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DZIEŃ II   

„GDZIE JESTEŚ”? 

Wczoraj było o ciemności, o czarnym tle, na którym chciał być umieszczony 

Pan Jezus i byśmy Go widzieli w takiej aurze. Znamy już głęboką symbolikę tła, czyli 

przede wszystkim chodzi o nasze grzechy i odejścia od Boga. Ale także chodzi o to 

wszystko, co nas w życiu obciąża, a więc nasze krzyże, cierpienia, bolesne 

doświadczenia, zranienia, wojny, epidemie, zgorszenia, jak i problemy rodzinne. 

Można kierować swoje pretensje do Nieba, ale to i tak nic nie da, bo to nie Niebo jest 

winne, ale wina leży gdzie indziej – skąd zło, grzech, cierpienie i krzyż…  

Dziś, w drugim dniu naszych rekolekcji, zwrócimy uwagę na drugi bardzo 

ważny szczegół z tego obrazu, a mianowicie chodzi o napis: „Jezu, ufam Tobie”. 

Pytałem nieraz dzieci i młodzież na katechezie, jak i czasem dorosłych przy różnych 

okazjach, jaki jest pierwszy plan tego obrazu. Jest tam kilka warstw, przynajmniej 

trzy, a może nawet cztery. Ale pierwszym planem nie jest sam Pan Jezus, jak 

odpowiadali wszyscy pytani, choć On jest najważniejszy na obrazie. Jeżeli uważnie 

się przyjrzymy i postaramy się „wejść” w głębie tego, co ten obraz przedstawia jako 

całość, połączymy to ze słowami Jezusa do św. Faustyny to dojdziemy do wniosku, 

że pierwszym planem jest napis na dole, „Jezu, ufam Tobie”. Jezus tłumaczył to 

Faustynie słowami: Łaski z Mojego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a nim jest 

UFNOŚĆ. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. Wielką Mi są pociechą dusze o 

bezgranicznej ufności, bo w takie dusze przelewam wszystkie skarby Swych łask (Dz. 1578). 

Zaufanie Bogu jest naczyniem, a bez naczynia nie napijemy się wody, czyli Jego 

miłosierdzia. Czytamy o tym również w Ewangelii według św. Jana: „Panie, nie masz 

czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej (J4, 11). Samarytanka 

wiedziała, że bez czerpaka nie naczerpie się wody, by ugasić pragnienie, tak Jezus 

nam mówi, że bez zaufania nie zaczerpniemy od Niego łask i miłosierdzia. 

Na początku odczytamy sobie pewien fragment z księgo Rodzaju, który 

pomoże nam wiele zrozumieć z tego, co jest tematem dzisiejszych rozważań. Księga 

ta zawiera w sobie bardzo dużo obrazów. Pierwsze 11 rozdziałów nie jest kroniką 

historyczną i nie przeczytamy tam o faktach historycznych, ale znajdziemy same 

obrazy, które może nie wprost, ale na sposób duchowy mówią nam o ważnych 

wydarzeniach. Bo w obrazie kryje się prawda, tylko trzeba wysiłku, by ją wyłuskać. 

Już w 3 rozdziale, w pierwszej księdze Pisma Świętego, pojawia się grzech. Jest to 

ważne, by o tym wspomnieć, że w Biblii są tylko dwa rozdziały, gdzie nie ma 
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grzechu ani jego skutków. Od 3 rozdziału, aż do Apokalipsy, ostatniej księgo Pisma 

Świętego, jest mowa o zmaganiu się człowieka z grzechem, słabościami i o tym, jak 

Pan Bóg zbawia nas od tego, abyśmy mieli życie wieczne. Posłuchajmy teraz 

wybranego fragmentu z 3 rozdziału księgo Rodzaju, który mówi o tym, co się stało 

tuż po grzechu Adama i Ewy: 

 

Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po 

ogrodzie, w porze kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew 

ogrodu. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: «GDZIE JESTEŚ?» On odpowiedział: 

«Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, PRZESTRASZYŁEM SIĘ, bo jestem nagi, i 

UKRYŁEM SIĘ». Rzekł Bóg: «Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z 

drzewa, z którego ci zakazałem jeść?» Mężczyzna odpowiedział: «Niewiasta, którą postawiłeś 

przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem».  Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: 

«Dlaczego to uczyniłaś?» Niewiasta odpowiedziała: «Wąż mnie zwiódł i zjadłam». 

