naj-
wiêksza pokusa, jak¹ od samego pocz¹tku próbuje
omamiæ szatan cz³owieka, to niewiara, ¿e on istnie-
je. Mo¿na by j¹ nazwaæ tak¿e pokus¹ �roztargnie-
nia�. Diabe³ chêtnie ³owi �w mêtnej wodzie�. Mêtne
mówienie o istnieniu Z³ego, trywializowanie tematu
szatana jest znakiem, ¿e wci¹gani jeste�my w naj-
bardziej gro�n¹ pokusê � ignorowania Z³ego, które
daje mu wolny bilet wstêpu na scenê naszego ¿ycia.

Przebieg³o�æ szatana w kuszeniu przejawia siê nie
tylko w tym, ¿e nie ujawnia siê, ale tak¿e w tym, ¿e
chêtnie pomaga nam zacieraæ �lady jego dzia³ania.
Chce pozostaæ nierozpoznany tak¿e w skutkach swo-
jego dzia³ania. W naszej naturze istnieje sk³onno�æ
wypierania ze �wiadomo�ci my�li, ¿e jeste�my kusze-
ni. Jeste�my bardziej sk³onni do nadawania innych
interpretacji stanom pokusy. Szatan cieszy siê, kiedy
t³umaczymy sobie jego dzia³anie na ró¿ny sposób tak,
aby nie uznaæ, ¿e jeste�my kuszeni i ¿e podchodzi ono
od Z³ego. I tak pomaga nam dorabiaæ ideologie do
wszystkich sytuacji, w których nie potrafimy roze-
znaæ lub nie chcemy uznaæ jego dzia³ania. Pomo¿e
nam zajmowaæ siê tysi¹cem spraw, aby nie spotkaæ
siê z prawd¹, ¿e jeste�my kuszeni, ¿e Z³y chce prze-
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j¹æ inicjatywê w naszym my�leniu, odczuwaniu,
dzia³aniu. Oto dlaczego pierwsza prawda o szatanie,
któr¹ zostawia nam s³owo Bo¿e, to prawda o tym, ¿e
on istnieje. Dlaczego? Poniewa¿ pierwsz¹ pokus¹,
z jak¹ przychodzi on do cz³owieka, jest pokusa nie-
wiary w jego istnienie.

Do rozeznania na modlitwie:
Z³y istnieje. Nie wolno mi ignorowaæ jego obecno�-
ci w �wiecie i w moim ¿yciu. Jakie reakcje budzi we
mnie prawda o istnieniu szatana? Spróbujê wróciæ
do sytuacji, w których uda³o mi siê zdemaskowaæ
i rozeznaæ jego dzia³anie. Jakie to by³y sytuacje? Na
czym polega³a przebieg³o�æ dzia³ania Z³ego? Co
mogê powiedzieæ o uleganiu pokusie ignorowania
prawdy o istnieniu szatana?
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POKUSA PRZECENIANIA MOCY SZATANA

A w¹¿ by³ bardziej przebieg³y
ni¿ wszystkie zwierzêta l¹dowe, które Pan Bóg stworzy³.

Rdz 3,1

Co mówi s³owo Bo¿e?
S³owo Bo¿e, które demaskuje istnienie i przebieg³o�æ
Z³ego, od pocz¹tku mówi tak¿e, ¿e przebieg³o�æ sza-
tana nie jest absolutna. Jest wiêksza od stworzeñ
ziemskich, lecz nie jest wiêksza od mocy i m¹dro�ci
Boga. Pokazuje to wyra�nie scena po pierwszym
upadku ludzi. Kiedy Bóg przychodzi do raju i znaj-
duje ludzi zwiedzionych przebieg³o�ci¹ Z³ego, przy-
chodzi jako Pan i Sêdzia nieuporz¹dkowanej sytua-
cji. Szatan zostaje przywo³any przez Boga, os¹dzo-
ny i przeklêty. W obecno�ci ludzi Bóg wypowiada
wyrok na szatana i ujawnia ca³kowit¹ niemo¿no�æ
kusiciela. Ten, który wobec ludzi potrafi byæ prze-
bieg³y jak w¹¿, wobec Boga staje siê istot¹ bezsiln¹
i ca³kowicie upokorzon¹: Na brzuchu bêdziesz siê
czo³ga³ i proch bêdziesz jad³ po wszystkie dni twego
istnienia (Rdz 3,14). Obraz rzuconego na ziemiê
wê¿a mówi o jego ca³kowitym upokorzeniu. Ten,
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który chcia³ byæ jak Bóg, okazuje siê bo¿kiem poni-
¿onym a¿ do ziemi. Ostatecznym aktem upokorze-
nia i klêski Z³ego jest zmia¿d¿enie jego g³owy (por.
Rdz 3,15). Dokona tego Jezus. On sam przepowie
ostateczne zwyciêstwo nad Z³ym: Widzia³em szata-
na, który spad³ z nieba jak b³yskawica (£k 10,18).
Za� w ostatniej Ksiêdze Biblii, s³owo Bo¿e jeszcze
raz przypomni i potwierdzi, ¿e wielki Smok, W¹¿
starodawny, zwodz¹cy ca³¹ zamieszka³¹ ziemiê, zo-
sta³ str¹cony (Ap 12,9). Tak wiêc s³owo zostawia nam
prawdê jako umocnienie w stanie naszych pokus: Z³y
choæ nieprzerwanie zwodzi, to jednak zostanie osta-
tecznie zmia¿d¿ony przez dobro wraz z jego prze-
bieg³o�ci¹. Ostateczne zwyciêstwo nad Z³ym zosta-
³o ju¿ przes¹dzone. Tymczasem Z³y próbuje to ukryæ
przed �wiatem, przed naszym umys³em i sercem.
Wie, ¿e jego dni s¹ policzone.

