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STRESZCZENIE /SAMMARY
Cierpienie i śmierć dziecka niepokojąi prowokujątrudne pytania. Brak odpowiedzi może powodować

negacjęwartości życia w każdymjego wymiarze. W artykule podjęto próbęukazania nadprzyrodzonej
perspektywy cierpienia chorego dziecka. Pomagając cierpiącemu odkrwać wartość jego zycia, trze-
ba samemu mocno wiełzyć, że pomimo wszystko posiada ono sens. W opracowaniu tego zagadnienia
wykorzys tano osiągnięcia teologii, psychologii i medycyny.

The suffering and death of a child are disturbing and provoke dfficult questions. A lack of the an-
swers can cause the negation of life's value in each of its dimensions. This article attempts to show
the supernatural perspective to a sick child's suffering. Wen helping the unwell find value in their
Itfe, the caregiver should strongly believe that, in spite of everything, life does have a sense of pur-
pose. This stuĄ utilizes theological, psychological, and medical achievements in discussing this issue.
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Nadal nie mogę pojąó sensu cierpienia. JeŻęli Bóg mnie kocha, to częmu mi zabrałtatę, mamę i ko-
legę? Na pewno nie zrobił tego z miłości, bo przecieŻ miłość nie polega na zadawaniu bó1u. Ten mój
kolega miałby teraz 16 lat' on był dobrym człowiekiem, czemu ja mam Ęó? [...] Jak się urodziłam'
miałam umrzeó, d|aczego Bóg mnie uratował?l.

W arĘkule podejmowana jest problematyka ludzkiego cierpienia, a Zwłaszcza
cierpienia chorego dziecka i współcierpienia członków jego rodziny. otwiera go
fragment listu nastolatki Zranionej śmiercią bliskich jej osób. Nie może ona ZroZlL-
mieć sensu cierpienia i jego relacji do Boga.

Do codziennych obowiązków autora nalezy m.in. odpowiadanię na pytania za-
dawane przez cierpiących' podobne do tych z cytowanego listu. Rozmowy te są
bardzo trudne' poniewuŻ konfrontują z tym, co stanowi wartość Ęcia i ujawniają
jego sens lub brak Sensu. Zygmunt Freud ŃterdziŁ, że: ,,W momencie' w którym
pyta się o Sens i wartość Ęcia, jest się chorym, poniewaz ani jedno, ani drugie nie
istnieje w obiektyrłłry sposób''2. NihilisĘczna teoria Z. Frelda odrzucając obiek-
Ęwną i nadprryrodzoną wartość Ęcia, nie daje człowiekowi nic w zamian, oprócz
zdiagnozowania goryczy bólu przemijania. Chrześcijanin nie może się z nią

1 Fragment listu piętnastoletniej Joanny K. - Archiwum Kapelanii USD w Krakowie.

' Cytut ru, E. Piotrowski, Teodramat, Kraków 1999, s. 83; por. S. Fręud, Mourning and melancho-
lia, w: Standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud, red. J. Strachey,
London 7917, s. 152-1,'70.
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ltoŻsamiać, ani jej ulegać. W tej perspektywie interesujące jest spostrzeżenie
Johanna BaptisĘ Metza, Że:

Zamięniote w modlitvlry plania do Boga mają skutek głęboko ludzki i respektujący ludzką god-
ność. [...] Wszystkie religie są przecięż za-wsze skłonne do projekcji _ głównie wtedy, gdy powsze-
dnie doświadczenia pozostają w bndzo wyaźnej sprzeczności z religijnie zabarwionym
oczekiwaniem sensu życia' Otóż tęn, kto owymi doświadczeniami i związanymi z nimi py'taniami

,,nagabuje'' samego Boga, nie szuka dla swych zawiedzionych oczekiwań sensu ziemskich kozłów
ofiarnych3.

Z niesieniem pomocy cierpiącemu związane jest również ryZyko utraty subięk-

Ęwnej wartoŚci własnego Ęcia. Cńowiek poddający się rozpaczy jest podatny na
sugestię, że Ęcie nie posiada nadptryrodzonej wartości. Stąd też potrafi swoje
wąĘliwości przenieść na niedoświadczonego rozmówcę i odebrać mu mdość ży-
cia, wywołując w nim stan neurozy, a w Skrajnych wypadkach depresją. Niosąc za-
tem pomoc drugiemu, należy Samemu mocno wierzyć w nadprzyrodzonąwartość
własnego Ęcia, jakkolwiek by ono było okaleczone ftzycznie, psychicznie lub mo-
ralnie. Wiara ta jest silniejszym argumentem od jakiejkolwiek psychoterapii. Wy-
maga ona jednak duchowego fundamentu zbudowanego z racjonalnych przesłanek,
wykorzystujących osiągnięcia nauki, i ufności pokładanej w Bogu.

Nie mozna drugiemu człowiekowi lkazać w pełni sensu zycia, niejako na siłę,
ale można pomóc mu samodzielnie go odklyć, na ile jest to możliwe, podczas
ziemskiego pielgrzymowania. Czasami jest to bardzo długi proces polegający na
duchowym dojrzewaniu, innym razemdzieje się to w jednej chwili, jakza dotknię-
ciem niewidzialnej dłoni Boga. Stan ten przypomina umycie zanieczyszczonych
szyb w oknię i wpuszczenie światła nadającego rzeczywistości inny wygląd. Bóg
potrafi bowiem oddzielić wartości piękne i czyste od antywartości. Wówczas
człowiek ptzestaje się lękać Samego siebie i otaczającej go rzeczywistości, szare
barwy ustępują miejsca żryurym kolorom' nieznośny ból jest do opanowania, po-
nieważ człowiek odzyskał wiarę i nadzieję na bycie razemz Bogiem.

Nikt jednak spośród osób zajmujących się zawodowo roznową z cierpiącymi,
nie może powiedzieć o sobie' ze wszystko wie i potraf,r wyjaśnić. Wewnętrzne
przekonanie o swojej nieomylności jest dyskwalifikacją w wymiarze profesjonal-
nym i ludzkim. Cierpiący nie szuka miĘcznego herosa, zawsze pokonującego
przeciwności losu, ale kogoś, kto pomoże mu zna|ęźć sposób na lil'ożenie Ęcia
w Sensowną całość, jak bezładnie toztzucone puzz\e. Należy pamiętać o Ęm, że
pomagając cierpiącemu, wciĘ sami przeciwstawiamy się cierpieniu i porządkuje-
my własne Ęcie hfu unikamy tej czynności. Wierzący nie może jednak zamykac
się w samolubnym kręgu własnych problemów, o czym przypomina św. Paweł
Apostoł:,,Jeden drugiego brzemiona noście''a.

3 J.B. M"t', Teologia wob ec cierpienia, tŁum. J. Zychowicz,Kraków 2008, s. 22
o Gu6,2.
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Autor tej refleksji teologicznej podejmował problem cierpienia ciężko chorych
dzieci i ich opiekunów juŻ w wielu artykułach, a zvvłaszcza w swojej ksiĘce Tro-
ska o dziecko umierające w szpitalu...'. wciąz jednak poszukuje odpowiedzi uza-
sadniających sens życia obarczonego cierpieniem jakiejkolwiek natury' aby
skuteczrrie nieść pomoc, na ile to jest możliwe. Schemat analizowanych proble-
mów determinowany jest stanem ciężkiej dysfunkcji organizmu dziecka spowodo-
wanej chorobą lub w1padkiem. Stąd też niektóre sytuacje pozornie powtarzają się'
lecz nię są do siebie podobne. Natomiast świadomie pominięto cierpienia spowo-
dowane niesprawiedliwością aktami przemocy' wojnami i innymi wykroczeniami
moralnymi. Nie mogąc jednak uniknąć refleksji na ich temat, czasami pojawiająsię
one w dalszej perspektywie, jako ogólniejsza refleksja.

Próby rozvviązania Ę problemaĘki są różre, bowiem cierpienie jest indywidual-
ne i posiada Ę|e twarry, ilu jest cierpiącychó . Zatem analiza cierpienia, z którym
zmaga się chory i jego opiekunowie, powinna być opańa o warsztat teologiczry
otwarĘ na osiągnięcia współczesnej psychologii i medycyny. Człowieka najbar-
dziej niepokoi świadomość istnienia Boga i Jego relacja do cierpiącego, a jest to
niewątpliwie problem teologiczrry. Nie jest on jednak zarezerwowany tylko dla
teologów-naukowców. KuŻdy bowiem człowiek pozwalający odnaleźć się Bogu
i poszukujący Go' jest zarazem teologiem-praktykiem. Kardynał Walter Kasper7
jest przekonany, Że: ,,Wgląd w cierpienie, które jest nieodłącznym etementem
ludzkiej egzystencji, zmien1ł sytuację teologii''8. Współczesna bowiem teologia,
będąca w dialogu z niewierzącymi i poszukującyml prawdy, musi wciąż na nowo
podejmowaó temat przyczyn cierpienia człowieka, odkrywania jego sensu i sposo-
bów przezlvycięŻania. Jeśli zaniechałaby badań na tym obszarze, to w pewnym
sęnsie straciłaby swoją wiarygodnośćg. Człowiek bowiem nadal stawia pytanie:

,,Gdzie jest Bóg, skoro dopuścił do tak wielkich cierpień?''10.
Koniecmość tej refleksji uzasadnia równięż sprzeciw wobec postępującej sękula-

ryzacji życia społecznego, corazbardziej przenikającej w świat chorego człowieka
i jego opiekunów. WsĘdliwym bowiem problemem staje się cierpienie przezyvy-
ciężone siłą wiary w Bogall. Świeckośó przeŻywania cierpienia spowodowanego

5 L. szczepaniak, Troska o dziecko umierające w szpitalu. Studium z pogranicza medycyny i teolo-
gii moralnej, Kraków 2008.
6 K. Depoortere, A different God: A Christian view of suffering,,,Louvain Theological and Pastoral
Monographs" (1995) nr 17, s. 1-2.

' wult.. Kasper (ur. 1933) - niemiecki duchowny, profesor teologii dogmatycznej, kardynał,
urzędnik Kuńi R4mskiej.
8 K. wult"., The God of Jesus Christ,tłum. M.J. o'Connell, New York 2005, s. 84.
9 Por. A. Rego, Suffering and salvation: The salviJic meaning of suffering in the later theologł of
Edward Schillebeecla,,,Louvain Theological and Pastoral Monographs" (1995) nr 33, s. 5.
10 S.W. Manskar, Were is God?,,,Covenant Discipleship Quarterly" 2}(2005)nr 4, s. 1.
rr Por. A. Rego, art. cyt., s. 42-45.
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chorobą wykorzysĘę również postulat pluralizmu postaw i wierzeń' Szacunek
bowiem dla przekonań drugiego człowieka nie oznaczarezygnacji z własnej wiary.
Sekularyzacja pośrednio wywofuje w człowieku pewlego rodzaju poczucie winy,
że nie idzie z duchem czasu i wierzy jeszcze w Boga, który przecież nię pomaga
ml w przezwycięzeniu cierpienia.

Próba zdefiniowania cierpienia
Poszukiwanie sensu ludzkiego Życia obarczonego cierpieniem wymaga zatem

uściślenia, czym ono jest i kto jest jego podmiotem. Wbręw pozorom zadanie nie
jest łatwe, ze względu na jego indywidualny charakter i wieloznaczność seman-

Wcrot'. Stąd też Jan Sochoń pisze, że; ',Ból ma strukturę kamienia, do którego
drzu,i - jakwiemy - moŻna się tylko, co najwyżej dobijać''l3.

W potoczrrym rozumieniu cierpienie utożsamiane jest z bólem, smutkiem, roz-
czarowaniem, przygnębieniem, cry też rozpaczą. Jest też przedmiotem badania
wielu dyscyplin naukowych: filozofii, teologii, medycyny, psychologii, pedagogi-
ki, ale także filologii i innych pokrewnych dyscyplin humanistycznych.

Cierpienie (łac. patior - cierpieó; grec. nóo1ro - doznaję, odbieram wrażenie,
cierpię), rozwazane od strony ftzjologicznej, jest uświadomioną reakcją organizrnu
na różne formy zakłócęnia wewnętrzrrej równowagi (homeostazy). Dlatego
może wpĘwać na wszystkie układy kontrolujące i organizujące pracę organizmll
ludzkiego.

NiewąĘliwie szczególną rolę odgrywa układ nerwowy. Znamion cierpienia nie
wyczerpuje jednak wyłącznie reakcja organizmu na czynniŁj groźne dla zdrowia
i Ęcia, gdyż cierpi caĘ człowiek. Stąd teŻ reakcje układu nerwowego i psychiki
mogą być źródłem cierpienia współistniejącego Z innymi dolegliwościami albo
autonomicznym cierpienięm o różmej skali natężenia. Bywa jednak' że do jednego
z objawów cierpienia człowiek nie przyrvią'zuje większej uwagi, gdyż frmdamen-
talna Ęciowa wartość' bęfuca jego sensem, jest nienaruSzona. Chory godzi się na
bó| związarty z interwencją medyczną ufając, Że ostatecznie odzyska zdrowie. Ten
sam ból w sytuacji braku wiary w odzyskanie sił, jest nieznośny.

