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Cel cierpienia

„Rozproszy was Bóg pomiêdzy narodami (…) a tam bêdziecie czcili
bogów zrobionych rêkami ludzkimi, z drzewa i kamienia (…). I bêdziecie
tam szukaæ Boga, waszego Boga, i znajdziecie Go, je¿eli bêdziecie Go
szukaæ z ca³ego waszego serca i duszy”.1

Bóg zsy³a na cz³owieka cierpienie i wygnanie z ró¿nych powodów.
Mog¹ byæ one kar¹ za grzechy, a kara, jak wiemy, ma nas uczyæ i naprawiaæ
nasze b³êdy. „Bóg napomina tego, którego mi³uje”.2 „Bóg upomina ciebie,
tak jak cz³owiek upomina swojego syna”.3

Ale czynienie z³a mog³o ju¿ osi¹gn¹æ tak wysoki stopieñ, ¿e nadzieja
na skruchê jest praktycznie stracona. Boski s¹d mo¿e wtedy zdecydowaæ,
by usun¹æ wszelkie wsparcie i pozwoliæ sprawom toczyæ siê ich w³asnym
trybem, nawet jeœli prowadziæ to ma do ca³kowitej destrukcji, moralnej
– i ostatecznie – równie¿ fizycznej. Mamy wtedy do czynienia z sytuacj¹,
gdy „jeden grzech prowadzi do kolejnego grzechu”.4 To Bo¿e mi³osierdzie
decyduje o takim biegu rzeczy – jak mówi Miszna: „Œmieræ grzeszników
jest dobra dla nich i dobra dla œwiata”.5 Dobra dla nich – poniewa¿ nie
mog¹ czyniæ wiêcej z³a, i dobra dla œwiata – poniewa¿ nie musi on d³u¿ej
cierpieæ z powodu ich grzechów. Taki by³, byæ mo¿e, los Dziesiêciu
Plemion Jisraela,6 lecz podobne rozwi¹zanie nigdy nie mo¿e dotyczyæ
religijnej wspólnoty Jisraela jako ca³oœci, do której odnosi siê Boska
obietnica: „Nigdy nie odrzucê ich ani nie zniszczê ich doszczêtnie...”7

Tora opisuje konsekwencje porzucenia przykazañ pos³uguj¹c siê
pojêciami zwi¹zanymi z fizycznym œwiatem: ubóstwo, pobicie, wygnanie.
Rambam wyjaœnia to nastêpuj¹co: „Powiedziane nam zosta³o w Torze,
¿e jeœli rozmyœlnie j¹ porzucimy (…), prawdziwy Sêdzia odsunie od tych,
którzy dopuœcili siê tego czynu, wszystkie dobre rzeczy tego œwiata, które
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skusi³y ich do buntu przeciwko Bogu [to jest pierwsza metoda: kara maj¹ca
na celu poprawê]. I sprowadzi na nich wszystkie nieszczêœcia, które mog¹
powstrzymaæ ich od osi¹gniêcia Olam Haba, tak aby zginêli w swojej
niegodziwoœci [to jest druga metoda: grzech pobudza kolejny grzech].8

Z³o niszczy samo siebie

Na pierwszy rzut oka mog³oby siê wydawaæ, ¿e te dwie metody
pozostaj¹ ze sob¹ w sprzecznoœci. Ale niekoniecznie tak jest. Droga kary,
która ma na celu poprawê, jest dobra dla cz³owieka, który sk³onny jest
wyci¹gn¹æ z cierpienia naukê i zmieniæ swoje ¿ycie. Dla tego, który nie
jest do tego zdolny, cierpienie mo¿e staæ siê destrukcyjne. Grzechy siê
pomna¿aj¹, a¿ ich zakres zostanie wyczerpany. To w³aœnie maj¹ na myœli
rabini, mówi¹c, ¿e „miara grzechu jest pe³na”.9 Kiedy z³o zniszczy³o ju¿
ca³e dobro, samo tak¿e musi znikn¹æ. Coœ, co jest ca³kowicie z³e, nie
mo¿e istnieæ. Jest to zawór bezpieczeñstwa wbudowany we wszechœwiat:
z³o musi ostatecznie zniszczyæ samo siebie.

