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1.  
Światło słów Boga 

Zanim cokolwiek wydarzyło się w Ŝyciu Ma-
ryi, zanim narodziło się, a nawet zanim się 
poczęło to Dziecko, które uczyniło z nas 
dzieci Boga, wpierw było Słowo Zwiasto-
wania. Ono poprzedziło wszystkie wyda-
rzenia zbawcze, których dokonał Jezus 
Chrystus. Jan w swojej Ewangelii, zresztą 
na samym jej początku, napisał: 

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, 
i Bogiem było Słowo. Ono było na początku 
u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez 
Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było 
Ŝycie, a Ŝycie było światłością ludzi, a światłość 
w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła 
(J 1,1-5). 

Jan przeciwstawia światło i ciemność, 
dzień i noc. A noc to najpierw symbol sił 
mroku, sił demonicznych, a dalej sfera ludz-
kiego cienia – tego, co wyparte, i co ujawnia 
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się nieśmiało tylko we snach. To oceany oni-
rycznych marzeń, które kłócą się z prawdą 
świata realnego, ale na swym zmąconym 
i chaotycznym dnie ukrywają zaskakujące 
rozwiązania. Noc jest bezsłowna, cicha, mil-
cząca, głucha, nawet złowieszcza. Bóg, stwa-
rzając noc, nie nazwał jej dobrą (Rdz 1,4-5). 
Słowo jest światłem, a więc po pierwsze: wy-
jaśnieniem. Jest jak dzień, wszystko w nim 
jasno widzimy, w odróŜnieniu od ciemnej 
nocy, w której pogrąŜeni jesteśmy „w snach”, 
w marzeniach lub koszmarach, w idealnych 
wizjach albo potwornych lękach.  

Sen bowiem jest metaforą trwania 
w złudzeniach – albo zbyt idealnie ma-
rzymy o sobie, albo przeraŜamy się ob-
sesyjnymi lękami – najczęściej to właśnie 
sen pokazuje nam nasze najgłębiej skry-
wane uczucia. Sen Adama, sen Jakuba, sen 
Samuela, sen Józefa i cały ciąg owych bib-
lijnych snów tworzy kolekcję obrazów od-
noszących się do kondycji człowieka, który 
nie zna całej prawdy i dopiero przebudzenia 
ją odkrywają. Często te przebudzenia są sko-
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jarzone z objawieniem się Boga w Słowie. 
Kto nie przyjmuje Słowa Boga, jest zdany 
na te dwie skrajności: albo idealizuje i naiwnie 
wyobraŜa sobie, Ŝe moŜna zbudować Ŝycie 
bez rusztowania krzyŜa z samym Chrystu-
sem, albo trwa w lęku i najokropniejszych 
przewidywaniach, czyniąc z cierpiętnictwa 
krzyŜ bez Chrystusa. Te skrajności bywają 
dla wielu ciemną nocą. śyć w skrajnościach 
to być w kryzysie, w koszmarze, w letargu. 
To o wiele gorsze niŜ po prostu śnić.  

Dlatego na początku powinno być Słowo, 
wyjaśnienie Ŝycia. Wyjaśnienie, czyli inte-
lektualne wytłumaczenie, jest tylko jakimś 
wąskim aspektem objawienia, bo objawienie 
odsłania Boga w szerszym wymiarze niŜ 
tylko intelektualny. Nie tylko wyjaśnia czło-
wiekowi jego samego w aktualnej sytuacji, 
ale równieŜ pozwala mu pojąć siebie w po-
nadczasowym powołaniu.  