Znane są również prąpadki psychiczrego lub duchowego cierpienia spowodo-
wanego rożnego rodzajl stratami, które powodują istotne zakłócenia funkcjonowa-
nia organizmu. Cierpienie rozvvażane w przedstawionej perspektywie, wyŁ'racza
poza granice nakreślone ftzjologicntą reakcją na stres. Przenika ono do przesttzeni
duchowej, której nie sposób zweryfikować empirycznymi metodami. Max Scheller
uwaŻał, że koncepcja cierpienia posiada swoje teoreĘczne wyjaśnienie jego

|2 Por. A. Wierciński, Czy kocham cierpienie?,Pelplin 2009, s. 14_16.

" Cyt. ru, T. Sławek' Czy ból uczy? Lekcja spojrzenia dolorycznego, ',Punkt 
po Punkcie'' 5(2004)

2.5,s.11.
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przyczyn, lepsze lub gorsze, oraz nakreślenie sposoblprzezlvyciężenia. Jednaknie
wyjaśnia ona istoĘ zagadnienlana tyle głęboko, aby napełnić człowieka pokojem'a.

Ze względtl na aktywność podmiofu może mieć ono charakter bierny lub czynny.
To znaczy osoba może doświadczać cierpienia llb zadawać cierpienie drugiemu
człowiekowi. Chore dziecko teŻ potraft być przyczyną cierpienia, chociażby stra-
sząc pacjentów-nowicjuszy nieznanymi im metodami badań i|eczenia lub opowia-
dając o Ęch,ktorzy umarli.

Cierpienie początkowo może dotyczyć Ę|ko jednego sposobu odczuwania i jed-
nej sfery Ęcia ludzŁłego' jednak w miarę jego trwania ogarnia całą osobęls , przę-
nikając do głębi jej jestestwa. Jest ono czymś większym od bólu fizycntego
i psychicznego, powodując udrękę duszy. Nie mozna go zdefiniować za pomocą
znarrych opisów medycznych. Posiada ono charakter subiektywny, trudny do wza-
jemnego porównywania. Viktor E. Frankl ujmuje to w ten sposób:

Zllldzkim cierpieniem jest jakz gazem. Jeśli wpuścić pewnąjego ilość do zamkniętego pomiesz-
czenia, gaz wypełni je w sposób równomierny i całkowity, bez względu na jego rozmiary. Podobnie
cierpienie całkowicie <w1peŁnio duszę i świadomość człowieka, bez względu nato, czy cierpimy
ogromnie, czy Ęko trochęl6.

oddziaływanie cierpienia na człowieka może być destrukcyjne lub/i integrujące
jego Ęcie duchowe. Nie jest ono jednak arytmeĘczną sumą dozranych stratl7.
Cierpienie oddziałuje na całego człowieka: jego ciało, psychikę i Ęcić duchowe.
Nade wszystko dokuczliwe jest wówczas, gdy bez reszĘ wypełniając umysł, prze-
nika również duszę. Początkowo jest to jakieś ogólne odniesienie do Istoty
WyŻszej, które ewoluuje w bardzo osobistą relację z Bogiem18. Jest ono niepowta-
rzalne, dlatego trudne i zazvvyczaj nieskuteczne jest podejmowanie prób porówny-
wania cierpienia pomiędzy osobami. Nieskuteczne są również empiryczne metody
anaLizy cierpienia, gdyż jest ono niewyraŻalne i nieprzekarywalnelg. Trafnie tę
niemoc ujmuje Tadeusz Sławek:

W którąkolwiek ruszylibyśmy stronę, natrafimy na język, a w takim świecie cierpienie musi okazaó
się skandalem, kompromituje bowiem artykułowaną mowę, jednocześnie bęzlitośnie pokazując, jak
bardzo jesteśmy do niej przyrviązani. Czło:udtek, który cierpi, boleje w dwójnasób: z cierpienia ciała
i cierpienia mowy' a właściwie jej braku2o.

1a Max Schęlęr (1874-1928) filozof niemiecki, przedstawiciel fenomenologii.
15 Por. F. BĄaĘ Cierpienie - struhura psychiczna, w: Encyklopedia Katolicką, Lublin 1985, t. 1,

kol,476477.

'u V.E. F.uokl, Człowiekw poszukiwaniu sensu,tfum. A. Wolnicka' Warszawa 2001,s.79.
l7 Por. A. Wierciński, dz. cyt., s. l0.
18 K. Depoortere, A dffirent God, art. cyt., s. 1-2.

'n sD 5.
20 T. sławek, art. cyt.' s. 13.
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Poza wszelkąklasyfikacjąmetod analizy cierpienia naleĘ umieścić jego liryczrą
narrację. Poeta w przebĘsku geniuszu utrwala głębię i delikatnie szkicuje duchowy
portret cierpiącego. Twórczość poetycka przet'racza granice nakreślone przezfio-
zofię i teologię. Poeci i misĘcy ukazują bowiem wnętrze cierpiącego od strony je-
go najgłębszych przeĘć, towarzyszących zmaganiu się z trudną rzeczywistością.
Stąd też niejednokrotnie osobiste doświadczenia cierpiący wytaŻająprzy pomocy
literatury, muzyki i sztuki pięknej2'. Zrozllmienie cierpienia wymaga zatemporuu-
cenia intelektualnych schematów, wykorzystywanych w codziennej służbie potrze-
bującym pomocy. Nie można również ograniczyc cierpienia do zjawiska profesjo-
nalnie udokumęntowanej egzystencj alnej klęski człowieka.

Pojąć cierpienie,to znaleźć się w innym stanie skupienia. Pomiędzy dziedzinami wiedzy, pomiędzy
duszą a ciałem, ziemią a niebem, niebem a piekłem. Czyściec nasuwa się niemal automatycznie jako
określenie miejsca, w którym rozumiem cierpienie22.

osoba pozostająca w stanie nieświadomości, nie cierpi, co nie jest równoznacme
z nieobecnością źródeł cierpienia. one mogą caĘ czas istnieć, chociaż nie są
uświadamiane przęZ podmiot cierpienia. Można być chorym, ułomnym, osieroco-
nym, umierającym itp. i nie wiedzieć o tym lub niewłaściwie oceniać Swoje poło-
żenie. Pacjent w trakcie zabiegl operacyjnego nie odczuwa bólu dzięki działarnu
środków farmakologicntych. Rodzice dziecka bliskiego śmierci mogą doświadczać
silnego lęku, gdy ono najspokojniej w świecie bawi się,-a nawet snuje p|any na
najbliższe wakacje. W takiej sytuacji cierpienie może być w swoim wyrazie bar-
dziej przejmujące dla otoczenia niż dla cierpiącego. Stan ten dobrze oddaje słowo
łac. compasslo - współcierpienie. By*ają też sytuacje, gdy cierpiące dziecko,
w przeciwieństwie do swych rodziców, właściwie ocenia dramat połoŻenia,
w jakim się znajduje. Skoro zatęm natężenie cierpienia zaleĘ od stopnia świado-
mości, to niewątpliwie należy rozwaĘć czynniki modyfrkujące ludzkie odczucia.

Cierpienie sprawia również, Żę cz-łowiek doznaje osamotnienia, które samo w so-
bie jest dodatkowym jego źródłem. Najczęściej ma ono charakter subiekfiny.
Doświadczenie to powinnobyć rozvvaŻane przede wszystkim w kategońach antro-
pologicznych, a w mniejszym stopniu w medycznych23.

Pytania o pochodzenie Zła i cierpienia
Pytania: skąd zło i cierpienie, często powtarzane sąprzęz pacjentów i ich bli-

skich. MoŻraby rzec, Że sąszarą ich codziennością często ukrytą pod maską po-
zorr.'ęgo spokoju' jak gdyby nic się nie stało. Choć tak bolesne _ nie są jednak
odkrywcze, gdyż wpisują się one w zmagania ludzkości od samego początku jej

2| Por. Między literaturą a medycyną. Literackie i pozaliterackie działania środowisk medycznych
a problemy egzystencjalne człowieka XIX i XXwieku, red' E. Łoch, G. Wal|ner' Lublin 2005.
22 T' Słu*ek, art. cy.t.. s' t6.
23 

Tamże, s. 12.
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istnienia2a. Człowiek Zawsze chciał wiedzieÓ, dlaczego cierpi i skąd pochodzi zło
w nim samym i otaczającym go świecie25. Będąc istoĘrozumną doświadcZaprze-
cieŻ niczym nieograniczonej wolności w swoich pragnieniach i tęskni za niekoń-
czącym się życiem. Zmlszony jest jednak dokonywać wyborów pomiędzy dobrem
i ńem. Wielokrotnie pragnąc dobra, czyni zło. Sprawia to, że dostrzega w sobie
duchową słabość, którą odlcrywa św. Paweł Apostoł:

Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro; bo łatwo przycho-
dzi mi chcieć tego' co dobre, ale wykonać nie. Nie cą.rrię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię
to zło, którego nie chcę. Ieżeli zaś cz1.rrię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we
mnie mieszka. A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynió dobro, narTllca mi się zło.
Albowięm wewnętrzny człowiek fwe mnie] ma upodobanie zgodne z Prawem Bożym. W członkach
zaś moich sposkzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie
w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. Nieszczęsny ja cńowiek| Któż
mnie wyzwoli z ciała,|cowiedzie ku] Ę śmierci?26.

Ten wewnęfozrry dysonans staje się powodem bólu duszy, który wpĘwa destruk-
cyjnie równięż na innych lldzi, przede wszystkim na bliskie mu osobt'7. Stąd też
człowiek wciąŻ próbuje znaleźć SęnS w cierpieniu spowodowanym tym napięciem.
Zatem myśliciele' ale i prości ludzie wszystkich epok i kultur, usiłowali odpowie-
dzięć na te fundamentalne pytania: ,,Skąd zło i dlaczego zło?"28. Pozyskanie tych
informacji jest istotne dla zachowania psychicznej równowagi i wzmocnienia woli
walki o zycie. odpowierJrź na pytanie o przycz;yny cierpienia zaspokaja również
elementarnąpotrzebę sensu życia. Człowiek bowiem pragnie odnaleźćjakąś logikę
również w cierpieniu spowodowanym chorobąi śmiercią.

Viktor E. Frankl u:waża, że jest to obowiązekkażdego2g. Powinność ta staje się
imperaĘwem moralnym , od realizacji którego zaleĘ osobiste szczęście, a dla wię-
rzącęgo zbawienie wieczne. Człowiek stopniowo odkrywa jednak, Że na te trudne
pytania nie zrajduje pełnej odpowiedzi Sam w sobie, ani w innych ludziach. ob-
serwację tę potwierdza również ftlozofta, która pomimo ogromnego wysiłku inte-
lektualnego' jest bezsilna wobec tajemnicy cierpienia i śmierci3o. Max Scheller
(1874-1928) kierowany intuicjąprzekonuje, że cierpienie samo w sobie nie posiada

2a Por. E. Piotrowski, dz.cyt., s. 83-86.
25 

Por. M.F. Sia, S. Sia, .Fro m suffering to God: Exploring our images of God in the Light of suffering,
NewYork 1994, s.5.

'u R 'r,r8-24.
27 Por. l(DK 10.
28 obszernieiszy komettarz autor zamieścił w książce: Troska o dziecko umierające w szpitalu.'.,
dz. cyt., s. 30-65.

" Vikto. E. Frankl (1905-1997), neurolog, psychiatra i psychoterapeuta auskiacki, .witęńeń czte-
rech obozów koncenhacyjnych, m.in. AuschwiŻ' twórca logoterapii i współtwórca humanizrnu
psychologicznego. W obozach koncenkacfnych utracił najbliższe osoby, z wlątkiem siostry.
30 Por. L. Szczepaniak, Troska o dziecko umierające w szpitalu.'., dz. cfi., s. 30-38.
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Żadnej wartości, natomiast jest ono wezwaniem do miłości3'. Filozofia usifuje zatęm
rozwiązać ten problem na wiele sposobów, jednak w konfrontacji z rzecrywisĘm
cierpieniem jej rola ogranicza się do prakĘcnlych wskazówek o niewielkiej sku-
tecmości. Natomiast jej misja kończy się w chwili podjęcia próby nadprzyrodzo-
nego wyjaśnienia cierpienia. Bez przetłoczenia tego progu, cierpienie będzie
wciĘ rozpatrywane w kategoriach psychologicznych, medyczrych i socjalnych,
pozostawiaj ąc w mroku nadprzyrodzonej przestrzeni j ej ontologiczny sens.

