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Dodatkowe Czytania 

Dodatkowe Czytania na Kol Nidrej  

1. Podróż 

Jest pewna opowieść, która przytaczana jest w każdej kulturze, w każdej religii, w podaniach 

ludowych, w legendach oraz w naszych snach. Jest to opowieść o wędrówce bohatera lub bohaterki  

w poszukiwaniu skarbu. Choć każda wersja jest nieco inna, wszystkie są tak naprawdę takie same. 

Bohater zostaje oderwany od zwykłego życia – gdy widzi płonący krzew lub gdy słyszy głos mówiący 

mu „lech lecha”, „Idź! Dla własnego dobra, idź!”  

Doświadczy wielu przygód; po drodze spotka przeciwnika, który będzie chciał zniweczyć jego plany, 

oraz przyjaciela, który przyjdzie mu z pomocą. Pod koniec dotrze do bram świata podziemnego czy też 

do świata bogów: Jonasz we wnętrzu ryby, Mojżesz wspinający się do nieba, aby otrzymać Torę. Dzięki 

szczęściu, umiejętnościom lub z czyjąś pomocą nasz bohater przekracza próg i wstępuje do tajemniczej 

krainy mroku i piękna, gdzie skrywać ma się poszukiwany przez niego skarb. Jest to kraina, w której nie 

obowiązują zwyczajne zasady; odkryje w niej, że napotkany podczas podróży wróg i przyjaciel to  

w rzeczywistości jedna i ta sama osoba, która czasem okazuje się być też strażnikiem skrywającego się 

w tym tajemniczym świecie skarbu. Nasz bohater dostaje skarb lub musi go wykraść, następnie 

rozpoczyna zaś podróż powrotną do znajomego świata.  

Przy wyjściu pojawia się moment zawahania – po co wracać z raju czy też ze świata podziemnego do 

pełnej ograniczeń ludzkiej rzeczywistości? Coś jednak wypycha lub przyciąga go z powrotem, jego 

skarb – ów sekret, którego zdobycie wymagało tak dużego trudu i odwagi – musi bowiem trafić w ręce 

ludzkości. Wędrówka bohatera dobiega końca i życie zaczyna się na nowo – nieco zmienione w wyniku 

doświadczenia, jakie przypadło mu w udziale. Niezależnie od tego, czy opowieść ta będzie 

odśpiewywana w formie średniowiecznej ballady, opowiadana jako legenda, odgrywana na nowo 

podczas uroczystości religijnych czy też jeśli poskłada się ją z różnych fragmentów biblijnych i midraszy 

pochodzących z naszej własnej tradycji – jest to w pewnym sensie opowieść o wędrówce każdego  

z nas, którą podejmujemy po to, aby odkryć, kim jesteśmy i jaki sens ma nasze życie.   

Raz do roku wyruszamy w taką wyprawę wraz z całym ludem Izraela – wszyscy razem i każdy z osobna. 

Kiedy? W Ten Dzień, Dzień Pokutny, dzień śmierci w ramach życia. Jest to dzień, w którym nosimy kitel, 

białą szatę, która pewnego dnia posłuży nam za całun. Jest to dzień, w którym zaprzestajemy jeść, pić, 

smakować i wydalać. To dzień, w którym świat się wycofuje, my zostajemy zaś wyzwoleni, aby 

wyruszyć w naszą osobistą podróż odkrywania.  

Podczas Dnia Pokutnego odprawianych jest pięć głównych nabożeństw – są one niczym pięć części 

symfonii lub pięć etapów wędrówki do miejsca, w którym odnaleźć mamy nasz skarb, aby następnie 

powrócić do codziennego, zwyczajnego świata.  

Podróż rozpoczyna się od wezwania. Nie ma w nim ani dramaturgii krzewu Mojżesza, ani jasności 

Bożego wezwania skierowanego do Abrahama. Jest to raczej dręczący nas niepokój  wywołany 

kartkami noworocznymi, nagłym zalewem zaproszeń na spotkania rodzinne, nadejściem nowej pory 
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roku, przypominającymi ogłoszeniami w synagodze, nagłym napływem próśb z żydowskich instytucji 

dobroczynnych lub wszelkim innym rodzajem przeróżnych oficjalnych i nieoficjalnych wskazówek 

sugerujących, że nadchodzą Straszne Dni i że nadszedł czas na coroczną wizytę w synagodze lub co 

najmniej na krótkie poświęcenie uwagi temu szczególnemu okresowi. Skoro – z takiego czy innego 

powodu – Żydzi wciąż przybywają podczas tego okresu, aby świętować, oznacza to, że na swój własny 

ukryty sposób wezwanie odciągające nas od życia codziennego wciąż zdolne jest nas poruszyć, nawet 

jeśli tylko na krótką chwilę, choćby marginalnie, nawet, jeśli czynimy to z pewną niechęcią.  

Zostajemy wezwani do stawienia się przed Sądem. Zasiadamy na ławie oskarżonych, zeznając pod 

przysięgą. A Bóg jest sędzią. Bóg jest świadkiem. Bóg występuje w roli powoda, Bóg wezwie nas też na 

ogłoszenie wyroku. W Bożym Sądzie nie ma niedopatrzeń ani roztargnienia, Bóg nie jest bowiem 

stronniczy i nie bierze łapówek. Zostajemy wytrąceni z naszego powszedniego życia, pełnego 

kompromisów i pół-prawd, wykrętów i hipokryzji, walki o utrzymanie naszego miejsca w „porządku 

dziobania” oraz o to, aby zachować jakieś wartości w zdezorientowanym i wywołującym  mętlik  

w głowie świecie. Przez tę jedną krótką chwilę możemy powiedzieć prawdę. Bez obaw, że zostaniemy 

wyśmiani i że nikt nas nie zrozumie, bez konieczności przepraszania lub udawania, że jesteśmy kimś, 

kim wcale nie jesteśmy – możemy w końcu stanąć ze sobą twarzą w twarz.  

Kol Nidrej mówi nam, że słowa płynące z naszych ust nie zawsze zgadzają się z medytacjami, które 

wypływają z naszego serca. Przypomina nam to, że rozdźwięk pomiędzy naszą wewnętrzną jaźnią  

a naszymi zewnętrznymi słowami i czynami ma znaczenie wykraczające poza nasze własne prywatne 

rozterki, odzwierciedla bowiem podstawowy rozdźwięk zachodzący w całej naszej tkance społecznej. 

Fakt, że w życiu prywatnym odrzucamy prawdę na temat nas samych przekłada się następnie na 

hipokryzję w wymiarze publicznym. Zanim poprosimy, aby Bóg osądził społeczność, musimy domagać 

się najpierw sądu nad nami samymi. Na początku Jom Kipur wykonujemy pierwszy krok na drodze do 

wyswobodzenia się z zewnętrznej warstwy obojętności, bezduszności i odruchu samoobrony – 

warstwy, którą nauczyliśmy się nosić w ciągu dnia. (Rabin Dr Jonathan Magonet) 

Tszuwa w tradycji 

2. „Kto dokona tszuwy, policzone mu to będzie tak, jak gdyby poszedł do Jeruzalem, odbudował 

Świątynię, wzniósł ołtarz i złożył wszystkie ofiary nakazane przez Torę. [Psalm mówi bowiem:] ‘Ofiarą 

Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym  i   zgnębionym  nie wzgardzisz, Boże’ (Ps 51, 19)”.  

 (Raba do Księgi Kapłańskiej 7, 2)   

 

3. „Bóg pozostaje blisko nawet wtedy, gdy my się oddalamy” (Raw Abraham Izaak Kuk) 

 

4. „Kto naprawdę chce się oczyścić z grzechu, ten otrzymuje pomoc z nieba” (Talmud Babiloński, 

Szabat 104a) 

 

5.  Najświętszy Jedyny, niech będzie błogosławiony, rzekł do Izraela: „Moje dzieci, pokażcie mi choćby 

jedną małą szczelinę dla skruchy, malutką niczym główka igły, a Ja otworzę wam bramy, przez które 

przejadą największe wozy”. (Szir Haszirim Raba 5, 3) 
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6.  „Aby skłonić innych do skruchy, schodzę po wszystkich szczeblach, aż osiągnę ich poziom. Wtedy 

przywiązuję skraj mojej duszy do skraju ich duszy, i w ten sposób nasze dusze wspólnie żałują za 

grzechy”. (Rabi Zusja z Annopola) 

 

7. „Tszuwa to coś więcej niż rozliczanie się z dobrych i złych uczynków, jakie popełniamy w życiu. 

Tszuwa to wyraz egzystencjalnego pragnienia świata, aby zbliżyć się do Boga”. (R. David Samson) 

 

8. „Popełniane przez nas grzechy – to nie one są najgorsze. W końcu pokusa jest silna, a ludzie słabi. 

Wielkim przewinieniem każdego z nas jest to, że moglibyśmy się w każdej chwili odwrócić, lecz tego 

nie czynimy”. (Rabi Simcha Bunim Bonhart)    

 

9. „Odnalezienie Boga nie jest celem samym w sobie, lecz początkiem”. (Franz Rosenzweig) 

 

10.  „Jacy piękni i dobrzy byliby ludzie, gdyby co wieczór przed zaśnięciem przywołali sobie przed oczy 

wydarzenia całego dnia i dokładnie się zastanowili, co w ich własnych uczynkach było dobre, a co złe. 

