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W ten sposób w historii rozpoczęła się bitwa między miłością Boga, który nigdy nie 
przestaje poszukiwać człowieka, a niechęcią człowieka; jest to bitwa między preferencją a 
oporem, upodobaniem Boga a oporem stawianym przez człowieka; bitwa między samym 
sobą a tajemniczą miarą, która objawiła się w historii narodu. „Adekwatnym kryterium 
działania człowieka jest Bóg […]. Tymczasem od samego początku usiłuje on wynaturzyć 
swój obraz stworzenia uczynionego «na podobieństwo» Boga, usiłuje zorganizować sobie 
życie według swojej miary, która w mniej lub bardziej przebiegłych formach nie jest ni-
czym innym jak reaktywnością chwili, niezależnie od tego, czy jest nastrojem, instynktem 
czy też opinią […]. Powszechne kłamstwo na poziomie świadomości jest pokusą także w 
tym małym narodzie, który Bóg sobie wybrał, jednak tam manifestuje się ono w bardziej 
dramatyczny sposób, jako bitwa między samym sobą a tajemniczą miarą: jak gdyby czło-
wiek musiał podążać drogą, zawierzając się całkowicie czemuś, co nie odpowiada żadnej 
ludzkiej mierze, i odnaleźć radość dopiero wtedy, gdy jej się zawierzy; [jakiż pokój, kiedy 
się zawierzamy!], ale zazwyczaj [tak nie jest:] jest trud, opór i bunt”1.

W obliczu tego nieprzejednanego uporu człowieka Bóg jest „zmuszony” ukazać swoje 
wnętrze pełne miłości i miłosierdzia. Właśnie tak jak wy, rodzice, jak matka wobec uporu 
dziecka: albo porządnie mu wleje, albo musi wydobyć całe pokłady swojej matczynej 
miłości. Mimo tego, że lud trwa w swoim uporze, Bóg nie jest w stanie go opuścić. […]

Wydawałoby się, że klęska jest całkowita. Ale „Bóg nigdy nie ponosi klęski – mówi pa-
pież Benedykt XVI. – Albo dokładniej: na początku Bóg zawsze ponosi klęskę, pozwala 
zaistnieć wolności człowieka, a ona wciąż mówi «nie». Ale fantazja Boga, kreatywna 
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moc Jego miłości jest większa od ludzkiego «nie». Wraz z każdym ludzkim «nie» uwalnia 
się nowy wymiar Jego miłości, a On znajduje nową drogę, lepszą, by urzeczywistnić swoje 
«tak» dla człowieka, jego historii i stworzenia”2.

Nawet w tym momencie Bóg nie odstępuje od swojego Przymierza. Podbija stawkę. 
„Bóg nigdy nie jest pokonany – stwierdza ówczesny kardynał Ratzinger – a Jego obiet-
nice nie przestają obowiązywać wraz z ludzkimi porażkami, przeciwnie, stają się jeszcze 
większe, tak jak miłość jest tym większa, im bardziej potrzebuje jej ten, kogo kochamy”3. 
Jest to zasadnicza kwestia, która burzy naszą logikę. My przerzucamy na Boga nasze po-
rażki oraz kryteria sukcesu i porażki. „Ale Ja jestem Bogiem, nie człowiekiem” – powta-
rza nam. Jest „Kimś Innym”, nie jest powieleniem nas. Bóg jest inny, różni się od nas. 
Bóg jest Bogiem. Dlatego wciąż zaczyna na nowo przy pomocy nowych działań i nigdy 
nie przestaje wychodzić do nas z inicjatywą, ponieważ nie jest przywiązany do tego, co 
my nazwalibyśmy „sukcesem”. Bóg nie mierzy skuteczności swojej inicjatywy przy po-
mocy tego metra, ponieważ punkt źródłowy Jego zapału jest całkowicie inny: jest nim 
Jego wnętrze, a nie nasze porażki. Gdyż – mimo iż człowiek mówi Mu „nie”, mimo iż 
jego odpowiedź zawsze będzie nieadekwatna – On nigdy nie przestaje go poszukiwać. 
Jak mówi papież Franciszek: „Niestrudzenie przechodzi i powraca na ludzkie place, aż do 
godziny jedenastej, by zaproponować swoje zaproszenie miłości”4. […]

„O to właśnie tu chodzi: Bóg wzruszył się naszą nicością. I nie tylko: Bóg wzruszył się 
naszą zdradą, naszym nieokrzesanym ubóstwem, zapominającym i skłonnym do zdrady, 
naszą nędzą. Bóg wzruszył się naszą nędzą, co jest czymś więcej nawet niż wzruszeniem 
naszą nicością. «Ulitowałem się nad twoją nicością, ulitowałem się nad twoją nienawi-
ścią względem Mnie. Wzruszyłem się, ponieważ ty mnie nienawidzisz», jak ojciec i mat-
ka, którzy płaczą wzruszeni nienawiścią dziecka. Nie płaczą dlatego, że coś ich dotknęło, 
ale płaczą ze wzruszenia, czyli jest to płacz całkowicie zdeterminowany przez pragnienie 
dobra dziecka, jego przeznaczenia: aby dziecko się zmieniło, z powodu jego przezna-
czenia; aby się uratowało. Jest to współczucie, litość, cierpienie. Ulitował się nade mną, 
który byłem taki zapominający i nędzny. Jeśli nasze życie jest zwyczajne, pomimo tego, 
co otrzymaliśmy trudno jest nam odnaleźć w ciągu dnia jakieś szczególne grzechy, ale 
grzechem jest nędza rozproszenia i zapomnienia; grzechem jest nędza tego, że wszyst-
ko co czynimy nie staje się nowością i nie rozbłyska nową jutrzenką: pozostawiamy to 
nieprzezroczystym, tak jak się pojawia; nie poruszając nikogo, ale i nie powierzając go 
blaskowi Bytu”5.

To jest więc źródło naszej pewności: „Ulitował się nade mną i nad moją nicością, i wy-
brał mnie. Wybrał mnie, ponieważ ulitował się nade mną; wybrał mnie, ponieważ wzru-
szył się moją nędzą! Tym, co określa oddanie, z jakim Tajemnica – najwyższa Tajemnica 
i Tajemnica tego człowieka, którym jest Chrystus, Bóg, który stał się człowiekiem – tym, 
co okresla oddanie się nam tej Tajemnicy, oddanie, z jakim Tajemnica stwarza świat i 
przebacza człowiekowi jego nędzę – przebacza mu i bierze go w ramiona, właśnie takie-
go, jakim jest; obejmuje go nędznego i odpychającego – jest uczuciem, jest jak uczucie; 
jest wzruszeniem, zawiera w sobie wzruszenie. Właśnie ta obserwacja wywyższa macie-
rzyństwo Boga”6. […]

Powiedzcie mi, czy potrzebujemy czegoś pilniej od tego, od takiego spojrzenia na nas. 
Poprzez nie Bóg pragnie wzbudzić nasze „tak”. Dlatego Simone Weil mówiła: „Bóg cze-
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ka cierpliwie, abym wreszcie zgodziła się Go kochać. Bóg czeka jak żebrak, który stoi w 
milczeniu i bez ruchu przed kimś, kto może da Mu kawałek chleba. Czas jest tym czeka-
niem. Czas to czekanie na Boga, który żebrze o naszą miłość”7. Możemy na to odpowiedzieć 
słowami piosenki, którą zaśpiewaliśmy na początku: „Wiem, czym jesteś dla mnie, niech się 
dzieje, co chce, ja czekam na ciebie”8.
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