Filozof pragnąc zblifić się do prawdy, musi dokonać jego analiry,vr,yhaczającej
poza możliwości wykorzysĘwanej przez siebie metodologii, ato oznacza stopnio-
we przeniesienie zagadnienia na płaszczyznę swoistą dla teologii. Gottfried Wil-
hęlm Leibniz (1646-1714) stawia zatęm pytanie z pogranicza filozofii i teologii,
z silnym teologicznym akcentem: ,,Jeżeli Bóg istnieje, to skąd pochodzi zło, a jeżeli
nie istnieje, to skąd pochodzi dobro?''32.

Stworzył on nową specjalność teologiczrrą i nanvaŁ ją,,teodyceą'', na określenie
dziedziny nauki badającej zagadnienie pogodzenia współistnienia Miłosiernego
Boga ze złem. Nazwę tę utworzył na podstawie dwóch greckich słów: thćos _bóg
oraz dikó _ sprawiedliwy33. Leibniz w sposób systematyczny, wtęcz z matematycz-
ną dokładnością podejmuje próbę powiązaniajednostkowego cierpienia z więk-
szym dobrem. Według niego cierpienie posiada sens Ze względu na dobro ogófu3a.

Poszukiwania sensu cierpienia w Biblii '

Na nic jednakzdałyby się ludzkie badania, gdyby Bóg nie ptzyszedł człowiekowi
Z pomocą. Poszukując teologiczrego sensu Ęcia cierpiącego i bliskiego śmierci,
naleĘ odwołać się do objawienia3',plzezktóre Bóg zwraca się do człowieka i ob-
jawia się człowiekowi3ó. Sobór Watykański II, llczy w Konst1rtucji dogmatycznej
o objawieniu Bożym Dei verbum, że:

3' M. S"h"l.r, Cierpienie, śmierć, dalsze życie, thlm. A. Węgrzecki, Warszawa 1994, s. 19.

'' G.W. Leibniz (lub Leibnitz) niemiecki fi|ozoĘ matematyk, prawnik, inżynier_mechanik, fizyk,
historyk i dyplomata; tenże, Teodycea. o dobroci Boga, wolności człowieka i pochodzeniu zła, dz.
cyt., s. 137.
33 Por. G. W. Lebniz, Essais de Thćodicće sur la bontć de Dieu, la libertć de l'homme et l'origine
du mal, Ed. Flammarion 1999.

'o G. d. Schrijver, From Theodicy to Anthropodicy. The Contemporary Acceptance ofNietzsche and
the Problem ofSuffering,,,Louvain Theological and Pastoral Monographs" (1990) nr 3, s. 95-120.
35 

,,1chrystus] wielkością mocy swojej panuje nad niebem i zlemią a niedościgłą swą doskonało-
ścią i działaniem napełnia całe ciało bogactwem swej chwały (por. Ef 1' 18-23). Do Niego upodob-
niać się winny wszystkie człotlki, aż ukształtuje się w nich Chrystus (por. Ga 4,l9). Dlatego też
dopuszczeni jesteśmy do tajemnic Jego życia, z Nim współkształtowant, wespół z Nim umarli i we-
spół z martwych wskrzeszeni, alŻ wespół z Nim panować będziemy (por. Flp 3,2l; 2 Tm 2,l1; Ef
2,6: Kol 2,l2 i in.). Na ziemi jeszcze tułacze idący w Jego ślady wśród ucisków i prześladowań,
złączenijesteśmy z Jego cierpieniami jak ciało z Głową wspołcierpiąc z Nim, abyśmy też wespół
z Nim byli uwielbieni (por. Rz 8,17). KDK 7.
36 Por. KKK 14.
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Spodobało się Bogu w swej dobroci i mądrości objawić siebie samego i ujawnić nam tajemnicę
woli swojej [. . .]' dzięki której przez Chrysfusa, Słowo Wcielone, ludzie mają dostęp do ojca w Du-
chu Świętym i stają się uczęstnikami boskiej natury |...). Przez to zatem objawienie Bóg niewidzial-
ny ['..] w nadmiarze swej miłości zwraca się do ludzi, jak do przyjaciół [...] i obcuje z nimi [...], aby
ich zaprosić do wspólnoty ze sobą i przyjąć ich do niej37.

Teologia poszukując odpowiedzi na pytanie, dlaczego człowiek cierpi i jaki jest
sens cięrpienia, anatizuje treść słowa Bożego, które Zostało skierowane do wszyst-
kich ludzi usifujących wprowadzić je w Życie. Historia Zbawięniaukazała, Że pro-
cęs ten odbywał się z rożnym skutkiem38. Pismo święte rnJca zatęm światło, dzięki
któremu człowięk postrzega cierpienie z perspektyr,ry wiary. W celu dokonania
możliwie pełnej analizy, konieczna jest jednak dedukcja teologiczra wyjaśnienia
funkcji i sensu cierpienia w Starym Testamencie (ST)' a następnie w Nowym (NT).
Refleksja dotycząca sensu cierpienia w ST, została podjęta m.in. w opracowaniach
Ernsta Kutscha, Von Grund und Sinn des Leidens nach dem Alten Testament

Q97Ą; otto Kaisęra (1983), Von der Gerechtigkeit Gottes nąch dem Alten Testa-
ment; Horsta Dietrich Preussa, Die Frage ncłch dem Leid des Menschen - ein Ver-
such biblischer Theologie (1987) orazlosa Luytena (1989), Perspectives on Human
Suffering in the Old Testament3e.

Stary Testament ukazuje, Że człowiek doświadcza cierpienia od chwili grzechu
pierworodnego i wygnania go z Rajskiego Ogtoduao. Towarzyszy mu ono w zv\ry-

czajnych wydarzeniach codzienności' ale czasami osiąga ekstremalne natężenie
w brutalnych zald'oceniach Ęciajednostki i całej społeczności. zródłęm opisywa-
nego cierpienia są: choroby' przedwczesna śmierć, bezpłodność, wojny, zarazy
i głód. Cała uwaga w ST skoncentrowana jest na cierpiącym człowieku rozumia-
nym jako jedność' bezróŻnicowania na cierpienie psychiczne,ftzyczne i moralneal.
Cierpienie dotyka oraz ptzenika bowiem osobę w jej człowieczeństwie i dlatego
jest tak bolesne oraz destrukcyjne.

Nie możra zronlmieć sensu cierpietiabez odwołania się do upadku pierwszych
rodziców. Grzech pierworodny zaistniał pomimo wyniesienia człowieka przezBoga
ponad wszęlkie stworzenie i obdarzenia go wyjątkową godnością oraz miłością.
Szkoda' Że cńowiekźle norumiał oddanie się Bogu w miłości, jako zależność ogra-
nicza1ącąjego wolnośća2. Postępując wbrew Jego woli, popełnił grzechz wszystkimi

" Koz.
38 Por. J. Wicks, Wprowadzenie do metody teologicznej, tłum. J. ożóg' Kraków 1995, s. l3.

'n J. L,ryt.tt, Perspectives on Human Suffering in the Old Testament,,,Louvain Theological and
Pastoral Monographs" (1990) nr 3, s. 1.
ao Por. Rz 5,12-tg .

al Por. J. Luflen, art. cl., s. 3.
o' 

',[Ś*. Augustyn] winą i odpowiedzialnością za spowodowanie zła i cierpień w świecie obciąża
[..'] wyłącznie ludzkość i jej dzieje zakotzetione w sprzeciwie wobec Boga. Samego Bogazatem,
a zyvłaszcza Boga_Stwórcy, problem teodycei nie doĘczy. W obliczu historii cierpień świata nie
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jego konsekwencjami, tracąc m.in. wolność od cierpienia oraz nieśmiertelnośća3.
Dlatego po grzechu pierworodnym stał się podmiotem cierpienia w jedności du-
chowo-cielesnej aa. Benedykt XVI wyj aśnia, że :

Cierpienie przyna|eŻy do ludzkiej egzystencji. Pochodzi ono z jednej strony Z naszej skończoności,
a z drugiej strony z ogromu win, jakie nagromadziły się w ciągu historii i jakie również obecnie bez
przerwy narastają45.

Według Jamęsa A. Sandersa (Suffering as Divine Discipline in the old Testament
and Post-biblical Judaism |I955l), sens cierpienia w ST wyjaśniać można) w pew-
nym uproszczeniul, na trzy sposoby: Cierpienie jest karą za popełnionę przez
człowieka grzechy, nie posiada ono żadnego Sensu w wymiarze naturalnym i nad-
prryrodzonym, jest źródłem odnowienia i wewnętrznej przemiany człowieka. Ten
potrojny sposób odgadywania sensu cierpienia charakterysĘcmy jest dla wielu
chorych i ich bliskicha6. Wbrew ludzkim przekonaniom, Bóg jednak nie jest spraw-
cą cierpienia i śmierci, co wyjaśnia autor Księgi Mądrości:

Bo śmierci Bóg nie wzynił i nie cieszy się ze zguby żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to,
aby było, i byĘ tego świata niosązdrowie: nie ma w nich śmiercionośnego jadu ani władania otchła-
ni na tej ziem747 .

Cierpienie i związany z nim ból nie pochodzi zatem od Boga i nie był w Jego
planie stwórcąm. W pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju opisującej kolejne akty
stworzenia, po każdym z nich, powtarzane jest stwierdzenie: ,,A widziałBóp, Że
byĘ dobre''o'. Bóg bowiem stworzył człowieka i cĄ świat dobrym, bez zła mo-
ralnego, cierpienia i śmierci, snuje refleksję Jean-Claude Larchet. Stan ten trwał aŻ

ma eschatologicznego pytania skierowanego do Boga [...]. August5ńska koncepcja j est zrontmtała
chyba Ęlko jako opozycja wobec manicheizmu i gnozy. Nie Bóg, leczjedynie popadła w grzech
ludzkość dźnviga brzemię odpowiedzialności za udręczone cierpieniem stworzenie. [...] oczywi-
ście również Augustyna niepokoi pytanie, w jakiej mierze za tę powszechną historię cierpień ludz-
kości jest odpowiedzialna ludzka wolność. Powofując się na List do R4rynian, rozwija on, jak
wiadomo, doktqmę o grzechu pierworodnym,który wzynił z ludzkości massa damnationis, oraz
naukę o predesĘnacji, BoĘm wybraństwie i przeznaczeniu. W tym punkcie jego koncepcja jest
niejasna, a nawet zawiera pewne sprzecmości''. J.B' Metz, dz. cy.t., s. 19.
a3 Por. J. Piegsa MSF (ur. 1930), niemiecki teolog moralista polskiego pochodzenia; tenŻe, Czło-
wiek istota moralna, Teologia moralna fundamentalna, tłum. S. Froncz, R. Bigdoń' G. Wenzel,
Opole2002, t. I, s. 123-133.
aa 

,,Człowiek stworzony na obraz Boży jes t istotązłożonąz ósszy i ciała, istotą która z jednej stro-
ny na|eĘ do świata zewnętrzfiego, z drugiĄ zaś jest w stosunku do niego transcendentna. Jako
istota złożona zarówno z ciała, jak i z dllszy _ jest on osobą''. - Jan Paweł II, Kątecheza. Człowiek

obraz Boży _ Istotą duchowo-cielesną WaĘkan, 1 6.04. l986.
ot sps 36.
ou 

J. L.ryt.n, art. cyt., s.2-3.

" }ld, 1,13-14 ; W. Smereka, Komentarz do Księgi Mądrości, w'. Pismo Święte Starego i Nowego
Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzaml, red' M. Petera (ST),
M. Wolniewicz (NT)' wyd. III' Poznań 1992, t. 2, s. 648.
ot Rdr r.4.8. ro.rz.l8.zr.25.
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do grzechu pierworodnego. Potwierdzają to rownież ojcowie Kościoła: święci:
Grzegorz z Nyssy, Bazyli, Maksym Wyznawca oraz Jan Damasceńskiag. Natomiast
w Niębie zło moralne nie było znane do chwili bunfu Aniołów. ,'Wtedy rzekł do
nich [Jezus]: <Widziałem szatuna, spadającego z niębajak bĘskawica))''50. ,,I na-
stąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wy-
stąpił do walki Smok i jego aniołowie''sl.

Miłosierny ojciec nie jest teŻ zazdrosnym rywalem człowieka, czerpiącymbez-
duszną radość z jego cierpienias2. Kusiciel jednak umiejętnie i skutęczrrie wzbadza
wąĘliwości u pierwszych rodziców:

Czy rzeczywiście Bóg powiedział: 
',Nie 

jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?'' [...].
Ale wie Bóg, że gdy spofoecie owoc z tego drzewa, otworzą się warn oczy i tak, jak Bóg będziecie
znali dobro i zło53.