Mimowolnie próbuje się wtedy codziennie na nowo poprawiać samego siebie; z czasem bez wątpienia 

dużo się dzięki temu osiągnie. Każdy może to uczynić. Nic to nie kosztuje, a może pomóc. Kto tego nie 

potrafi, musi się nauczyć i doświadczyć, że ‘ciche sumienie sprawia, że stajemy się silni’”. (Anne Frank) 

 

11. „Bądź święty w sposób właściwy ludziom; bądź święty radząc sobie z pokusami, jakich 

doświadczają zwykli ludzie. B-g ma już wystarczająco dużo aniołów”. (Menachem Mendel z Kocka) 

12. „Ten, kto wyrzeka się prawa do zemsty [nie nalega na zemstę, do której ma prawo], temu niebiosa 

wybaczą wszystkie grzechy” (Talmud Babiloński, Megila 28a //Rosz Haszana 17a//B. Joma 23a i 87b) 

13. „Jeśli ktoś doznał krzywdy, to nawet jeśli winowajca nie prosił o przebaczenie, skrzywdzony i tak 

powinien prosić Boga, aby okazał współczucie winowajcy, tak jak Abraham modlił się do Boga za 

Awimelecha, a Hiob za swoich przyjaciół. Rabi Gamliel rzekł bowiem: Niech będzie to dla ciebie znak, 

że ilekroć okazujesz współczucie, Miłosierny [Bóg] okaże współczucie tobie”. (Miszna; Baba Kama 9, 

29-30). 

 

14. Człowiek w swoim życiu 

Człowiek nie ma w życiu czasu, by mieć czas na wszystko. 

Nie ma tylu pór roku, by przeznaczać porę roku na każdy cel.  

Kohelet mylił się w tej kwestii. 

Człowiek musi kochać i nienawidzić w tej samej chwili,  

Śmiać się i płakać tymi samymi oczyma, 

Tymi samymi dłońmi rzucać kamienie i je zbierać,  

Miłować na wojnie i wojować w miłości. 

Nienawidzić, przebaczać, pamiętać i zapominać, 
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Porządkować i wprowadzać zamęt, jeść i trawić to, na co historia potrzebowała wielu, wielu lat.   

Człowiek nie ma czasu. 

Gdy zgubi, poszukuje, gdy znajdzie, zapomina, 

Gdy zapomina, kocha, gdy kocha, 

zaczyna zapominać. 

Jego dusza zaprawiona jest w boju, jego dusza jest profesjonalistką.  

Tylko jego ciało pozostaje na zawsze amatorem. 

Próbuje i chybia celu, wszystko mu się miesza, niczego się nie uczy,  

Upojone i ślepe w swych rozkoszach i cierpieniach. 

Umrze tak, jak figi umierają na jesieni, 

Pomarszczony, obarczony własnym ciężarem, słodki;  

liście usychają na ziemi, 

Gołe gałęzie wskazują miejsce, 

Gdzie jest czas na wszystko.                 (Jehuda Amichaj) 

 

15. Widuj 

Za to, że nie wsłuchujemy się w Twój głos, który w nas rozbrzmiewa 

Za to, że wypieramy się potrzeb naszej duszy 

Za to, że uczyniliśmy świat naszym bogiem 

Przebacz nam, odpuść nam, daruj nam nasze grzechy. 

Za to, że nie jesteśmy wobec samych siebie sprawiedliwi 

Za to, że dajemy pieniądze, lecz nie dajemy samych siebie  

Za to, że wzruszamy ramionami  

Przebacz nam, odpuść nam, daruj nam nasze grzechy. 

Za to, że zrzucamy winę na innych 

Za to, że wykorzystujemy innych do własnych celów 

Za to, że zrzucamy z siebie odpowiedzialność 

Przebacz nam, odpuść nam, daruj nam nasze grzechy. 

Za to, że nie zachowujemy się jak dorośli 

Za to, że wierzymy tylko w to życie 

Za to, że zapominamy o wieczności 

Przebacz nam, odpuść nam, daruj nam nasze grzechy. 

Za to, że żywimy urazy i pamiętamy zniewagi. 

Za to, że nie potrafimy odpuścić. 

Za to, że wyzbywamy się nadziei.  
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Przebacz nam, odpuść nam, daruj nam nasze grzechy. 

Za to, że czynimy Boga na nasz własny obraz 

Za naszą hipokryzję i przekonanie o własnej nieomylności 

Za profanowanie tego, co święte 

Przebacz nam, odpuść nam, daruj nam nasze grzechy. (MRJ machzor, s. 305) 

 

16.  Widuj 2 

Za to, że zgrzeszyliśmy wobec Ciebie, uchylając się i stosując uniki, bo nie chcieliśmy zmierzyć się z 
prawdą;  

Za to, że godziliśmy się na hipokryzję i oszustwo, bo nie mieliśmy odwagi przemówić;  

Za to, co przemilczeliśmy lub wykonaliśmy pobieżnie; za nasze wymówki;  

Przebacz nam, odpuść nam, daruj nam nasze grzechy. 

Za to, że dokarmiamy nasze ciała, lecz głodzimy nasze dusze; 

Za to, że ingerujemy w dusze innych, ignorując zarazem ich potrzeby; 

Za to, że zrzucamy z siebie odpowiedzialność, za wyrzuty i wzajemne oskarżenia; 

Przebacz nam, odpuść nam, daruj nam nasze grzechy. 

Za naszą niemądrość, naszą głupotę i podwójne standardy; 

Za to, że dostrzegamy te wady tylko u innych, nigdy w nas samych; 

Za nasze samozadowolenie, które nas oślepia, za przekonanie o własnej nieomylności, które czyni nas 
gorszymi ludźmi;  

Przebacz nam, odpuść nam, daruj nam nasze grzechy. 

Za wyrachowanie w okazywaniu życzliwości i za to, że mierzymy naszą litość; 

Za dobroczynność bez serca i modlitwy bez uczuć; 

Za wystawianie rachunku za miłość;  

Przebacz nam, odpuść nam, daruj nam nasze grzechy. 

Za wszystkie zignorowane prośby i za odmowy;  

Za uczucie, które umarło i za miłość, która przemieniła się w gorycz; 

 Za plany, które się rozmyły, za ideały, które zaniedbaliśmy i za szanse, które przepadły;  

Przebacz nam, odpuść nam, daruj nam nasze grzechy. 

Za to, że obawiamy się zmian i odnowy; za brak wiary; 

Za to, że modlimy się na głos, lecz nie chcemy słuchać; 

Za to, że jesteśmy swoim najgorszym wrogiem; 

Przebacz nam, odpuść nam, daruj nam nasze grzechy.     (MRJ machzor s. 305) 
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Dodatkowe czytania na Jom Kipur (poranek) 

1.   „Jak ważna jest noc Jom Kipur – czas ciszy pomiędzy śpiewami i modlitwami? To dziwny czas, gdy 

odczuwamy ciężar czasu. Wszystkie zwykłe rozpraszacze, takie jak pójście na kawę z przyjaciółmi, 

oglądanie telewizji lub rozrywki innego rodzaju są wykluczone – albo z powodu naszych przekonań, 

albo przez swoisty dyskomfort związany z naruszaniem zasad – a może chodzi po prostu o nastrój? Ta 

pierwsza chwila silnego dyskomfortu, gdy zmuszeni jesteśmy polegać na własnych zasobach  

i rezerwach – niespotykane doświadczenie w naszym wypełnionym zajęciami i zgiełkiem życiu. To 

pierwsza chwila pokusy podczas podróży – wypełnić czas albo zostać przezeń wypełnionym; odwrócić 

się z niecierpliwością lub pójść dalej, aby ominąć poczucie obcości, znudzenia i ciszy.  

Podczas porannego nabożeństwa zanurzamy się głębiej w wewnętrzny język tego dnia. Jest to miejsce, 

gdzie nasza własna, jednostkowa osobowość miesza się z osobowością Izraela. Świat zewnętrzny 

oddala się jeszcze bardziej. Doświadczamy i odgrywamy na nowo dramat naszego ludu z dnia,  

w którym spotkał on Boga. Stoimy, poddając się sądowi. Słyszymy jednak przy tym dziwny język: ofiary, 

kozły, kapłani, rytuały, białe ubrania i czerwona krew. Jest to język symboli pochodzących z odległego 

świata – a jednak skrywa on tajemnicę naszego istnienia jako ludu, naszych wartości, naszego celu oraz 

odnowy naszego zadania.  

Powołaniem Abrahama było służenie za wzór nowego człowieczeństwa – troskliwy, współczujący, 

sprawiedliwy. Poddawany był próbom, dzięki którym stawał się jeszcze lepszy; podobnie było z jego 

potomkami, którzy mieli rozrosnąć się i stać się narodem, również i oni służąc za wzór Bożej woli  

w obojętnym i wrogim świecie. Otrzymali ziemię – mikrokosmos świata – i zostali zobowiązani, aby jej 

służyć i ją chronić, aby dbać o ziemię, o siebie nawzajem oraz o wszystkich, którzy na niej żyją.   