Co to oznacza dla ¿ycia?
Z³y boi siê ujawnienia prawdy, ¿e Bóg posiada nad
nim moc absolutn¹. Co wiêcej, próbuje wsysaæ
w nasz umys³ i w nasze serce pokusê absolutyzowa-
nia jego szatañskiej mocy. Abba Pojmen mawia³, ¿e
wszelka przesada pochodzi od diab³a. Cz³owiek wie-
rzy w szatana albo zbyt s³abo, albo zbyt gorliwie. Oto
drugi stan pokusy, zwi¹zany z istnieniem Z³ego. Po-
kusa, by wierzyæ w szatana zbyt gorliwie. Wydaje siê,
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¿e ta pokusa przenika dzisiaj coraz bardziej nasze
my�lenie i nastawienie do �wiata. Nasila siê fa³szy-
we odczucie, ¿e w �wiecie zwyciê¿a z³o, ¿e jeste�my
na nie skazani, ¿e istnieje determinizm z³a, ¿e istnie-
je fatum. W tym stanie pokusy pojawia siê tak¿e inne
my�lenie: ¿e Bóg straci³ kontrolê nad naszym ¿yciem
i nad ca³ym �wiatem; ¿e �zgubi³ nasze plany�, ¿e
zmêczony �wiatem odda³ go we w³adanie Z³ego; ¿e
rzeczywiste jest tylko z³o, a dobro buja sobie w ob-
³okach. W takim stanie my�lenia i odczuwania ³atwo
szatanowi skupiaæ nas na tym, co z³e, a nie na tym,
co dobre. Szukamy wtedy �dziury w ca³ym�, utysku-
jemy, biadolimy, garbimy siê duchowo i smutnieje-
my. Jeste�my wtedy wpêdzani w ciemny k¹t koncen-
trowania siê jedynie na grzechu, na dzia³aniu Z³ego.
Niedaleko wtedy do demonizowania ca³ej rzeczywi-
sto�ci ¿ycia, do przypisywania Z³emu mocy, której
nie posiada. Tymczasem w centrum Ewangelii, w cen-
trum przepowiadania Jezusa jest Bóg, a nie szatan,
pokój i rado�æ Królestwa, a nie grzech i cierpienie.
W rozeznawaniu istnienia i dzia³ania Z³ego potrze-
bujemy perspektywy Jezusa. Wielkim b³êdem jest
ignorowanie istnienia i dzia³ania szatana, lecz rów-
nie wielkim b³êdem jest absolutyzowanie jego mocy
i stawianie go w centrum naszego my�lenia i dzia³a-
nia. Lêk przed moc¹ Z³ego, której on nie posiada,
mo¿e sparali¿owaæ ¿ycie, mo¿e nas obezw³adniæ,
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mo¿e prowadziæ do malkontenctwa i do �roz³o¿enia
r¹k�, ¿e ju¿ nic siê nie da zrobiæ, ¿e z³o jest silniejsze.

