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MYCI KRWIĄ SPRAWIEDLIWEGO… - 28 II - 1 III 2015 - KONFERENCJA 6 
„… I SKAŁY ZACZĘŁY PĘKAĆ” (MT 27, 51). U STÓP KRZYŻA UWIERZYĆ W MIŁOSIERDZIE 
 
Stajemy u stóp Krzyża, by wsłuchać się w słowa Jezusa wykrzyczane głosem wielkim: „Eli, Eli, lema sabachthani? to znaczy 
Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” (Mt 27, 46). Te i tylko te słowa konającego Jezusa przytacza św. Mateusz. 
Pamiętamy, że podobnie uczynił św. Marek. Przypomnijmy to, czego uczy Matka-Kościół w katechizmie: „W miłości 
odkupieńczej, która zawsze łączyła Go z Ojcem, przyjął nas w naszym oddzieleniu od Boga, tak że mógł w naszym imieniu 
powiedzieć na krzyżu: «Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?»” (KKK 603). To my wskutek grzechu zostaliśmy 
oddzieleni od Boga. A On z miłości, choć grzechu nie popełnił, wziął na siebie konsekwencje naszego grzechu. Wszedł w to 
doświadczenie odosobnienia, by stamtąd wołać do Ojca swojego i Ojca naszego, do Boga swojego i Boga naszego. Dzięki 
Niemu zostaliśmy pojednani.  
 

Tuż przed Wielkim Postem w niedzielnej Liturgii słyszeliśmy o trędowatym uzdrowionym przez Jezusa. Chcę wrócić do tej Ewangelii, 
choć wówczas fragment był zaczerpnięty z Ewangelii wg św. Marka (Mk 1, 40-45), bo może nam pomóc na czym polega 
sprawiedliwość Boża, ta „większa sprawiedliwość”, czyli miłosierdzie Boga. Przede wszystkim uświadamia nam, że nie ma czegoś 
takiego jak „tania łaska”. Uzdrowienie z trądu grzechu to „droga łaska”. Ono jest okupione ofiarą Jezusa. Otóż, zgodnie z poleceniem 
Księgi Kapłańskiej trędowaty przebywał „w odosobnieniu”, mieszkał poza obozem. I taki był punkt wyjścia tej Ewangelii. Trędowaty 
najpierw złamał zakaz wchodzenia do miasta wynikający z Prawa Mojżeszowego, a potem złamał zakaz opowiadania o tym, co się 
stało, dany mu przez Jezusa. Skutek był taki, że „Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach 
pustynnych”. I to był punkt dojścia Ewangelii. A więc trędowaty i Jezus zamienili się miejscami. Trędowaty wszedł do miasta 
(początkowo tymczasowo), łamiąc zakaz, a dzięki Jezusowi wszedł do miasta na stałe. Natomiast Jezus - podczas gdy uzdrowiony z 
trądu z radości nie przestaje mówić o tym co go spotkało - jest zmuszony miasto opuścić i teraz to Jezus przebywa w odosobnieniu, 
czyli tam, gdzie wcześniej przebywał trędowaty. O admirabile commercium! O przedziwna zamiano!  
 
Jezus dotknął trędowatego, więc według Prawa Mojżesza (nie zniósł tego Prawa) teraz on był nieczysty i musiał żyć z dala od 
wszystkich. Jezus wziął więc na siebie nasz trąd, abyśmy oczyszczeni mogli żyć we wspólnocie z Bogiem, z sobą i bliźnimi. 
Dotknięcie trędowatego nie byłą „tanią łaską”. To uzdrowienie nie było łaską, która nic nie kosztuje. Nasze zbawienie jest kosztowną 
łaską. Ponieważ na skutek grzechu wegetujemy w odosobnieniu Jezus wchodzi w odosobnienie Krzyża i ponosi Śmierć, by 
Zmartwychwstając nas przyprowadzić i włączyć na nowo do wspólnoty. Dotknięcie Jezusa nie było dotknięciem przez rękawiczkę, 
nie było „sterylne” (włoskie słowo „sterile” może znaczyć zarówno „wysterylizowane, sterylnie czyste”, ale również „bezpłodne”. 
Gdyby dotknięcie Jezusa było „sterylne”, byłoby też „bezpłodne”, ale właśnie dlatego, że nie było „sterylne”, ponieważ było 
dotknięciem ciała ciałem, stało się płodne. Jezus wziął na siebie konsekwencje naszego grzechu, „śmiertelnie zakażony wirusem 
trądu-grzechu” umarł w odosobnieniu Krzyża, a zmartwychwstając zwyciężył trąd-grzech i śmierć, przywrócił nam życie, wyprowadził 
nas z odosobnienia i wprowadził na nowo do Miasta Świętego, do domu Ojca niebieskiego.  
 
