
Jedynym celem, do którego człowiek został stworzony, zgodnie ze słowami św. 

Ignacego jest oddawanie Bogu chwały, uwielbianie go, patrzenie na niego z miłością 

i wdzięcznością. W ogrodzie człowiek utracił tę zdolność. Od momentu tego pęknięcia 

droga do Boga stała się równią pochyłą. Pójście do góry jest utrudnione, potrzebuję 

trudu, wysiłku by osiągnąć cel. Historia pt. „Rajski ogród” zakończyła się, bo człowiek 

sprzeciwił się Bogu. Już nigdy tam nie wrócimy. Nastąpił dramat, wydarzenie, które 

wstrząsnęło istotą Stwórcy, a na człowieku pozostawiło trwałe pęknięcie, które 

sprawia, że dziś ciężko jest mi chwycić Boga za rękę, a co gorsze czasem puszczam go 

na znacznie dłużej niż chwilę.  

Niemymi świadkami tego rozbicia są rosnące w środku ogrodu dwa drzewa. 

Drzewo życia i drzewo poznania dobra i zła. Z tego pierwszego z pewnością nasi 

bohaterowie spożywali owoce, z drugiego ze względu na nakaz Boga, nie mogli jeść. 

I to ono odegrało kluczową rolę. Stwórca powiedział do Adama: Nie wolno ci jeść 

jedynie z drzewa poznania dobra i zła. Jeśli zjesz z tego drzewa nieuchronnie umrzesz.  

Zanim nastąpił moment bezpośredniego grzechu, szatan rozpoczął swoją 

manipulację. Chcę pokazać dwa mechanizmy, które zadziałały w Adamie i Ewie. By 

łatwiej je zapamiętać użyjmy określenia ślepy sierota. Szatan na początku zadał 

pytanie: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew 

tego ogrodu, a Ewa odpowiada: tylko z drzewa, które jest w środku ogrodu. Tę udaną 

manipulację chcę pokazać na pewnym przykładzie. Kiedyś znajoma siostra zakonna 

położyła przede mną białą kartkę z delikatną kropką na środku. I zapytała mnie, co 

widzę. Odpowiedziałem, więc: małą czarną kropkę. Siostra dodała: no a nie widzisz 

całej białej kartki, którą położyłam przed tobą. I to samo zobaczyli Adam i Ewa. Jedno, 

jedyne drzewo w ogrodzie. Nie widzieli dużej białej, czystej kartki, tylko jedną kropkę. 

Nie widzieli całego piękna, wielu drzew, mnóstwa zwierząt, które Bóg położył u ich 

stóp, tak widzieli tylko jeden zakaz. Oślepienie, które skutkuje zawężonym patrzeniem 

– to pierwszy mechanizm. Drugim mechanizmem jest nieufność. Na pewno nie 

umrzecie!  Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy 

i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. A Bóg mówił: Jeśli zjesz z tego drzewa 

nieuchronnie umrzesz. Wkradło się w serce pierwszych ludzi sieroce myślenie. Muszę 

sam zatroszczyć się o siebie. Bóg coś ukrywa przede mną. I dziś już bardzo często 

goszczące w sercu zdanie: Wolę nie ryzykować i nie wchodzić w relację z Bogiem, bo 

mi jeszcze coś zabierze, coś schowa przede mną jak zrobił to w ogrodzie. 

Benedykt XVI na inaugurację swojego pontyfikatu, kierując słowo do młodych 

powiedział, bardzo mocne słowa: Czyż my wszyscy nie boimy się w jakiś sposób, że 

jeśli pozwolimy całkowicie Chrystusowi wejść do naszego wnętrza, jeśli całkowicie 



otworzymy się na Niego, to może On nam zabrać coś z naszego życia. To jest lęk, który 

towarzyszył mi, kiedy myślałem o tym, by oddać życie Jezusowi. I to jest lęk wielu 

z nas, to jest lęk Adama i Ewy. Bóg coś przed nami ukrywa, coś chce nam zabrać.  

I może w Edenie było tylko jedno drzewo, a ty, kiedy patrzysz na swoją relację 

z Bogiem to widzisz cały las i nie chcesz wejść dalej, bo boisz się, że coś stracisz.  

To papież emeryt dopowiada: On niczego nie zabiera, a daje wszystko. Kto oddaje się 

Jemu, otrzymuje stokroć więcej. Mężczyzna i niewiasta uwierzyli słowom Szatana, że 

Bóg ma przed nimi coś do ukrycia.  

I dali się nabrać. Drzewo, którego spożycie owoców miało dać szczęście, stało się 

drzewem, które je odebrało. Zawsze w takich momentach pokrzepiają mnie słowa 

św. Pawła, który w liście do Rzymian pisał: gdzie wzmógł się grzech tam jeszcze 

obficiej rozlała się łaska. Bóg zawsze ma ostatni głos. Drzewo, które miało dać 

nieszczęście, miało przynieść śmierć, przyniosło życie. Jakie drzewo? Drzewo krzyża. 