Do rozeznania na modlitwie:
Szatan nie ma w³adzy absolutnej nad moim ¿yciem
i nad histori¹ �wiata. Tak¹ w³adzê posiada tylko Bóg.
Czy wierzê w to? Co przewa¿a we mnie w sytuacjach,
w których spotykam siê ze z³em, z jego przemoc¹:
nadzieja czy zw¹tpienie? Co mogê powiedzieæ o mo-
im do�wiadczeniu duchowym Boga i szatana? Zwró-
cê uwagê na moj¹ modlitwê, na rozmowy, na moje
nastawienie do ¿ycia i do �wiata. Czy w centrum
moich prze¿yæ jest Bóg, ufno�æ, dobro, rado�æ, po-
kój czy z³o, niepewno�æ, lêk przed grzechem, lêk
przed szatanem?
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POKUSA DIALOGU Z SZATANEM

On to rzek³ do niewiasty...
Rdz 3,1

Co mówi s³owo Bo¿e?
Kiedy pozwalamy siê �wci¹gn¹æ� w stany pokusy,
w których traktujemy szatana �jak powietrze� � jak-
by nie istnia³, albo dr¿ymy przed nim tak, jakby mia³
absolutn¹ w³adzê i jakby istnia³o tylko z³o, wtedy
³atwiej mu jest manipulowaæ nasz¹ wolno�ci¹. Z³y
skrzêtnie wykorzystuje nasz¹ ignorancjê lub strach.
Staj¹ siê one doskona³ym ¿erowiskiem dla jego dzia-
³ania. Ignorowanie szatana czy nadmierne lêkanie siê
u³atwiaj¹ mu zbli¿enie siê do nas. I tak pojawia siê
kolejny stan pokusy, w który chce nas wpêdziæ. Jest
nim pokusa wchodzenia z szatanem w dialog. W dia-
logu potrafi siê doskonale maskowaæ, tak aby pozo-
staæ nierozpoznanym. Kiedy kusi³ Jezusa na pusty-
ni, potrafi³ odwo³ywaæ siê nawet do s³owa Bo¿ego
i �pobo¿nie� nim manipulowaæ.

�w. Piotr przestrzega: Czuwajcie! Przeciwnik
wasz, diabe³, jak lew rycz¹cy kr¹¿y, szukaj¹c kogo
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po¿reæ (1P 5,8). �Kr¹¿y� to znaczy szuka okazji do
dialogu, �zaczepia�, prowokuje do rozmowy. Histo-
ria kuszenia z raju pokazuje, ¿e szatan zachowuje siê
rzeczywi�cie jak w¹¿: stara siê przez choæby maleñ-
k¹ szczelinê ludzkiego dopustu wej�æ w ludzkie
my�lenie i zaintrygowaæ je w³asn¹ �filozofi¹�. Bar-
dzo zale¿y mu na rozmowie z cz³owiekiem. To ude-
rzaj¹ce: pierwsza rozmowa, jak¹ znajdujemy w Pi�-
mie �wiêtym, to w³a�nie rozmowa cz³owieka z wê-
¿em. Ewa zdaje siê nie zauwa¿aæ szatana. Patrz¹c
z dystansu wydaje siê bardzo dziwne to, ¿e nie roz-
poznaje kusiciela i nie przeczuwa jego przewrotnych
intencji. Jej naiwno�æ wydaje siê wrêcz irytowaæ.
Chcia³oby siê krzykn¹æ: �Nie! Nie wchod� z nim
w rozmowê. On nie szuka prawdy. Na pewno nie cho-
dzi mu o dobro. Nie sprostasz jego przebieg³o�ci!�.
Tymczasem Ewa �kupuje� pytanie wê¿a i daje siê
wci¹gn¹æ w rozmowê. Pierwszym b³êdem, jaki cz³o-
wiek pope³ni³ w raju, by³ w³a�nie ten: nie wyczu³
obecno�ci Z³ego i �w dobrej wierze� wszed³ z nim
w dialog.

W pierwszym ludzkim odruchu chcia³oby siê
powiedzieæ: �Jeszcze nic z³ego siê nie dzieje�. A jed-
nak dzieje siê co� niedobrego. Pytanie: Czy rzeczy-
wi�cie Bóg powiedzia³...? jest jak pozostawiony
w ludzkiej my�li jad. Ten jad powoli przesuwa siê
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do wnêtrza i zatruwa pokój serca. Rozmowa z wê-
¿em wci¹ga. Szatan u¿ywa pytania jako �haka�. Otó¿
Ewa �zahaczona� pytaniem szatana ju¿ nie jest sku-
piona jedynie na Bogu. Do tej pory jej ¿ycie by³o
stanem pe³nej harmonii i pokoju dzielonym z Ada-
mem, poniewa¿ ca³a uwaga ich my�li i serca by³a
zwrócona na Boga. On by³ �ród³em ich pokoju i har-
monii. Wchodz¹c w rozmowê ze Z³ym, odchodzi
powoli od �ród³a pokoju. I o to chodzi³o szatanowi.
Jemu zawsze chodzi o to samo, ilekroæ próbuje wci¹g-
n¹æ cz³owieka w rozmowê. Rozmow¹ chcia³ odwró-
ciæ uwagê Ewy od Boga, aby choæ trochê zwróciæ j¹
na siebie.