 

W tym krótkim fragmencie kryje się bardzo dużo treści korespondujących z 

naszym obrazem. Gdyby nie było grzechu, to obraz nie miałby czarnego tła, ani 

podpisu „Jezu, ufam Tobie”, bo to by było niepotrzebne. Zaufanie, które było 

fundamentem miłości i przyjaźni między Bogiem a pierwszymi ludźmi się 

skończyło, a sprawił to grzech. Można wyczytać między wierszami, że – obrazowo 

mówiąc – w Raju Bóg lubił spacerować z Adamem i Ewą. Mieli już swoje wytarte 

szlaki, gdzie w trakcie przechadzek w czasie powiewu wiatru (być może jest mowa o 

Duchu Świętym, który jest w Biblii przedstawiany między innymi jako wiatr) lubili 

ze sobą rozmawiać i wzajemnie się poznawać. Było im ze sobą bardzo dobrze, byli w 

sobie zakochani! Ale czytamy, że po grzechu Bóg sam przechadzał się po ogrodzie, 

kogoś zabrakło, ktoś zniknął niepostrzeżenie, nawet się nie pożegnał, ani nie 

zostawił wiadomości. Nawet nie przeprosił. Wytarte ścieżki w ogrodzie Eden były 

już puste, a Bóg stracił swych towarzyszy, z którymi tak kochał rozmawiać i cieszyć 

się sobą nawzajem… 

Dochodzimy tutaj do bardzo ważnej kwestii, którą należy koniecznie omówić. 

Mianowicie, Biblia mówi, że u Boga nic się nie zmieniło, on dalej chodził po 

ogrodzie. To człowiek odszedł, to człowiek – przez grzech – zatracił się w gąszczu 

własnych osądów i poczucia winy, strachu, wstydu. Kiedy my grzeszymy, to dzieje 

się tak samo – to my odchodzimy od Boga, a nie On od nas. Tu w kościele są rodzice. 

Doskonale wiecie, lepiej ode mnie, co rodzi się w sercu matki, kiedy ta widzi swoje 

dziecko, które dopiero co wróciło z podwórka ze skaleczoną ręką, albo kiedy dziecko 

pobłądziło w życiu, kiedy cierpi itd. Podejrzewam, że pierwsza reakcja to głęboki 

smutek i współczucie dla dziecka. Nie wierzę, żeby pierwej rodziła się chęć kary albo 

gniew. Najpierw pojawia się ból, smutek, litość, bo między rodzicem a dzieckiem jest 

głęboka wieź miłości. Tak samo jest z Bogiem, kiedy widzi nas poranionych 
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grzechem. On nie chce nas karać, ale wzrusza się naszą biedą i bólem, jaki nosimy w 

sercu i szuka nas, chce nas przytulić, oczyścić, wzmocnić, byśmy byli na nowo z nim 

w przyjaźni. Tak patrzy na nas, kiedy od niego odchodzimy. I to trzeba sobie zapisać 

głęboko w sercu! Dlatego to jest ważne, bo my wierzymy w kolejne pokusy po 

grzechu, że teraz Pan Bóg na nas krzywo patrzy i nie chce nas znać, że nam grozi 

pięścią i chce nas karać, i że idzie sobie szukać innych przyjaciół, a nas już nie kocha. 

TO NIE JEST PRAWDA! Nie wierzę, że On taki jest. Na ile znam Biblię to wiem, że 

On taki nie jest. On jest kimś, kto się wzrusza naszą biedą i nas szuka, nie może 

patrzeć, jak grzech nas rani. Jego ścieżki są zawsze te same. On będzie chodził tymi 

ścieżkami i będzie tęsknił za człowiekiem, i będzie wołał: „Gdzie jesteś?” moja 

ukochana córeczko, mój ukochany synu. Łączmy to ciągle z obrazem, ten tekst 

biblijny i Jezus na obrazie, bo to jest to samo. Dlatego tam jest ta ciemność, by nam 

przypomnieć, że On chce tą ciemność rozproszyć i na nowo zaprosić nas do zażyłej 

bliskości z Nim. Bóg nie mówi o grzechu, że to nic takiego, On brzydzi się grzechem, 

ale nigdy człowiekiem. Człowieka zawsze będzie kochał. Widzimy to w 

przypowieści o miłosiernym samarytaninie (Łk 10, 29-37). 

