
Lampka nocna 

Bardzo lubię Nikodema. Trzeba przyznać, że człowiek był z niego nietuzinkowy. Dostojnik 

żydowski, członek Wysokiej Rady, czyli po naszemu: szycha. Przychodzi do Jezusa nocą, żeby 

sobie uciąć pogawędkę. Gadane ma (jak większość przedstawicieli jego narodu) i wie, jak 

rozpocząć rozmowę. Zaczyna od pochwały skierowanej pod adresem Jezusa: Rabbi, 

nauczycielu, czyniący znaki itp. sprawy. Błysnął, ale zdaje się, że na Jezusie nie wywiera to 

żadnego wrażenia. On zaczyna opowiadać o powtórnych narodzinach, czego Nikodem już 

kompletnie nie pojmuje (wyobrażam sobie jego zdziwioną minę!) 

Zastanawiam się, czy Nikodem, słysząc o tajemniczym Mistrzu z Nazaretu, nie odkrył w sobie 

tęsknoty. Tej nieuświadomionej tęsknoty, która zalega głęboko w sercu każdego człowieka. 

Może potrafił ją rozpoznać, nazwać i tym samym uświadomił sobie, że Jezus jest jej 

spełnieniem i dlatego zaryzykował to nocne spotkanie?  

Mam wrażenie, że my też żyjemy w czasach nieuświadomionej tęsknoty. Ona w nas jest, ale 

nie potrafimy jej zidentyfikować. Nawet nie wiemy, że tęsknimy, że coś takiego pomieszkuje 

sobie na dnie naszego serca. Człowiek w różnych momentach życia odczuwa pewien 

dyskomfort, ale niekoniecznie utożsamia go z tęsknotą. A przecież to nic innego, jak pierwotne 

wołanie za Stwórcą. Zagłuszamy je czymkolwiek tylko się da: szeroko pojętymi dobrami 

materialnymi, szafami pełnymi ubrań, samorozwojem, karierą, sportem, pędem za kolejnymi 

relacjami, bo przecież jak się tęskni, to trzeba kogoś znaleźć. Biegamy chaotycznie po tym 

naszym życiu i nic z tego nie wynika. Serce dalej woła. Nowa para jeansów nie cieszy zbyt 

długo, nowy samochód, też nie, ani piękna willa w super fajnym miejscu. Nawet ludzie nie 

spełniają oczekiwań w tym temacie. Te wszystkie zabiegi na jakiś czas wystarczą, ale tylko na 

jakiś czas. Dlatego ciemne, nieprzespane noce są właśnie po to, aby dotrzeć do sedna sprawy. 

Żeby, po pierwsze, uświadomić sobie samą tęsknotę, a po drugie, żeby się zastanowić jakie jest 

jej źródło. Być może tak właśnie zrobił nasz Nikodem i znalazł odpowiedź? Wtedy człowiek 

może się rzeczywiście ponownie narodzić.  

Postawię odważną tezę: czas pandemii jest ciemną nocą świata. Nocą Nikodema, który 

potrzebuje sobie uświadomić kilka istotnych spraw (nie podpowiem jakich, bo każdy ma 

swoje). Czas przymusowej posiadówki w domu może nam wiele pokazać. Zmusza do drążenia 

swojego wnętrza, nawet jeśli czasem odbywa się to w nerwowej atmosferze i z „koleżeńską” 

pomocą bliźnich. Jednak warto, bo to gra o najwyższą stawkę. Nikodem wygrał, bo ostatecznie 

postawił na Jezusa, być może nawet wbrew jego żydowskiej logice. Był ustawionym szychą, 

cieszył się szacunkiem i niczego mu nie brakowało. Jednak miał odwagę wejść w noc, nie 

wiedząc zupełnie, co go czeka… Wyszedł odmieniony.  



Nie każda noc jest zła. Czasem może doprowadzić do światła, ale tego prawdziwego, co to 

oświeca każdego człowieka, który na ten świat przychodzi.  

Tylko potem, jakoś tak się dzieje, że wolimy je zastąpić sztucznym oświetleniem z małej 

lampki na nocnym stoliku… 

 

 

 