Co to oznacza dla ¿ycia?
Diabe³ jest istot¹, która ¿yje w chaosie, jest ksiêciem
ciemno�ci, niepokoju. Jest zbuntowanym, upad³ym
anio³em, który odwróci³ siê od Boga i widzi jedynie
ciemn¹ przepa�æ chaosu i nico�ci. Odk¹d przesta³
kontemplowaæ Boga, sta³ siê niespokojnym duchem.
Swój niepokój próbuje przenosiæ teraz na ka¿dego,
z kim udaje mu siê nawi¹zaæ dialog. Ponadto wie
dobrze, ¿e kiedy odwracamy uwagê od Boga, staje-
my siê bardziej podatni na chaos i zamêt, na b³êdy
i k³amstwo. Trac¹c czysty kontakt z Bogiem, traci-
my zdolno�æ kontemplacji. Trac¹c zdolno�æ kontem-
placji, wchodzimy w stan niepokoju i zamêtu.
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Ka¿dy dialog z szatanem zaka¿a niepokojem.
Niepokój prowadzi nas do zamêtu i zagubienia. Za-
gubienie za� do b³êdów i do upadku. Pismo �wiête
od pierwszych stronic przestrzega nas przed dialo-
gowaniem z szatanem. Dialog z szatanem sta³ siê
pocz¹tkiem wytr¹cania cz³owieka z raju. Jezus udzie-
la nam m¹dro�ci, jak oddalaæ pokusê wchodzenia
w rozmowê z kusicielem. Gdy Jezus przebywa³ na
pustyni, Z³y kr¹¿y³, wyczekuj¹c momentu, w którym
móg³by wci¹gn¹æ Go w rozmowê. Trzykrotnie pod-
chodzi³ do Jezusa i trzykrotnie Jezus �ucina³� sza-
tañskie próby rozmowy. �Ucina³� je kategorycznie
s³owem � s³owem Boga. Zakoñczy³ zdecydowanym:
Id� precz, szatanie! (Mt 4,10).

Do rozeznania na modlitwie:
Szatan szuka okazji do rozmowy ze mn¹. Czêsto
stwarza ku temu �niewinne� i �niegro�ne� okazje.
Czy zauwa¿am w swoim ¿yciu takie sytuacje, w³as-
ne zachowania, przez które w sposób �niewinny�
wchodzê w dyskusje ze Z³ym? Przez jak¹ �szczeli-
nê� szatan najczê�ciej wchodzi w dialog ze mn¹? Co
najbardziej mnie zwodzi i sk³ania do zatrzymywania
siê na rozmowie z nim?
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POKUSA, BY �BYÆ JAK BÓG�

Ale wie Bóg, ¿e gdy spo¿yjecie owoc z tego drzewa,
otworz¹ siê wam oczy i tak jak Bóg

bêdziecie znali dobro i z³o.

Rdz 3, 5

Co mówi s³owo Bo¿e?
Szatan to upad³y anio³, który na zawsze utraci³ Boga.
Dlaczego? Poniewa¿ chcia³ �byæ jak Bóg�. Chcia³
kontemplowaæ siebie tak, jak kontempluje siê Boga.
Gdy zamkn¹³ oczy na Boga, by patrzeæ jedynie na sie-
bie, wtedy �otworzy³y mu siê oczy� i zobaczy³, ¿e poza
Bogiem jest tylko otch³añ i pustka. Z³y wie doskona-
le, Kogo siê pozbawi³ na ca³¹ wieczno�æ i na jak¹ sa-
motno�æ siebie skaza³. Z istoty mi³osnej kontemplacji
zamieni³ siê w istotê rozpaczy i nienawi�ci. W taki sam
stan usi³uje wpêdziæ ludzi, którzy w raju smakuj¹
prawdziwe ¿ycie z Bogiem. Kusi ich do wej�cia do-
k³adnie na tê sam¹ drogê, na której zatraci³ siebie.
Zdradzaj¹ to jego s³owa do Ewy: Wie Bóg, ¿e gdy
spo¿yjecie owoc z tego drzewa, otworz¹ siê wam oczy
i  t a k  j a k  B ó g  b ê d z i e c i e  z n a l i  d o b r o
i  z ³ o.  Wmawia Ewie, ¿e i oni mog¹ byæ jak Bóg,
mog¹ poznaæ smak lepszego ¿ycia.
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Tymczasem znaæ dobro i z³o oznacza w jêzyku
Biblii byæ pocz¹tkiem i absolutnym panem wszyst-
kiego, co istnieje. Szatan wie doskonale, ¿e siêganie
po owoc poznania dobra i z³a stanie siê pocz¹tkiem
�mierci. Tak sta³o siê z nim. Ka¿da pokusa nas¹czo-
na jest przez szatana jadem pychy, �by byæ jak Bóg�
i przypisuje Bogu postawê absurdalnej zazdro�ci.