 Sobór ostrzegał nas w Dei Verbum, by 
nie oddzielać Objawienia od Zbawienia. 
A skoro Objawienie do nas dociera przez 
słowo i czyny Jezusa, to co objawia sen Jó-
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zefa? Albo jego przebudzenie? Wszak to 
równieŜ słowo i dzieło Boga! Józef budzi 
się, ale to przebudzenie jest ściśle powiązane 
z usłyszeniem Słowa od Boga. Zwiastowa-
nie Józefowi przyniosło przebudzenie. Ma-
ryja nie przeŜywała w chwili zwiastowania 
Ŝadnego przebudzenia – nie  musiała wy-
chodzić z jakichkolwiek ciemności. Anioł 
powiedział do Maryi Słowa, które ją jedynie 
zmieszały. Powiedział Słowa dobre, naj-
lepsze, jakich nigdy dotąd Maryja w swym 
Ŝyciu nie słyszała, a jednak przeraŜające. 
Czy potrafiłaby przyjąć cień tej tajemnicy 
Wcielenia bez promienia Słowa BoŜego, 
a więc bez wyjaśnienia? (grecki tekst mówi, 
Ŝe Duch Święty miał Ją ocienić – „moc Naj-
wyŜszego ocieni Cię”; Łk 1,35). W chwili, 
gdy Światłość tego świata do Niej wstępuje, 
ogarnia Ją cień. Cień troski Boga, cień skro-
mności, cień tajemnicy, ale zapewne równieŜ 
cień ciemności wiary, znany zarówno Janowi 
od KrzyŜa, jak i Matce Teresie z Kalkuty. 
Czy potrafiłaby przyjąć Słowo – Syna Bo-
Ŝego, bez słowa, którym Bóg wyjaśnił Jej 
wszystko to, co miało nastąpić? Nie moŜesz 
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niczego przyjąć od Boga, ani nawet samego 
Boga, jeśli wpierw nie przyjmiesz Jego 
Słowa. Jezus jest egzegezą, ale i egzegetą, jak 
pisze Henri de Lubac! Słowo jest na po-
czątku, wyprzedza wszelkie działanie, wy-
przedza kaŜdy krok, decyzje, wydarzenia, 
sytuacje, doznania, a nawet historię.  
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2. 
Cień Miriam  
i sen Józefa 

Miriam, choć zostaje ocieniona, nie zostaje 
przez Biblię ukazana jako człowiek, który 
trwa w nocy. Jej zwiastowanie nie dokonało 
się we śnie. Inaczej jest z Józefem. Anioł 
przychodzi do niego podczas snu. Zestawie-
nie ze snem Adama, jego „głębokim snem” 
hmdrt (TARDEMAH), jest jak najbardziej 
na miejscu. Adam pierwsze słowa wypo-
wiada po odkryciu Ewy, po jej stworzeniu, 
czyli po swoim przebudzeniu! (Rdz 2,21-
23). Sen był brakiem słowa; słowa objawiły 
mu Ewę! Ewa zrodziła w nim pierwsze 
słowa! Podobnie jak u Józefa, przebudzenie 
Adama owocuje odkryciem wartości kobiety 
przy jego boku. Ale czy tylko chodziło o od-
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krycie kogoś, bez kogo Ŝycie wydaje się 
puste? Józef tkwi w ciemnościach, z których 
wyprowadza go anioł, wyjaśniający słowem 
połoŜenie, w jakim się znalazł. Łaska często 
wydaje się z początku niełaskawa dla czło-
wieka. 
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3. 
Śnić,  

czyli zbliŜać się do uzdrowienia 

Jak wiemy choćby z psychologii, sen ma 
swoje znaczenie uzdrawiające, uŜyteczne, 
lecznicze.  

Hebrajskie słowo „sen” !lx (HELOM) 
oznacza zarówno śnić, jak i uzdrawiać! 
Informuje nas o tym, co mamy w sobie 
głęboko zepchnięte, nienazwane, nieświado-
me, a więc w jakimś sensie nieuzdrowione. 
Człowiek we śnie widzi swoje stłumione 
uczucia, ale jakŜe często ich po prostu nie 
rozumie. A nawet, jeśli wydaje mu się, Ŝe je 
rozszyfrował, to i tak nie ma pewności, czy 
sam siebie dobrze rozumie. Nasza wewnę-
trzna cenzura sprawia, Ŝe we śnie pewne 
uczucia i prawdy, które się bardzo boimy 
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nazwać słowem, przybierają symboliczne 
kształty albo nawet występują w formie za-
przeczeń. Sen jest po to, Ŝebyśmy zobaczyli, 
z czego powinniśmy się uwolnić dzięki prze-
budzeniu, które utoŜsami się z nazwaniem, 
czyli zdefiniowaniem w słowach. Sen jednak 
niczego nie rozwiązuje, najwyŜej informuje 
nas o tym, Ŝe coś jest nierozwiązane, niena-
zwane i niewyjaśnione. Sen to mimo wszy-
stko irracjonalny świat. Sen moŜe być teŜ wy-
razem ospałości Ŝyciowej. Sen to trwanie 
w ciemnościach i złudzeniach. Sen bywa ma-
rzeniem, które się bierze za rzeczywistość. 
Bywają zdrowe choroby i sny tak ciemne 
i złudne, bez których nie docenilibyśmy prze-
budzenia i światła. Z tego punktu widzenia 
sen jest swoistym uzdrowieniem, gdyŜ de-
maskuje w nas to, co chore w naszym myś-
leniu i niedojrzałe w uczuciach, albo ze-
pchnięte w piwnicę pamięci. 
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