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Przedmowa

Przedmowa
KsiąŜka, którą oddaję do rąk Czytelników, Sióstr i Braci w wierze, nie jest klasyczną postyllą, lecz zbiorem rozmyślań na kaŜdy
dzień roku i na tzw. święta ruchome. KaŜde rozmyślanie oparte
jest na konkretnym tekście biblijnym, bowiem w Kościele ewangelickim kaŜde kazanie i budujące rozmyślanie musi wypływać ze
słowa BoŜego, które jedynie jest źródłem wiary, uczy Ŝycia i poboŜności chrześcijańskiej. W luteranizmie obowiązuje zasada:
jedynie Pismo, jedynie słowo BoŜe. Przez słowo BoŜe działa Duch
BoŜy i ze słowa rodzą się owoce wiary i miłości.
Co dzisiaj oznacza zasada jedynie Pismo?
Oznacza ona, Ŝe w kaznodziejstwie, teologii i w duszpasterstwie niezmiennie obowiązuje odwoływanie się do Pisma Świętego, jako źródła wiary i probierza Ŝycia. Pismo osądza nauczanie
Kościoła, postępowanie wiernych, począwszy od dzieci uczęszczających na nauczanie kościelne, a skończywszy na biskupach
i profesorach teologii. Codziennie kaŜdy członek Kościoła luterańskiego powinie sobie stawiać pytanie, czy dzisiaj byłem wierny nauce i etycznym wskazaniom Biblii. „Cokolwiek bowiem przedtem
napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z Pism nadzieję mieli” – pisze apostoł Paweł
(Rz 15,4). Dlatego waŜne jest, aby kaŜdy wierzący codziennie brał
do ręki Biblię, rozwaŜał słowo BoŜe i według niego kształtował swoje
Ŝycie i postępowanie.
Przez biblijne słowo Bóg przemawia do człowieka. Przez słowo
Pisma Świętego rozlega się słowo Ŝywego Boga, świadectwo o Jezusie Chrystusie i o zbawieniu z łaski przez wiarę.
Wielu chrześcijan kocha słowo BoŜe. Bez niego nie moŜe Ŝyć. KaŜdy dzień bez słowa ewangelii naszego Zbawiciela, jest jak pochmurny
dzień bez słońca. Słowo BoŜe jest bowiem pokarmem dla duszy, jest
światłem dla serca, pociechą w cierpieniu i mrokach śmierci.
Wielu współczesnych nam ludzi uwaŜa, Ŝe moŜe obejść się bez
słowa BoŜego. Wielu uwaŜa, Ŝe słowo BoŜe jest zbędnym dodatkiem do Ŝycia ludzkiego. Ale kto wie, czy ci, którzy dzisiaj gardzą
słowem BoŜym, kiedyś za nim nie zatęsknią i nie zapragną się nim
posilić. Ale czy wtedy znajdzie się ktoś, kto to słowo poda, kto będzie je mógł zwiastować? Czy wtedy nie spełnią się słowa proroctwa Amosa: „Oto idą dni – mówi Wszechmogący Pan – Ŝe ześlę
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głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz słuchania
słów Pana. I wlec się będą (…) i tułać (…), szukając słowa Pana,
lecz nie znajdą” (Am 8,11-12)”?
Póki darowany jest nam czas, póki – jak pisze autor Listu do
Hebrajczyków – trwa „dziś”, skorzystajmy z darowanego czasu
łaski i idźmy przez wszystkie dni naszego Ŝycia ze słowem BoŜym,
prowadzeni przez naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa
(Hbr 3,7-10).
KaŜdy dzień ze słowem BoŜym jest darowanym nam czasem
łaski, w którym przybliŜa się do nas Bóg, podaje nam łaskawą
dłoń, budzi w nas wiarę i ufność. Autor Listu do Hebrajczyków napomina: „Baczcie, bracia, Ŝeby nie było czasem w kimś z was złego niewierzącego serca, które by odpadło od Boga Ŝywego, ale
napominajcie jedni drugich kaŜdego dnia, dopóki trwa to, co się
nazywa «dzisiaj», aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość
przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami
Chrystusa, jeśli tylko aŜ do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku” (Hbr 3,12-14).
„Słowa Twego dar szlachetny,
Panie, racz zachować mi;
Bo to skarb nad wszystkie świetny,
Klejnot godny wielkiej czci…” (Ś.E. 384,1).
Autor
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1 STYCZNIA