Szatan przemyca w swoich s³owach jeszcze jed-
no k³amstwo. Mówi, ¿e stanowienie o tym co dobre,
a co z³e, nie jest jedynie kompetencj¹ Boga. Jest tak¿e
kompetencj¹ cz³owieka. Ewa s³yszy, ¿e i ona mo¿e
znaæ dobro i z³o. Bóg nie jest wiêc jedynym �ród³em
poznania dobra i z³a. Co to znaczy? To znaczy, ¿e
nie tylko On je okre�la. Okre�laæ je mog¹ tak¿e Ewa
i Adam. Szatan wyra�nie relatywizuje �ród³o warto�-
ci, a tak¿e same warto�ci. Je�li Bóg nie jest jedynym,
który poznaje, to oznacza, ¿e prawda o dobru i z³u
nie przynale¿y absolutnie jedynie Bogu. Czyli war-
to�ci nie maj¹ charakteru absolutnego. Tak¿e przy-
kazania, które ich strzeg¹. Cz³owiek mo¿e tak¿e usta-
nawiaæ przykazania poznania dobra i z³a. Mo¿e sam
je okre�laæ poza Bogiem. Szatan zapewnia, ¿e pro-
wadziæ to bêdzie do ¿ycia � Na pewno nie umrze-
cie!, ale bêdziecie tak jak Bóg. Wmawia Ewie, ¿e
k³amstwem jest to, ¿e jedyn¹ drog¹ ¿ycia jest Bóg
i ¿e poza Nim jest �mieræ.
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Co to oznacza dla ¿ycia?
�Byæ jak Bóg� � pokusa ta jest naprawdê �miertel-
nie niebezpieczna. Usi³uje ustawiæ nas w pozycji
�stworzenia odwróconego do Boga plecami�. Taka
jest w³a�nie pozycja szatana. Jest to pozycja �mierci.
Trudno�æ polega na tym, ¿e w pokusie czêsto nie
dajemy temu wiary, poniewa¿ ona w³a�nie obiecuje
¿ycie � ¿ycie lepsze ni¿ do tej pory. W pokusie nie
ma te¿ mowy o odwracaniu siê od Boga. Szatan prze-
milcza tê prawdê, choæ wie doskonale, ¿e uzurpo-
wanie sobie prawa do tego, aby byæ jak Bóg, jest
pocz¹tkiem ba³wochwalstwa, które prowadzi powo-
li do ba³wochwalstwa najwiêkszego � do absoluty-
zowania i ubóstwiania siebie: swoich potrzeb, swo-
ich racji, swoich zamiarów, decyzji i czynów.

Ba³wochwalstwo zawsze wypacza relacjê z Bo-
giem i ze �wiatem � zw³aszcza, gdy cz³owiek czyni
bogiem siebie samego. Wspó³czesne pr¹dy New Age
prowadz¹ w rzeczywisto�ci do tego samego; do po-
stawienia cz³owieka w centrum wszech�wiata i usta-
nowienia go panem istnienia: w biologii, w psycho-
logii, w �wiecie ducha i w �wiecie moralnych zasad.
Taki cz³owiek nie potrafi ju¿ modliæ siê Psalmem 8:
Gdy patrzê na Twe niebo, dzie³o Twych palców, (...)
czym jest cz³owiek, ¿e o nim pamiêtasz (w. 4-5). Prze-
ciwnie. Jest kuszony do �stworzenia w³asnego nieba
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i ziemi�, w³asnej wizji �wiata, która bêdzie konku-
rencyjna w stosunku do Bo¿ego porz¹dku istnienia.
Tymczasem, kiedy odwracamy siê od Boga, wtedy
pozostaje nico�æ. Z odrzucaniem Boga nierzadko id¹
w parze pustka egzystencjalna i nihilizm. Prêdzej czy
pó�niej siê one ujawni¹ i wtedy otworz¹ siê oczy.

Do rozeznania na modlitwie
�Byæ jak Bóg� � ta pokusa przenika w nasze ¿ycie
przez wiele �furtek�. Mo¿e zamieszkaæ w naszych
pragnieniach, w potrzebach, w naszym my�leniu,
w posiadanych rzeczach, w naszych relacjach z in-
nymi. Zapytam o moj¹ hierarchiê warto�ci. Które
z nich anga¿uj¹ najwiêcej mojego czasu, poch³ania-
j¹ najwiêcej ¿yciowej energii? Gdzie w tym wszyst-
kim odnajdujê Boga? Na kim lub na czym najbar-
dziej polegam w ¿yciu? Czy s¹ we mnie takie posta-
wy, o których wiem, ¿e �odwracaj¹ mnie plecami do
Boga�?
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15

POKUSA UKRYWANIA SIÊ PRZED BOGIEM

Gdy za� mê¿czyzna i jego ¿ona
us³yszeli kroki Pana Boga przechadzaj¹cego siê po ogrodzie

w porze powiewu wiatru,
skryli siê przed Panem Bogiem w�ród drzew ogrodu.