Jest to przewrotna manipulacja prawdą aby wyeksponować nieosiągalne pra-
gnienie bycia równym Bogu. Stąd winę Adama nie można porównywać do winy
mitycznego Promęteusz a, który usifuje przyjść ludziom z pomoct'o.

od tamĘch wydarzen człowiek osiągnął imponujący roru,ój intelektuaĘ. Nie-
stety, nie nadąża za nimjego odpowiędzialność moralna, przejawiająca się w sza-
cunku dla ludzkiego Ęcia i jego godności. Zatem nowoczesny naukowy
prometeizm' obojętny na skutki moralne, wynoszony jestna oharz nauki i polityki.
Wedfug niego, obowiązuje Ęlko jeden imperatyw: Ęcie ma sens, jeśti jest opła-
calne ekonomiczrie. Człowiek odrzuciwszy Boga, popadł w zachwyt ńeograni-
czonego Bnlorzenia, którego paradoksalnym skutkiem jest niszczenie cudzego

Ęcia, a pośrednio i własnego. Skazanym zaś na zapomnienie jest każdy szanujący

Ęcie od' poczęcia do naturalnej śmierci. Człowiek nie mogąc być stworzycielem
jak Bóg, chce panować chociaz nad śmiercią. W prakĘcę oznacza to jawne lub
ukryte zadaw anie śmierc i.

Adam nie jest zatęm żadnym dobroczyńcą ukaranym niesprawiedliwie za próbę
wykradzenia wiedzy przydatnej dla przysz}ych pokoleń. Jest on pierwszym czło-
wiekiem obdarzonym Ęciem i godnością który na nieszczęście swoje i wszystkich
ludzi zerwał głęboką więź z Bogiem55 i popadł w grzech pierworodny. Ten brak
naturalnej łączności jest powodem zŁa, będącego jakąś nieobecnością ogranicze-
niem lub wypaczeniem dobras6.

ae Por. J.C. Larchet, Dieu ne veut pas la souflrance des hommes,Paris 1999, s. 12-13.

'o Łk 10,18.
tt Ap 12,7.
52 Por. J.C. Larchet, dz. cyt.,s. l2-13.
t'Rdr 

3,5.
to 

J. Pi"g.u, dz. cyt., s. 132-133.
55-larnze-
tu sD 7.
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Mówienie o Bogu w biblijnych tradycjach zawięra pewną obietnicę: obietnicę ratunku, idącą
w parzę z obietnicą powszechnej sprawiedliwości, która zawiera w sobię zbawczo również przeszłe
cierpienia. otóż u św. AugusĘna (atunek) jest postrzegany wyłącznie jako <zbawienie> jako
zbawienie od grzechu i winy. Jego spojrzenie nie obejmuje tego cierpienia i tej historii cierpień' któ-

rych według powszedniego doświadczenia nie można sprowadzić do winy czy historii winy, a które
przecież stanowią największą część wstrząsających doświadczeń cierpienia w świecie. Biblijna wizja
ratunku, zawarta w Bożym imieniu (soter) obietrttca rafunku, odnosi się zaś nie tylko do zbawienia od
grzechu i winy, lecz także do w}'ratowania z niezmierzonych sytuacji ludzkiego cierpienia w ogóle
_ jakkolwiek ta wizja rafunku nie zwalnia bpajmniej od współczującego postrzegania cudzego cier-
pienia, lecz w1raźnie do tego zobowięuje57 .

Człowiek doświadczaj ąc Zatem cierpienia, jest zdezorientowany. Przeważnie nie
dostrzega W Sobie obiekĘwnychprzyczynciężkiego położenia. Dlatego snlkaźró-
dła cierpienia na zewnąttz. w moralnym nieporządku innych osób, przede wSZySt-
kim z kręgu najbIiższej rodziny. Cierpienie bowiem rozumie jako karę za
popełniony grzech w wymiarze Społęcznym lub indywidualnym (Suffering aS pu-
nishment for sin). Ten sposób wnioskowania występował w starożytnym Izraell.
Zwięekprzyczynowo-skutkowy gzechu i następującej po nim kary, czerpał swoją
siłę z niewierności i łamania kolejnych przymieruy z Bogiem58. Przekonanie to
wywierało duzy wpływ na postawy religijne jednostki i całej społeczności oraz ich
p sycho I o gic zne zachow ania.

opis targowania się Abrahama z Bogiem, z Księgi Rodzaju, uświadamia, jak
trudne jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy sprawiedliwy może ciorpieć
Z powodu cudzych grzechow? Jest to Zatem równiez kwestia usprawiedliwienia
zbiorowej odpowiedzialności (colective retribution). Istotnym jest równieŻ roz-
strzygnięcie dylematu możliwości ,peńraktowania" Z Bogiem. Człowiek chciałby
wiedzieć, czy Bóg moze odstą)ić od wykonania tego wyroku pod wpĘwem
modlitwy?

Zblirywszy się do Niego, Abraham rzekł: ,,Czy zamięrzasz wygubić sprawiedliwych wespół
zbezbożnymi? Może w Ęm mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy także zniszczysz to mia-
sto i nie przebaczyszmuprzez wzgląd na owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy w nim miesz-
kają?'J9.

W czasach' kiedy żył Abraham' zbiorową odpowiedzialność uzrawano za moral-
nie dopuszcza|n{0. Uzasadnienie tego Sposobu myŚlenia znajdujemy w Księdze
Wyjścia orazm.in. w Księdze Lamentacji.

Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na s1'nach do trzecl'ego

i czwartego poko1enia względem Ęch, którzy Mnie nienawidzą6l. Przodkowte nasi zgrzeszyli - ich
nie ma, a my dżwigamy ich grzechy6Ż .

" J.B. M"t, dz. cyt., s. 21.
s8 Por. J. Luyten, art. cyt., s. 8-9
tn kd, rł,z3-24.
uo 

J. L,ryt"n, art. cyt., s. 4-8.
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Abraham ma zatęm wszelkie powody' aby obawiać się nie Ęlko o los ludzi
dopuszczających się grzechll, ale równiez o niewirrnych, Ęjących z nimi w tej sa-
mej społeczności. Księga Powtórzonego Prawa ukazuje bowiem, że brak posłu-
szęństwa wobęc Boga pozbawia ludzi błogosławieństwa i ściąga na nich
przekleństwo: ,,Jeśli nie usfuchasz głosu Pana, Boga swego' i nie wykonasz pilnie
wszystkich poleceń i praw, które Ja dzisiaj tobie daję, spadną na ciebię wszystkie
te przekleństwa i dotkną cię''u'.

Stąd też znając konsekwencj e tej groźby, może on tylko ufać, Że Bóg ucąmi wy-
jątek i wysfucha błagalnej modlitwy o oszczędzenie niewinrrych. Abraham nie za-
wiódł się na Bogu. Jego niezłomna wiara zostaje nagrodzona obietnicą ocalenia
sprawiedliwych. ,'Na to Abraham: <<o,racz się nie gniewać, Panie, jeśliraz jeszcze
zapytam: gdyby znalazło się tam dziesięciu?> odpowiedział Pan: <<Nie zrriszczę
przez wzg|ądna Ęch dziesięciu>>''ff .

Stosowanie zasady zbiorowej odpowiedzialności za grzechjednostki przeffwało
uŻ do czasów proroków Jeremiasza i Ezechięla (vII-u w. przed n. Chr.). W ich
Księgach zrrajdujemy wyjaśnienie, Że każdy człowiek odpowiada za skutki moral-
ne Ęlko własnych czynów.

W tych dniach nie będą juz więcej mówić: ',ojcowie 
jedli cierpkie jagody' a synom zdręttov.taĘ

zębt'', |ecz: ,,Każdy umIzę za swoje własne grzechy; kazdemu, kto będzie spoĄ,'wał cierpkie jagody,

zdrętwiejązęby"ós.

w ST silnie zakorzeniona jest wiara w to, że człowiekowi wiernemu Bogu nie
stanie się nic złego66. Przekonanie to przetrwało w pęwnym sensię do dzisiaj. Autor
arĘkułu sprawując opiekę duszpasterską w szpitalu, codziennie spotyka się z tego
rodzaju postawami. Kiedy zatem niewinne dziecko zachoruje lub ulegnie wypad-
kowi, to wówczas wydarzenie to często staje się prTycTWą kryzysu zalfania do
Boga. Przekonanie Izraelitów o szczegó|nej ochronie sprawiedliwego ze strony
Boga, nie wytrrymało jednak próby wydarzeń zvliązanych z: upadkiem Północne-
go Królestwa, podbojem i zniszczeniem Samarii przez Asyryjczyków w 7Ż2 r.
przed n. Cla., niszczeniem przezBabilończyków Jerozolimy wraz zjej świątynią
w 587 r' przed n. Chr. orazbabi|oilską deportacj ąIzraelitów67. Klęski te spowodo-
wĄ ogromnę zagęszczenie cierpień osobistych i społecznych oraz zachwiaĘ

ut w.120,5.
62-Lm ), /.
u' Pt* 28,15.
*F.d,r1,3z.
6' Jr 31,29-30;Ez 14,12-23; por. B. Wodecki, Komentarz do Księgi Jeremiaszą' w: Pismo Święte
Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z językow oryginalnych ze wstępami i komentarzami,
red. M. Petera (ST), M. Wolniewicz (NT)' wyd. III' Ponlań1992,t.3,s.269-2'70.
65 Hi 1,9-ro.
6ó Por. Mdr 1 l 

'4-5.u'J' Luyt"n, ań. cyt.' s. 5.
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doĘchczasową ich interpretacją. Logicznym jest bowiem natarczywe pytanie: Jak
dobry Bóg mógł pozwolić na cierpienie i śmierć Ęlu wiernych i sprawiedliwych
fudz1? W ptzyszŁości będzie ono wciąż towarzyszyć niezronlmiałemu cierpieniu
niewinnych. Stanie się szczególnie dramaĘcznym wobec tragedii holocaustu Zy-
dów w czasie II wojny światowej68. Johan Baptist Metz przekonuje, Że:

Niewięlu Ęlko wiąe współczesne kryzysy człowieczeństwa z katak|izmem, który nosi imię Au-
schwitz. Narastająca głuchota na powszechne i ,,wielkie'' oczekiwania i oceny, zanik solidamości,
oportunisĘcme pomniejszanie siebie' coraz większa niechęć do w1posażania ludzkiego ,Ja'' w per-

spektywy moralne ttd.: czy wszystko to nie jest także głosem nieufności wobec ,,człowieka''? Dlatego
pylanie teo1ogiczne po Auschwitz nie jest Ęlko pytaniem: Gdzie w Auschwitz był Bóg? Oznacza oto
równl,eż: Gdzie w Auschwitz był człowiek?69.

Pośród wielu analiz i prób odpowiedzi na te pytania i prakĘcznego rozwiązania
problemu niesprawiedliwości panującej w świecie, niezbyt szczęśliwie podejmo-
wana jest również refleksja ptzez tzw. ,,teologię wyzwolenia"10, która usifując
nieść doruŹną pomoc cierpiącym' dokonuje nadinterpretacji nauki Chrystusa. Za-
miarem autora nie jest jednakanalizatego nurtu teologiczrego, ani polemikaznim.

w Biblii SenS niezawinionego cierpienia ukazuje Księga ST (powstała jlŻ po
zburzeniu Jerozolimy w V-III w. przed n. Chr.), opisująca heroiczne losy
Hioba (Job - hebr' Ifiob: prześladowany, doświadczany)".Jest on człowiekiem
sprawiedliwym' wręcz doskonaĄrm i unikającym jakiegokolwiek zła. Relbcje
pomiędzy nim a Bogiem cechuje niez-łvyŁJa serdeczność i przyjużn. Bóg błogosła-
wi mu we wszystkich przedsięwzięciach, obdarzając go licznym potomstwem i do-
brami materialnymi. Przeciwnik Boga twierdzi jednak, Że sprawiedliwość
człowieka jest wyrachowana * lza|eimiona od otrzymywanych nagród7z: ,,Szatan
na to do Pana: <<Czyżza darmo Hiob czci Boga? CzyŻTy nie ogrodziłeś zewsząd je-
go Samego' jego domu i całej majętności? Pracy jego rąt< pobłogosławiłeś, jego do-
bytek na ziemi się mnoĘ"13.

ZarzlĘ ze strony szatana są zakamuflowanąpokusą podobną do tej z Rajskiego
ogrodu. Sugestia ta otywa i współcześnie' kiedy człowiek uginając się pod ciężarem
|osl, zacryna zazdrościc ludziom szczęśliwym, których omijają Ęciowe katastrofy.
Towarzyszy temu równieżbardziej lub mniej skrywana pretensja do Boga. Hiob
ma zatęm prawo sądzic, że zesłane na niego cierpienie jest przez Boga zamierzone

68Por.JonasH.'PojęcieBogapoAuschwitz,tłum.L.Łysień,PS3l(l999)nr5(49), s.9-22.
6n J.B. M.tr. dz. cy.t., s. 13.