Ale mo¿e te¿ zdarzyæ siê szczêœliwsze zakoñczenie. Cierpienie mo¿e
spowodowaæ zniszczenie z³a w cz³owieku, jego pozostawiaj¹c nietkniêtym.
Mo¿e to w³aœnie mia³ na myœli Rambam pisz¹c: „Prawdziwy Sêdzia odsunie
od nich (…) wszystkie dobre rzeczy tego œwiata (…), które skusi³y ich do
buntu”. Niektórzy ludzie, kiedy widz¹, ¿e siêgnêli ju¿ dna i stracili nawet
nadziejê na zaznanie „dobrego ¿ycia”, za jakim têsknili, mog¹ nagle
zobaczyæ marnoœæ tego wszystkiego, do czego popycha ich jecer hara.
Mog¹ oni jeszcze szczerze ¿a³owaæ swych grzechów.

Za wersetem rozpoczynaj¹cym ten esej mo¿e kryæ siê inne znaczenie.
„Tam bêdziecie czcili bogów zrobionych rêkami ludzkimi (…). I bêdziecie
tam szukaæ Boga, waszego Boga”.10 Kiedy zdacie sobie sprawê z g³êbi
waszego upadku – mo¿e siê to staæ dla was najsilniejszym bodŸcem, by
powróciæ z ca³¹ szczeroœci¹ do Boga. Jak ujmuje to Talmud: „’Kiedy plaga
pokrywa ca³e cia³o, cz³owiek jest czysty’.11 Kiedy ca³e pokolenie jest
winne, wtedy przychodzi odkupienie”.12

Uczenie siê zanim nadejdzie cierpienie

Nasi rabini ucz¹ nas, abyœmy byli wra¿liwi na wszystko, co spotyka
nas w codziennym ¿yciu. Bóg nieustannie daje nam wskazówki i tylko
od nas zale¿y, czy je przyjmiemy, czy nie. „Kiedy cz³owiek idzie na targ
[gdzie s¹ sprzeczki i zgie³k], powinien traktowaæ to tak, jakby zosta³
wezwany do s¹du. Jeœli boli go g³owa, ma uwa¿aæ, ¿e zosta³ zakuty



112

w ³añcuchy. Gdy Ÿle siê miewa i musi po³o¿yæ siê do ³ó¿ka, powinien
czuæ siê tak, jakby by³ s¹dzony na œmieræ i ¿ycie. Gdyby naprawdê znalaz³
siê w tak groŸnym po³o¿eniu, jedynie wielcy prawnicy mogliby go
uniewinniæ. Kim s¹ ci ‘wielcy prawnicy’? To skrucha dobre uczynki.

Nawet jeœli ma [przeciwko sobie] dziewiêciuset dziewiêædziesiêciu
dziewiêciu oskar¿ycieli i tylko jeden cz³owiek stanie w jego obronie,
bêdzie ocalony (…). I nawet jeœli u tego jednego obroñcy dziewiêæset
dziewiêædziesi¹t dziewiêæ punktów œwiadczy przeciwko niemu, a tylko
jeden jest na jego korzyœæ, bêdzie ocalony”.13

Wydaje siê nam to dziwne. Talmud zaczyna od stwierdzenia, ¿e
potrzebuje on „wielkich prawników”, by zosta³ uniewinniony. Jak w takim
razie mo¿e powiedzieæ póŸniej, ¿e nawet jedna tysiêczna czêœæ tysi¹ca
zas³ugi wystarczy, by go ocaliæ? Wyt³umaczenie jest nastêpuj¹ce: Kiedy
rabini mówi¹, ¿e gdy cz³owiek cierpi na ból g³owy lub gdy musi zostaæ
w ³ó¿ku powinien traktowaæ to tak, jakby szed³ na szafot, maj¹ na myœli
to, ¿e powinien on byæ bardzo wra¿liwy na wszystko, co mu siê przytrafia.
Gdy pojawia siê coœ, co wydaje siê nieœæ ze sob¹ choæby bardzo odleg³e
zagro¿enie, powinien przyj¹æ to jako wskazówkê od Boga, ¿e jego ¿ycie
jest w niebezpieczeñstwie.

Jeœli potraktuje tê wskazówkê powa¿nie, skupi siê na znalezieniu
i naprawieniu tego, co jest z³e, to nawet najmniejsza zas³uga pos³u¿y
wybawieniu go z wielkiego niebezpieczeñstwa. Jednak jeœli bêdzie czeka³
a¿ do chwili, gdy niebezpieczeñstwo stanie siê rzeczywistoœci¹, bêdzie
musia³ podj¹æ znacznie powa¿niejsze kroki, aby siê ocaliæ.