Rdz 3, 8

Co mówi s³owo Bo¿e?
W stanie grzechu ods³ania siê najwiêkszy dramat.
Jest nim ukrywanie siê przed Bogiem. Do tej pory
raj by³ miejscem têsknoty za przychodz¹cym Bogiem.
Ka¿da istota, ka¿da ro�lina, ka¿de drzewo, ka¿dy po-
wiew wiatru mówi³y obojgu o Jego obecno�ci. To
z my�l¹ o ludziach Bóg zasadzi³ ogród w Eden (por.
Rdz 2,8). Po grzechu obraz ¿ycia w raju przewraca
siê do góry nogami. Raj przestaje byæ miejscem ocze-
kiwania Boga. Rozczarowanie grzechem prowadzi
Adama i Ewê do fa³szywego wstydu, fa³szywy wstyd
do ukrywania siê przed sob¹ i przed Bogiem. Li�cie
figowca i drzewa ogrodu, które Bóg zasadzi³ dla nich,
u¿ywane s¹ do ukrywania siê przed Nim. Adam i Ewa
wchodz¹ w paradoksaln¹ relacjê z Bogiem. Jest to
izolowanie siê, uciekanie przed Bogiem, który nie
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przestaje do nich przychodziæ. W ten sposób zatra-
caj¹ przestrzeñ ¿ycia. W grzechu ich postêpowanie
staje siê ca³kowicie nielogiczne. Ukrywaj¹ siê przed
Tym, który by³ jedynym �ród³em ich ¿ycia i szczê�-
cia. Swoj¹ ucieczkê przed sob¹ przenosz¹ na Boga.
Ich fa³szywy wstyd rozlewa siê na Boga. Jaki obraz
Boga jawi siê w nich po grzechu, skoro kryj¹ siê przed
Nim? Grzech fa³szuje obraz Boga, dok³adnie tak
samo, jak próbowa³ go zafa³szowaæ kusiciel w swo-
im dialogu z Ew¹.

Tymczasem Ksiêga Rodzaju w przepiêknym ob-
razie przedstawia nam delikatno�æ i ³agodno�æ Boga,
który przychodzi do ogrodu. Jest to Bóg, który prze-
chadza siê w porze powiewu wiatru. Przechadzanie
siê Boga i powiew wiatru przywo³uj¹ Jego wiern¹,
mi³uj¹c¹ obecno�æ, Jego ³agodno�æ i mi³osierdzie.
Bóg jest niezmienny. Pozostaje delikatny w swej
mi³o�ci tak¿e wtedy, gdy Adam i Ewa gubi¹ siê
w grzechu. Przechadzanie siê Boga kontrastuje z cho-
waniem siê ludzi za drzewami ogrodu. Co wiêcej,
odg³os kroków Boga nie jest odg³osem kroków tro-
piciela, ale Ojca, który przechadzaj¹c siê, jakby daje
czas dzieciom, aby mog³y siê ukryæ. Wzruszaj¹ce t³u-
maczenie tego faktu znajdujemy w komentarzach
rabinów: Bóg spowodowa³, ¿e us³yszeli Jego g³os,
aby daæ im mo¿liwo�æ ukrycia siê (Radak). Uczy nas
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to, ¿eby nie ogl¹daæ cz³owieka w momencie jego hañ-
by. Bóg nie pojawi³ siê natychmiast po tym, jak Adam
i Chawa zgrzeszyli i byli zawstydzeni. Zaczeka³, a¿
zszyli sobie li�cie figowe i dopiero wtedy �us³yszeli
g³os Boga� (Derech Erec Raba 5).