Dlaczego nasz kontakt z Bogiem i nasze modlitwy pozostają czasem takie „bezpłodne”? Może dlatego, że chcemy na nich być tacy 
„sterylnie czyści”? Może dlatego, że naszą nieczystość czasem owijamy taką „pobożną folią” modlitw, próbujemy sami się nieco 
podleczyć czy doprowadzić do porządku, a nie pozwalamy, aby Jezus dotknął tych miejsc w nas i wziął ten na siebie. Prośmy o tę 
ufność, która pozwoli Jezusowi dotknąć naszego realnego życia i je oczyścić. 
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Tuż przed śmiercią Jezusa w Ewangelii Mateusza słyszymy zawołanie: „Poczekaj! Zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby Go 
wybawić” (Mt 27, 49). To „poczekaj!”, to greckie „afes!”, bywa też tłumaczone „pozwól, dopuść, ustąp, odpuść”. Jeśli sięgniemy 
do Mateuszowego opowiadania o chrzcie Jezusa usłyszymy je w ustach Jezusa. Pamiętamy, że Jan opierał się, 
powstrzymywał Jezusa, myśląc, że powinno być inaczej. Jan mówił: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do 
mnie?” (Mt 3, 14). Tymczasem Jezus przekonywał: „Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe” 
(Mt 3, 14). Z całą serdecznością Jezus mówi do Jana „pozwól na to! dokonaj chrztu!”, „dopuść do tego, bym został przez ciebie 
ochrzczony”. Z całą serdecznością Jezus mówi do mnie i ciebie „odpuść sobie swoje poczucie sprawiedliwości; przyczyń się 
do tego, by dokonała się sprawiedliwość Boża, czyli miłosierdzie”, bo „tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”. 
Zwróćmy uwagę, że Jezus mówi „tak godzi się nam wypełnić”, ale „tak godzi się mi wypełnić”. Jezus już wypełnił 
sprawiedliwość Bożą, poszedł za wolą Ojca, jest Sprawiedliwy. Teraz kolej na każdą i każdego z nas, byśmy dali się 
usprawiedliwić. Dzieło odkupienia - gdy patrzeć od strony Boga od strony Jezusa, już się dokonało i niczego mu nie brakuje. 
„Braki mogą się pojawić w ludzkiej recepcji łask odkupienia oraz w reagowaniu na nie, a nie w odkupieniu jako takim, 
dokonanym przez Jezusa” (W. Giertych OP). A więc „pozwól, dopuść, ustąp”, bo to jest twoje zbawienie. Nie czekaj na Eliasza, 
bo Eliasz już przyszedł, tylko go nie poznali. Powierz się Jezusowi.  
 
Przyznam, że w ubiegłym roku w czasie lectio divina do Męki Pańskiej wg św. Marka myślałem, by zaproponować czas jednak 
z konferencji poświęcić na wprowadzenie do modlitwy psalmem 22. Ta myśl towarzyszyła mi - na etapie przygotowania - 
również w tym roku. Odstąpiłem jednak od tego zamiaru. Chciałbym wam zaproponować zatrzymanie się przy wersach - Mt 
27, 51-53. Wyjąwszy informację o rozerwanej zasłonie przybytku, o czym mówią również św. Marek i św. Łukasz, a do czego 
za chwilę jeszcze wrócimy, mamy tu do czynienia z tekstem, który jest zapisany jedynie w Ewangelii wg Mateusza. 
Przeczytajmy te trzy wersety najpierw korzystając z tłumaczenia Biblii Tysiąclecia: „A oto zasłona przybytku rozdarła się na 
dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał Świętych, którzy umarli, powstało. I 
wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli oni do Miasta Świętego i ukazali się wielu”. A teraz przeczytajmy je po 
raz drugi zwracając uwagę na występujące w nich czasowniki, opisujące wydarzenia. Skorzystam z dosłownego 
interlinearnego tłumaczenia z kodami gramatycznymi dostępnego chociażby tutaj w naszej biblioteczce: „I oto (1) zasłona 
przybytku rozdarła się od góry aż do dołu na dwoje; i (2) ziemia zatrzęsła się i (3) skały rozłamały się. I (4) grobowce 
otworzyły się i (4) liczne ciała tych, którzy zasnęli świętych, podniosły się. I wyszedłszy z grobowców po podniesieniu się 
Jego, (6) weszły do Świętego Miasta i (7) stały się widzialne licznym”.  
 
