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29 Ludzkie zło i Boże dobro

Boże prowadzenie
W swej książce Wierzę trener Grant Reaff z Baylor University 

w Teksasie opisał wypadek, który wydarzył się na początku jego 
kariery trenera.

Pewnej nocy, z soboty na niedzielę, jego piłkarska drużyna 
wracała samolotem do Teksasu. Nagle okazało się, że maszyna 
uległa poważnej awarii. Pilot krzyknął, by wszyscy przygotowali 
się do awaryjnego lądowania. Kilka minut później samolot zarył 
się w ziemię. Owionęła go chmara iskier. W jakiś cudowny spo-
sób nie eksplodował i nikt nie został ranny.

Reaff upadł później na kolana w szatni piłkarskiej i tak się modlił:

Odnowienie Bożego planu zbawienia
Księga Rodzaju przedstawia plan Boży, a następnie jego stopnio-

we niszczenie przez człowieka dokonujące się w trzech etapach:
•  zniszczenie jedności między kobietą i mężczyzną (grzech Ada-

ma i Ewy), między człowiekiem i ziemią („przeklęta ziemia z twe-
go powodu”), a przede wszystkim jedności człowieka z Bogiem,
•  zniszczenie jedności między braćmi (grzech Kaina),
•  grzech ▶ bałwochwalstwa budowniczych wieży Babel.
Pierwotna jedność stworzenia, gdy człowiek żył w przyjaciel-

skiej relacji z Bogiem i bliźnim oraz w harmonii z przyrodą, 
uległa rozpadowi. Bóg podejmuje jednak proces pojednania 
zmierzający ku pełnej odbudowie Jego planu. W opowiadaniu 
o Józefie Egipskim widzimy, jak Bóg, mimo słabości ludzkiej na-
tury, realizuje swoje zamiary. 

Józef Egipski:
•  żyje w obecności Bożej,
•  po długich i trudnych doświadczeniach jedna się ze swoimi 

braćmi,
•  ma właściwy  stosunek  do  ziemi  i do cywilizacji, wykazuje 

mądrość polityczną i ekonomiczną, sprawiedliwie rozdziela do-
bra materialne, karmi wszystkich potrzebujących.

na podstawie: Carlo Maria Martini, Dwaj pielgrzymi 
na ścieżkach sprawiedliwości. Józef Egipski, Ignacy i... my

[...] rzekł Józef do swych braci: „Ja jestem Józef! Czy oj-
ciec mój jeszcze żyje?”. Ale bracia nie byli w stanie mu 
odpowiedzieć, gdyż na jego widok ogarnął ich strach. On 

zaś rzekł do nich: „Przybliżcie się do mnie!”. A gdy oni się przybli-
żyli, powtórzył: „Ja jestem Józef, brat wasz, to ja jestem tym, które-
go sprzedaliście do Egiptu. Ale teraz nie smućcie się i nie wyrzu-
cajcie sobie, żeście mnie sprzedali. Bo dla waszego ocalenia od 
śmierci Bóg wysłał mnie tu przed wami. Oto już dwa lata trwa głód 
w tym kraju, a jeszcze zostało pięć lat, podczas których nie będzie 
orki ani żniwa. Bóg mnie wysłał przed wami, aby wam zapewnić 
następców na ziemi i abyście przeżyli dla wybawienia wielu. Zatem 
nie wyście mnie tu posłali, lecz Bóg, który też mnie uczynił dorad-
cą faraona, panem całego jego domu i zarządcą całego Egiptu”.

Księga Rodzaju 45, 3-8
Jestem Józef, wasz brat

Józef był ukochanym synem patriarchy Jakuba. Powodowało 
to zazdrość, a nawet nienawiść braci. Któregoś dnia Józef opo-
wiedział ojcu i braciom o snach, w których cała rodzina klękała 
przed nim, oddając mu pokłon. Tego było braciom za wiele – 
postanowili go podstępnie zgładzić. Ostatecznie jednak sprze-
dali go kupcom zmierzającym do Egiptu. Ojcu zaś donieśli, że 
Józefa rozszarpał dziki zwierz.

W Egipcie Józef był najpierw niewolnikiem Potifara, urzędni-
ka faraona, następnie jego osobistym sługą, a wreszcie zarządcą 
domu. Na skutek intrygi żony Potifara trafił do więzienia. Został 
uwolniony, gdy wyjaśnił faraonowi sny zapowiadające siedem lat 
obfitości, po których miało nastąpić siedem lat niedostatku. Józef 
doradził też faraonowi, jak zabezpieczyć się przed głodem. Spodo-
bało się to faraonowi, dlatego ustanowił Józefa zarządcą całego kra-
ju. Przez siedem lat Józef gromadził w miastach zapasy żywności. 
Gdy nastały lata głodu, sprzedawał zboże ze spichlerzów faraona.

Po zboże przybyli do Egiptu również bracia Józefa, którzy go 
nie rozpoznali. Józef poddał ich próbie, a gdy zobaczył ich dobrą 
wolę, ujawnił, kim jest. Potem sprowadził swojego ojca, Jakuba, 
i całą rodzinę do Egiptu, aby żyła w dostatku.

na podstawie: Księga Rodzaju 37-50

Peter Cornelius, Rozpoznanie Józefa przez jego braci, 1816-17

Boże, daj mi 
zostać wielkim 
bramkarzem.