Kolejny bardzo ważny szczegół z tekstu biblijnego. Kto rozpoczyna rozmowę 

po grzechu? Nie Adam i Ewa, bo nie są w stanie tego uczynić, tak dali się oszukać i 

poranić. To Bóg zaczyna wołać swoich przyjaciół – jakie to piękne i 

WZRUSZAJĄCE, że Bóg woła ciebie i mnie po grzechu. Bóg wyciąga pierwszy 

rękę! Bóg pyta „Gdzie jesteś?” – jakie to piękne i głębokie słowa skierowane dziś do 

nas. W tym pytaniu kryje się potęga Jego miłości i troski o człowieka. Czuj się 

adresatem tu i teraz tych słów, bo Duch Święty mówi ciągle przez słowo Boże – 

gdzie teraz jesteś? Gdzie jest twoja miłość do Boga, gdzie jest twoje serce, co jest 

twoim bożkiem, gdzie się ukrywasz? On to wszystko wie, ale chce, byśmy my to 

zobaczyli i do tego się przyznali. Ja ciągle mówię o obrazie! Po czym mówią z 

ukrycia, że przestraszyli się Boga. Ale to dziwne, jakoś wcześniej nie czuli lęku 

słysząc kroki Boga. Do chwili grzechu słysząc Jego kroki cieszyli się, że Bóg się do 

nich zbliża ścieżką ich przyjaźni. A teraz rodzi się lęk… To Bóg stał się karykaturą 

sam w sobie, bo przemienił się w mściciela, czy obraz Boga w sercu Adama i Ewy 

stał się karykaturą? Kto był na Krupówkach ten wie, że można tam podejść do 

ulicznych artystów i dać się namalować z wykrzywioną twarzą, długim nosem i 

krzywymi zębami. To się właśnie dzieje po grzechu, wierzymy szatanowi, że Bóg ma 

długi nos od tego, że nas okłamuje, oczy zaszłe krwią z wściekłości nad nami, bo 

zgrzeszyliśmy i ostre kły, zamiast pięknych zębów, które chcą nas pożreć jak dzikie 

zwierzę. Dlatego się ukrywamy. Ale u Boga – powtórzę to znowu – nic się nie 

zmienia, On się nami wzrusza i boli Go to, że przestajemy Mu ufać i odchodzimy. 

Więc nas szuka.  

 

Idźmy dalej i słuchajmy Ducha Świętego, który tłumaczy nam ten tekst. 
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Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: «GDZIE JESTEŚ?» On odpowiedział: 

«Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, PRZESTRASZYŁEM SIĘ, bo jestem nagi, i 

UKRYŁEM SIĘ» Po grzechu rodzi się smutek, wstyd, bojaźń… nie chce się nam 

modlić, iść na mszę św., mówimy że nie warto, bo nagrzeszyłem, pewnie Pan Bóg już 

nie chce mnie znać ani ze mną rozmawiać. A może spowiedź? Nigdy w życiu, jak 

ksiądz usłyszy, co zrobiłem, to co sobie o mnie pomyśli, może pójdę innym razem, 

może kiedyś… UKRYWAMY SIĘ JAK ADAM I EWA! 

Rzekł Bóg: «Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci 

zakazałem jeść?» Bóg jest doskonałym pedagogiem, mistrzowsko dociera do 

człowieka, robi to perfekcyjnie. Nie zaczyna od potępienia czy chociażby nagany, ale 

chce, byśmy przejrzeli na oczy i zobaczyli o sobie prawdę. Jakie to piękne, jak Bóg 

nas szuka. Ja ciągle mówię o obrazie… Gdybyśmy wiedzieli, jak Bóg nas kocha, 

umarlibyśmy z radości. I te rekolekcje są takim pedagogicznym dialogiem Boga z 

tobą, pyta cię w te rekolekcje gdzie jesteś i chce byś zobaczył, jaka jest prawda o 

twoim sercu. Pozwolisz mu na to? Co odpowiedzieli Adam i Ewa?  