Z siedmiu zaakcentowanych przeze mnie przy czytaniu czasowników sześć - te, które miały partykułę „się” - w języku greckim 
ma formę aorystu (czasu przeszłego dokonanego), ale (uwaga) strony biernej. Dlatego można albo trzeba je przetłumaczyć: „I 
oto (1) zasłona przybytku została rozdarta od góry aż do dołu na dwoje; i (2) ziemia została wstrząśnięta i (3) skały zostały 
rozłamane [rozdarte]. I (4) grobowce zostały otworzone i (4) liczne ciała tych, którzy zasnęli świętych, zostały podniesione. 
I wyszedłszy z grobowców po podniesieniu się Jego, (6) weszły do Świętego Miasta i (7) zostały ukazane licznym”. Tylko 
czasownik „weszły” jest w stronie czynnej. Ta strona bierna wskazuje, że podmiotem działania jest Bóg. To się samo nie 
działo, ale było dziełem Boga. Moment śmierci Jezusa na krzyżu to moment manifestacji-objawienia się Boga, który nie jest 
bezczynny, ale działa. Włoski biblista pisze Bruno Maggioni w literaturze prorockiej i apokaliptycznej trzęsienie ziemi i 
zmartwychwstanie są dwoma klasycznymi znakami wskazującymi na przyjście nowego świata. Zresztą, już o tym 
wspomnieliśmy, zwracając uwagę, że jedynie Mateusz wspomniał o trzęsieniu ziemi, które wydarzyło się, gdy Maria 
Magdalena i inna Maria przyszły do grobu: „A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi [„seismos megas”]. Albowiem anioł Pański 
zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. (…) Ze strachu przed nim zadrżeli [„eseisthēsan” = zostali 
wstrząśnięci] strażnicy i stali się jakby umarli” (Mt 28, 2.4). Ewangelie wiążą Krzyż i Zmartwychwstanie, ale u Mateusza ta więź 
jest najściślejsza. „Zmartwychwstanie - nasze zmartwychwstanie - jest niejako uprzedzone i zrealizowane u stóp krzyża. 
Mateusz dobrze wie, że zmartwychwstanie umarłych dokonuje się po zmartwychwstaniu Jezusa - mówi bowiem: «po Jego 
zmartwychwstaniu», niemniej umieszcza je już pod krzyżem (…) Zmartwychwstanie Jezusa - podobnie jak nasze 
zmartwychwstanie - jest owocem krzyża” - pisze Maggioni.1  
 
Jeden z komentarzy prowadzi ku temu, że te słowa Ewangelisty Mateusza są „pięknym, obrazowym, bogatym wyrażeniem 
dogmatu zstąpienia Jezusa do piekieł. Ten dogmat, który wszedł do Credo, oznacza, że Chrystus zstąpił do piekieł nie po to, 
żeby walczyć z szatanem, ponieważ zwycięstwo zostało już osiągnięte przez ukrzyżowanie, lecz aby otworzyć bramy dla 
wyzwolonych dusz. Chrystus wyzwala z szeolu wszystkich tych, którzy oczekiwali w starej ekonomii zbawienia i wprowadza ich 
z sobą do Raju. Zdania Mateusza przeto opisują tę prawdę: zmarli ze Starego Testamentu zmartwychwstaną w znaczeniu, w 

                                                 
1 zob. B. Maggioni, Ewangeliczne opowieści o Męce Pańskiej, wyd. 2, Kraków 2005, s. 306-309. 
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jakim my oczekujemy tego na końcu czasów, ale - zjednoczeni odtąd z chwałą Zmartwychwstałego - już wchodzą do Miasta 
Świętego”.2 
 
Znakom opisanym przez Mateusza nadaje się najczęściej znaczenie apokaliptyczne. Byłyby więc one symbolami dla opisania 
wydarzeń eschatologicznych. Ale mają one również - jak zaznacza o. Cantalamessa - znaczenie parenetyczne (trudne słowo, 
ale już tłumaczę): „wskazują one na to, co ma się dokonać w sercu tego, kto czyta i rozważa Mękę Pańską”.3 Spróbujmy więc 
wyobrazić sobie siebie pod krzyżem. Dla mnie osobiście zaproszeniem do tego było słowo „skały”, po grecku „petrai”. Może 
pamiętamy tę grę słów, którą można usłyszeć w słowach Jezusa do Szymona pod Cezareą Filipową (tej gry słów nie słychać w 
języku polskim): „Ty jesteś Piotr, i na tej Skale zbuduję Kościół mój…” (Mt 16, 18). Imię „Piotr” po grecku to „Petros”, a „skała” 
to „petra”, czyli „Ty jesteś Petros i na tej petra zbuduję Kościół mój…”. Wyobraziłem sobie więc siebie jako skałę, jako twardy 
kamień w pobliżu krzyża Jezusa, który oddał ducha. Z jednej strony patrzę na zasłonę, która „została rozdarta”, z drugiej - na 
skały, które „zostały rozdarte, rozłamane”. Otwierające się Serca Boga i otwierające się serca człowieka.  
 