'o M.F. Sia, S. Sia, art. c\Ą., s. 11; por. G. Gutićrrez, Teologia wyzwolenia. Historia, polityka i zba-
wienie,Warszawa 1976.
Tt Hi 1,1-5.
72 s. Grzybek, Komentarz do Księgi Hioba' w: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w prze-
kładzie z języków oryginalnych ze wstę1lami i komentarzamj, red. M. Petera (ST)' M. Wolniewicz
(NT)' ouvd III, Pomań 1992, t. 2, s. 4o7 (407 -4'77)'
73 Hi 1,9-10.
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i dopuszczone, jako swego rodzaja próba, chociaŻ o tym jeszcze nie wie. ,,Rzekł
Pan do szatana'. <oto cĄ majątek jego w twej mocy. Tylko na niego samego nie

t . ..1Lwyclągal ręKl))"''.
Spadają więc na Hioba kolejne rieszczęścia w postaci napadów, zabójstwa sfug,

grabieĘ, zniszczenia dóbr materialnych oraz śmierci wszystkich jego dzieci pod
gruzami zawalonego przez wicher domu75. Cęlęm narastającego dramatu następu-
jących po sobie strat, jest załamanie psychiczre Hioba i spowodowanie jego od-
wrócenia się od Boga. on jednak wytrwał' nie grzesząc, nie zŁorzecząc Bogu i ńe
prz1.pisując Mu winy. Będąc cierpiącym i pogrążonym w załobie, zachował pokorę
i godność pr zyjaciela B oga76.

Uniwersalność postawy Hioba wobec nieszczęścia polega na tym, żekażdy cier-
piący człowiek może się z nim utożsamić, chociaŻ nie każdy jest sprawiedliwy
i zasługujący naprzyjńń z Bogiem. Daremnym jest jednak pocieszarrie się, że wy-
padek, choroba, czy śmierc, uchronią człowieka przed następnymi. We współcze-
snym szpitalu dziecięcym taka kondensacja cierpieniazdarza się, co pewien czas,
wbrew woli człowieka. Dramatami tymi niewąĘliwie są: kolejne wznowy choro-
by' niespodziewana śmierć następnego dziecka, w1padek, choroba lub śmierć
członków rodziny pacjenta, zttbożenie, rozpadrodziny77 , itd. ...

Biblijny Hiob nie wie jeszcze, że to nie koniec tragedii, gdyż najgorsze jest
dopiero przed nim. Zło nienawidzi człowieka i oczekuje od Boga najokriltniejszego
sprawdzianu, którym jest cierpienie z powodu nieuleczalnej choroby i zutiązanego
z nim strachu przed bólem, utratą autonomii i przed śmiercią

Na to szatan odpowiedział Panu: ,,Skóra za skórę. Wszystko' co człowiek posiada, odda za swoje ży-
cie. Wyciągnij, proszę, rękę i dotknij jego kości i ciała. Na pewno Ci w twarzberdzie ńorzeczył'. I rzekJ
Pan do szatana: ,,Oto jest w twej mocy. Zycie mu tylko zachowaj !"78.

Wstrząsająca jest analiza ludzkich motywacji uc4miona przez szatana. Ujawnił
on bowiem nieprzezvvyciężalny lęk człowieka przed cierpieniem i śmiercią
z powodu którego zdolny jest on przel<roczyć każdąbarierę moralną w celu rato-
wania własnego Ęcia hlb ukochanej osoby. Przekonanie to znajdzie w przyszłości
uzasadnienie w filozofii Woltera. Według niego, potępiana przez cltrześcijńskich
moralistów miłość własna, pycha i namiętności, inspirowĄ współzawodnictwo
iprzyczyniĘ się do rozwoju społeczeństw79.

7a Por. Hi 1,12.
75 Por. Hi 1,13-19.

'u Hi r,22.
77 

S. Grzybek, art. cyl.,s.408-409.

" Hi2,4-6.
79 Por. B. Baczko, Hiob, mój przyjaciel. obietnice szcąścia i nieuchronność zła,Wuszawa2001, s. 38
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Słowa wypowiedziane przęz złego ducha: ,,skóra za skótę", niesteĘ stĄ się
mottem wielu niemoralnych postaw. Człowiekowi wydaje się, że ocali swoje życie
lub jego jakość, dopuszczając się: aboĘi, eutanaĄi, unicestwiając zarodki ludzkie
poczęte w sztuczrych warunkach, wytwarzając istotę ludzką metodą klonowania,
aby później rozmontować człowieka na części przezflaczone dla chorego' ale po-
siadającego przepustkę do Ęcia. Natomiast w wyrrriarze globalnej poliĘki, anty-
moralne wezwanie ,,skóra za skórę'' stało się usprawiedliwieniem największych
zbrodni przeciw ludzkości. Na polach bitew i w miejscach eksterminacji, takich jak
obozy koncentracyjne, realizowano ją dosłownie, odzierując ludzi ze skóry, Życia
i godności, aby zagwaruntować przestrzen Ęciowądla innych uprzednio wybra-
nych ludzi. Szatan zatęm w rozmowie z Bogiem odwołał się do najgroźniejszego
argumentu, jakim jest naduzycie wolności przez człowieka zranionego grzechem.
on nie widzi żadnęgo Sensu w Ęciu człowieka i pogardzakażdąistotą ludzką. Nie
potrafi jednak zrozumieć, dlaczego Hiob jeszcze trwa przy Bogu, dlaczego Go nie
przeilina? Pośrednio moŻna wnioskować, że bardzo zazdrości Hiobowi tej we-
wnętrzrej siĘ, ale nie po to, by trwać, przy Bog.,' leczby wykorzystać jąprzecivł
Bogu. Iego zdziwienie budzi zapewne kaŻdy, kto pomimo ogromnego cierpienia
stara się trwać przy Stwórcy8o.

Bóg nie godzi się jednak na tak przewrotną przedstawionąprzez szatana, inter-
pretację najgłębszych inspiracji cńowieka. Natura człowieka jest dobra, choćŻra-
niona przez grzech. Dopuszczając tak cięzką próbę cierpienia na Hioba wie, Że
jego wiara i pobożność nie są interesowne i lzależnione od zewnętrznych okolicz-
ności. Hiob bowiem zawsze postępował sprawiedliwie, będąc przyjacielem Boga
i ludzfl. Niesprawiedliwy osąd potrafi osłabić nadzieję i ufność pokładanąw Bogu.
Tego rodzaju interpretacji ulegli przyjaciele Hioba82. Posądzają go bowiem o zło,
którego on nie popełnił. W podobnej sytuacji znajdują się osoby sugerujące, że
cierpienie dziecka spowodowane jest niewiernością wobec Boga ze strony jego
najbliższych osób. W tej perspektywie należałoby umieścić również niektóre
współczesne koncepcje, próbujące wyjaśniać pochodzenie cierpienia. Niebezpiecz_
ne jest bowiem podważanie zaufania do Boga, znane juŻ z Księgi Rodzaju:

A wąz był bardziej przebiegĘ niŹ wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. on to rzekł
do niewiasty: ,,Czy rzeczylilście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego
ogrodu?"83.

ostateczna ltrata zaufania do Boga, w ciemnościach cierpienia, jest drogą wio-
dącą do tozpaczy, a niekiedy również utraty nadziei na zbawienie. Stąd tęż ńo

80 
S. Grzybek, art. cyt., s. 409.

8l Por. Hi 1,9-12; S. Grzybek, art. cyt., s.408
82 Por. Hi 5,1-7;8,1-4.
t'Rd" 
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stwatza okoliczności sprzyjające skierowaniu,,Hiobów'' wszystkich czasów
w stronę ciemnego tunelu depresji8a. Sprzyja temu słabość psychiki ludzi, załamll-
jących się pod wpĘwem widoku cierpienia kochanej osoby. Kiedy zawodząnaj-
bliżsi, odcięta zostaje droga, dzięki której podhrymywanabyłanadzieja. Cierpiący
doświadcza wówczas bolesnego osamotnienia, chociaż wokół niego jest tylu opie-
kunów. Pozostaje mu już tylko odwołanie się do samego Boga, ale on milczy. Na-
pięcia tego nie wyttzymała ŻonaHioba. Pogrążona w rozpaczy odrzaclła autorytet
Boga i pokładaną w Nim nadzieję' Nie rozumiejąc siebie samej i sensu cierpienia,
traci wiarę i wzywa męża, aby uczyniŁ to samo85: ,,Ieszcze trwasz mocno w swej
prawości? Złorzęcz Bogu i umieraj !''86.

Często bywa tak, że człowięk w ogóle nie szuka kontakfu z Bogiem, nie zadaje
Mu pytań i nie prosi o wyjaśnienie. Kiedy jednak zdecyduje się na rozmowę, to
zraniony i zniecierpliwiony nie sĘszy lub nie rozumie odpowiedzi. Brak natych-
miastowej odpowiedzi odbiera zatemjako nieistnienie Boga lub brak zaintereso-
wania ludźmi z Jego strony. Bolesność tego doświadczenia oddaje skarga
psalmisty: ,,Jak dfugo, Panie, całkiem o mnie nie będziesz pamiętał? Dokąd kryć
będziesz przede mną oblicze? Dokąd w mej duszy będę przeŻywał wahania,
a w moim sercu codziennązgryzotę?"81 .

Niestety, wielu ludzi nie jest już zdolnych do modlitwy i refleksji nad własnym
życiem88. Zachwyt postępem technicznym i dobrami materialnymi osłabił w nich,
lub zupełnie zagłaszył, chęć kontaktu z Bogiem. Doświadczając cierpieńia, nie po-
traftąjuż prosić Go o pomoc . Przebywa1ąc w szpitalu, nie odczuwają potrzeby sko-
rzystania z posługi duszpasterskiej. Pokładają całą swoją ufność w medyc1mie
i dobrach materialnych. Ulegli bowiem przekonaniu, Że sąpanami swojego losu.
Wydaje się im, że zdrowie można odzyskać dzięki znajomościom lub kupić zapie-
niąclze. Nie zrozumieli sensu swojego dramaĘczrlego położenia. Nie ceniąc zatem
nadprryrodzonej wartości swojego Ęcia, odwofują się wyłącznie do wyjaśnień na-
ukowych, a kiedy one zawodzą szukają ich ocalenia wszędzie, nawet w obrzędach
neopogańskich. W tej sytuacji nieŁJórzy z rodziców ciężko chorych dzieci zyvraca-
ją się o pomoc do różnego rodzajlwróŻek, magów i uzdrowicieli. W swoim postę-
powaniu nie dostrzegająniczego złego, skoro Bóg im nie pomógł. Jeszcze iIlni,
porzuciwszy chrześcijańsĘ nadzieję' wąĘią w jakikolwiek sens Ęcia i jego war-
tość, zwłaszcza gdyjest ono obarczone cierpieniem choroby, kalectwem i starością89.

84 Por. L. Szczepaniak, Bóg tak nie chciał, Kraków 2010' s' l80- 183.
85 Por. S. Grzybek, ań. cyt., s. 410.
*6 Hi 2,9.
tt P. 13,2-3.
88 Por. M. Keirse, Co jeszcze tkwi w człowieku. o nadawaniu sensu chorobie, tfum. J. Urbaniak,
Radom 2007, s. 60-61.
8e Por. KDK 10.
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Lektura Księgi Hioba nie wyjaśnia wszystkich wąĘliwości doĘczących sensu
cierpienia niezawinionego lub jego absurdalności. Broni ona jednak autorytetu
kochającego Boga, który dopuszczając cierpienie, nie drwi z człowieka i nie szuka
okazji do zemsty. Jak bowiem mógłby ojciec drwic ze swojego dziecka? Nie uczy-
nił więc tego i Ten, który powiedział:

Czyżmoże niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta,która kocha syłra swego łona? A nawet,
gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie' oto wyryłem cię na obu dłoniach, twe mury sąusta-
wicznie przede Mnfo.

