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REKLAMA W GALILEI

Ks. Piotr Przyborek: Czy Pan 

Jezus się uśmiechał?

Ojciec Leon Knabit: Chociaż 
Ewangelia nie mówi o tym wprost, 
to z pewnością tak! Śmiał się, cieszył. 
Wystarczy spojrzeć na fragmenty 
opowiadające o tym, jak Jezus bło-
gosławi i rozmawia z dziećmi. Nie-
możliwe jest przecież, żeby ich nie 
przytulił, nie uśmiechnął się. Tak 
samo wiemy, że bardzo przyciągał 
do siebie ludzi, którzy przez cały czas 
Mu towarzyszyli. Musiał się uśmie-
chać i to bardzo pięknie. Zresz-
tą jest coś takiego, jak uśmiech 
wewnętrzny. Jak nasz ojciec Piotr 
Rostworowski. On miał w sobie 
taką wewnętrzną radość. Może nie 
śmiał się wniebogłosy, ale wszyscy 
widzieli, że ma w sercu radość pły-
nącą z bycia blisko Boga. I Jezus miał 
właśnie w sobie taką radość.

Nawet wtedy, gdy cierpiał?

Nawet wtedy. Bo radość może iść 
w parze z cierpieniem. Tylko radość 
i smutek się wykluczają. Radość jest 
stanem ducha. Mogą być trudne 
doświadczenia, rozmaite smutki 
i cierpienie, ale one nie przekreślają 
wewnętrznego przekonania, że to  
wszystko ma sens. Trudno powie-
dzieć, że krzyż jest szczęściem. Ale 
kiedy spojrzymy na to wydarzenie 
głębiej, to widzimy, że spełnia 
się wola Boża. Jezus cierpiał na 
krzyżu, a jednocześnie był z tym 
całkowicie pogodzony. Bo kochał. 
I to miłością do końca (zob. J 13,1). 

 

Dlaczego zatem w chrześcijań-

stwie uśmiech, radość były 

zawsze trochę podejrzane albo  

przynajmniej na cenzurowa-

nym? Dlaczego w kościele nie 

wypada się śmiać?

Bardzo eksponowano mękę Pana  
Jezusa, a ofiara Mszy Świętej to ofia-
ra męki, śmierci i zmartwychwsta-
nia. Z tym że to zmartwychwstanie 
podkreśla się dopiero na końcu. Tak 
jak w życiu. Cierpień jest wiele, to  
nasza codzienność, a zmartwych-
wstanie dopiero potem: Umrzesz, 
to się dowiesz. W czasie Soboru  
Watykańskiego II przypomniano, 
że jest Pascha Krzyża (Pascha crucis) 
i Pascha zmartwychwstania (Pascha  

resurrectionis). Radość wielka. Był 
czas w życiu Kościoła, że w całym 
okresie paschalnym nie głoszono  
kazań, tylko wesołe opowiadania,  
czasem wprost dowcipy. Był to tak 
zwany risus paschalis – śmiech, hu-
mor wielkanocny. Radujmy się, bo  
Chrystus zmartwychwstał! Nic, tyl-
ko „Alleluja”, brawa i podskakiwanie. 
Wracając do wspomnianego sobo-
ru, to właśnie polscy biskupi przy-
pomnieli, że do radości idzie się 
przez krzyż. Przypomnieli o tym, 
bo przecież żyli w komunizmie, 
w prześladowanym Kościele.
To jest z pewnością bardzo wido- 
czna zmiana akcentu. Tak jak mówi-
my podczas Mszy Świętej: Głosimy  

śmierć Twoją Panie i wyznajemy 

Twoje ZMARTWYCHWSTANIE! To  
jest tajemnica paschalna, jej istota: 
po grzechu – łaska i przebaczenie; 

Czy Pan Jezus  
się uśmiechał?

Ojciec Leon Knabit to prawie 90-letni benedyktyn z Tyńca, który jest w nieustan-

nym ruchu. Do Gdyni-Orłowa, gdzie się spotkaliśmy, przyjechał z Częstochowy 

przez Warszawę, gdzie przy okazji nagrał program telewizyjny. Nieustannie 

ewangelizuje, głosi kazania, rozmawia z ludźmi. A przy tym nie jest napuszony  

i „ważny”. Wprost przeciwnie. Ojciec Leon to ciepły, uśmiechnięty zakonnik, któ-

ry ma spory dystans do samego siebie i dla wszystkich ma czas. Idealny kandydat 

do rozmowy o radości.