Tradycje rabinistyczne z II w. p. n. e. podają, że na miejscu śmierci Jezusa, 

w Jerozolimie, znajdował się biblijny Eden, a w miejscu, w którym wyrosło drzewo 

krzyża znajduje się grób Adama. Pęknięcie skały i trzęsienie ziemi w momencie 

śmierci Jezusa, które opisuje Ewangelista Mateusz wskazuje dokładnie, gdzie 

znajdował się krzyż. Krople krwi zbawiciela, spadały, więc na grób Adama. Dlatego 

pod wieloma krzyżami, które widzimy w kościołach, czy naszych domach znajduje się 

czaszka, to nie symbol śmierci, to czaszka Adama, którego krew zbawiciela 

przywróciła do życia.  

Dziś Ewangelia ukazuje nam Jezusa, który wychodzi na pustynię, a wokół Niego 

gromadzą się zwierzęta i aniołowie. Nie przypomina wam to trochę Ogrodu Rajskiego, 

gdzie było mnóstwo zwierząt i zapewne aniołów. Jezus swoją osobą przywraca raj na 

ziemi. W jaki sposób? Poprzez trud podejmowany na pustyni, bierze zmaganie 

człowieka na siebie. Skoro, więc przez to wydarzenie Bóg przywraca raj to o ile 

bardziej przywraca je przez śmierć Jezusa.  

Jeżeli więc, czujesz, że twoje życie jest taką pustynią, a może duchowo już umarłeś 

to spójrz na Jezusa przyglądaj się mu często. To wydarzenie w Edenie nie zakończyło 

się na dialogu z wężem, między nim, a zerwaniem owocu autor natchniony pisze tak: 

niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą 

dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Tutaj dostrzegamy 

wyraźny udział człowieka. Wzrok, w ogóle zmysły pobudziły Ewę do grzechu. Jakie, 

więc należy znaleźć antidotum? Trzeba skupić wzrok na męce Pana, bo przez nią Pan 

przywraca raj na ziemię. Matka Teresa z Kalkuty w swoich pismach podkreślała, by 

codziennie rano całować krzyż, by przytulać się do niego i zgadzać się na niego. A 



przed wyjściem do ubogich wraz z całą wspólnotą przez godzinę adorowała 

najświętszy sakrament. Ewa straciła raj, bo nie opanowała wzroku, skupiła się na 

drzewie, chcesz odzyskać raj? Patrz na mękę Pana, adoruj Go i spożywaj owoce 

z drzewa życia. Droga krzyżowa, Gorzkie Żale, adoracja krzyża. Bóg otwiera przed 

Tobą o wiele więcej. Możesz patrzeć na owoc, którym jest Jezusa, ba możesz się nim 

Karmić. Karm się często Eucharystią. Ona przywraca w Twoim sercu raj. Na nowo 

kwitnie w Tobie ogród.  

Tuż po grzechu Bóg szukał Adama, tak jakby powtarzał się ich codzienny rytuał, 

gdy razem spacerowali, trzymając się za dłonie. Zapewne miałeś w swoim życiu taki 

moment, kiedy trzymałeś Boga za rękę i spożywałeś owoce z drzewa życia. Byłeś 

szczęśliwy, że jest tak blisko, może pielgrzymka, oaza, szczególnie zapamiętana 

adoracja, wyjazd do Częstochowy, może był w Twoim życiu taki okres zakochania 

Bogiem, trzymaliście się za ręce, … Ale przyszedł moment, kiedy życie po prostu cię 

przygniotło, chcesz wrócić do początku, ale za bardzo nie wiesz jak. Zawsze ilekroć 

chcemy coś zmienić trzeba wrócić do początku, a gdzie jest mój początek? W tym 

wydarzeniu w ogrodzie, w momencie, w którym na scenie pojawił się wąż, który 

przekonuje Cię po dziś dzień, że Bóg chce ci coś zabrać, chce zabrać drzewo poznania, 

chce zabrać rodzinę, zdrowie… Chce ci wmówić, że jesteś takim ślepym sierotą. Kiedy 

po raz kolejny doświadczysz takiego momentu zawahania, niepewności – wróć do 

początku, kiedy chodziłeś z Bogiem za rękę, a wierzę, że każdy z nas ma taki moment. 

I pamiętaj On niczego nie zabiera, a daje wszystko. Kto oddaje się Jemu, otrzymuje 

stokroć więcej. I tak patrz na Jezusa ilekroć rozważamy Jego mękę, bo zdjęcie z nas 

obrazu ślepej sieroty wiele kosztuje, a przekonanie nas, że to wszystko z miłości – 

jeszcze więcej. 