Zalety uczenia siê zanim nadejdzie cierpienie

Nauczyliœmy siê, ¿e cierpienie zsy³ane jest na cz³owieka po to, aby
naprawi³ siebie i swoje czyny. Jest oczywiste, ¿e najlepiej jest uczyæ siê
zanim to nadejdzie. Jeœli cz³owiek czeka, a¿ dosiêgn¹ go k³opoty, jest
mniej prawdopodobne, ¿e czegoœ siê z nich nauczy. Jecer hara mo¿e
zasiaæ w jego sercu urazê w stosunku do Boga za zes³anie mu tych
k³opotów i nie bêdzie on w takim nastawieniu ducha, aby wyci¹gn¹æ
w³aœciwe wnioski. Cz³owiekowi cierpi¹cemu jest równie¿ bardzo trudno
siê skoncentrowaæ. Czas na naukê i naprawê b³êdów jest wtedy, gdy
niebezpieczeñstwo jest jedynie potencjalne.

Jest równie¿ inna zaleta wczeœniejszego uczenia siê. Jeœli cz³owiek
zrobi teszuwê, gdy ju¿ dosiêg³y go k³opoty, jego teszuwa, nawet jeœli
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prawdziwa, ma mniejsz¹ rangê. Bodziec do niej, w pewnym sensie,
pochodzi z zewn¹trz cz³owieka – z cierpienia zes³anego mu przez Boga.
Lecz jeœli cz³owiek pokutuje w chwili, gdy cierpienie jest jedynie
mo¿liwoœci¹, czynnik wywo³uj¹cy skruchê pochodzi z niego samego –
z jego wewnêtrznej istoty. Jego pokuta jest lepsza, poniewa¿ naprawia
on swój z³y wybór i jego przyczyny. Tak jak bodziec do grzechu wyszed³
od niego, tak samo skrucha pochodzi z g³êbi jego istoty.

Jeœli cz³owiek nie przejawi skruchy i pokutuje dopiero wtedy, gdy
cierpienia z³ama³y go ju¿ psychicznie i fizycznie oraz praktycznie z³ama³y
jego jecer hara, to jedynie ma³a czêœæ jego teszuwy mo¿e byæ przypisana
jego w³asnej wolnej woli.

Mesjasz bez teszuwy?

Omawialiœmy wczeœniej14 dyskusjê rabiego Eliezera i rabiego Jehoszui
na temat odkupienia Jisraela. Rabi Eliezer utrzymywa³, ¿e ostateczne
wykupienie nie mo¿e nadejœæ bez teszuwy, podczas gdy rabi Jehoszua
twierdzi³, ¿e nie jest ona konieczna.15 Jednak ostatecznie rabi Jehoszua
przyzna³, ¿e Jisrael zrobi teszuwê z powodu „dekretów króla tak z³ego,
jak Haman”16. Jest oczywiste, ¿e przedmiotem dyskusji by³a wartoœæ
cierpienia prowadz¹cego do skruchy.

Gemara daje nam do zrozumienia, ¿e kiedy nadejdzie czas
ostatecznego wykupienia, Jisrael bêdzie o krok od ca³kowitego moralnego
upadku. Ale nie dojdzie do niego, jak wyjaœniliœmy to w pierwszej czêœci
tego eseju. Zanim siê to wydarzy, Bo¿e uchowaj, Wszechmocny zacznie
ukazywaæ œwiat³o Mesjasza jeszcze przed jego rzeczywistym nadejœciem.
Moc Bo¿a zostanie ukazana w poruszaj¹cych wydarzeniach tego czasu.
Ci z ludu Jisraela, którzy wci¹¿ bêd¹ wierni swojemu dziedzictwu, uznaj¹
jasny dowód Bo¿ej interwencji w historii. T³umy ludzi zrobi¹ teszuwê
i pójd¹ na spotkanie Mesjasza.

Prawd¹ jest, ¿e tego rodzaju teszuwa zawiera ogromn¹ pomoc z Nieba
i tylko niewielk¹ ze œwiata, lecz w tym krytycznym momencie historii
Bóg przyjmie nasz¹ skruchê i wprowadzi nas w erê Mesjasza.

1 Dewarim 4:27-29
2 Miszle 3:12
3 Dewarim 8:5
4 Awot 4:2
5 Sanhedrin 8:5
6 zob. Diwre Hajamim II 17:7-23
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 7 Wajikra 26:44
 8 Rambam, Hilchot teszuwa 9:5.
 9 Bereszit 15:16; Raszi
10 Dewarim 4:28-29
11 zob. Wajikra 13:13
12 Sanhedrin 97a
13 Szabat 32a
14 zob. r. E. E. Dessler, Po¿¹daj prawdy, op.cit., esej Znieczulenie serca faraona,

rozdzia³ Dwie formy teszuwy
15 Sanhedrin 97b
16 ibid.

Waetchanan