Chrystus Pantokrator,  

klasztor św. Katarzyny na Synaju
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Przejdźmy do Hioba. W codzien-

nym życiu często stajemy przed 

dylematem związanym z nieza-

winionym cierpieniem. Widzi-

my człowieka wiernego Bogu, 

który doświadcza cierpienia  

i smutku, a z drugiej strony 

spotykamy ludzi nieprawych, 

którym świetnie się powodzi  

i wydają się nie mieć żadnych 

problemów.

Już Sofar odpowiada Hiobowi na  
ten dylemat: Czy nie wiesz, że radość 

występnych jest krótka? (Hi 20,4-5).  
Można powiedzieć, że ten wy-
stępny podobny jest do ściętego  
kwiatu, który pięknie pachnie, ale 
tylko przez jakiś czas. Tymczasem  
wiernych Bogu można ukazać jako  
kwiat zakorzeniony. Wielu teolo-
gów mówiło o tym, że zło jest tak 
krzykliwe i tak się rozpanoszyło, 
bo jego czas jest krótki. Jego czas 
się skończy, a dobro się nie skończy. 
Dlatego zło szaleje. Akcentuje swo-
ją obecność, wszędzie się pokazuje. 
Nieprawi muszą wszystkim pokazać:  
Jak nam jest dobrze! Tymczasem  
jest to jak taniec na Titanicu. Titanic  
zła tonie, a dobro ocaleje. 

Czy przykazania (prawo Boże) 

mogą być źródłem radości, czy 

raczej są ciężarem i przeszkodą 

na drodze do niej?

Proszę spojrzeć na bogatego mło-
dzieńca, który przybiega do Jezusa  
i pyta Go o doskonałość. Miał 
wszystko, a jednak czegoś mu w ży-
ciu brakowało. Odszedł zasmuco-
ny, gdyż nie odważył się pójść za  
Jezusem. Być może bał się o swo-
je dotychczasowe, wygodne życie. 
Wiele lęków w życiu człowieka 
bierze się nie stąd, że my to życie za 
bardzo kochamy, ale że się go bo-
imy. Chcielibyśmy żyć tylko w po-
łowie. Nie ponosić konsekwencji 
naszych wyborów, nie angażować 
się zbytnio. Czerpać z życia wy-
łącznie przyjemność i żyć tylko dla 
siebie. Owszem, radość łączy się 
z przyjemnością, i to jest dobre, ale 
przyjemność sama w sobie, jak to 
precyzuje św. Tomasz z Akwinu, 

po śmierci – życie – po ciemności – 
światłość.
Pyta chłopca w piątej klasie 
ksiądz katecheta, może nie za bar-
dzo mądry: „Co Pan Jezus myślał, 
gdy wisiał na krzyżu?”. Chłopiec 
odpowiada: „Gwiżdżę na was. I tak 
trzeciego dnia zmartwychwstanę!”.
Przepraszam za wyrażenie, ale tu  
zawarta jest głębsza teologia. Jezus  
miał wizję uszczęśliwiającą. I świa-
domość zwycięstwa, które prowa-
dzi przez krzyż. Poczekaj chwilę 
Człowieku Jezusie! Już niedługo.  
Bo jeżeli Bóg stał się człowiekiem,  
to po ludzku miał dosyć. I niektórzy 
tak mówią: Bóg stał się człowie-
kiem, cierpiał raz, i to Mu wystar-
czyło. Ale nie! Bo Bóg przecież 
cierpi w każdym człowieku, i to  
cierpi w człowieku aż do końca  
świata. Tak samo męczennicy czę-
sto żartowali sobie, przebywając 
już w miejscu kaźni, bo byli pewni  
zbawienia.

Wrócę do tego, co Ojciec mówił 

o opozycji istniejącej pomię-

dzy radością a smutkiem (nie 

cierpieniem!). Estera, kiedy 

modli się o uratowanie Żydów,  

mówi: Obróć smutek nasz w radość, 

abyśmy życiem wielbili Twoje imię  

(Est 4,17b). Czy zatem Bóg może 

posługiwać się również smut-

kiem, aby po jego doświadcze-

niu człowiek odnalazł radość, 

docenił ją i zwrócił się ku Bogu?