Co to oznacza dla ¿ycia?
W stanie grzechu nasuwa siê nieodparta pokusa, aby
po tym, co siê sta³o, �nie pokazywaæ siê Bogu na
oczy�. Szatan, który sam siebie odtr¹ci³ od Boga,
teraz kusi nas tym samym poczuciem odtr¹cenia.
Wie, ¿e nago�æ grzechu odziera nas z poczucia w³as-
nej godno�ci. Niedaleko w tym momencie do za-
mkniêcia siê w fa³szywym my�leniu, ¿e ju¿ nie je-
ste�my godni Boga. Szatan chce nam wmówiæ, ¿e
jeste�my odtr¹ceni od Boga � ¿e nie mamy prawa
�pokazywaæ Mu siê na oczy�. W swojej przebieg³o�-
ci zmienia taktykê kuszenia. Przed grzechem oskar-
¿a Boga przed nami, ¿e wszystkiego zabrania, ¿e nie
pozwala nam ¿yæ. Po grzechu oskar¿a nas przed Bo-
giem, ¿e ju¿ nie mamy prawa do ¿ycia z Nim, ¿e On
jest taki �wiêty, a my tacy grzeszni. Mia¿d¿y nas fa³-
szywym poczuciem pokory.

Pokusa izolowania siê od Boga jest najbardziej
przewrotn¹ ze wszystkich. Poniewa¿ nie sam grzech
ostatecznie, ale izolowanie siê w grzechu od Boga
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niesie �mieræ, z której bez nas samych Bóg nie mo¿e
nas wybawiæ. Dlatego ci¹gle daje nam s³yszeæ odg³os
swoich kroków w naszym ¿yciu. Chce odk³amaæ na-
sze fa³szywe poczucie wstydu, które zamyka nas na
Jego przychodzenie. Ukrywanie siê przed Bogiem
skazuje nas na osamotnienie w do�wiadczeniu grze-
chu. Zostajemy wtedy sami z naszym grzechem, z na-
szym fa³szywym wstydem, z naszym zafa³szowanym
obrazem Boga. Najwiêkszym nieszczê�ciem cz³owie-
ka w grzechu jest brak do�wiadczenia blisko�ci Boga.
Lecz to nie Boga nie ma � to nas nie ma przy Bogu.
I to najbardziej rujnuje wtedy nasze ¿ycie.

Do rozeznania na modlitwie
Grzech zamazuje w nas rzeczywisty obraz siebie,
obraz ¿ycia, obraz Boga. Kusi nas do izolacji, do
odtr¹cania siebie, do fa³szywego poczucia niegod-
no�ci. Pytajmy siebie, jaki grzech najbardziej zamy-
ka mnie na Boga? W jakim grzechu najczê�ciej ukry-
wam siê przed Nim? Czy moje poczucie winy otwie-
ra mnie na Niego czy kusi do odtr¹cania siebie?
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16

POKUSA LÊKU PRZED BOGIEM

Pan Bóg zawo³a³ na mê¿czyznê i zapyta³ go: �Gdzie jeste�?�
On odpowiedzia³: �Us³ysza³em Twój g³os w ogrodzie,

przestraszy³em siê, bo jestem nagi, i ukry³em siê�.
Rdz 3, 9-10

Co mówi s³owo Bo¿e?
Pytanie Boga: Gdzie jeste�? objawia Jego mi³o�æ
i troskê o Adama. Jest zaprzeczeniem fa³szywej my�-
li, ¿e po grzechu Bóg odtr¹ca cz³owieka. Co wiêcej,
wydaje siê, ¿e w tym pytaniu objawia siê niezwyk³a
pedagogia Ojca mi³osierdzia. Bóg oczywi�cie wie,
¿e mê¿czyzna z ¿on¹ ukryli siê. I wie tak¿e, ¿e w ukry-
ciu kuszeni s¹ do izolacji, do odtr¹cania siebie. Pyta-
nie Boga jest pytaniem mi³o�ci. Tylko mi³o�æ mo¿e
dotrzeæ do serca ukrywaj¹cego siê cz³owieka. Tym
pytaniem chce niejako przedostaæ siê do Adama,
pokonaæ w nim opór i fa³szywy wstyd. Piêknie t³u-
maczy to ¿ydowski midrasz: Oczywiste jest, ¿e Bóg
wiedzia³, gdzie ukry³ siê Adam. Bóg chcia³ raczej
rozpocz¹æ rozmowê w delikatny sposób, aby Adam
nie by³ zbyt przera¿ony (Midrasz Agada). Rzeczy-
wi�cie Adam przyznaje siê, ¿e ukry³ siê, poniewa¿
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przestraszy³ siê swojej nago�ci: p r z e s t r a s z y-
³ e m  s i ê,  bo jestem nagi, i ukry³em siê. Nie tylko.
W swojej nago�ci przestraszy³ siê tak¿e Boga � za-
ledwie us³ysza³ Jego kroki w ogrodzie, ukry³ siê. S³o-
wo Bo¿e ujawnia nam kolejn¹ pokusê, która poja-
wia siê w grzechu i która czêsto jest drog¹ do kolej-
nych upadków. Jest to pokusa lêku przed Bogiem.
Pismo �wiête opisuje wiele historii grzechu, za któ-
rymi kry³ siê lêk: lêk o siebie, o pozycjê, o w³adzê,
lêk przed ujawnieniem prawdy, przed odrzuceniem
(Kain, Saul, Dawid, Herod...).