Jeśli odniesiemy sukces, uratujemy świat. Jeśli odniesiemy porażkę, świat będzie zagrożony. W ten 

dzień dokonujemy rachunku sumienia. To, czego wymaga się od nas w ten dzień, jest więc bardzo 

proste, jest to jednak zarazem najtrudniejsze ze wszystkich zadań – abyśmy szczerze ocenili samych 

siebie jako naród: w jakiej mierze udaje nam się wypełniać nasze zadanie, czy dobrze traktujemy się 

nawzajem, czy dobrze traktujemy naszych przyjaciół, czy dokładamy starań, aby przekonać do siebie 

naszych wrogów.  

Nasza historia zdaje się składać z nieustannych niespodzianek. Za każdym razem, gdy udało nam się 

ustalić wolę lub miejsce przebywania Boga, okazywało się, że Bóg wymaga od nas czegoś zupełnie 

innego, czegoś zupełnie nowego. Gdy słup obłoku ruszał dalej, musieliśmy podążać za nim – kto został 

z tyłu, gubił się na pustyni. Obłok znajdował się następnie przez jakiś czas w Świątyni, lecz potem 

wyruszył w dalszą drogę. Przez krótki czas obłok przebywał w Jeruzalem, lecz Jeruzalem zostało 

zniszczone. Zawsze gonimy więc za obłokiem, dopiero po fakcie uświadamiając sobie, że nie 

dostrzegliśmy nowego zadania, którego się od nas wymaga. Za to właśnie prosimy o przebaczenie – za 

to, że wpadamy w pułapkę nawyku; za to, że jesteśmy pobożni w kwestiach, które nie mają znaczenia; 

za to, że zapominamy o tym, kim jesteśmy.  

Odśpiewujemy więc poematy, śpiewamy hymny i odmawiamy wyznania, z sensem lub bez, starając się 

przebić przez warstwy ochronne, które wznieśliśmy wokół naszych dusz. Są one naszą codzienną 

ochroną przeciwko niebezpiecznemu światu – czasem środki ochronne stają się dla nas jednak bardziej 

rzeczywiste niż skrywająca się pod nimi dusza. Jeśli wyznawać będziemy więc grzechy, których nigdy 
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nie popełniliśmy, to nie wystarczy powiedzieć, że mówimy głosem całego Izraela, grzechy te mógł więc 

popełnić ktoś inny.   

W Jom Kipur wypowiadamy bowiem zbyt wiele słów – z naszych ust wydobywa się tysiące, może setki 

tysięcy słów. Im więcej mówimy, tym mniejsze mają one znaczenie. Tak samo jak tajemnicą pozostaje 

dla nas język rytuałów świątynnych, tak samo słowa wypowiadane w Jom Kipur pozbawione zostają 

wszelkiego znaczenia. Tak, jak gdybyśmy starali się osiągnąć punkt wykraczający poza słowa, gdy coś  

w naszym wnętrzu zwraca się do Boga, przemawiając w swoim własnym języku. Wszystkie rytuały  

i recytacje służą jedynie temu, aby odsunąć zagradzające nam drogę ograniczenia: nasze 

przyzwyczajenia, konwenanse i strach”. (Rabin dr Jonathan Magonet, machzor MRJ, s. 342) 

 

2. „Ima Szalom rzekła: Wyniosłam taką oto naukę z domu mojego ojca: Wszystkie bramy [do Boga, 

nawet bramy modlitwy] są zamknięte, za wyjątkiem bramy zranionych uczuć [które Bóg słyszy i na 

które natychmiast reaguje]”. (B. Baba Mecja 59b) 

3. „Ben Zoma rzekł: Kto jest mądry? Ten, kto uczy się od wszystkich. Kto jest silny? Ten, kto tłumi 

swoje złe skłonności... Kto jest bogaty? Ten, kto jest zadowolony z tego, co ma... Kto jest szanowany? 

Ten, kto szanuje innych”. (M. Awot 4, 1) 

4. „Ben Azaj mawiał: Nie gardź żadnym człowiekiem i nie uznawaj niczego za niemożliwe; bo nie ma 

takiego [człowieka], którego czas by nie nadszedł, nie ma też takiej rzeczy, która nie miałaby swojego 

miejsca”. (M. Awot 4, 2) 

5.  „Jest siedem rodzajów pietystów: popisujący się, wyniosły, księgowy, skąpy, wyrównujący krzywdy, 

pełen bojaźni i miłujący.  

Popisujący się obwieszcza swe dobre uczynki całemu światu. 

Wyniosły mówi: ‘Poczekaj na mnie. Jestem [zajęty], wypełniam bowiem przykazania!’  

Księgowy spłaca każdy dług [czyli grzech] wypełniając jakieś przykazanie. 

Skąpy mówi: ‘Z tej garstki, którą mam, cóż mogę przeznaczyć na wypełnianie przykazań?’ 

Wyrównujący krzywdy mówi: ‘Powiedz mi, jaki popełniłem grzech, a wypełnię przykazanie, aby go 

zrównoważyć’.  

Pełen bojaźni [naśladuje] Hioba, miłujący [naśladuje] zaś Abrahama; Bóg najbardziej umiłował zaś 

miłującego [który naśladuje] Abrahama”. (Talmud Jeruszalmi, Brachot 9, 5) 

6. „Oto dwa ważne słowa, które otwierają drzwi: ‘Przepraszam/przykro mi’. Niektórzy sądzą, że ich 

wypowiedzenie równoznaczne jest z przyznaniem się do winy, ale niekoniecznie tak musi być. Może 

nam być przykro, że jakaś znajomość została zerwana. Może nam być przykro, że nie łączy nas już  

z jakąś osobą więź tak bliska, jak kiedyś. Może nam być przykro, że druga osoba czuje się zraniona. 

Czasem druga strona może nie być jeszcze gotowa. Konieczne mogą być trzy próby; dwie pierwsze 

mogły być jednak potrzebne właśnie po to, aby nastąpiła ta trzecia; często ludzie niechętnie wykonują 

pierwszy krok, po tym pierwotnym geście obie strony mogą jednak znaleźć wspólną płaszczyznę. 

Czasem wydaje nam się, że relacja z drugą osobą musi być dla nas albo wszystkim, albo niczym. Albo 
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łączy nas pełne zaufanie, albo nie ma sensu, abyśmy kiedykolwiek jeszcze ze sobą rozmawiali. Jest też 

jednak pośrednia możliwość. Z drugą osobą może łączyć nas więź, która nie będzie już wprawdzie 

równie głęboka, jak niegdyś – wciąż łączyć będzie nas niemniej jednak pewna relacja”. (Barbara E.B. 

Meyer) 

7.  Do wielu z nas nie przemawia specjalnie teologia opisująca Boga, który nagradza/karze nas  

w bezpośredni, zamierzony sposób. Niespecjalnie może nam też odpowiadać teologia, która przewija 

się przez całą liturgię Strasznych Dni: Bóg, który dosłownie występuje jako sędzia i decyduje o naszym 

losie w oparciu o jakość naszej tszuwy (skruchy). Możliwa jest jednak również inna interpretacja: a jeśli 

karą za grzechy nie jest wcale straszna, praktyczna konsekwencja w postaci odwracającego się od nas 

Boga? A jeśli konsekwencją jest samo odwracanie się? Co, jeśli prawdziwą karą za grzechy jest swoiste 

wygnanie duchowe, przerwanie więzi lub przynajmniej osłabienie naszego poczucia Bożej obecności? 

Wedle tej interpretacji Bóg nie odwraca się od nas w gniewie, aby nas zranić i ukarać. Skrywające się 

oblicze Boga jest raczej automatyczną i przeraźliwą konsekwencją tego, iż zboczyliśmy z właściwej 

drogi i dokonaliśmy złych wyborów. Im bardziej oddalamy się od najlepszej wersji samych siebie, tym 

trudniej jest nam odczuwać Bożą obecność – dostrzegać oblicze Boga.  

Jeśli zgodzimy się z tą interpretacją, wówczas bardzo wyraźne staje się znaczenie, jakie słowo „tszuwa” 

posiada dla naszych duchowych przygotowań. Tszuwa (dosłownie: „odwracanie się”, „powrót”) czy też 

skrucha są w istocie wysiłkiem podejmowanym po to, aby powrócić do skrywającego się oblicza Boga. 

Jak możemy zaś poszukiwać tego oblicza? Szukamy oblicza Boga, gdy z trudem powracamy do naszego 

prawdziwego i najlepszego „ja”. Tora ostrzega nas, że porzucenie najlepszej wersji nas samych 

sprawia, że oblicze Boga coraz bardziej się przed nami skrywa. Nasza tradycja obiecuje jednak również, 

że w momencie, gdy podejmiemy prawdziwy, długotrwały, odważny wysiłek, aby powrócić do 

najlepszej wersji samych siebie, wówczas oblicze Boga zacznie nam się objawiać na nowo”. (Jonathan 

Kraus) 

8. Wiersz bez tytułu; autorka: Ewa Polińska-Mackiewicz (Gdańsk, 2008?) 

* * *  

Rabbi Kalman Shapiro of Piaseczno 

says the enemy sought not to kill the Jews  

but to kill God  

who is still there thanks to them  

God’s guardians 

and witnesses  

* * *  

rabbi Kalman Szapiro z Piaseczna 

mówi że wróg nie chciał zabić żydów  

a Boga 

który jest ciągle dzięki nim 

Jego strażnikom 

i świadkom 

 

 

9. „Niech nie wystarcza ci mowa twoich ust i myśli w twoim sercu; niech nie wystarczają ci wszystkie 

obietnice i dobre słowa płynące z twoich ust i wszystkie dobre myśli, jakie kryją się w twoim sercu; 

Musisz powstać i zacząć działać!” (Rebe z Kocka) 
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10. „Jeżeli ja jestem, ponieważ to ja jestem, a ty jesteś, ponieważ to ty jesteś, wówczas ja jestem ja,  

a ty jesteś ty. Jeżeli natomiast ja jestem ja, ponieważ ty jesteś ty, a ty jesteś ty, ponieważ ja jestem ja, 

wtedy ja nie jestem ja, a ty nie jesteś ty”  (Rebe z Kocka) 

11. Wybacz swoim bliźnim ich przewinienia; 

Aby twoje grzechy zostały wybaczone, gdy będziesz się modlił.  