Zasłona przybytku, która „została rozdarta” to dla mnie obraz otwartego dla wszystkich dostępu do Serca Ojca niebieskiego. 
Ten dostęp był zamknięty, bo my przez grzech wybudowaliśmy mur separacji. Teraz Jezus zburzył ten mur. Otworzył dostęp 
do Ojca. Bo Serce Ojca - obrazowo mówiąc: z drugiej strony muru - zawsze było, jest i będzie otwarte; więcej: Ojciec wyszedł 
w poszukiwaniu zagubionych i marnotrawnych dzieci. Wcielenie Syna Bożego jest objawieniem tego poszukiwania dzieci przez 
Ojca. Nie możemy ulegać wrażeniu, że drzwi Serca Ojca były kiedyś zamknięte. Jedyne zamknięte drzwi to moje drzwi. 
Budowniczymi murów między Bogiem a nami jesteśmy my sami. W godzinie Krzyża Serce Ojca dla nas wszystkich „zostało 
odsłonięte” i to całkowicie. Papież Jan Paweł II napisał w encyklice o Bożym miłosierdzie, że krzyż Chrystusa „mówi i nie 
przestaje mówić o Bogu-Ojcu, który jest bezwzględnie wierny swojej odwiecznej miłości do człowieka”. Krzyż Chrystusa mówi 
„o Bogu, który tak umiłował świat - a więc człowieka w świecie - «że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego 
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne»”. Dlatego „uwierzyć w Syna Ukrzyżowanego, to znaczy «zobaczyć Ojca», to znaczy 
uwierzyć, że w świecie jest obecna miłość i że ta miłość jest potężniejsza od zła jakiegokolwiek, w które uwikłany jest człowiek, 
ludzkość, świat. Uwierzyć zaś w taką miłość to znaczy uwierzyć w miłosierdzie” (Dives in misericordia, 7). Do św. Faustyny 
Pan Jezus mówił: „Otworzyłem swe serce jako żywe źródło miłosierdzia, niech z niego czerpnią wszystkie dusze życie, niech 
się zbliżą do tego morza miłosierdzia z wielką ufnością. Grzesznicy dostąpią usprawiedliwienia, a sprawiedliwi w dobrym 
utwierdzenia. (…) Powiedz moim kapłanom, że zatwardziali grzesznicy kruszyć się będą pod ich słowami, kiedy będą mówić o 
niezgłębionym miłosierdziu moim, o litości, jaką mam dla nich w sercu moim. Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać 
miłosierdzie moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa, i poruszę serca, do których przemawiać będą” (Dz 1520-
1521). W innym czasie Jezus zachęcał sekretarkę Bożego Miłosierdzia: „Powiedz duszom, żeby nie stawiały tamy mojemu 
miłosierdziu we własnym sercu, które tak bardzo pragnie w nich działać. Pracuje moje miłosierdzie we wszystkich sercach, 
które mu otwierają swoje drzwi; jak grzesznik, tak i sprawiedliwy potrzebuje mojego miłosierdzia. Nawrócenie i wytrwanie jest 
łaską mojego miłosierdzia” (Dz 1577).  
 
W tym kontekście przyszła mi na myśl książka "W rytmie łaski". Autor, Andre Louf, wylicza w niej dwie kategorie osób, które 
winny się lękać Bożego gniewu. Są nimi - według niego - zatwardziali grzesznicy i zatwardziali sprawiedliwi. Kto to jest 
zatwardziały grzesznik, odpowiadać nie trzeba. Ale zatwardziały sprawiedliwy? To tacy, którzy „nie znają Bożego miłosierdzia, 
i którzy zawsze starają się robić coraz lepiej, po prostu dlatego, że boją się gniewu Boga (…) rzadko są oni przekonywujący, a 
jeszcze rzadziej zaraźliwi, bowiem nie zaznali jeszcze miłości”. Autor wyciąga wniosek, że jedni i drudzy: „są wezwani do tego, 
by stać się 'nawracającymi się grzesznikami'”.4 
 
Z jednej stron wpatrujemy się w zasłonę przybytku, która „została rozdarta”. A z drugiej strony? Korzystając z tekstu możemy 
wskazać na kilka etapów procesu otwierania się na łaskę odkupienia. Najpierw widzimy ziemię, która „została 
wstrząśnięta”. Możemy go odnieść do poruszeń wewnętrznych, których doświadczaliśmy czy doświadczamy w kontakcie ze 
słowem Bożym. Pan Bóg prowadzi każdego z nas bardzo indywidualnie. Św. Faustyna wyraziła to w bardzo pięknych słowach: 
„każda dusza to inny świat. Bóg ma różne sposoby obcowania z duszami, dla nas one są nieraz niezrozumiałe i niepojęte” (Dz 
568). Jakie poruszenia towarzyszyły mi w tym czasie? Do czego byłem zachęcany / byłam zachęcana przez Ducha Świętego? 
Jakie słowa, jakie obrazy mi podsuwał do medytacji, modlitwy, trwania w nich? A może trzeba mi wrócić albo podjąć taką 
prostą praktykę, jak ta zapisana w Dzienniczku przez sekretarkę Bożego Miłosierdzia: „Jak zwykle wieczorem, prosiłam Pana 
Jezusa o podanie mi punktów do jutrzejszego rozmyślania” (Dz 331). A więc poruszenia wewnętrzne! 
 