Święty Paweł wyraźnie mówi o tym, 
że można zasmucić się ku nawró-
ceniu (zob. 2 Kor 7,8-9). Istnieje 
bowiem jeszcze inny rodzaj smut-
ku – smutek ku rozpaczy. Tymcza-
sem bojaźń Boża, czyli potoczne 
powiedzenie „bój się Boga!”, ozna-
cza, że ja się boję, że obrażam Boga, 
Jego miłość. Tego, który mi do-
bro wyświadczył. Czyli jestem swe-
go rodzaju świnią. Dlatego się boję. 
Smutek z powodu grzechu. Nie uda-
ło mi się. Smutno, że mi nie wycho-
dzi. I wtedy wołam do Pana Boga: 

„Rozraduj serce moje”. Uradowałem 

się, gdy mi powiedziano, pójdziemy 

do Domu Pana (Ps 122,1). Przyję-
ci przez Boga. Smutek więc wiąże  
się wyłącznie z grzechem. Nic  
innego nie powinno być dla wie- 
rzącego powodem do smutku.  
Tylko grzech – mój albo cudzy.
To nie znaczy oczywiście, że mam 
się cieszyć, jak słyszę, że maho-
metanie wyrżnęli dziesięć czy 
dwadzieścia osób: „Bogu dzięki, 
poszli do nieba”. Pan Jezus przy 
Łazarzu płakał, chociaż za piętna-
ście minut go wskrzesił. To jest 
ludzkie. Pan Jezus dał nam pra-
wo do płaczu. Dał prawo do smutku. 
To samo w Ogrójcu. Też się smucił. 
I łzy wylewał.
Prawdziwe człowieczeństwo musi  
wartościować wszystkie pasje, jakie  
są w życiu: gniew, smutek, ra-
dość, pewność siebie. To wszystko 
trzeba umieć ku dobremu obrócić.  
Według planu Bożego. Bo grzech 
pierworodny to wszystko pokrę-
cił. To, co jest dobre, nazwał złem, 
a zło dobrem. Reakcje człowieka są 
często niezrównoważone, niepro-
porcjonalne, nieprawdziwe. I dopie-
ro w Chrystusie, niejako na nowo, 
zostało to wszystko przekształco-
ne przez Jego odkupieńczą śmierć. 
Dlatego Pismo Święte mówi: Gnie-

wajcie się, ale nie grzeszcie (Ef 4,26).  
Gniew jest tutaj tym uczuciem, 
w które człowiek wpada. Ale i on 
wkrótce mija. I co dalej? Grzechem 
jest pozostawanie w stanie nie-
zgody: Ja tego nigdy nie zapomnę! 
Nigdy nie przebaczę! Poprzez prze-
baczenie, które jest łaską Boga, moż-
na to wszystko odwrócić i naprawić.
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jest bliższa grzechowi niż cnocie. 
Można podać przykład: Nie ma nic 
złego w wypiciu kieliszka alkoho-
lu, ale jeśli wypiję litr, to ta sama 
przyjemność zamienia się w niechęć, 
w złość na siebie itd. Trzeba uważać 
na przyjemności, żeby się od nich 
nie uzależnić. Wystarczy spojrzeć 
na dzisiejszą nagonkę w formie re-
klam: Kupuj, kupuj, bo trzeba! To 
dobre, to piękne. Tamto smaczne. 
Pogoń za doznaniem, za przyjem-
nością. Jeśli one nie przekraczałyby 
granic radości, to proszę bardzo, ale 
jeżeli stają się nałogiem, albo wpę-
dzają kogoś w grzech, to już coś jest 
nie tak.

I wtedy może pojawić się przesyt 

i przechodzimy od przyjemności 

do przekleństwa?