Czy można żywić gniew wobec bliźniego, a jednocześnie prosić Boga o uzdrowienie? 

Czy można nie mieć zmiłowania dla bliźniego, a jednocześnie modlić się za własne grzechy?  (Ben Sira) 

 

12. Łzy, Halina Birenbaum (Herclijja, 1967) 

Tears 

they say that they are bitter 

pungent, they choke, suffocate 

they burn eyes, cause wrinkles 

everyone is afraid and ashamed of them 

they are considered a sign of weakness, effeminacy 

an expression of adversity, sickness, mourning 

people run away from their sight, hide behind them 

for me it is much worse when they are not there 

when their source dries out 

this means that I am numb 

that nothing can move or affect me anymore 

that I don't know how to worry or how to be glad 

that I have given up the fight 

that nothing is left to conquer, desire or experience 
anymore 

it means that I don't care about anybody 

and no one cares about me 

therefore I am a stone 

a living corpse 

for me tears are necessary 

I have to feel their burning fire under my eyelids 

feel their wet warm trace on my face 

that cramp in my throat 

Łzy 

mówią że są gorzkie 

gryzące duszą dławią 

wypalają oczy żłobią zmarszczki 

boją się ich wstydzą 

uważają je za znak słabości 

zniewieścienia 

wyraz żałoby nieszczęścia choroby... 

uciekają przed ich widokiem 

ukrywają je 

dla mnie najgorzej wtedy 

gdy ich nie mam 

gdy wysychają we mnie ich źródła 

znaczy to że już nie czuję 

nie umiem się wzruszać 

nie umiem się cieszyć ani martwić 

znaczy że o nic nie walczę 

nie zdobywam niczego 

niczego nie pragnę nie doznaję 

nie obchodzi mnie nikt 

i ja nie obchodzę innych 

a więc kamień – trup za życia! 

mnie są konieczne łzy 
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that shiver in my body 

that quickened heart beat before they appear 

I have to feel their welcome beneficial warmth 

that burning pain of bitterness, indignation or protest 

I have to see them in other people's eyes 

like a reflection and a response of their emotions 

which are in me and grow in others toward me 

for me tears are very precious 

they are a cleansing form of life's evil dust 

from mediocrity, weariness, contempt 

a rebirth 

renewal 

tears are sincerity, the truth, human sufferings 

but also human gladness 

tears can show human soul 

often hurt, wretched and embittered 

but often radiant, rejoiced 

never stone hearted 

for me tears are necessary to feel alive 

to show that I have a heart 

and that I am truly a human being 

muszę czuć ich gryzący płomień 

za powieką 

ich mokry ciepławy ślad na policzku 

i ten skurcz krtani, dreszcz ciała 

przyśpieszone bicie serca poprzedzające 

przyjście łez – 

muszę czuć dobre ciepło ich serdeczności 

i palący ból ich goryczy oburzenia protestu 

muszę je widzieć 

w oczach drugiego człowieka jako 

odzwierciadlenie i oddźwięk wzruszenia 
które 

jest we mnie 

i rodzi się w drugim dla mnie 

dla mnie łzy to skarby 

to oczyszczenie z kurzu życiowego zła 

codzienności pogardy zmęczenia 

łzy dla mnie są odrodzeniem narodzeniem 

łzy to szczerość prawda 

to cierpienia ludzkie i ludzkie szczęście 

łzy to dusza ludzka 

nieraz zraniona zgorzkniała zbolała 

a nieraz radosna promienna 

nigdy kamienna – 

mnie konieczne są łzy 

by czuć w pełni 

że żyję posiadam serce 

i jestem na prawdę 

Człowiekiem 

 

13. „Gdy Menachem Mendel z Kocka miał pięć lat, zapytał swojego ojca: ‘Gdzie mieszka Bóg?’ Ojciec 

odparł mu na to: ‘Bóg jest wszędzie!’ Rebe odrzekł: ‘Nie! Myślę, że Bóg mieszka tylko tam, gdzie się Go 

wpuści’”.  
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14. Spotkanie Boga może być bardzo proste. Jeśli nie jest proste – żaden głos nie przemawia, gdy 

milczymy, żadna dłoń nie zwraca się ku nam, by z ufnością spotkać naszą, wówczas powinniśmy zadać 

sobie poniższe pytania, błąd może bowiem leżeć po naszej stronie.  

Być może Bóg nie może objawić nam swej prawdziwej, Boskiej tożsamości, gdyż my też nie jesteśmy 

tak naprawdę sobą, naszym prawdziwym ja, wobec Boga. Nie modliliśmy się do Boga jako ludzie, 

którymi naprawdę jesteśmy – byliśmy tym, kim sądzimy, że powinniśmy być, bądź jakimi chcą nas 

widzieć inni, lub wedle naszych wyobrażeń co do tego, jakimi chciałby widzieć nas Bóg. Ten ostatni 

warunek jest najtrudniejszy do odrzucenia, kryje się za nim bowiem albo błąd, albo bluźnierstwo.   

Być może spotykamy Boga, lecz Go nie rozpoznajemy. Bóg może przemówić do nas w przypadkowym 

urywku zdania, które akurat gdzieś usłyszymy, poprzez zabłąkaną myśl, która zaświta nam nagle  

w głowie lub poprzez słowo z modlitewnika, które głęboko nas poruszy. Być może pozostawiliśmy dla 

Boga otwarte tylko boczne drzwi. Innych wejść broniliśmy i zaryglowaliśmy je, Bóg musiał więc 

wkradać się do nas niczym złodziej pod osłoną nocy.  

Być może nie podoba nam się to, co Bóg do nas mówi, boimy się jednak do tego przyznać, udajemy 

więc, że nigdy nie spotkaliśmy Boga. Faktycznie, nie mogliśmy spotkać Boga, gdyż Bóg jest tylko pewną 

ideą. Unikanie Boga jest jak najbardziej naturalne, gdyż w obliczu Boga nasz sukces może wydać się 

porażką, a nasze ambicje niczym innym jak pyłem.  

Być może jesteśmy zadowoleni z naszego życia i nie chcemy spotkać Boga. Wypowiadamy więc nasze 

modlitwy i odśpiewujemy nasze hymny, aby uniknąć chwil milczenia, gdyż to właśnie w ciszy 

rozbrzmiewa głos Boga.  

Być może nie pozwoliliśmy Bogu, aby nas osądzał, gdyż sami osądziliśmy już wcześniej Boga  

i przewidzieliśmy z wyprzedzeniem słowa, jakie może wypowiedzieć. Bóg może nas kochać bardziej, 

niż wiemy; Bóg może znać nas lepiej, niż znamy samych siebie. Bóg może nas wciąż jeszcze zaskoczyć.  

Być może jesteśmy przerażeni tym, gdzie Bóg może nas zaprowadzić. Bóg może nas wysłać z dala od 

domu naszego ojca, może wysłać nas na pustynie; Bóg może kazać nam wędrować przez czterdzieści 

lat, może kazać nam znaleźć poczucie bezpieczeństwa w tym, czego nie możemy dotknąć. Czy jeśli 

będziemy się modlić, Bóg da nam taką odwagę, jakiej potrzebujemy?   

Spotkanie Boga może być proste, nic się jednak nie wydarzy, jeśli nie będziemy tego chcieli. Boga 

można odnaleźć pod warunkiem, że Go poszukujemy. Bóg pozwoli nam znaleźć Bożą obecność, jeśli 

będziemy jej szukać z całych naszych sił” (Rabin Lionel Blue) 

 

15. Wyznanie; Pierwszy krok do naprawienia wyrządzonej krzywdy. 

 Choć wyznanie grzechów i naprawienie wyrządzonych krzywd możliwe jest w każdym czasie, to Jom 

Kipur jest dniem, w którym skupiamy się na recytowaniu tego typu wyznań. Znane pod hebrajską 

nazwą „Widuj”, wyznanie wypowiadane w Jom Kipur to publiczny i wspólnotowy akt odmawiany  

w liczbie mnogiej. Prosimy o przebaczenie za straszne grzechy, których większość z nas nie popełniła.  

W Jom Kipur odmawiamy dwa rodzaje wyznań: długie wyznanie zwane „Al Chet” (Za grzech) oraz 

krótkie, alfabetyczne wyznanie, znane po prostu jako „Widuj” (wyznanie).  
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W judaizmie chcący okazać skruchę grzesznik musi wyrazić swój żal za grzechy za pomocą słów: musi 

wyznać swoje grzechy, zanim Bóg je wybaczy. Ściśle mówiąc, wyznanie zostanie przyjęte nawet wtedy, 

gdy wypowie się krótką i prostą formułę: „zgrzeszyłem”, stworzono jednak i wykorzystywano też 

bardziej złożone formuły. Majmonides (Tszuwa r. 1-2) głosi, że im dłużej grzesznik wyznaje swoje 

przewinienia, tym lepiej, proponuje też jednak standardową formułę: „O, Boże! zgrzeszyłem, 

popełniłem niegodziwość, zawiniłem wobec Ciebie dopuszczając się takich i takich czynów. Żałuję 

tego, co zrobiłem i jest mi wstyd; nigdy więcej tego nie uczynię”. 