Mężczyzna odpowiedział: «Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego 

drzewa i zjadłem».  Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: «Dlaczego to uczyniłaś?» Niewiasta 

odpowiedziała: «Wąż mnie zwiódł i zjadłam». Zamiast się przyznać, że zgrzeszyli, że to 

była dobrowolna decyzja każdego z nich, to pierwsza reakcja na pytanie Boga to 

wzajemne oskarżenia. Znamy ten mechanizm wzajemnych oskarżeń? Kto tego nie 

zna? Przykre są nieraz spowiedzi ludzi, którzy tak wyznają swoje grzechy, jakby 

jednocześnie mówili, że to nie oni są winni, ale winny jest nieczuły Bóg, zły świat i 

drugi człowiek. Znamy to? Usprawiedliwiamy się na wszelakie sposoby, a wystarczy 

powiedzieć Bogu, przyznać się do tego, że tak naprawdę kochamy nasze grzechy i 

nie wyobrażamy sobie życia bez nich… Czy tak jest? Ale Boga to nie zniechęca i 

będzie ciągle szukał drogi do naszych serc. Potem Ewa zrzuciła winę na węża. Jeden 

grzech i cała seria oskarżeń… Znamy to? Może to prawda o relacjach w naszych 

rodzinach? Albo w mojej wspólnocie też tak jest? Kto tego nie zna? 

Bóg przeklął węża, ale nie przeklął człowieka, tylko wysłał ich na pewnego 

rodzaju pokutę: Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu 

będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie 

panował nad tobą (…)Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem 

ci rozkaz w słowach: Nie będziesz z niego jeść - przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu: 

w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia” (Rdz 

3, 16-17). Na koniec 3 rozdziału, kiedy Bóg dokonuje sądu nad tym, co się 

wydarzyło, da się wyczytać między wierszami pierwszą zapowiedź odkupienia z 

winy całej ludzkości. Jakby Bóg mówił: Nadejdzie kiedyś Mój Syn i On wszystko 

naprawi, i uratuję was, moje drogie dzieci, i będziemy na nowo przechadzać się już nie po 

ogrodzie Eden, ale już w Raju, gdzie będziemy przecierali nasze wspólne ścieżki i nie będzie 

mowy o grzechu i utraconym zaufaniu. Będziemy żyli w wiecznej harmonii i miłość będzie 
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nas radowała jak powiew delikatnego wiatru. TYLKO MUSICIE MI ZAUFAĆ! Ja znajdę 

nową drogę do twojego serca, będę cię szukał i znajdę cię. Tylko mi ufaj w swojej ciemności, 

która jest dla ciebie gęstą i ciemną zasłoną. Ja cię widzę! 

Bóg jest kochany. Żebyśmy my Go tak kochali, jak On nas. Może nas 

przerażać w życiu wiele, i stan grzechu, i cierpienia i krzyże. Może wojny, rozbite 

życie, albo samotność. Ale ostatecznie wszystko jest w rękach Boga i On na tym 

panuje. Naprawdę, on nad tym panuje. Nasze dłonie są często zbyt małe i liche, by to 

wszystko utrzymać, ale nasze ręce są w rękach Bożych, które są o wiele większe i 

silniejsze. I nawet jak nam coś wypada z rąk, bo mówimy, że życie mi się wali, to 

spadnie to w ręce Boże. A On tego już nie upuści. ZAUFANIE, ZAUFANIE, 

ZAUFANIE. Niczego więcej Bóg nie chce. Ufaj mi – mówi Pan Bóg - a wygrasz swoje 

życie i na wieki zamieszkamy wspólnie i będziemy się na nowo przechadzali ścieżkami 

rajskiego ogrodu. 

 

 

A oto kilka cytatów z Dzienniczka św. Faustyny, gdzie Jezus mówi o zaufaniu: 
 

1. „O jak bardzo kocham dusze, które Mi zupełnie zaufały” (Dz. 294). 
2. „Wymaluj obraz według tego, co widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Obiecuję, że 

dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie” (Dz. 47-48). 
3. „Niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak 

szkarłat” (Dz. 699). 
4. „Powiedz duszom, że z tego źródła miłosierdzia dusze czerpią łaski jedynie naczyniem 

ufności. Jeżeli ufność ich będzie wielka, hojności Mojej nie ma granic. Strumienie łaski 
zalewają dusze pokorne. Pyszni zawsze są w ubóstwie i nędzy, gdyż łaska Moja 
odwraca się od nich do dusz pokornych" (Dz. 1602). 

5. „Prędzej niebo i ziemia obróciłyby się w nicość, aniżeliby duszę ufającą nie ogarnęło 
miłosierdzie Moje” (Dz. 1777). 

 

 

 

 

 

 

 