Niestety tak. Bardzo często czło-
wiek nadrabia wtedy miną. Wystar-
czy spojrzeć na homoseksualistów. 
Wielu z nich po cichu narzeka. 
Chciałoby się wyzwolić. Nie umie, 
nie potrafi. A świat mówi: nie, nie 
wolno leczyć, nie wolno pomóc, bo 
on jest seksualny inaczej. A przecież 
tu zwyczajnie odzywa się natura, 
która została zachwiana i wypa-
czona przez człowieka. Ona przy- 
nosi chwilową przyjemność, ale nie 
przynosi radości, ponieważ to jest 
nieprawda. Homoseksualizm to jest 
nieprawda. Picie alkoholu w nad-
miarze to jest nieprawda. Jest on 
po to, żeby rozweselić, a nie żeby 
się schlać. Walnięcie niewinnego 
człowieka w łeb jest nieprawdą, zaś 
napomnienie z miłości, bo zasłużył, 
jest obowiązkiem. Ale rąbnę, żeby 
się wyżyć – nie wolno! Pojawia się 
chwilowa ulga, przyjemność, ale po-
tem przychodzi refleksja i wyrzuty 
sumienia. Dobrze jest, gdy człowiek 
jest wyczulony na wyrzuty sumienia. 
Wtedy staje przed Bogiem zawsty-
dzony niczym pies, który nie posłu-
chał swego pana i pobiegł tam, gdzie 
nie powinien. A jak się nie jest wy-
czulonym? Brnie się coraz bardziej. 
I potem, kiedy przychodzi starość, 
pojawia się refleksja: to zrobiłem, 
a tego nie. Często wtedy jednak nie 
ma już siły i czasu, żeby przeprosić, 
naprawić. I przyjemność posiadania 

przewagi, pieniędzy, seksu już się 
kończy.

Syrach mówi o bojaźni Pańskiej, 

która zadowala serce, daje wesele, 

radość i długie życie (Syr 1,12). Na 

czym ta bojaźń polega?

Na tym, żeby nie obrazić Pana Boga. 
On mnie ukochał nade wszystko, 
a ja Mu robię wbrew. To się łą-
czy ze zwyczajną kulturą. Kultura 
człowieka wymaga, by powiedzieć 
dziękuję, gdy ktoś uczynił mi jakieś  
dobro. A ja jestem niewdzięczny. 
Moje nieuszanowanie tego, co Pan 
Bóg zrobił dla mnie, jest niewdzięcz-
nością. I to jest bardzo przykre.  
Jezus uzdrowił dziesięciu trędowa-
tych (por. Łk 17,11-19), a tylko je-
den powrócił, by Mu podziękować. 
A gdzie była reszta? I ten, który po-
dziękował, wrócił szczęśliwy, pod-
skakując z radości. On się śmiał. Nie 
wierzę, że przyszedł do Pana Jezusa, 
deklamując regułkę ze smutną miną. 
Nie! On krzyczał. Jeszcze może wy-
ściskał Go. I to jest radość. I ją na-
leży okazywać. Znam ludzi świąto-
bliwych, którzy się nie uśmiechają, 
ale są tak pogodni, że każdy widzi, 
że  im dobrze z Bogiem i dobrze 
z ludźmi. I że mają ogromny dy-

stans do samego siebie, wynikający 
ze świadomości własnej marności. 
Wspomniany już ojciec Rostwo-
rowski dał mi trzy rady, gdy zosta-
łem proboszczem parafii tynieckiej: 
nie chciej naprawić całego zła na 
świecie, zostaw coś Panu Bogu; nie 
chciej załatwić wszystkich spraw, 
zostaw coś tym, którzy przyjdą po 
tobie; i nie chciej uczynić ludziom 
nieba na ziemi, bo nie będą tęsknić 
za prawdziwym.

Syrach, kontynuując rozważa- 

nie, zwraca uwagę na radość 

płynącą z relacji: Kto czci ojca, ra-

dość mieć będzie z dzieci (Syr 3,5).

Dobroć procentuje. To jak ze żniwa-
mi. Lepiej zasiejesz, to będziesz miał 
lepsze plony. Zasiejesz byle co, albo 
oszczędnie, to zbiory nie będą obfi-
te. Ale jeżeli rzucasz szczodrobliwie, 
z radością, to wygląda to zupełnie 
inaczej. Przecież radosnego dawcę mi-