                                                 
2 Opinia Pierre'a Benoit - cyt. za: V. Messori, Umęczon pod Ponckim Piłatem. Badania nad męką i śmiercią Jezusa, Kraków-Niepokalanów 1996, s. 389. 

3 R. Cantalamessa, Wspominając błogosławioną Mękę…, Kraków 2007, s. 60. 

4 A. Louf, W rytmie łaski, Warszawa 1997, s. 14-15. 
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Drugi obraz to skały, które „zostały rozłamane”. Moglibyśmy to odnieść do serca, które zaczyna „kruszeć”. Serce stwardniałe, 
serce jak skała. Ojcowie Kościoła tę chorobę serca diagnozowali słowem „sklerokardia”, czyli „skleroza serca”. Serce, które ma 
sklerozę - serce, które nie pamięta słowa Bożego, pełnego miłości, twardnieje. Trzeba więc pozwolić, by słowo - to 
zapamiętane, choć może jeszcze nie zrozumiane - kruszyło, ożywiało serce.  
 

Posłuchajmy refleksji indyjskiego pustelnika z przełomu XIX i XX w., który po swej podróży do chrześcijańskiej Europy miał 
powiedzieć: „Pewnego dnia siedziałem na brzegu rzeki. Wydostałem z wody spory, piękny kamień i pokruszyłem go. W środku był 
suchy: bardzo długo leżał w wodzie, może setki lat, ale woda nie przesiąkła do jego wnętrza. Podobnie jest z Europejczykami: przez 
wieki byli zanurzeni w chrześcijaństwie, lecz nim nie przesiąkli, nie mają go w sobie. Wina nie leży po stronie chrześcijaństwa, lecz 
ich serc, które stwardniały pod wpływem naturalizmu i intelektualizmu” (G. Lentini, Przypatrzmy się, bracia, powołaniu naszemu, 
Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2013, s. 58-59). Wyobraziłem sobie, że to ja mogę być takim kamieniem w rzece Słowa 
Bożego. Chociażby, ileż sesji i rekolekcji już odbyło się w naszym domu…? - to prawdziwa rzeka Słowa Bożego! 
 
Można stać się jak kamień nieprzemakalnym na Słowo Boże. Jak sprawić, by moje kamienne serce zostało skruszone i nasiąknęło 
ożywiającą wodą Ewangelii? Podpowiedź daje mi o. Marko Ivan Rupnik, twórca wielu mozaik, który dzieli się: „Biedny kamień 
rzucony w kto wie jaką część świata; odrzucony, jest jednak cenny i czeka, aby ktoś podniósł go z miłością. Zatem trzeba słuchać 
kamienia, poczuć i zobaczyć, gdzie on sam podpowiada, żeby go otworzyć. Nie należy uderzać na siłę, nie należy narzucać 
kamieniowi naszej woli, mówić gdzie my chcemy, aby się otworzył, bo kamień zacznie jeżyć się ze strachu. Ale jeśli otworzysz go 
tam, gdzie on sam ci podpowiada, to zadziwi cię pięknem kolorów, które skrywa wewnątrz, kryształkami. I wtedy bierzesz następny, 
trzeci, czwarty, a później układasz je razem i rodzi się mozaika” (Il colore dell'amore. L'arte di Marko Ivan Rupnik e del suo atelier - 
film DVD). Coś podobnego może się dziać w czasie rozmów w kierownictwie duchowym. Osoba towarzysząca przysłuchuje się 
„kamieniowi”, wyczekując od niego sygnału, gdzie chce pęknąć. Bo każdy z nas nosi w swoim może skamieniałym nieco sercu takie 
mikro czy makro pęknięcia. Są nimi nasze rany. Nasze rany, nasze nawet mikro-pęknięcia są miejscami, które Bóg wybiera, by 
poprzez słowo Boże otwierać („kruszyć”), ale też by poprzez słowo Boże miłością nasączać nasze serca i nasze życie. 
 

Skały, które „zostały rozłamane” albo „rozdarte”. W czasie przesłuchania Jezusa przed Sanhedrynem arcykapłan zgorszony 
rzekomym bluźnierstwem wypowiedzianym przez Jezusa „rozdarł swoje szaty” (Mt 26, 65). W nawróceniu nie chodzi o 
rozdzieranie szat: Prorok Joel nawołuje: „Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga 
waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli” (Jl 2, 13). 
Nawrócenie to łaska Boga. Tu taka dygresja katechetyczna: „Także żal nazywany «niedoskonałym» (attritio) jest darem 
Bożym, poruszeniem Ducha Świętego. Rodzi się on z rozważania brzydoty grzechu lub lęku przed wiecznym potępieniem i 
innymi karami, które grożą grzesznikowi (żal ze strachu). Takie poruszenie sumienia może zapoczątkować wewnętrzną 
ewolucję, która pod działaniem łaski może zakończyć się rozgrzeszeniem sakramentalnym. Żal niedoskonały nie 
przynosi jednak przebaczenia grzechów ciężkich, ale przygotowuje do niego w sakramencie pokuty” (KKK 1453). 
 