Choć żydowscy apologeci twierdzą, że w judaizmie wyznanie win skierowane jest tylko i wyłącznie do 

Boga, i choć prawdą jest, ogólnie rzecz biorąc, że żydowscy nauczyciele patrzą z niezadowoleniem na 

publiczne wyznawanie grzechów, uznając je za bezwstydne (toczy się na ten temat dyskusja w 

Talmudzie w traktacie Brachot 34b), nieprawdziwe jest jednak twierdzenie, że w żadnej wersji 

judaizmu niespotykane jest wyznanie grzechów skierowane do drugiego człowieka.  

W kręgu XIII-wiecznych niemieckich pietystów – twórców Sefer Hasidim – pojawia się koncepcja 

wyznawania grzechów duchowemu mentorowi, „ojcu-spowiednikowi”, który wyznaczałby 

grzesznikowi pokutę do odprawienia. Sefer Hasidim w pełni zdaje sobie sprawę, że Talmud patrzy  

z niezadowoleniem na wyznawanie grzechów innym ludziom, utrzymuje jednak, że nie dotyczy to 

sytuacji, gdy wyznanie wypowiedziane jest dyskretnemu mędrcowi, któremu można zaufać, że nie 

rozgłosi tego grzechu na zewnątrz i który może pouczyć grzesznika, jak powinien odpokutować za 

popełnione przez siebie grzechy. Można doszukiwać się tu wpływów chrześcijańskich, praktyka ta ujęta 

zostaje jednak w formie żydowskiej. Również w niektórych wersjach chasydyzmu zalecane jest 

wyznanie grzechów skierowane do mentora, w tym przypadku mistrza chasydzkiego, cadyka.   

Mistrz chasydzki Elimelech z Leżajska (1717-87) pisze w swoim zbiorze porad duchowych: „Człowiek 

powinien powiedzieć swojemu mentorowi, który uczy go drogi do Boga, lub choćby zaufanemu 

przyjacielowi, wszystkie złe myśli, które przychodzą mu do głowy, a które stoją w sprzeczności z naszą 

świętą Torą, które zła skłonność zaszczepia w jego umyśle i sercu, czy to wtedy, gdy studiuje Torę lub 

modli się, lub gdy leży w łóżku, lub o dowolnej innej porze w ciągu dnia. Nie powinien niczego ukrywać 

przez wzgląd na wstyd. Gdy będzie mówił o tych sprawach, a zatem zaktualizuje ich potencjał, 

wówczas zła skłonność straci nad nim władze i będzie miała mniej sił, aby kusić go w przyszłości... Oto 

wspaniałe antidotum na złą skłonność.  

Wyznanie grzechów stanowi nieodłączną część liturgii Jom Kipur. W różnych momentach nabożeństw 

w tym wielkim Dniu Pojednania kantor oraz kongregacja powtarzają standardowe wyznanie,  

w niektórych kongregacjach towarzyszy im zaś radosna melodia. Baal Szem Tow ująć miał to 

następująco: „Osoba, która zmywa brud z podłogi w pałacu króla, słodko śpiewa, gdy wykonuje swoją 

pracę”.  

Pierwotnie nie istniała jedna ustalona forma wyznawania grzechów w Jom Kipur, każdemu 

człowiekowi pozostawiono wybór, aby dał wyraz swemu wewnętrznemu zranieniu na własny sposób. 

Z czasem wprowadzono jednak oficjalne wyznanie grzechów, w ramach którego różne grzechy 

wymienione zostają w kolejności alfabetycznej. Forma alfabetycznego akrostychu głęboko zadziwiała 

wielu autorów. Czy nie podważa to ogólnego celu wyznania, gdy przemienia się ono w czysto 

mechaniczny akt, pozbawiony związku z własnymi uczuciami i przeżyciami? Wedle jednej  

z odpowiedzi, w czasach przed drukowanymi modlitewnikami forma alfabetyczna miała pomagać  
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w zapamiętaniu formuły wyznania. Inny powód mający wyjaśnić wprowadzenie oficjalnej formuły jest 

taki, że gdy cała kongregacja wypowiada tę samą formułę wyznania grzechów, jednostce oszczędza się 

wstydu, jakiego mogłaby doświadczyć, gdyby ktoś usłyszał przypadkiem jej własną listę grzechów.  

W tym kontekście przytaczane jest powiedzenie talmudyczne, wedle którego w czasach Świątyni ofiara 

przebłagalna za grzechy zabijana była w tym samym miejscu co ofiara całopalna – po to, aby nie 

narażać grzesznika na publiczne zawstydzenie. Każdy zachęcany jest jednak, aby podczas odmawiania 

standardowej kongregacyjnej formuły wyznania grzechów myślał o swoich własnych przewinieniach. 

(Rabin dr Louis  Jacobs w: The Jewish Religion: A Companion, wydawnictwo Oxford University Press) 

 

16. Zadajmy sobie trudne pytania  

Nadszedł bowiem czas prawdy 

 Ile czasu straciliśmy  

 W roku, który właśnie przemija? 

Czy wypełniliśmy nasze dni życiem, 

Czy były one nijakie i puste? 

 Czy w naszym domu była miłość, 

 Czy też czułe słowa pozostały niewypowiedziane? 

Czy nasza rodzina była sobie prawdziwie bliska 

Czy żyliśmy razem, lecz osobno? 

 Czy pomagaliśmy naszym przyjaciołom, 

 Czy też traktowaliśmy ich z lekceważeniem? 

Czy wzbogaciliśmy się tylko o nowe rzeczy? 

Czy wzbogaciliśmy się też o nową wiedzę?  

 Dobre uczynki: wypełnialiśmy je czy odkładaliśmy na później? 

 Niepotrzebne drwiny: wypowiadaliśmy je czy byliśmy zdolni się powstrzymać? 

Czy żyliśmy wedle fałszywych wartości? 

Czy oszukiwaliśmy innych? 

Czy oszukiwaliśmy samych siebie? 

 

17. [R. Jehuda] mawiał: Na świecie jest dziesięć mocnych rzeczy: 

Skała jest twarda, lecz żelazo ją rozłupie. 

Żelazo jest twarde, lecz ogień je rozmiękcza. 

Ogień jest twardy, lecz ugasza go woda. 

Woda jest mocna, lecz unoszą ją chmury. 
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Chmury są mocne, lecz wiatr je rozprasza. 

Wiatr jest mocny, lecz ciało mu się opiera. 

Ciało jest mocne, lecz strach je przygniata.  

Strach jest mocny, lecz wino go rozwiewa. 

Wino jest mocne, lecz sen usuwa jego działanie. 

Śmierć jest najmocniejsza ze wszystkich, lecz dobroczynność ratuje od śmierci, napisano bowiem: 
„cedaka ratuje od śmierci” (Księga Przysłów 10, 2)”. (B. Baba Batra 10a) 

 

18.  Jizkor 

Dziękujemy Ci, o Boże życia i miłości, 

Za wskrzeszający dar pamięci  

Który obdarza Twoje dzieci 

Stworzone na Twój obraz 

suwerenną, wzorowaną na boskiej mocą  

Ofiarowania nieśmiertelności poprzez miłość. 

Błogosławiony jesteś, o Boże, 

Który pozwalasz swoim dzieciom pamiętać.   (Rabin Morris Adler) 

 

19. Zanim dziecko się urodzi, nad jego głową unoszone jest światło, dzięki któremu może ujrzeć od 

jednego krańca świata do drugiego; nauczone zostaje też całej Tory. Ale w chwili narodzin anioł dotyka 

je w usta i dziecko wszystko zapomina. Dlatego też spędzamy całe życie na przypominaniu sobie tego, 

co kiedyś wiedzieliśmy.   (Talmud Babiloński, Nida)  

 

20.  Śmierć nie jest dziwna.  

               Dziwne jest życie:  

 Że ciało może myśleć 

 że ciało może wierzyć 

 że proch może śpiewać 

 że grudka ziemi 

 może być domem Boga 

 na czas życia człowieka 

 że martwe rzeczy żyją 

 gdy dotknie je Boży oddech 

 To jest cud. 

 Nie śmierć.                                            (Joseph Leftwich) 
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21. Gdy umieramy, a ludzie opłakują nas i pogrążeni są w żałobie, niech będzie tak dlatego, że 

dotknęliśmy ich życia za sprawą piękna i prostoty. Niech nie mówią, że życie było dla nas dobre, ale 

raczej, że my byliśmy dobrzy dla życia.     (Jacob P. Rudin) 

 

Dodatkowe czytania na Jom Kipur (musaf) 

Rozmyślania na temat nabożeństwa musaf 

Nabożeństwo musaf to najdonioślejszy moment w ciągu całego dnia. Docieramy do najgłębszego 

wymiaru tajemnicy, do którego wiodła nas nasza wędrówka. Przemawia za tym wiele rzeczy. Właśnie 

w tym miejscu odczytujemy czynności wykonywane w zamierzchłych czasach przez Arcykapłana, jego 

modlitwy we własnym imieniu oraz w imieniu swojej rodziny, w imieniu wszystkich kapłanów oraz 

całego ludu Izraela. Właśnie w tym momencie imię Boga wypowiadane było na głos – najświętsze imię, 

wypowiadane przez najświętszą postać, w najświętszy dzień, w najświętszym z miejsc.  