S³owa Adama zdradzaj¹ �ród³o lêku i jego despe-
rackie zachowanie. Adam siê lêka, poniewa¿ wpa-
trzony jest jedynie w swoj¹ nieuporz¹dkowan¹ na-
go�æ, w swój grzech. Lêk przemawia w nim bardziej
ni¿ znajomy przecie¿ g³os kroków Boga; rozlewa siê
na relacjê z Bogiem. W ten sposób s³owo Bo¿e ujaw-
nia nam si³ê lêku. W nim Adam w jakim� sensie za-
traca siebie. W lêku równie¿ uwidacznia siê nielo-
giczne zachowanie Adama. Zamiast szukaæ w Bogu
poczucia bezpieczeñstwa, widzi w Nim zagro¿enie.
Lêk potrafi nape³niæ wzrok przera¿eniem, tak i¿ pa-
trzy na wszystko, tak¿e na Boga, przez poczucie za-
gro¿enia. I dlatego zachowuje siê desperacko. Na-
wi¹zuje jednak dialog z Bogiem i ten moment jest
bardzo wa¿ny. Bóg chce zdystansowaæ Adama do
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jego lêku. W lêku bowiem gubi on wewnêtrzn¹ wol-
no�æ, nie jest w stanie m¹drze i w prawdzie oceniæ
swojej sytuacji. Bóg swoim pytaniem chce niejako
uwolniæ go z parali¿uj¹cego lêku, aby móg³ spojrzeæ
na siebie w prawdzie. Mówi niejako: Rozwa¿ dobrze,
jak nisko upad³e�; gdzie¿ jest twój wysoki poziom
duchowy? (Aderet Elijahu).

Co to oznacza dla ¿ycia?
Z naszym grzechem zwi¹zany jest bardziej lub mniej
�wiadomy lêk. Jest to lêk o siebie. Wchodzimy w no-
wy stan pokusy � podwójnej pokusy lêku. Z jednej
strony lêkamy siê prawdy o naszym grzechu, ponie-
wa¿ w istocie lêkamy siê o siebie, ¿e prawda o na-
szej s³abo�ci nas zakwestionuje. Jednocze�nie lêka-
j¹c siê zakwestionowania w g³êbi serca kwestionu-
jemy siebie. Lêkamy siê o siebie i odtr¹camy jedno-
cze�nie. Tê relacjê lêku przenosimy na nasz¹ relacjê
z Bogiem. W grzechu kuszeni lêkiem boimy siê Bo-
ga, ¿e nas odrzuci. Lêkamy siê Boga, poniewa¿ lê-
kamy siê odrzucenia. W g³êbi naszej �wiadomo�ci
Bóg pozostaje naszym najwiêkszym autorytetem.
Boimy siê, ¿e je�li wiêc On nas odrzuci, ju¿ nie mamy
siê do kogo odwo³aæ. Spirala lêku nakrêcana jest
kuszeniem szatana. Zale¿y mu na podtrzymywaniu
w nas lêku, poniewa¿ ³atwiej wtedy zak³amaæ nasz¹
relacjê z Bogiem, straszyæ nas Nim.
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Bóg natomiast pyta nas: Gdzie jeste�?, poniewa¿
chce, aby�my jak Adam u�wiadomili sobie i nazwali
nasz lêk po imieniu. Pytanie: Gdzie jeste�? jest we-
zwaniem ze strony Boga, aby�my spróbowali zapa-
nowaæ nad naszym lêkiem, próbowali wypowiedzieæ
go przed Nim i oddaæ go. Lêk niewypowiedziany
przybiera na sile i potrafi zdusiæ nasze ¿ycie. W lê-
ku szatan kusi nas do zamykania siê. Lêk uruchamia
w nas ró¿ne mechanizmy przymusu: przymus sepa-
racji, samotno�ci. Oto dlaczego w grzechu Bóg nie
przestaje dialogowaæ z nami. Dialog z Bogiem mo¿e
wydobywaæ nas z naszych lêków, z najgorszego lêku
� przed Bogiem.

Do rozeznania na modlitwie
Nasze lêki fa³szuj¹ relacjê z Bogiem. Z³y czyni z nich
swoje ¿erowisko. Kusi do zamykania siê w naszej
biedzie, aby nastêpnie przestraszyæ nas jej widokiem.
Co mogê powiedzieæ o moich lêkach? Czego lêkam
siê najbardziej? Jaki lêk najbardziej przeszkadza mi
w mojej relacji z Bogiem?