W Środę Popielcową słyszymy zawsze to wezwanie św. Pawła z listu do Koryntian: „w imieniu Chrystusa spełniamy 
posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem” (2 
Kor 5, 20). Są w nim jednak ważne uwagi. Po pierwsze: apostołowie spełniają misję „Boga przez nich napominającego, 
proszącego, pocieszającego, zachęcającego” (imiesłów od gr. czasownika „parakaleō, parakalein”). Spełniają więc misję 
Parakleta, w więc Pocieszyciela i Adwokata, Obrońcy. Ta misja polega na tym, by nas bronić przed nami sami, byśmy w 
grzechu nie trwali, ale dali się pojednać. Tak, bo wezwanie, jakie kieruje św. Paweł, jest takie: „zostańcie pojednanymi” albo 
„dajcie się pojednać z Bogiem”. 
 
Wróćmy na moment do historii zaparcia się Szymona Piotra. Trzej Ewangeliści - Marek, Mateusz i Łukasz -, choć używają nie 
tych samych, ale bardzo podobnych słów, są zgodni co do tego, że po trzecim zaparciu się Mistrza gdy kogut zapiał, 
„wspomniał Piotr na słowo Jezusa, który mu powiedział: Zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz” (Mt 26, 75; por. Mk 
14, 72; por. Łk 22, 61). Potem: wg Marka - „wybuchnął płaczem” (Mk 14, 72), a wg dwóch pozostałych Ewangelistów - „wyszedł 
na zewnątrz i gorzko zapłakał” (Mt 26, 75; Łk 22, 62). Może pamiętamy z dzieciństwa czy młodości tę zagadkę: „jaki ptak 
zaśpiewał tak, że skała zapłakała?”. Tyle tylko, że pobudką dla płaczu Piotra był nie kogut, ale słowo Pana Jezusa 
zapowiadające zaparcie się Piotra i zawierające wzmiankę o pianiu koguta, które to słowo Jezusa Piotr sobie przypomniał i 
wtedy zapłakał. Łukasz Ewangelista dodatkowo wspomniał, że Jezus wychodzący z pałacu arcykapłana „obrócił się i spojrzał 
na Piotra” (Łk 22, 61).  
 
Może to być dla nas okazja, by prosić o łaskę szczególną, jaką jest dar łez. Dwa lata temu w czasie Oktawy Wielkanocy papież 
Franciszek mówił o tym w homilii w Domu św. Marty na kanwie Ewangelii o płaczącej Marii Magdalenie, poszukującej Jezusa, 
ukrzyżowanego Mistrza. Papież mówił: „widzicie, niekiedy w naszym życiu łzy są okularami, aby zobaczyć Jezusa. Są takie 
chwile w naszym życiu, że jedynie łzy przygotowują nas na to, by zobaczyć Jezusa. Jakie jest orędzie tej kobiety: «Widziałam 
Pana». (…) Wszyscy przechodziliśmy w naszym życiu chwile radości, cierpienia, smutku, wszyscy przechodziliśmy przez nie. 
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Ale pozwolę sobie zadać pytanie, czy płakaliśmy? W chwilach najciemniejszych, czy płakaliśmy? Czy doświadczaliśmy tego 
daru łez, które przygotowują oczy na to, by zobaczyć Pana? Widząc tę kobietę, która płacze, możemy również my prosić Pana 
o łaskę łez. To piękna łaska”. Kiedy w lipcu ubiegłego roku celebrował Eucharystię, w której uczestniczyło kilka ofiar nadużyć 
seksualnych popełnionych przez duchownych, papież zaproponował medytację w oparciu o ten właśnie poruszający moment 
Meki Chrystusa, gdy na chwilę krzyżują się spojrzenia Jezusa i Piotra, który przed chwilą zaparł się Go i teraz płacze. Również 
wówczas prosił o łaskę łez, aby „Kościół płakał i zadośćuczynił za swoich synów i córki, którzy zdradzili swoją misję, którzy 
dopuścili się nadużyć w stosunku do niewinnych osób”.5  
 