Powyższy rytuał decyduje o znaczeniu tej chwili – ważne są jednak również względy osobiste, 

rozbrzmiewające w naszym życiu jednostkowym i w naszych własnych doświadczeniach, mierzymy się 

bowiem z naszą własną śmiertelnością – w na wskroś bezpośredni, definitywny sposób.   

Człowiek pochodzi z ziemi i do ziemi powraca. Spędzamy nasze dni, zabiegając o własne przetrwanie, 

tkwi w nas jednak niezmierna kruchość, niczym łatwo roztrzaskujący się kielich, niczym wysychająca 

trawa, więdnące kwiaty, pierzchające cienie i rozpływające się w niebyt chmury, niczym ulotny wiatr, 

niczym rozproszony proch, niczym przemijający sen.   

W na wskroś bezkompromisowych słowach wymienione zostają nawet przeróżne sposoby śmierci: 

„kto zginie od ognia, a kto od wody, kto od miecza, kto od bestii, kto z głodu, kto  

z pragnienia, kto od plagi, kto od zarazy, kto zostanie zaś stracony”. 

My, którzy skrywamy się przed śmiercią, zamykając ją na oddziałach szpitalnych, jak najdalej od nas; 

my, którzy nie potrafimy o niej mówić i którym brakuje słów dla umierających – właśnie nam nakazuje 

się, abyśmy stanęli twarzą w twarz z naszą własną śmiertelnością.  

Ale to jeszcze nie wszystko. Raz jeszcze niepokoi nas symbolika rytuału. Dwa wybrane przypadkowo 

kozły, z których jednego posyłamy na pustynię, drugiego zaś do Boga – jednego w oblicza śmierci, 

drugiego ku życiu. Spoczywające na ich głowach dłonie oznaczają, że kozły te zajęły nasze miejsce, że 

symbolizują nas samych, przypominając nam wciąż na nowo, że wzywa się nas, abyśmy dokonali 

wyboru. Gdy mierzymy się z własną śmiertelnością, wzywa się nas tym samym, abyśmy usprawiedliwili 

nasze życie. Wszelkie wymówki pozostają teraz daleko za nami. Osiągnięcia i porażki zostały już 

spisane i odnotowane. Teraz obronią się lub upadną we własnym zakresie, teraz są już historią. 

Jedyne, co pozostaje, to sama dusza.    

Ale to jeszcze nie wszystko. Od czasów średniowiecza do liturgii aszkenazyjskiej włączony został wiersz 

opowiadający o śmierci dziesięciu męczenników, którzy zginęli w czasach rzymskich prześladowań za 

nauczanie Tory. Jest to przejmujący krzyk bólu i zdumienia wobec barbarzyńskiego losu, jaki spotkał 

Żydów w czasie wypraw krzyżowych. Przypomina nam o cenie, jaką niezliczone pokolenia Żydów 

zapłaciły za to, że uparcie trzymały się swej wiary. Jest to upamiętnienie, a być może również krzyk 

protestu przeciwko losowi sześciu milionów, którzy zginęli. Jest to bezkompromisowe przypomnienie o 
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tym, że jest cena, którą być może również i my sami będziemy musieli zapłacić za to niezwykłe 

powołanie, nawet, jeśli wzywani jesteśmy do tego czasu i miejsca tylko raz do roku. Oto bowiem 

najdonioślejsze pytanie, przenikające do samego sedna naszego życia oraz jego sensu – za co gotowi 

jesteśmy umrzeć my sami? 

Dzień chyli się ku końcowi. Chwili tej nie da się zatrzymać, oddalamy się powoli od tajemnicy, 

powracając do świata zewnętrznego.  

(R. Jonathan Magonet, machzor MRJ, s. 451) 

 

1. „W starodawnych czasach istniały święte miejsca. 

Święta była Ziemia Izraela. 

Jeszcze świętsze było Jeruzalem. 

Najświętszym miejscem w Jeruzalem była Świątynia.  

A w samej Świątyni było miejsce najwyższej świętości: święte świętych.  

Następnie mamy święty czas.  

Mamy święta. 

Jeszcze świętszy jest zaś Szabat. 

Świętszy od niego jest zaś Szabat Szabaton, Szabat Szabatów, Jom Kipur.  

Dzień Pokuty. 

Są też święte ludy.  

Izrael nazywany jest goj kadosz, świętym narodem. 

A w nim najświętszym plemieniem byli Lewiim, Lewici.  

Wśród Lewitów byli zaś jeszcze świętsi – kohanim – kapłani. 

A wśród kapłanów był jeden świętszy od wszystkich innych, Kohen Gadol, Arcykapłan.  

A raz w roku najświętszy z ludzi wchodził do najświętszego miejsca w najświętszy dzień, aby prosić o 
odkupienie grzechów całego Izraela”.  

                                                                                                (Miszna Kelim, 1, 6 – 1, 9) 

 

Ale potem Świątynia została zburzona. Jeruzalem popadło w ruinę. Nie składano już ofiar, nie 
było już Arcykapłana. 

Co pozostało? Tylko sam dzień.  

Oraz my, lud żydowski. 

Gdziekolwiek się nie modlimy, miejsce to staje się mikdasz meat, częścią Świątyni.  

Każda płynąca z serca modlitwa jest niczym składana przez nas ofiara.  

Bóg wysłuchuje zaś każdego z nas – tak, jak gdyby każdy z nas był Arcykapłanem. 

Jedyne, co nam pozostało, to służba naszego serca. 

Oraz świadomość, że Bóg słyszy każde wypływające z serca słowo. 

Szma kolejnu. Drogi Boże, Wysłuchaj naszych głosów, 

Albowiem nie możemy ofiarować Ci niczego poza naszymi modlitwami.  

                                                                                                                 (Rabin dr Jonathan Sacks) 
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2. „Ludzie mają zwyczaj patrzeć w niebo i dumać nad tym, co tam się dzieje. Lepiej byłoby, gdyby 

spojrzeli w głąb siebie, aby odkryć, co dzieje się w nich samych”.  (Menachem Mendel z Kocka) 

 

Dodatkowe czytania na nabożeństwo Mincha/Neila 

1. Nadeszła cicha, nieruchoma pora dnia. Świat nieco się od nas odsunął; wiemy, że powróci, na razie 

zawieszony jest jednak na horyzoncie czasu, na skraju naszego umysłu. Świat odsunął się na bok ze 

swoimi sukcesami i porażkami, ze swoją pompą i dumą. Wyswobodziliśmy się z zewnętrznych 

przejawów rzeczy.  

Króluje teraz pusty czas pomiędzy dwoma światami; przeszłość odeszła już w niebyt, przyszłość nie ma 

zaś jeszcze nad nami władzy; jesteśmy wolni, aby pobyć w samotności z naszymi myślami, aby wybrać 

się w podróż w głąb naszej duszy, aby spotkać Boga.  

Nadszedł czas na Prawdę, na spotkanie z Prawdą niezakłóconą przez nadzieję i strach, przez zyski  

i straty. Cisza tego Szabatu nad Szabatami dotknęła nasze dusze, a w jej milczeniu możemy przyznać 

się do wszystkiego, czego nigdy nie ośmieliliśmy się powiedzieć, możemy wyznać w prawdzie wszystko 

to, czego nie mogliśmy powiedzieć nawet naszym najbliższym. O, Boże prawdy, liczymy na Ciebie, że 

wskażesz nam drogę do prawdy.  

Nadszedł czas, aby wyruszyć przed siebie i dotknąć wiecznego życia – potężnego życia, od którego 

pochodzimy, ukrytego życia, do którego się udajemy, delikatnego życia, które karmi nasze ciało, umysł 

i dusze, które prowadzi nas poprzez grzech i ofiarę do pokoju i dobroci, do pojednania z Bogiem.  

Niech Bóg nas błogosławi i strzeże. 

Niech Bóg okaże nam swe boskie oblicze i niech nas oświeci. 

Niech Bóg skieruje ku nam swe boskie oblicze i niech ześle nam pokój. (MRJ Machzor s. 532) 

 

2. Lewi Icchak z Berdyczewa stał przy pulpicie lektora, gotów, aby przystąpić do dęcia w szofar. 

Kongregacja czekała cierpliwie, aż zacznie. Po długiej przerwie, szames nieśmiało podszedł do Lewiego 

Icchaka i zapytał go o powód opóźnienia.  

Rabi wyszeptał szamesowi: 

Przy drzwiach synagogi siedzi nieznajomy, który nigdy nie nauczył się modlić. Ale powiedział właśnie 

Bogu: „Władco wszechświata, Ty rozumiesz prawdziwe znaczenie modlitw, Ty znasz te najbardziej 

odpowiednie. Ponieważ znam tylko litery alfabetu, będę je powtarzać, a Ty ułożysz z nich modlitwy, 

które powinienem odmówić w ten święty dzień”.  