Lektura Księgi Hioba zmienia postrzeganie doĘchczasowejbemvzględnej zależ-
ności grzechu i naĘchmiastowego wymierzenia słusznej kary' proporcjonalnej do
popełnionej winy, w myśl zasady zapoĘczonej z Kodeksu Hammurabiego: ,'oko
za oko, ząb za ząb". Cierpienie jest odtąd rozumiane przede wszystkim jako peda-
gogiczny proces oczyszczenia człowieka ze zła i ugruntowania go w cąmieniu do-
bra91. Sprawiedliwośó Boga jest przecież zatazęm Jego miłością. Cierpienie,
chociaŻ otoczone nieprzeniknionym woalem tajemnicy' jest więc stanem, w któ-

rym człowiek doświadcza jednocześnie miłości Bożej i Jego bliskości. Miłość ta
przel<racza granice intelektualnęgo Zfo^tmienta, gdyŻ paradoksalnie przetywana
jest w stanie subiektyw.nego opaszczenia z Jego strony i napiętnowania zę strony
otoczenia. Heroiczna wierność Hioba, zmiażdżonęgo cierpieniem, rafuje honor lu-
du izraelskiego dopuszczającego się ciągłych bałwochwalstw i zrywaniaprzyaie-
rza zBogiem. Księga zwraca jeszcze uwagę na niezwykle głęboką więź pomiędzy
Stwórcą i stworzeniem. Jest ona silniejsza od grzechu, cierpienia i śmierci. Bóg
kocha do szaleństwa słabego człowieka i doświadcza wzajemnej miłości.
Natomiast człowiek, choc złaniony grzechem pierworodnym, potrafi być wierny
pomimo wewnętrznych ciemności spowodowanych cierpieniem całej jego
istoty. Problematykę wyjaśnienia niezawinionego cierpienia kontynuuj e Izajasz
(765-70I przedn. Chr.). Czyni to w kontekście odkupienia winy drugiego człowie-
ka lub wielu ludzi. Stąd też cierpiący Sługa Jahwe jest zapowiedzią Chrystusa

- nowego Hioba wszechczasów - wiernie kochającego Boga ojca, aż do zupełnego
crniŻęnia i wyniszczeniag2.

W innych fragmentach ST cierpienie i śmierć postrzegane są również j ako źródło
nowego i pełnego Ęcia, jako zadatek nieśmiertelności i zrnartwychwstania oraz
dalszego istnienia człowieka po śmierci. Ten sposób wnioskowania można spotkać

eo r.49,15-16.
9l Por. R. Michiels, Jesus and Suffering The Suffering of Jestłs,,,Louvain Theological and Pastoral
Monographs" (1990) nr 3, s. 33.
e2 Por.Ir53,I-12;B. Wodecki, art. cyt.,s. 135-139.
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w niektórych psalmach, ale przede wszystkim w 2 Księdze Machabejskiej oraz
w Księdze Mądrości93.

Według logiki starotestamentalnej Chrystus, będąc bezgrzesmym' nie zasfuguje na okrucięństwo
ze strony ludzi i pontżającą śmierć na Krzyinl. Podobnie i Jego Matka, niepokalanie poczęta, nie po-
winna doświadczać współkonania duchowego z Synem. Maryja trwając podczas agonii Jezusa, prze-
nvycięŻa aktem wiary tozpacz, któĘ uległa żona Hioba i wiele, wąĘiących w dobroć Boga' matek
umierających dzieci. ona :vv.terzy heroicntie, że Chrysfus przyjmuje cierpienie dobrowolnie z miłości
do człowieka: <Jeśliby nawet kto zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec ojca _ Jezusa Chrysfusa spra-
wiedliwego. on bowiem jest ofiarą przebłagatnąza nasze grzechy, i nie tylko nasze,Iecz również za
grzechy całego świata> (por. lJ 2,2).w tymbezgrzesnlym cierpieniu tkwi moc Jego dzieła odkupie-
niaga. St44 teżota,posfuszna Syrowi, takżeprzy1mĄe to cierpieniegs.

Słowa Psalmu Z2,wypowiedzianeprzezJełtsaw czasie agonii, sąpov,rtarzaneprzez
wierzących w chwili największego bólu: ',(Eli, Eli, lema sabachthani?>>, to zrtaczy'.
Boże mój, Boże mój' czemuś Mnie opuścił?''96.

Człowiek wówczas oczekuje natychmiastowej i norumiałej odpowiedzi, ale nie
Zawszeją otrąrmuje, bowiem tylko Bóg znatajemrucę97. Doświadczetie optlszczetia
w cierpieniu rozumiane jest zatem jako skutek kzł-y n grzecĘ. Chrystus w czasie swo-
jego publiczrego nauczania odrnrcaŁ tego rodzaju interpretację. Potwierdza to odpo-
wietŹ udzielona uczniom, próbującym nlaleźć nviryek pomiędzy osobistym
grzechem i wrodzonym kalectwem:

UcaTiowie Jego zadali Mu pytanie: ''Rabbi, kto zgrzeszyŁ, że sięvodził niewidomym _ on czy je-
go rodzice?''. Jezus odpowiedztał: ,,Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale [stało się tak], aby się
na nim objawiĘ sprawy Boże''98.

Jezus nigdy nie uza|eżniał uzdrowienia chorego od jego moralnego stanu. Nie
wykluczał więc nikogo' nie potępiał i nie sądzl1.. Natomiast .vqyzuralał w ludziach
dobroć i wrywał do solidarności z cierpiąc}'mi99. Chrystus jest bowiem światłem
dla każdego, kto poszukuje Sensu Ęcia, zvvłaszczaw ciemnościach cierpienia.

Japrzyszedłemna świat jako światło, abykażdy, kto wę Mnię wierzy, nie pozostawał w cięmności.
A jeżeli ktoś posĘszy słowa moje, ale ich nie zachowa, to Ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowięm
po to, aby świat sądzić' a1e aby świat zbawić100'

e3 Por. R. Michiels, art. cyt. s. 33.
94 Po.. Jar' Paweł II, Sens cierpienia w świetle Męki Chrystusa, w: Katechezy ojca Świętego Jana
Pawła II, Jezus Chrystus, red. Wł. Zega, Kraków-Ząbki 1999, rozdz. IY , rr 2.
n'L. s".""puniak, Troska o dziecko umierające w szpitalu..., dz. cyt', s. 50.
nu Mt27,46.
91 Por'L. Szczepaniak, Troskrl o dziecko umierające w szpitalu..., dz. cyt., s. 30-38.
n'I g,2-3.
ee Por. R. Michiels, art. cyt. s. 33.

"o J 12,46-4'r.
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Jedynym warunkięm otrzymania łaski jest jednak wiara i pragnienie jej przyjęcia.
od jej mocy uzaleŻnia wszelką aktywność duchową i spełnienie się rzeczy po
ludzku niemożliwych. Stąd też Apostołowie prosili Go o ten dar: ,,Przymnóż nam
wiary!''. Pan rzekł: ,,Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzieliby-
ście tej morwie: <WyrwU się z korzeniem i przesadz się w morze!>>, a byłaby wam
posłuszna''l0'. Chrystus nie kierował się żadnymi lprzedzeniami kulturowymi, ra-
sowymi, czy religijnymi. Nie stawiał teŻ Żadnych wstępnych warunków tym, któ-
rzy oczekiwali Jego pomocy. W swoim nauczaniu nie głosił, że cierpienie jest
Bożąkarą apoczlcie winy jest ściśle z nimzwiązane. Natomiast starał się pomóc
chorym i potrzebującp poprzęZ uzdrowienie ich niemocy duchowej i ftzycznej,
lkazanię godności oraz przywrócenie ich do Ęcia społecznego'0'.

o zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Nie-
go' on zaś na każdego z nich hJadł ręce i uzdrawi ał ich. Także złe duchy wychodziĘ z wielu, woła-
jąc: ,'Ty jesteś Syn Boży!'' Lecz on je gromił i nie pozwalał im mówió, ponieważ wiedziaĘ, że on
jest Mesjaszeml03.

Męka i śmierć Chrystusa uświadamiają nam' że tajemnica cierpienia i śmierci
jest udziałem kazdego człowieka. Sensu ich jednak nie odgadnie człowiek bez
Chrystusa. Wszelkie interpretacje czynione przez człowieka są zawodnę w wymia-
rze intelektualnym i praktycznym. Stąd też ludzkość dotychczas nie rozwiązała te-
go problemu, a eliminacja wszelkiego cierpienia jest ponad jej siĘ. Bóg bowipm
nie tyle chroni nas od cierpienia i śmierci, ale poprzez swojego Syna jest solidamy
w cierpieniu z kaŻdym człowiekiem. ostateczną odpowiedzią Boga na pytanie
człowieka o sens jego cierpienia, jest Męka i Śmierć Chrystusa. Paradoksalnie bo-
wiem życie nie jest mozliwe bez śmięrci, a Zbawienię bez Krzyża. Stąd też cier-
pienie i śmierć są otwarte na ,,przejście'' do nowej rzęczywistości. owo ,,przejście''
realizuje się w podjęciu odpowiedzialności za swoje Ęcieloa.,,Kto nie bierze swe-
gokłzyŻa, aidzię zaMną nie jest Mnie godzien. Kto chcę zna\ężć swe Ąlcie, stra-
ci je, a kto straci swe zycie zme3o powodu, znajdzie je"t0s.

Wątek poszukiwania sensu cierpienia i śmierci najbardziej uwidaczria się
w Listach św. Pawła Apostoła. Przestrzega on jednak wszystkich odrzucających
naukę płynącą z KrzyŻa Chrystusa, że nie poznająnadprryrodzonego znaczenia
cierpienia. Nie pomoze im bowiem intelektualny wysiłek, który nie potrafi zgłębić
mądrości Bożej. Cierpienie zjednoczone z Chrystusem jest przejawem tej
mądrości. Natomiast lekceważenie cierpienia umieszczonego w perspektywie
KrzyŻa, Apostoł dobitnie określa jako przejaw ludzkiej głupoty:

"' Łk 17,6.
102 Por. R. Michiels, art. cyt. s. 33.

'03 Łk 4, 4o-4l.
'oo Po.. R. Michiels' art. c5Ą. s.44-45.
tot Mt 10,38-39.
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Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idąnazatracenie, mocąBożą zaś d|anas,tdórzy
dostępujemy zbawienia. Napisane jest bowiem: Wy.tracę mądrość mędrców, a przebiegłość przebie-
g}ychznlweczę. Gdzie jest mędrzec2 Gdzielczony? Gdziebadacz tego, co doczesne? CzyŻtieuczy-
nił Bóg głupstwem mądrości świata? Skoro bowiem światprzez mądrość nie pomał Boga w mądrości
Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. Tak więc, gdy Żydzi
żądająznaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ubzyŻowatego' który jest zgorszę-
niem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, |<tórzy są powołani, tak spośród Żydów, jak
i spośród Greków, Chrysfusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest gfupstwem u Boga,
przewyższamądrością ludzi' a co jest słabe u Boga, przeryższamocą ludzil06.

Cierpienie będące dla więlu ludzi, nawet głęboko wierzących, przęSzkodą w ich
autorozwoju, dla św. Pawła staje się akazjądo większej miłości Chrysfusa iludzi.
Dzięki temu procesowi stopniowo wzrasta jego wewnętrzra dojrzałość. Świadomy
jest on jednak niezrozumienia zę Strony pogan i niektórych chrześcijan, postrzega-
jących go jako cńowieka niezrównowazonego psychicznie. Pokładają oni bowiem
ufność tylko w ludzkiej mądrości, zamykając się w ten sposób na Boga.

Jeszczę raz mówię: niech mnie nikt nie uważa za szaleirca, a jeżeli jtlż tak, to przyjmijcie mnie na-
wet jako szaleńca, abym i ja mógł się nieco pochlubić. To, co powiem, nie wedfug Pana powiem, \ecz
jakby w szaleństwie' mając rzekomy powód do chluby. Poniewź wielu chlubi się według ciała _ i ja
będę się chlubił. Chętnie przecieŻznosicie gfupców, sami będąc mądrymilo7.

Lepiej jednak w cierpieniu być szalonym z miłości do Boga i człowieka, niŻ tła-
cić nadzieję wtaz ze stopniowym obumieraniem ciała i zbliżanięm się ku śmierci.
Apostoł konsekwentnie naśladując Chrystusa, jest solidarny zkażdym cierpiącym
i wykazuje się wzruszającą empatią. Stąd też posiada moralne prawo zadac pytante
Zadtlfanym w Sobię i niewrażliwym na ludzką biedę: ,,KtóŻ odczuwa słabość, bym
i ja nie czuł się słabym?''lo8. Natomiast podejrzewającym Apostoła o zręczrtą Sofi-
stykę, przedstawia listę osobistych cierpień, ktore przezvvyciężone wiarą upoważ_
niają go do ukazywania nadprzyrodzonej mocy Krzyża wszystkim zalęknionym
o własne bezpieczetstwo, zdrowie i Ęcie:

'ou 1 Ko. l,l8-25.
tot 

1 Ko. 11,16-19.
Io8 2Kor 11,29.
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Są sfugami Chrysfusa? Zdobędę się na szaleństwo: Ja jeszcze bardziej! Bardziej przez trudy,bar-
dziej przez więzienia; daleko bardziej przez chłosty, przez częste niebezpieczeństwa śmierci. Przez
Zydów pięciokrotnie byłem biĘ po czterdzieści razów bez jednego. Trzy razy byłem sieczony
rózgami, raz kamienowany, trzykrotnie byłem rozbitkiem na morzu' przez dzień i noc przebywałem
na głębinie morskiej. Często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeń-
stwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan'
w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach na
morzu' w niebezpieczeństwach od fałszywych braci; w pracy i umęczeniu, często na czuwaniu,
w głodzie i pragnieniu, w licznych postach, w zimnie i nagości, nie mówiąc już o mojej codziennej
udręce płyrącej z troski o wszystkie Kościołylo9'

Siłę do przez\\Iyciężenia tych wszystkich trudnych syluacji i cierpień, św. Paweł
czerpie zBoga. Doświadcza jednak zarazęm słabości i ograniczenia człowieka, po-
równując je do naczynia wykonanego Z kruchego materiafullo. 