Trzeci obraz to groby, które „zostały otwarte”. Trudna diagnoza, którą znajdujemy u św. Mateusza: „Biada wam, uczeni w 
Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz 
wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz 
wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości” (Mt 23, 27-28). Ale tę diagnozę przywołujemy razem z receptą podaną narodowi 
przez proroka Ezechiela. Ten tekst dość często bywa przywołany w komentarzach w kontekście tych apokaliptycznych 
obrazów z Ewangelii Mateusza: „Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i 
wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. 
Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i 
wykonam - wyrocznia Pana Boga” (Ez 37, 12-14). I tu również możemy przywołać słowa Pan Jezusa do siostry Faustyny: 
„Choćby dusza była jak trup rozkładająca się i choćby po ludzku już nie było wskrzeszenia, i wszystko już stracone - nie tak 
jest po Bożemu, cud miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej pełni. O biedni którzy nie korzystają z tego cudu 
miłosierdzia Bożego; na darmo będziecie wołać, ale będzie już za późno” (Dz 1448 b). Rozwiązaniem jest Sakrament 
Pojednania i Pokuty: „Powiedz duszom, gdzie mają szukać pociech, to jest w trybunale miłosierdzia; tam są największe cuda, 
które się nieustannie powtarzają. Aby zyskać ten cud, nie trzeba odprawić dalekiej pielgrzymki ani składać jakichś 
zewnętrznych obrzędów, ale wystarczy przystąpić do stóp zastępcy mojego z wiarą i powiedzieć mu nędzę swoją, a cud 
miłosierdzia Bożego okaże się w całej pełni” (Dz 1448 a). 
 
Czwarty obraz to święci, którzy umarli (dosł. zasnęli) „zostali podniesieni”. Orygenes tak to komentuje: „Groby - to nazwa ciał 
grzesznych dusz, to jest tych, którzy umarli dla Boga. Gdy zaś dzięki łasce Bożej dusze tego rodzaju zostaną pobudzone do 
wiary, ciała, które przedtem były grobami umarłych dusz, stają się ciałami dusz świętych i jak widać, wychodzą z samych 
siebie, kiedy przestaną być grobami umarłych i zaczynają być ciałami świętych dusz”. Oni po zmartwychwstaniu Jezusa 
„weszli do Miasta Świętego i zostali ukazani wielu”. Ci „święci” być może są synonimem „sprawiedliwych” albo lepiej 
powiedzieć „usprawiedliwionych”. Prośmy o łaskę otwarcia się na dzieło odkupienia dokonanego przez Chrystusa i 
doświadczenia bycia „grzesznikami usprawiedliwionymi”. Oby i o nas Ojciec niebieski mógł powiedzieć: „był umarły, a znów 
ożył; zaginął, a odnalazł się” (Łk 15, 24). 
 
Powoli dobiega końca nasze kolejne spotkanie w Szkole Modlitwy Słowem Bożym. Wróćmy na moment jeszcze do zasłony 
przybytku, która „została rozdarta”. Nie „rozdarła się” sama, ale „została rozdarta”. Żeby nie było wątpliwości, że to było dzieło 
Boga, a nie człowieka, ewangeliści zaznaczają, że ta wielka zasłona (20 metrów wysoka i 10 metrów szeroka) została rozdarta 
„z góry na dół na dwoje” (Mt 27, 51; por. Mk 15, 38) i „przez środek” (Łk 23, 45). Takie zasłony w świątyni były dwie, ale 
wszystko wskazuje na to, że chodzi o tę kotarę, która zakrywała wnętrze świątyni przed Żydami nie-kapłanami, a przede 
wszystkim przed nie-Żydami. Chroniła ona w specjalny sposób tajemnicę religii żydowskiej, bliskość Pana obecnego jedynie 
tam, wewnątrz świątyni. W momencie zaś śmierci Jezusa dostęp do Boga został otworzony wszystkim: nie tylko Żydom, ale i 
poganom! Odtąd wszyscy mogą zajrzeć za zasłonę i zobaczyć Boga Świętego i Wszechmocnego obecnego wśród swojego 
ludu. 
 

Objawienie to „odsłonięcie” tego, co dotąd było zasłonięte. Św. Paweł pisze o synach Izraela: „stępiały ich umysły. I tak aż do dnia 
dzisiejszego, gdy czytają Stare Przymierze, pozostaje /nad nimi/ ta sama zasłona, bo odsłania się ona w Chrystusie. I aż po 
dzień dzisiejszy, gdy czytają Mojżesza, zasłona spoczywa na ich sercach. A kiedy ktoś zwraca się do Pana, zasłona opada” 
(2 Kor 3, 14-16). Słyszymy tu o niebezpieczeństwie przeceniania własnego myślenia i upartego trwania w nim. Myślenie Izraelitów 
skamieniało. Biorą do ręki Stary Testament i ciągle mają w sobie zasłonę, bo ona „jest odsłaniana, odkrywana” (w greckim tekście: 
strona bierna) w Chrystusie. A ta zasłona - trzeba to zauważyć - spoczywa nie na ich oczach, ale „leży na ich sercu”. Kiedy 
natomiast ktoś zwróciłby się do Pana, zasłona „jest zdejmowana” (w greckim tekście: strona bierna). Zdejmowanie zasłony z 
naszych serc to dzieło Boga. Myślę, że to samo dzieje się w naszym kontakcie ze „starym testamentem”, czyli z historią naszego 