„Wszechmocny zajęty jest teraz składaniem liter w modlitwy. Musimy więc zaczekać”. (Ze źródeł 

chasydzkich) 
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3. „Post może wydawać się okrutną próbą, mającą wykazać, czy jesteśmy w stanie odmówić naszemu 

ciału pożywienia. U podstaw tej praktyki tkwi jednak pragnienie odwrócenia naszej uwagi od bieżących 

potrzeb naszego ciała i pragnienie skupienia się na sprawach duchowych. Stoi za tym następujące 

rozumowanie: gdy pościmy, zmuszeni jesteśmy przyznać się do naszej kruchości. W tym stanie 

osłabienia zwracamy uwagę na najbardziej kruche aspekty naszego życia i wzmacniamy je poprzez 

medytacje i prośby. Poszcząc wraz z innymi, jako wspólnota, analizujemy nasze wady i postanawiamy 

wzmacniać się nawzajem w nadchodzących tygodniach”.  (Rabin Dov Peretz Elkins) 

 

4. ROZMOWA Z BOGIEM 

W Jom Kipur pewien Żyd wyobraził sobie, że stoi przed Bogiem i prowadzi taką oto rozmowę: 

Bóg zapytał:  

„Czy uczyłeś się tyle, ile powinieneś?” 

Żyd odparł: „Nie”.  

Bóg zapytał więc: 

„Czy modliłeś się tyle, ile powinieneś?” 

Żyd znów odpowiedział: „Nie”. 

Bóg zadał trzecie pytanie: 

„Czy uczyniłeś całe dobro, które powinieneś?” 

Również i tym razem Żyd odpowiedział: „Nie”. 

Bóg oświadczył: 

„Powiedziałeś prawdę i przez wzgląd na prawdę będzie ci wybaczone” (na podstawie: T. Szabat 31a) 

 

5. Raba rzekł: Gdy człowiek staje przed Sądem, pytają go:  

1. Czy byłeś uczciwy w interesach? 

2. Czy wyznaczałeś czas na naukę? 

3. Czy zadbałeś o prokreację? 

4. Czy miałeś nadzieję na wybawienie? 

5. Czy angażowałeś się w dialektykę mądrości? 

6. Czy wnioskowałeś o jednej rzeczy na podstawie drugiej?  (B. Szabat 30b-31a) 

 

6.  Rozmyślania przed nabożeństwem Neila 

Podczas nabożeństwa Neila pojawia się tak wiele symboli ostateczności i krańcowości: bramy 

zamykają się, księga zostaje zapieczętowana, nad Izraelem i nad całym światem dokonuje się sąd. 

Wszystkie zewnętrzne symbole przywodzą na myśl nagłość, decyzję oraz ostatnią szansę, aby uciec  



 19 

i skryć się w bezpiecznym miejscu, jak gdybyśmy widzieli tysiące dusz tłoczących się przy zamykającej 

się bramie, rozpaczliwie usiłując dostać się do środka nim brama się zatrzaśnie.  

Tak, jest to część prawdy o tych ostatecznych chwilach – istnieje jednak również inny, wewnętrzny 

wymiar. Towarzyszy nam bowiem również uczucie ulgi, spokoju i pewności. Bo skoro Izrael dopełnił  

w tym dniu swojego obowiązku, to również i Bóg uczyni to, co obiecywał nam wielokrotnie na 

przestrzeni stuleci: „Przebaczyłem wedle waszych słów”. Jest to bowiem biały post, nie zaś czarny 

post. Jest to czas radości wywołanej pewnością pojednania i powrotu do domu.  

Dla jak wielu nie ma ulgi, nie ma uśmierzenia cierpienia, nie ma poczucia, że podróż przebiegła 

bezpiecznie i udało się powrócić do domu? Jesteśmy tak wyobcowani z naszego życia wewnętrznego,  

z wewnętrznego życia naszej tradycji, że ten coroczny dramat oferuje nam zbyt mało i nadchodzi zbyt 

późno. Być może prawdą jest, że to co wnosimy jest ważniejsze od tego, co wynosimy – często zakłada 

się jednak, że powinniśmy wnieść oficjalne rytuały i praktyki oraz nasze oddanie wobec form 

żydowskich – i że tylko one umożliwią nam tę podróż.  

To prawda, są one odpowiednią drogą dla wielu, nie ma jednak życia bez zobowiązań, bez walki  

o wartości, bez poszukiwania sensu. W dzisiejszym podzielonym świecie, gdy żyjemy z resztek naszej 

tradycji wśród tego, co pozostało z naszego ludu, niełatwo jest stwierdzić, na czym polega prawda 

naszego żydowskiego zadania. Nie powinniśmy dać się jednak zmylić uczuciom towarzyszącym tej 

chwili – czy nawet brakowi takich uczuć.  

Aby podróż przez Jom Kipur była prawdziwą wędrówką – której miarą będzie nie to, co czujemy u jej 

kresu, lecz to, jak przeżyjemy kolejne dni, tygodnie i lata, gdy końcowy dźwięk szofaru przeszyje nie 

tylko najwyższe kręgi niebios, ale również najgłębsze części naszej duszy.  

(J. Magonet, MRJ machzor s. 630) 

 

7. W mojej mocy jest  

Albo służyć Bogu, albo nie służyć Bogu. 

Służąc Bogu, pomnażam moje własne dobro 

oraz dobro całego świata. 

Nie służąc Bogu, wyrzekam się własnego dobra 

oraz pozbawiam świat tego dobra, 

które mogłem stworzyć.    (Lew Tołstoj) 

8. Boże, nie chcę Cię zadręczać, ponownie powtarzać ani odśpiewywać na nowo listy moich grzechów. 

Znałeś tę listę jeszcze zanim ten dzień się rozpoczął. Recytowałem je bardziej dla siebie samego niż dla 

Ciebie. W rzeczywistości znasz nawet te grzechy, które pozostają wciąż dla mnie nieznane, grzechy, 

które ukryłem przed samym sobą lub byłem zbyt głupi, aby je dostrzec.  

Wyznaję, że ponoszę odpowiedzialność za dużą część porażek. Próbowałem otrzymać od życia więcej 

niż sam byłem gotów ofiarować. Nigdy nie nauczyłem się zadawać odpowiednich pytań. Nie pytałem: 

„Co mogę ofiarować życiu?”, ale raczej: „Co życie może ofiarować mnie?” Być może oszukiwałem 
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innych, z pewnością oszukiwałem samego siebie, pozbawiając się wielu rzeczy, które mogłem mieć – 

przyjaźni, miłości i szacunku do samego siebie.  

Wyznaję, że przyczyną wielu moich problemów jest to, że nie chciałem znać prawdy na temat siebie 

samego i na temat mojego życia. Usiłowałem kupić to, czego nie da się kupić. Szukałem trwałości  

w tym, co ulotne. Szedłem za tłumem, bo nie miałem odwagi stać w samotności.  

Wyznaję też, że pozwoliłem, aby moja wiedza o Twoim istnieniu przygasła. Tak wiele nadziei i planów 

umarło, gdyż im nie ufałem, choć były one śladami Twojej obecności w moim życiu.  

Przebrnąłem dziś przez tak wiele modlitw, wypowiedziałem tak wiele słów, że praktycznie nie dociera 

już do mnie ich znaczenie. Czuję się oszołomiony przedstawionymi w nich pewnikami i żądaniami. 

Niech przynajmniej to wyznanie będzie prawdziwe, niech będzie moją własną modlitwą.  

Przyznaje bowiem, że wiele wyrecytowanych dziś przeze mnie wyznań nie było do końca prawdziwych. 

Obwiniałem się za niewłaściwe rzeczy. Wspominałem o swoich wadach, lecz nie o swoich grzechach. 

Próbowałem udawać, że jestem kimś innym niż tym, kim mnie stworzyłeś.  

Jestem zbyt mały, by sięgnąć do Ciebie, Ty jesteś zaś zbyt wielki, bym mógł Cię zrozumieć. Dlatego 

spróbuję stać bez ruchu, w milczeniu, czekając cierpliwie, abyś mnie znalazł. Jesteś tak wielki, że 

możesz się do mnie schylić, Twoja miłość potrafi zaś usunąć dzielącą nas odległość, której mój umysł 

nie jest w stanie objąć.  

Przebacz mi, odpuść mi, daruj mi moje grzechy. 

9. Dar Rabina  

Opowieść ta dotyczy klasztoru, który przeżywał ciężkie czasy. Był to niegdyś wspaniały zakon, lecz  

w wyniku prześladowań przeciwko klasztorom w XVII i XVIII wieku oraz w wyniku narastającego 

sekularyzmu w XIX wieku wszystkie jego pomniejsze zgromadzenia przestały istnieć; został 

zdziesiątkowany do tego stopnia, że w popadającym w ruinę głównym budynku pozostało tylko pięciu 

mnichów: opat oraz czterech innych, wszyscy ponad siedemdziesięcioletni. Widać było na pierwszy 

rzut oka, że zakon ten umiera.  

 W gęstych lasach otaczających klasztor stała mała chatka, która służyła czasem za pustelnię 

rabinowi z pobliskiego miasteczka. Po wielu latach modlitwy i kontemplacji starzy mnisi stali się do 

pewnego stopnia jasnowidzami, zawsze wyczuwali więc, gdy rabin przebywał w swojej pustelni. „Rabin 

jest w lesie, rabin znów jest w lesie” – szeptali jeden do drugiego.  