łuje Bóg (2 Kor 9,7). I wtedy radość 
się pomnaża. I dzięki nam radować 
się może wielu ludzi. Bo człowiek 
radosny dobrze służy innym. Wte-
dy mówi się o nim, że jest duszą to-
warzystwa, gdziekolwiek się pojawi, 
sprawia, że ludzie się uśmiechają!
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Tego nie wiem, bo jeszcze tam nie 
byłem. Piękne jest to, że Pan Bóg 
zawsze wychodzi grzesznikowi na-
przeciw. Nawet go uprzedza! Dla-
tego wystarczy zrobić krok, a Pan 
Bóg czeka, żeby przyjąć człowieka. 
Stąd płynie radość świętych, dla 
których nic nie jest ciężarem, bo 
trwają w Bogu. Im bliżej Boga, tym 
większy pokój serca. A pokój stabi-
lizuje radość. Bo wtedy działa Duch 
Święty, którego owocem jest miłość, 

radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość,  

dobroć, wierność, łagodność, opanowanie  

(Ga 5,22-23). Człowiek uśmiechnię-
ty budzi zaufanie, ponurak – nie.

Na czym polega radość w pełni?

Im bliżej Boga, tym bliżej pełni. 
Święty Augustyn powiedział: Nie-

spokojne jest serce moje, dopóki nie 

spocznie w Bogu. Jeżeli człowiek chce 
posiadać radość bez Boga, to nic 
z tego. Człowiek napełnia się Bo-
giem jak naczynie. Im więcej Boga, 
tym większa radość. I wtedy czło-
wiek afirmuje swoje istnienie. Wi-
dzi, że jest ono dobre, a wszystko, co 
mu się przydarza, ma sens. Wyra-
zem tego są słowa różnych piosenek, 
choćby: Jesteś radością mojego życia. 
Te piosenki zawierają duży ładunek 
prawdy na wszelkie tematy etyczne. 
O radości, smutku, miłości, obojęt-
ności. Zupełnie inaczej, gdy popeł-
niam grzech. Grzech jest smutny, 

Przejdźmy do Mesjasza. Mamy 

Izajaszowe proroctwo mesjań- 

skie: Naród kroczący w ciemno-

ściach ujrzał światłość wielką; nad 

mieszkańcami kraju mroków świa-

tło zabłysło. Pomnożyłeś radość, 

zwiększyłeś wesele. Rozradowali się 

przed Tobą, jak się radują we żniwa,  

jak się weselą przy podziale łupu  

(Iz 9,1-2). Podobny akcent poja-

wia się w czasie zwiastowania 

narodzin Jana Chrzciciela, gdy 

anioł mówi do Zachariasza: Nie 

bój się Zachariaszu! Twoja proś-

ba została wysłuchana: żona twoja  

Elżbieta urodzi ci syna, któremu 

nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie 

radość i wesele; i wielu z jego naro-

dzenia cieszyć się będzie (Łk 1,13-14). 

Skąd ta radość?

To radość zwycięstwa i spełnienia 
nadziei. Nie chodzi jednak o nadzie-
ję wygranej w totka, albo że znajdę 
dobrą żonę. To jest nadzieja osta-
tecznego zwycięstwa. Wszystko 
to, co Pan Bóg obiecywał, całe  
Pismo i Prorocy, się spełniło i speł-
nia w moim życiu. To jest radość. 
Bo człowiek jest stworzony do przy-
jemności i radości, a nie do cierpie-
nia. To zostało zniszczone przez 
grzech pierworodny i radość została 
przetrącona przez cierpienie i mój 
smutek. Albo czyjś smutek. Czasem 
to nie ja cierpię, ale ktoś inny. I nie 
mogę na to patrzeć obojętnie. Gdy 
kogoś biją na przykład. Może tro-

chę żartobliwy przerywnik: „Mosze, 
tyś podobno wczoraj w lesie w pysk  
dostał? – Też mi las! Trzy drzewka…”.

Jeden z piękniejszych fragmen-

tów Ewangelii, to ten relacjonu-

jący radość Jezusa po powrocie 

Jego uczniów z misji. Wtedy Jezus 

rozradował się w Duchu Świętym 

(Łk 10,21). Czy Ojciec jest w sta-

nie powiedzieć, jak mogła wy-

glądać ta radość? Co się wtedy 

działo z Jezusem? To musiała 

być radość nie z tej ziemi.