                                                 
5 Papież mówił też: „Jezus torturowany i przesłuchiwany z pasją zrodzoną z nienawiści jest prowadzony w inne miejsce i patrzy. Patrzy na jednego ze 
swoich, tego, który się Go zaparł i wywołuje jego płacz. (…) Prośmy o tę łaskę razem z łaską zadośćuczynienia”. A zakończył homilię słowami: „Jezus 
wychodzi po niesprawiedliwym sądzie, po okrutnym przesłuchaniu i patrzy Piotrowi w oczy, a Piotr płacze. Prosimy, by patrzył na nas, byśmy pozwolili na 
siebie patrzeć i byśmy mogli płakać, a także by dał nam łaskę wstydu, abyśmy jak Piotr, po 40 dniach, mogli Mu odpowiedzieć: «Wiesz, że Cię miłujemy» i 
usłyszeć jego głos «wróć na swoją drogę i paś moje owce» - i dodaję - «nie pozwól, by żaden wilk wszedł do owczarni»”. 
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życia. Mamy jakąś zasłonę nie na oczach, ale na sercu, a ta zasłona zostaje zdejmowana wtedy, kiedy zwracamy się do Chrystusa. 
Relacja z Jezusem i z Duchem Św., którego posłał, w codzienności prowadzi do tego, że On zdejmuje tę zasłonę z naszego serca. 
Jak? Tak po prostu: przeżywa z nami codzienność i uczy nas korzystania z mądrości, zawartej w obrazach z codzienności. Ileż 
obrazów, ileż „przypowieści”, zdolnych przemówić do naszego serca, zawiera nasza codzienność. Prośmy więc o ducha „mądrości i 
objawienia”, byśmy dali się formować przez drobiny prawdy i piękna zawarte w naszej codzienności. Prośmy o „światłe oczy serca” 
zdolne odkryć nadzieję, jaka związana jest z naszym chrześcijańskim powołaniem.6 

 
Katechizm Kościoła Katolickiego uczy, że „Serce Chrystusa oznacza Pismo święte, które pozwala poznać serce Chrystusa. 
Przed męką serce Chrystusa było zamknięte, ponieważ Pismo święte było niejasne. Pismo święte zostało otwarte po męce, by 
ci, którzy je teraz rozumieją, wiedzieli i rozeznawali, w jaki sposób powinny być interpretowane proroctwa (Św. Tomasz z 
Akwinu, Expositio in Psalmos, 21, 11)” (KKK 112). 
 
Przypomnijmy dynamikę lectio divina opisaną przez mnich a Guigo Kartuza, a bazującą właśnie na zdaniu z Ewangelii wg św. 
Mateusza. „Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam” (Mt 7, 7). Guigo zachęca siebie i 
nas do aktywności, do zaangażowania: „szukajcie” - w lectio, „znajdziecie”  w meditatio; „kołaczcie” - w oratio (do tej pory 
czasowniki były w stronie czynnej), ale „otworzą wam” albo „zostanie wam otworzone” - w contemplatio (tu: strona bierna). 
Zgodzić się na stronę bierną, czyli na działanie Boga w naszym życiu. To czasem oznacza przyjęcie bardzo aktywnej postawy 
bierności, zatrzymania się, nie działania, jak Mojższesz wychodzący w samotności na górę czy jak Jezus, który wchodzi w 
doświadczenie Męki w całkowitym posłuszeństwie woli Ojca. Nie korzysta z Bóstwa, ale pozwala, by ono zgodnie z wolą Ojca 
się ukrywało, a wtedy z całą mocą rozbłyśnie ono w momencie Śmierci i Zmartwychwstania. Obyśmy potrafili działać wtedy 
kiedy Bóg oczekuje od nas działania. Obyśmy pozwolili Bogu działać i nie przeszkadzali Mu, i nie opierali się Mu, i wtedy, 
kiedy On pragnie działać w nas i wokół nas i dokonując dzieła naszego zbawienia.  
 
 
 
"Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym" 
(Mk 15, 39). "Setnik zaś i jego ludzie, którzy odbywali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się 
bardzo i mówili: Prawdziwie, Ten był Synem Bożym" (Mt 27, 54). "Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu i 
mówił: Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy" (Łk 23, 47) 
 
„sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, który się narodzi: Pan to uczynił” (Ps 22, 32). 
 
„Napisz: nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, otwieram wpierw na oścież drzwi miłosierdzia mojego. Kto nie chce przejść 
przez drzwi miłosierdzia, ten musi przejść przez drzwi sprawiedliwości mojej…” (Dz 1146).  
 
„Jeżeli uciekają przed miłosiernym sercem moim, wpadną w sprawiedliwe ręce moje” (Dz 1728).  

                                                 
6 homilia - II niedziela po Bożym Narodzeniu, 4 I 2015 r. - Syr 24, 1-2.8-12; Ps 147, 12-15.19-20; Ef 1, 3-6.15-18; J 1, 1-18. 