 Opat zadręczał się nadchodzącą śmiercią swojego zakonu. Gdy pewnego razu rabin przebywał 

w swej pustelni, opatowi przyszło na myśl, aby zapytać rabina, czy mógłby może poradzić im, jak 

uratować klasztor.  

 Rabin powitał opata w swojej chatce. Gdy opat wyłożył mu jednak cel swojej wizyty, rabin 

mógł tylko wyrazić swoje współczucie. „Wiem, jak to jest” – wykrzyknął. „Duch uleciał z ludzi. Tak 

samo jest w moim miasteczku. Prawie nikt nie przychodzi już do synagogi”. Stary opat i stary rabin 

wspólnie więc zapłakali. Później odczytali fragmenty Tory i rozmawiali po cichu o głębokich sprawach. 

W końcu opat musiał wracać do klasztoru. Uścisnęli się na pożegnanie. „To wspaniałe, że po tylu latach 

w końcu się spotkaliśmy” – powiedział opat, „ale i tak nie osiągnąłem celu, w jakim tu przyszedłem. 
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 Czy nie ma czegoś, co mógłbyś mi powiedzieć, żadnej rady, której mógłbyś mi udzielić, a która 

pomogłaby mi uratować mój umierający zakon?”  

 „Nie, przykro mi” – odparł rabin. „Nie mam dla ciebie żadnej rady. Jedyne, co mogę ci 

powiedzieć, to że Mesjasz jest jednym z was”.  

 Gdy opat wrócił do klasztoru, mnisi zgromadzili się wokół niego i zapytali: „No i cóż powiedział 

rabin?” „Nie mógł nam pomóc” – odrzekł opat. „Po prostu wspólnie zapłakaliśmy i czytaliśmy Torę. 

Jedyne, co powiedział, gdy już zbierałem się do wyjścia – coś niezwykle tajemniczego – że Mesjasz jest 

jednym z nas. Nie wiem, co chciał przez to powiedzieć”.   

 Przez kolejne dni, tygodnie i miesiące starzy mnisi rozważali i zastanawiali się, co oznaczać 

mogły słowa rabina. Mesjasz jest jednym z nas? Czy naprawdę mógł mieć na myśli jednego z nas, 

mnichów w tutejszym klasztorze? Jeśli tak, to o którego z nas może chodzić? Czy sądzicie, że miał na 

myśli opata? Tak, jeśli już ktokolwiek, to musi to być ojciec opat. Kieruje nami od ponad pokolenia.  

Z drugiej strony, mógł mieć też na myśli brata Tomasza. Brat Tomasz jest niewątpliwie świętym 

człowiekiem. Każdy wie, że Tomasz to człowiek przepełniony światłem. Z pewnością nie może chodzić 

o brata Elreda! Elred bywa czasem marudny. Chociaż, z drugiej strony, choć potrafi nieźle dopiec 

ludziom, to jeśli się nad tym głębiej zastanowić, Elred ma prawie zawsze racje. Często bardzo głęboką 

rację. Może rabin faktycznie miał na myśli brata Elreda. Ale z pewnością nie brata Filipa. Filip jest taki 

bierny, to naprawdę nikt szczególny. Chociaż właściwie, posiada taki cudowny dar, że w jakiś sposób 

zawsze pojawia się na miejscu, gdy jest potrzebny. Po prostu w cudowny sposób pojawia się u twego 

boku. Może to Filip jest Mesjaszem. Oczywiście rabinowi nie mogło chodzić o mnie samego.  

Z pewnością nie chodziło o mnie. Jestem zwykłym, szarym człowiekiem. A gdyby faktycznie miał na 

myśli mnie? Załóżmy, że to ja jestem Mesjaszem? O Boże, tylko nie ja. Nie mógłbym być dla Ciebie aż 

tak ważny, czyż nie? 

 Snując takie rozważania, starzy mnisi zaczęli traktować się nawzajem z nadzwyczajnym 

szacunkiem, na wszelki wypadek, gdyby któryś z nich miał okazać się Mesjaszem. Na wszelki wypadek, 

gdyby któryś z nich sam miał okazać się Mesjaszem, również i samych siebie zaczęli traktować  

z nadzwyczajnym szacunkiem.  

 Ponieważ las, w którym położony był ich klasztor był niezwykle piękny, tak się złożyło, że ludzie 

wciąż przybywali czasem, aby odwiedzić klasztor, aby urządzić piknik na jego malutkim trawniku, aby 

pochodzić po ścieżkach, a czasem zajrzeć nawet do zniszczonej kaplicy, aby pomedytować. Gdy to 

robili, zupełnie nieświadomie wyczuwali aurę nadzwyczajnego szacunku, która zaczęła teraz otaczać 

pięciu starych mnichów i która zdawała się z nich emanować i przenikać atmosferę tego miejsca. Było 

w nim teraz coś dziwnie atrakcyjnego i przyciągającego. Właściwie nie wiedząc dlaczego, zaczęli 

częściej przyjeżdżać do klasztoru aby urządzać pikniki, bawić się i modlić. Zaczęli zabierać ze sobą 

swoich przyjaciół, aby pokazać im to wyjątkowe miejsce. Ich przyjaciele przyprowadzali zaś swoich 

przyjaciół.   

 Zdarzyło się następnie, że niektórzy z młodych mężczyzn odwiedzających klasztor zaczęli coraz 

częściej rozmawiać ze starymi mnichami. Po jakimś czasie jeden z nich zapytał, czy może do nich 

dołączyć. Potem następny. I jeszcze jeden. Tak więc, w ciągu kilku lat klasztor stał się na nowo 

kwitnącym zakonem oraz – dzięki podarunkowi rabina – tętniącym życiem centrum światła  

i duchowości.  
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10. „MOGĘ TO ZAWSZE ODWOŁAĆ” 

Pewnego razu było sobie dziecko, które uwielbiało opowiadać różne historie o swoich kolegach. 

Czasem historie te były prawdziwe, czasem zaś nie do końca prawdziwe. Dzieci z sąsiedztwa nie lubiły 

swojego plotkującego kolegi. Pewnego dnia postanowiły poprosić o pomoc rabina. Rabin wysłuchał ich 

skarg i wezwał dziecko do swojego domu. „Po co wymyślasz historie o swoich kolegach?” – Zapytał go 

rabin.  

„To tylko słowa” – odparło dziecko. „Zawsze mogę je odwołać”.  

„Może masz rację” – odrzekł rabin i zaczęli rozmawiać o czymś innym. Gdy dziecko szykowało się już 

do wyjścia, rabin zapytał: „czy mógłbyś coś dla mnie zrobić?”.  

„Oczywiście” – odparło dziecko. 

Rabin wziął poduszkę z łóżka i podał ją dziecku. „Weź tę poduszkę i idź z nią na rynek. Gdy tam 

dotrzesz, rozerwij ją i wytrzep z niej pierze. Potem wróć do mnie”.  

Dziecko zdziwiło się, zgodziło się jednak zrobić to, o co poprosił je rabin. Chłopiec zaniósł poduszkę na 

rynek i rozdarł ją. Wiatr rozproszył pierze po całym niebie. Dziecko wróciło do domu rabina  

i powiedziało mu, co zrobiło.  

Rabin wydawał się zadowolony. Wręczył chłopcu koszyk i rzekł: „Teraz idź proszę z powrotem na rynek 

i zbierz z powrotem całe pierze”.  

Dziecko wydało okrzyk zdumienia. „Ależ to niemożliwe!” „Masz rację” – powiedział rabin. „Tak samo, 

jak niemożliwe jest zebrać z powrotem wszystkie nieprawdziwe rzeczy, jakie rozpowiadasz o innych. 

Uważaj więc, jakie rozpowszechniasz słowa. Gdy zostaną już wypowiedziane i ulecą w świat, nie można 

zebrać ich z powrotem”.  

 

11.  Dzień chyli się ku końcowi, słońce zaszło. Boże nasz, ucisz wątpliwości, jakie w nas powstają, ucisz 

nasz wewnętrzny zamęt, aby spokój mógł znaleźć drogę do naszych serc i aby mógł w nich zamieszkać: 

Twój spokój, który spływa na nas, gdy przebaczamy innym, a Ty przebaczasz nam.  

Wkrótce wybierzemy się w drogę powrotną z tego domu modlitwy do naszych domów. Oby ten 

spokój, który staraliśmy się tu osiągnąć poprzez nasze modlitwy i post powrócił do domu wraz z nami, 

tak aby nasze domy przetrwały wszelkie życiowe zawieruchy, ochraniając wszystko, co w nas szczodre  

i dobre, przed tym, co złe i fałszywe. Bo przygotowałeś dla nas jeszcze jeden dom, gdy nasz czas na 

ziemi dobiegnie końca: wieczny dom, pewniejszy niż wszelkie ziemskie domy, jakie kiedykolwiek 

znaliśmy. Gwiazdy wkrótce zajaśnieją w mroku. Bądź naszą gwiazdą przewodnią w naszej wędrówce ku 

wiecznemu życiu. Gdy zamykają się bramy tego świata, otwórz dla nas na nowo Bramy Miłosierdzia,  

a my wejdziemy do środka.  

 

 

12.  „Któregoś dnia to zrobię” – to samooszukiwanie się. 

        „Chcę to zrobić” – to słaba deklaracja. 

        „Robię to” – oto słuszne podejście.                  (Menachem Mendel z Kocka).  