Piotrek! Ale ty w końcu 
wyjdź na boisko!
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• Historia Józefa ukazuje, że Bóg realizuje swój plan zba-
wienia ludzi mimo ich niewierności i grzechu.
• Bóg w swojej wszechmocnej Opatrzności może wypro-

wadzić dobro nawet ze skutków zła.
• Opatrzność Boża to opieka Boga nad wszystkim, co stworzył, 

a szczególnie nad człowiekiem, by go razem z całym stworze-
niem doprowadzić do pełnej doskonałości i ostatecznego celu.

• Opatrzność Boża działa również przez stworzenia. Bóg pozwa-
la ludziom współpracować w sposób wolny z Jego zamysłami.

Masz wiadomość!

SŁOWNIK

▶ bałwochwalstwo  – cześć oddawana bożkom pogańskim, bałwa-
nom; pogaństwo

Jeśli chcesz...
Przeczytaj w Księdze Rodzaju dzieje Józefa (Rdz 37-50). 
Zauważ, jak Bóg prowadził go przez kolejne wydarze-
nia jego życia. Zastanów się, jak Bóg prowadzi ciebie.

Refleksja i modlitwa
Pomyśl chwilę, czym byłby świat bez Bożego 
prowadzenia. Pomódl się w ciszy.

Panie, nasz Boże, Ty w swojej Opatrzności stworzyłeś świat 
i nieustannie troszczysz się o niego. Ty nie zrażasz się ludz-
kimi grzechami, ale nawet ze zła wyprowadzasz dobro, aby 
doprowadzić wszystkich do siebie. Proszę Cię, strzeż mego 
serca i prowadź mnie przez wszystkie wydarzenia moje-
go życia, abym coraz bardziej Ciebie poznawał i kochał. 
Amen.

Jak sądzisz?
Dlaczego Opatrzność Boża nie zapobiega całkowicie 
ludzkim cierpieniom?

„Oko Opatrzności”, odbitka graficzna z klocka 
drzeworytniczego dwustronnego, XIX w.

ZADANIE DODATKOWE

W świetle fragmentu Listu do Rzymian zinterpretuj wyobra-
żenie Opatrzności Bożej (drzeworyt „Oko Opatrzności”). 

„Wiemy też, że <Bóg> z tymi, którzy Go miłują, współdziała 
we wszystkim dla ich dobra [...]” (Rz 8, 28a).

PYTANIA I ZADANIA

1. Na podstawie tekstu Jestem Józef, wasz brat i fragmentu Pi-
sma Świętego opowiedz dzieje tytułowego bohatera w nar-
racji pierwszoosobowej (napisz je jako Józef). W opowia-
daniu weź pod uwagę, jak Józef rozpoznał w swoim życiu 
Boże prowadzenie.

2. Uzasadnij na podstawie tekstu Odnowienie Bożego planu 
zbawienia, że Józef swym życiem wypełniał Boży plan 
zbawienia.

3. Przeczytaj opowiadanie Boże prowadzenie. Podaj inne 
przykłady sytuacji ilustrujących określenie „szczęście 
w nieszczęściu”.

4. Z tekstu Opatrzność Boża wybierz jedno lub dwa zdania, 
które są najlepszą, twoim zdaniem, odpowiedzią na pyta-
nie czytelnika przywołane na początku tego tekstu. 

Opatrzność Boża
Kiedy czytam Ewangelie, wydaje mi się, że Bóg czasem z nas szydzi. 

Choćby te słowa, że wszystkie włosy na naszych głowach Bóg ma poli-
czone i że żaden nie spadnie bez Jego wiedzy. Co mi z tego, że Bóg wie, 
jeśli to nie zmienia faktu, że ja po prostu cierpię? (z listu czytelnika)

„Czyż nie sprzedają pięciu wróbli za dwa asy? A przecież żaden 
z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. U was zaś nawet 
włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się: jesteście 
ważniejsi niż wiele wróbli” (Łk 12, 6-7).

Ten ewangeliczny tekst mówi o Bożej Opatrzności. Nad dzie-
jami świata i nad każdym z nas czuwa Bóg, który jest kochają-
cym Ojcem. Nie trzeba się więc lękać, lecz patrzeć z ufnością 
w nieznaną przyszłość, nawet jeśli rysuje się ona w ciemnych 
barwach. Cierpienie przez to nie zniknie, jest nadal boleśnie re-
alne, ale człowiek ufa, że skoro Bóg je dopuszcza, niewątpliwie 
ma ono jakiś sens. A Bóg nie przestaje być blisko człowieka.

Warstwy ciemności, bólu i złej woli, jakie wniósł w ludzkie 
dzieje grzech, nie są w stanie zniweczyć obecności Ojca. Bóg jest 
naprawdę Panem świata i ostatecznym Celem historii. Wobec 
tego również w sytuacjach zawikłanych i tragicznie ciemnych 
należy Mu zaufać i za wszelką cenę starać się zachować wierność 
temu, co absolutne: „Szukajcie najpierw królestwa Boga i Jego 
sprawiedliwości”.

na podstawie: o. Jacek Salij OP, Szukającym drogi

Boże, wiem, że masz pewien plan, pewien zamiar wobec mojego 
życia i tych młodych ludzi. Nie znam go, ale... będę się starał wyryć 
w świadomości trenowanych przeze mnie w tym roku i w przyszło-
ści młodych ludzi przekonanie, że życie ma większy sens niż tylko 
kopanie piłki, że masz w stosunku do naszego życia pewien zamiar.

Mark Link SJ, Wyzwanie. Droga prawdy i życia (fragment)