',Przechowujemyzaś tęn skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogronrna moc'
anie znas''lll. Apostoł Narodów jest przykładem wpływu łaski Boga na człowieka,
doznającego słabości ciała porównywanego przęz nie5o do ościenia, który go
wciążnpokarza:

Aby zaś nie wynosił mnie zb}*rio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik sza-
tana, aby mnie policzkował żebyn się nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby od-
szedł ode mnie, lecz [Pan] mi powiedział: ,,Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się
doskonali''. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamleszkała we mnie moc Chry-
stusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach' w obelgach, w niedostatkach, w prześladowa-
niach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam' Ęlekroć jestem mocnyl12.

Nie poddaje się on jednak zwąĘieniu, umierając nieustannie z Chrystusem. Cier-
pienie psychiczne i ftzyczne mógł przezwycięĘć dzięki trwaniu w nim wewnętrz-
nego doświadczenia miłości i władzy Bogall3. Stąd też jego Ęcie i cierpienie
czerpie nadprrytodzone uzasadnienie.

Milczenie w cierpieniu: próbą, ukojeniem i obroną godności
Cierpienie jest ciężką próbą wiary w Bogalla. W trakcie jej trwania człowiek do-

świadcza niemocy w każdym wymiarze swojego Ęcia. Dramat tego położenia od-
daje skarga opisana w Psalmie 38:

A ja nie słyszę _ jak głuchy; i jestem jak niemy, co ust nie otwiera. I stałem się jak człowiek, co nie
sĘszy; i nie ma w ustach odpowiedzi. Bo Tobie ufam, o Panie! Ty odpowiesz, Panie, Boże mój!

'oe 2 Ko. 11,23-28.
110 Po.. J. Lambrecht, art. c1t., s. 49.
111 2Kor 4,7.

"'2Ko, 12,7-10.
l13 Por. tamże, s. 60.

''o ',Wiuru w Boga Ojca wszechmogącego może być wystawiona na próbę przez doświad czenie zła
i cierpienia. Niekiedy Bóg może wydawać się nieobecny [.'.] i niezdolny do przeciwstawienia się
złlf. KKK2'72.
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Mówię bowiem: <<Niech się ze mnie nie cieszą gdy moja noga się chwieje' niech się nie wynoszą
nade mnie!>. Bo jestem bardzo bliski upadku i ból mój jest zawsze przede *ą''5.

Ostatęcznie, nie potrafiąc wYazić Swojej niedoli słowami, cierpiący wybiera
milczenie, lecz i ono nie przynosi mu spodziewanej ulgi. Potwierdza to autor Psal-
mu 39, noszącego tytuł: Jęk cięzko utrapionego: ,,oniemiałem, zamilkłem
pozbawiony szczęścia, lecz moja boleść wnrlogla się na nowo''116. Szczególnie
wnuszające i wymowne jest milczenie cierpiącego Sfugi Jahwe opisane przezlzaja-
sza: ,,Dręczono Go, |ecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak ba-
ranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strryEących ju tak on nie
otworzył ust swoich''ll'. Prorok zapowiada Chrysfusa, który będzie m1lczał w trak-
cie przesfuchania u Heroda i prawie całej swojej Męki. Potwietdza to św. Łlkasz:
,,[Herod] zasrypał Go tęż wieloma pytaniami' |ecz Jęzls nic mu nie odpowie-
dział-|Iq. oto inny fragment wyjęty zEwangelli św. Mateusza: ,,Wtedy powstał
najwyŻsry kapłan i rzękl do Niego: <<Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają
przeciwko Tobie?> Lecz Jezus m7!czał"||9. Temu trudnemu doświadczeniu towa-
rzyszy również subiektywne odczucie osamotlrienia ze strony Boga, a nawet zu-
pełnego porzucenia. Jan Paweł II sytuację tę umieszcza w szerszej historyczrrej
i społeczrej perspektywie minionego XX wieku, naznaczonego dramatycznymi
wydarzeniami. Snuj e on zatęmrefleksję, że:

Nasza epoka przeĘła dramaĘczne momęnty, w których doświadczenie milczenia czy nieobecno-
ści Boga' klęski i nieszczęścia, takie jak wojny albo jak pochłaniający wiele niewinnych istot holo-
caust, pozwoliĘ głębiej nozllrrlteć znaczenie symbolu nocy, nadając mu ponadto charakler
doświadczenia zbioroweg g, stanowiącego element rzeczywistości samego Ęcia, nie tylko pewien
etap rozwoju duchowegol2o.

Cierpiący nie potrafi jednak Znosić długo wewnętrmych ciemności, które wywo-
łoją u niego stany lękowe i apatię. Tęsknota za Bogiem zaptawiona rezygnacją
z czasem staje się Swego rodzaju duchowym ogniem opisanym przez Jeremiasza:
,,I powiedziałem sobie: Nie będę Go już wspominał, ani mówił w Jego imię! Ale
wtedy zaczfl trawić moje serce jakby ogień, nurhrjący w moim ciele. Cąmiłem
wysiłki, by go stłumić,lecznie potrafiłem''121. Ten niematerialny ogień nie niszczy,
ale zadaje ból trudny do zriesienia. Stąd teŻ Jan Paweł II uczy , że cńow|ięk:

Prawie spontanicnle odczllwa żal do Boga 1ub wręcz oskarża Go o milczenie lub nieobecność. Ci,
Ldórzy nie dostrzegają w Bogu przycz;yny radości, czyniąGo często odpowiedńalrrym zafudzkiból

ttt P.38,14-18.
ttu P. 39,3.
,r, Ir 53,7.

"'Łk23,8-g.tle Mt26,62-63.
120 

Jan Paweł II, List apostolski <Maestro en lafe>. Z okazji 400-lecia śmierci św. Jana od Krzyża,
Rązm l990' nr 14.
tt' P.20,9.
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i cierpienie. W inny sposób, ale zapewne z większą$ębiąprzeirywa chrześcijanin mękę utraĘ Boga
lub Jego oddalenie; może nawet czuć się pornrcony w ciemnościach przepaści|zz.

W tych węwnętrznych ciemnościach pewnego rodzaju ulgą jest przęcz'Jaię, że
istnieje jednak odpowiedź na pytanie o sens cierpienia. Czasami też cierpiący nie-
świadomie uczęstniczy w zamyśle BoĘm, a poprzez wielkoduszrre wyrażenie
zgody staje się Jego pomocnikieml23. Czy jednak wystarczy mu sił i odwagi, aby
czekać na poznanie prawdy aż poza granice śmierci? Wśród wszystkich zyjących
istot jedynie człowiek zdolny jest do w pełni świadomego przeffiania cierpienia,
jako cierpiącego ,ja''. Cierpienie nabiera charakteru ludzkiego przede wszystkim
dlatego, że człowiek stawia planie o jego przycTpy i konsekwencje. Dlatego brak
odpowiedzi jest również dodatkowym źródłem cierpienial2a.

Cierpienie inspiracją wewnętrznej przemiany
Walka wewnętrzna nie zawszekończy się nłrycięstwem ducha nad ciałem. Cier-

pienie może wpĘwać destrukcyjnie na życie duchowe, gdy człowiek nie odnajdzie
dość sił, aby je przetworzyc. Jeśli cierpiący podda się rezygnacji' wówczas stop-
niowo ulega rozpaczy. D|atego takwaŻnęjest odkrycie sęnsu Ęcia,który pozwoli
ocalić nadzieję. Ten duchowy proces wiodący do narodzin nowego człowieka, jest
długi i trudny. Towarzysząmu poszukiwania odpowiedzinanajtrudniejszepytania'
Viktor E. Frankl przywołuje z pamięci bolesne wspomnienie z oboztl koncentra-
cyjnego w Auschwitz:

Sami musie|iśmy się uczyć, a następnie przekazywaó zrozpaczonym towarzyszom, że nie liczy się
to, czego my oczekujemy od życla, ale czego życie oczebje od nas. Musieliśmy przestać zadawać
sobie pytania o sens naszej egzystencji, a w zamian nalczyć się myśleć o sobie jak o ludziach podda-
wanych przez Ęcie w kazdej godzinie dnia nieustannemu egzaminowi. Chcąc go zdać, na\eżało
porzució czczą gadaninę oraz rozmyślania na rzecz podejmowania właściwych działań i właściwego
postępowania. ostatecznie życie sprowadza się do wzięclana siebie odpowiedzialności zaznalezienię
właściwego rozwiązanla problemów t zadań,jakie stale stawia ono przedkażdym z nas. Zadania te,
a co za tym idzl'e, również sens życia' są różne dla różnych ludzi i s1tuacji' Niemożliwością jest za-
tem podanie ogólnej definicji sensu życia. P1.tań o sens życia r,:''e załatwiąogólnikowe odpowiedzi.
Życie niejest bowiem mglistym konceptem' lecz jak najbardziej realną i konkretną rzeczywistością
podobnie jak zyciowe zadania są także czymśbardzo realn}rrn i kon]<retnyml25.

odkrycie nadprzyrodzonego sensu cierpienia i przez\hycięŻenie jego skutków
jest możliwe' jeśli człowiek głęboko wierzy w Boga. Stąd też tylko wielka ufność,
czerpiąca sIłę z nadziei, pobudza miłość zdolną pokonać destrukcyjny charakter
cierpienia126.Krzryż Chrysfusa i powiązane znimludzkie cierpienie' jest w centnrm

|22 ]anPawełIl, List apostolski <Maestro en lafe>,dok. cl., nr 14.
l2J Por. tamże 307; l Kor 3,9; lTes 3,2.
l2a Por. SD 9.

''' V.E. Frankl, Człowiekw poszukiwaniu sensu, tŁum. A' Wolnicką Warszawa 200 l, s. 124-125.
126 Por. SpS 35.
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życia Kościoła, stanowi terużniejszość i jest istoĘ jego egzystencji1''. Warunkiem
naśladowania Chrystusa jest zatem przyjęcie i akceptacja tłzyŻa utozsamianego
z każdym ludzkim cierpieniem. Chrześcijanin zapatrzony w Mistrza powinien do-
strzec konieczność ofiary, zktórązvviązane jest wielkoduszre i odważte wwe-
czenie się samego siebie, nawet wobec perspęlĆywy nieuchronnej śmierci.

Heroiczność tej postawy nie wynika jednak z umiłowania cierpienia, ale
wypełnienia przykazania miłości do Boga i człowieka. Rzętelne wypełnienie tej
miłości zostanię zweryfikowane i sprawiedliwie ocenione w dniu powtórnego
przyjścia Chrysfusa (por. Mt 25,3146\|28. Ustanawia warunki naśladowania Go
ocalenia własnej duszy, polegające na przyjęciu i cierpliwym moszeniu cierpienia:

Wtedy Jezus rzękł do swoich uczriów: ',Jeśli kto chce pójść za Mną niech się zaprze samego sie-
bię, niech węźmie krzyż swój i niech Mnię naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je;
a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za kortyść odniesie człowiek, choćby
cĄ świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?"l29'

Stąd też dla cbrześcijanina doświadczenie zbawczej mocy KrzyŻa nigdy nie sta-
nie się przeszłością. Chrystus ZmartvłychwstaĘ jest bowiem ciągle Barankięm
wydawanym na śmierć, Barankiem umierającym i jednocześnię Barankiem zabi_
tym. Bycie chrześcijarrinem polega na naśladowaniu Chrysfusa w każdym czasie
Jego życia, męki, śmierci i zmartwychwstania. W tym przejawia się również
głębokie z Nim zjednoczente. osobiste i zarazem subiektywne cierpienie człowie-
ka jest zatęm wtórne w stosunku do fundamęntalnego faktu wiary i jej ntaczenia.
Jezas zawsze jest z człowiekiem, chociaż dontaje on subiektywnego poczucia sa-
motności. Z miłości do niego doświadcza śmierci i przekraczajej granicę, zstępu-
jąc do otchłani. Hans Urs von Balthasar stawia zatempytaniel3o:

Jak takie towarzyszenie byłoby teologicmie możliwe _ jako że Zbatvv.tciel' w zastępstwie idzie
w najradykalniejszą samotność _ i czy może być nazwane inaczej niŻ towarzyszenie, inaczej niż av
tęntyczne, to znacTy wynikające z bycia chrześcijaninem, uczestniczenie w takiej samotności: być
umarłym wraz z lmarŁym Bogiem l 3 l.