To jest to, czego ani ludzkie oko nie wi-

działo, ani ucho nie słyszało (1 Kor 2,9).  
Pewne rzeczy przekraczają naszą 
wyobraźnię. Święty Paweł mówi, 
że pewne doświadczenia dostępne 
są tylko w widzeniach. Możliwe do 
doświadczenia tylko przez objawie-
nie. To tak, jak Bernadetta w Lour-
des, która zobaczyła Matkę Boską, 
a potem porównała swoje widze-
nie z tym, co rzeźbiarz wyrzeźbił, 
i ręce załamała. Podobnie było ze 
św. Faustyną i obrazem Jezusa  
Miłosiernego wykonanym przez 
malarza. Skoro świat jest taki pięk-
ny, to co dopiero jego Stwórca?

A na czym polega radość aniołów 

w niebie z grzesznika, który się 

nawraca?
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a przyjemność, jaką ewentualnie 
przynosi, jest – jak mówiliśmy – nie-
trwała. Mija i pozostawia uczucie 
niedosytu, albo wręcz obrzydzenia.

A radość w cierpieniu? Dlaczego 

święty Paweł, będąc najprawdo-

podobniej w więzieniu, zaleca 

prześladowanym Filipianom: 

Radujcie się zawsze w Panu; jesz-

cze raz powtarzam: radujcie się!  

(Flp 4,4)? Czy tak się da?

To Pawłowe wołanie płynie z głę-
bokiego przeświadczenia, że Bóg 
jest, że wszystko jest w Jego ręku 
i że wszystko jest dobre. Ludzie 
mają prawo do tego, żeby być 
transparentnymi, przezroczystymi. 
Im czystsze sumienie, tym bardziej 
nie lękam się być sobą przed drugim 
człowiekiem. Jeśli coś jest nie tak,  
to zaczyna się nadrabianie miną. 
A Pan Jezus mówi: nie bądźcie ob-
łudnikami. Kiedyś biskup był na 
wizytacji i pytał rektora o pewnego 
księdza. I dostał taką odpowiedź: 

„Dobry ksiądz, dobry, ale aktor z nie-
go”. Czasem ludzie zakładają co-
raz to nowe maski: Dla przyjaciół 
co innego, w pracy co innego, dla 
dziewczyny, chłopaka co innego. 
I cały czas odgrywają role. Człowiek 
cały czas czegoś się boi, przed czymś 
ucieka. Trudno jest zdjąć maskę 
i powiedzieć: jestem sobą, taki, jaki 
jestem. To właśnie jest prawdziwa 
pokora. Bo duma bez pokory to py-
cha, a pokora bez dumy to podłość. 
A więc radość w każdej sytuacji, bo 
dzieje się wola Boża!

Czyli duma może być nawet 

wtedy, kiedy jestem prześlado-

wany? Nawet gdy przykładają 

człowiekowi miecz do szyi, tak 

jak w wypadku współcześnie 

prześladowanych chrześcijan? 

Duma, która pozwala mi rado-

wać się z tego, kim jestem. Co 

wcale nie znaczy, że jestem zado-

wolony z tego, że mnie prześla-

dują. Chrześcijanie przecież nie 

są masochistami.

To wszystko dlatego, że są wyższe 
wartości. Dlaczego poświęcam ży-
cie? To jest pytanie. Pro eis – tak, 

jak Pan Jezus: Za nich poświęcam 
moje życie. Chrystus rozradował się. 
To jest łaska. Pan Bóg współpracuje 
z człowiekiem i jest obecny również 
w jego cierpieniu. Wspiera i daje 
siłę.

Czy Ojciec Leon jest człowie-

kiem radosnym?

Ufam, że tak. To jest sprawa stanu 
łaski uświęcającej. Jeśli masz czyste 
sumienie, to możesz mieć trudno-
ści, kłopoty, problemy i – mimo to –  
doznawać pokoju serca. A jeśli nie 

masz czystego sumienia, to nic ci 
nie pasuje. Tak więc czyste sumie-
nie to jest poziom „zero”, na którym 
dopiero można budować pełnię! 
Moja radość płynie ze spełnionego 
życia. Czy ja przypuszczałem w 1953 
roku, chodząc po Otwocku jako po-
czątkujący gruźlik, że mając 88 lat 
będę jeszcze nagrywał programy 
w telewizji? I to jeszcze nie zanosi 
się na koniec...

Dziękuję za rozmowę.

fot. Robert Krawczyk