Podjęcie próby naśladowania Chrystusa, związane z przyjęciem t'rryŻa, nie jest
jednak róvłnoznacznę z <<zasŁażęniem>> sobie na niebo przez nasze cierpienie, wy-
jaśnia Benedykt XVI.

[Niebo] jest zawsze czymś więcej niż to, na co zasfugujemy' tak jak to, że jesteśmy kochani, nigdy
nie jest czymś, na co <zasfużyliśmy>, ale zawsze darem. Niemniej pw całej świadomości <<wartości

"' H'lJ. von Balthasar, Teologia misterium paschalnego, Kraków 200l, s. 13l.l78.

''' M. Wolni"*icz, Komentarz do Ewangelii św. Mateusza, w; Pismo Święte Starego i Nowego Te-
stamentu w przeHadzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami. ręd. M' Petera (ST),
M. Wolniewicz (NT)' wyd. III' Poznań 1994,t' 4, s.57.
''n Mt 16,24-26.
r30 H.U. von Balthasar, Teologia misterium paschalnego, dz. cyt., s. 178.
llt -tarnze.
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dodatkowej>, jakąma <<niebo>, zawsze pozostaje prawdą że rrasz sposób postępowania nie jest obo-
jętny dla Boga|32.

Kościół od samego początku apeluje Zatem o możliwie Skuteczrre eliminowanie
przycTyn cierpienia z ludzkiego Ącia. Chrześcijańska solidarność z cierpiącymi
jest w1pełnieniem elementarnych obowiązków sprawiedliwości i miłości'33.
Powinność ta oceniana z perspektywy psychologicznej v'rykazuje, że społecznaizo-
lacja cierpiącego cz1mi egzystencjalny ból podwójnym i trudnym do zniesienia.
Pośrednio świadczy to równięż o tym, żebrak możliwości współcierpienia i zwer-
balizowaniabó|uprzyczynia się do spotęgowania istniejącego jUż cierpienia, sta-

nowiąc nowe' trudne do opanowania źródło boleści. Cierpienie wypycha więc
zbo|aŁego człowięka Z klęgu lldzi szczęśliwych i otwaĘch na relacje społeczne
z innymi. Będąc w swej naturze egocenĘczne i niegościnne, paradoksalnie przy-
zywa solidarność międzylldzkąi otwiera się na miłośćl3o. Sąone bowiem jedynym
skutecznym lekarstwem.

Niektórzy uważają że cierpiący potrzebuje nie Ęlko wsparcia i miłości ze strony
człowieka, ale przede wszystkim świadomości, że Bóg cierpi razem z nim. Po-
twierdza to refleksja Joanny Pollakówny uczłrniona po pogrzebie bliskiej jej osoby:

',Sama 
Tazporazwracamdo myśli o cierpieniu Boga, o Jego tajemniczymwspófu-

czestnictwie w cierpieniu każdego czŁowieka. Bez wiary w to wspófuczestnictwo
życie staje się nie do zniesienia''135.

Nie na1ezy jednak nadmiernię akcęntować cierpienia Boga kosztem Jego srcżę-
ścial36. Ten sposób wnioskowania może prowadzić do tego' że zbo|aĘ człowiek
szukać będzie wyzwolenia w śmierci' zapominając o Ęcillwiecznym131.

Stąd orędzie o Bogu, który daje uczestnictwo w sw)łrn szczęściu, wzmacnianadziĄę takiego czło-
więka. Natomiast nauka o cierpieniu Boga w Jego wewnętrznym życiu, może u niego nodzić przeko-
nanie o zasadniczej bezsilności Boga wobec cierpienia. W związku z Ęm, również perspektywa

t3t sps 35.
133 -lanYe, nr Jo.
13a T. Sławek, ań. c1t.' s. 11.
135 

J. Sochoń, Cierpiący Bóg. Czy to możliwe?, ,,Punkt po Prrnkcie'' 5(2004) z. 5, s.22.

"u ,,Cry mówienie o cierpiącym Bogu nie kryje w sobie zbyt wiele spekulaty\łmego' bliskiego
gnozie pojednania z Bogiem zaplecami historii ludzkich cierpień? Czy właśnie dla teologii nie ist-
nieje owo negatywne misterium ludzkiego cierpienia' dla którego nie można już zna1eźć nazwy?
Czy zatem mówienie o cierpiącym Bogu nie jest ty|ko subte|nym dublowaniem ludzkiego cierpie-
nia i ludzkiej bezsilności albo bagatelizowaniem negatyrłłrego charakteru ludzkiego cierpienia?
|. . .]Przry mówieniu o cierpiącym Boga zachodzi, moim zdaniem, niebezpieczeństwo polegające na
tym, że cierpienie ludzi zostaje z góry pozbawione teologicmego znaczenia' Skoro Bóg cierpi, to
_ można powiedzieć _ cierpienie nie jest już przedmiotem Zarznhl wobec Niego. [. '.] Kto nieobec-
ność Boga, Jego dalekość w doświadczeniu cierpienia chcę znęliralizować przez to, żę każe cier-
pieó tez samemu Bogu, ten nie sprawia Jego bliskości, Iecz podwaja cierpienie w świecie' Dla
zbawczej bliskości Boga, w obliczu wstrząsających syhracji Jego stworzenia, nie ma ziemskiego
ekwiwalentu!". - J.B. Metz, dz. cyf., s.25-26.
l37 H.U. von Balthasar, Credo. Medytacje o Składzie Apostolskim, Kraków 1997' s. 85.
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spotkania się z cierpieniem w Bogu samym po przejściu do wieczności, może człowieka zniechęcać
do uczęstnictwa w Jego wewnętrznym Ęciu. Dlatego odnoszenie cierpienia Boga do samej Jego isto_

Ę, moŻe nawet prowadzić do nowej formy ateizmu, w którym człowiek zrezygnuje zBoże1pomocy
w przezwyciężaniu problemu cierpienia. Z egzystencjalnego punktu widzęnia, znaczniebardziej ntż
samo cierpienie Boga, mobilizuje człowieka prawda o Bożej wrażliwości na ludzkie cierpienie
i o wpikających z ntej zbawczych dńałaniach, które umożliwiają uczestnictwo w wiecmym szczęściu
ojca, Syna i Ducha Ś*ięt"go'38.

Benedykt XVI uczy jednak' Że chociaż Bóg nie może cierpieć, to jednak może
współcierpieć, bo zmlłoścido człowieka on sam stał się człowiekieml39. Nawipu-
je on w ten sposób do słów Chrystusa utożsamiającego się zkaŻdym cierpiącyrrr:
,,A Kfól im odpowie: <<Zaptawdę, powiadam wam: wszystko, co ucąmiliście jed-
nemu Z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili)''140.

Niewystarczalność naturalnych środków w przenr{yciężaniu cierpienia
Niestety, pomimo wysiłków niemożliwe jest całkowite usunięcie cierpienia

z lldzkiego zycia. Nikt bowiem nie moze przezvvycięĄć własnej skończoności
oraz skutków mocy będących zarzęwiem cierpienia. Jedynie Bóg może to uczynić
poprzęZ swojęgo Syna, który prryszedŁ nas zbawić' stając się człowiekiem
i cierpiąc jak człowiek. Wiara w Chrysfusa dĄe nadzieję na ulęczenie ran otaz
pomnaŻa odwagę do cąmienia dobra pomimo obecnego tryumfu zła. Nie jest to
jednak jeszcze wypełnienie obietnicy. Nie możra zatęm rupełnle wyeliminować
cierpienia z ludzkiego życia. Benedykt XVI uczy, że:

Tarn, gdzie ludzie, usĘąc uniknąć wszelkiego cierpienia, starają się uchylić od wszystkiego' co
może powodować ból, tam' gdzie chcązaoszczędzić sobie wysiłku i bólu związanego z prawdą miło-
ścią dobrem, staczająsię w życie pustę, w którym być może jlż prawie nie ma bólu' ale corazbar-
dziej dominuje mroczne poczucie braku sensu i zagubienia. Nie unikanie cierpienia ani ucieczka od
bólu uzdrawia człowieka, ale zdolność jego akceptacji, dojrzewania w nim, prowadzi do odnajdywa-
nia sensu prze z zjedtoczenie z Chrystusem' który cierpiał z nięskończoną miłościąlal.

Probierzem człowieczeilstwa jest więc wrażliwość na pofueby cierpiącego. Brak
empatii i crynnej pomocy ze strony zdrowych jest przejawem zaawansowanego
rozkładu moralnego. NiesteĘ, postawa dehumanizacji stała się znakiem rozpo-
znawcz;ymbogatych społeczeństw zamkniętych w samolubn1łn dobrobycie. Społe-
czeństwo tworząjednostki wrażliwe lub niewrażliwe moralnie. Droga wyzwolenia
z tych więzów zła przebiega przez ludzkie Serce. Jeśli Zostanie ono uzdrowione, to
isfirieje nadzieja, ze dobro odmieni również innych, a w konsekwencji przyczyni
się do odrodzenia społeczeństwala2.

138 
J. s'c'orek, Szczęście i cierpienie Boga, Acr29(1997)' s. 366.

t'n sps 36.

'oo Mt25,40.
tot sps 36-37.
tot sps 38.
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Stąd sensu miłości nie odgadnie ten' kto obojętnie pozostawia cierpiącego i unika
odpowiedzialności za jego Ęcie. Przypomina o tym prąlpowieść o dobrym Sama-
rytaninie. Dla chrześcijanina zobowiązująca jest zatem postawa współcierpienia
i okazanie współczucia potrzebującęmu pomocy, bo miłość nie może być tylko
ideałem, ale rzeczywistościąla3. Wymaga to jednak wykształcenia spojrzenia, które
dostrzęże cierpiącego i wczuje się w jego ból. Empatia ta nie ma jednak nic wspól-
nego z powierzchownym emocjonalnym wzruszenięm. Wymaga odważnego wkro-
częnia w nieznany świat cierpienia, w który'm niosący pomoc może byÓ równięż
potrzebującym pomocy'oo. Johann B. Metz zamiast słowa ,,empatia" stosuje com-
passio i wyjaśnia, co ono według niego oznacza:

Rozumiem [...] ową compassio nie jako mgliste ,,współodczuwanie'' [. '.] z góry czy z zewnątrz,
lecz jako współcierpienie, jako uczestniczące, zoboitązujące dostrzeganie cudzego cierpienia, jako
aktyvmą pamięć o cierpieniu innych. Ta compassio wymaga przede wszystkim gotowości do zmiany
spojrzenia - do tej zmiany spojrzenia, do której nieustannie zachęcajątradycje biblijne (a zwłaszcza
opowieści o Jezusie), a mianowicie do spojrzenia na siebie i oceny samego siebie oczyma innych,
oraz do tego, by wytrzymać to spojrzenie prrynajmniĄ o nieco dłllżĄ, tiż pozwalają na to sponta-
niczne odruchy naszęgo samo-utwierdzenia' Do tej compassio odnosi się imperatyrv kategoryczny:

,.Spójrz. a będziesz wiedział!" (H' Jonas;la5.

Natomiast obojętność wobec cierpiącego powoduję obumarcie wiary, któraptze-
stała być zasi|ana uczynkami miłości. Owocuje to w dalszej perspekbrwie utraĘ
nadziei, a nawet rozpacząwobec osobistej próby cierpienialad

Bóg upomni się o cierpiących i nie pozostawi ich osamotnionych wobec okrut-
nego losu. Trudno jest to zrozumięć, człowiekowi' który nie rozpozrtaje w cierpią_
cym umęczonego Chrystusa. KaŻdy wcześniej czy później może potrzebować
pomocy. opieka nad chorym jest tą przestrzeniążycia indywidualnego i społecz-
nego, która domaga się zaangaŻowania ze strony wszystkich ludzi dobrej woli
i nikt nie moze się od niej uchylać. Pomagając cierpiącemu, pomagam Samemu So-
bie. of,rarnę nięsięnię pomocy jest najlepsządrogądo odkrycia sensu zycia i cięr-
pienia oraz osiągnięcia Królestwa Niebieskiego obiecanego nam przez Chrystusa:
,,PójdrŹcie, błogosławieni ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygoto-
wane wam odzałożenia świata! [...] byłem chory, a odwiedziliście Mnię''1a7.
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to' sps 36-38.
l4 Por. T. Sławek, art. cyt., s. 15.
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