W imieniu Pana
Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko
czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu Ojcu.
Kol 3,17
ChociaŜ początek nowego roku jest umowny, to jednak wkraczamy w nowy rok ze świadomością, Ŝe rozpoczyna się nowy etap
naszego Ŝycia. Snujemy więc dzisiaj plany, zastanawiamy się jakie
na początku nowego roku podjąć decyzje, co naleŜy w nim wykonać, jaki będzie ten rok – dobry i szczęśliwy, czy teŜ spotka nas
doświadczenie. Kolejne dni przed nami są zakryte. Dlatego wkraczamy w nowy rok z modlitwą i prośbą o BoŜe prowadzenie i błogosławieństwo.
U progu nowego roku otrzymujemy od Boga radę, wyraŜoną
w słowach Autora Listu do Kolosan: „Wszystko, cokolwiek czynicie
w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa,
dziękując przez niego Bogu Ojcu”. Dzisiejszy dzień rozpoczynamy
w imieniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Podobnie jutrzejszy
i kaŜdy następny. KaŜde dzieło i kaŜdą podróŜ powinniśmy rozpocząć z imieniem naszego Pana na ustach i w sercu, powierzając
się opiece BoŜej.
Dopóki świadomi będziemy, Ŝe nasz Zbawiciel kaŜdego dnia chce
iść z nami przez Ŝycie, ochraniać nas swoimi dłońmi, nieść pomoc
w kaŜdej chwili, tak długo moŜemy być spokojni i pewni, Ŝe podźwignięci zostaniemy w chwili upadku, ochronieni od złego, a jeśli
nas coś złego spotka, to przecieŜ po nim przyjdzie chwila wytchnienia i szczęścia. Po burzy zaświeci słońce.
Rozpocznijmy więc dzisiejszy dzień i nowy rok, który jest przed
nami w imieniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa i naśladujmy
naszego Zbawiciela, bo jedynie On jest najpewniejszym przewodnikiem w Ŝyciu!
„Z Bogiem, z Bogiem kaŜda sprawa,
Tak mawiali starzy,
Jeśli wezwiesz tej pomocy,
Wszystko ci się zdarzy” (Ś.E. 885,1).
Amen.
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2 STYCZNIA

Radość i chwała Pana
Jeruzalem będzie mi radością, chwałą i ozdobą u wszystkich narodów ziemi. A gdy one usłyszą o wszelkim dobru, które im wyświadczam, ulękną się i zadrŜą z powodu wszelkiego dobra i wszelkiego
dobrobytu, które Ja im przygotowuję.
Jr 33,9
To jest głos Boga Izraela. Tak nakazał On wołać prorokowi Jeremiaszowi w cięŜkich i trudnych dla ludu wybranego chwilach.
Z powodu grzechów dotknęła potomków Jakuba karząca ręka BoŜa. Kraj zalała armia najeźdźcy z Północy. Babilończycy złupili kraj
i zniszczyli Jerozolimę. Ale Bóg nie gniewa się na wieki. Nakazuje
swojemu prorokowi zapowiedzieć zmianę, koniec niewoli, odbudowę stolicy Dawida. Jerozolima znowu będzie radością, chwałą
i ozdobą Boga Izraela. Kiedy zobaczą to narody ziemi, zlękną się
i zadrŜą z powodu dobrobytu, w który opływać będzie naród wybrany. Dobro, które spotka Izrael będzie znakiem potęgi Boga i Jego miłości do wybranych.
Nadzieja Izraela jest nadzieją równieŜ dla nas. Bóg zawarł przez
Chrystusa przymierze z wszystkimi narodami i zapowiedział, Ŝe
nowa Jerozolima jest przygotowana dla tych, którzy Mu zawierzyli
i w Nim pokładają nadzieję.
Czy jest nadzieja dla Kościoła? Czy jest on „radością, chwałą
i ozdobą u wszystkich narodów ziemi”? Tym powinien być. I tym
będzie jeśli spełniać będzie zadanie, które mu powierzono, a więc
jeśli będzie świadkiem mocy Chrystusowego krzyŜa, jasną pochodnią wiary w ewangelię zbawienia, domem dla biednych i pokrzywdzonych, ręką opatrującą rany sponiewieranych i okaleczonych.
Kościół jest oceniany inaczej aniŜeli świeckie instytucje. „Taniec
wokół złotego cielca” przystoi świeckim instytucjom, ale nie Kościołowi, którego skarbem jest ewangelia Jezusa Chrystusa.
Kościół jest społecznością ludzi modlących się za światem i zgromadzeniem świadków Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela kaŜdego wierzącego. Amen.
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3 STYCZNIA

Wszyscy zgrzeszyli
Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały BoŜej. I są usprawiedliwieni
darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie.
Rz 3,23-24
To cięŜki zarzut. „Wszyscy zgrzeszyli”, a więc nie ma ani jednego sprawiedliwego. KaŜdy w Ŝyciu swoim splamił się jakimś
grzechem. Wszyscy codziennie grzeszymy myślą, mową, uczynkiem i przez zaniedbanie, bowiem św. Jakub pisze, Ŝe „kto więc
umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu” (Jk 4,17).
Nad grzesznikiem ciąŜy wyrok BoŜy. Apostoł Paweł wyraŜa to
w słowach: „Brak im chwały BoŜej”, bowiem grzech jest ciemnością, oddziela od Boga, czyni człowieka nieuŜytecznym naczyniem. Ale apostoł Paweł pisze nie tylko o sądzie, lecz takŜe głosi
ewangelię: „I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie”. A więc dzięki łasce BoŜej cofnięty
jest wyrok.
Bóg nie okazuje nam łaski dlatego, bośmy się nawrócili, poszukujemy społeczności z Bogiem, walczymy z grzechem. Bóg pochyla się nad nami, okazuje swoje miłosierdzie dzięki Chrystusowi,
bowiem Chrystus dokonał naszego odkupienia, a więc wybawienia
z mocy grzechu przez swoją krzyŜową śmierć na Golgocie. Nie
jest to więc tania łaska, ale droga, bardzo droga, bowiem zapłatą
za nasz grzech jest krew Chrystusa. Bez Chrystusa zapłatą za
grzech jest śmierć, dzięki Chrystusowi przyodziani jesteśmy darowaną nam sprawiedliwością. Św. Piotr pisze: „Nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą
krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego” (1 P 1,
18.19).
„Me grzechy tylko łaska Twa przebaczy mi obficie;
Daremna jest zasługa ma jak i najlepsze Ŝycie.
Bo czym się człek pochlubić chce?
Wszak Ciebie bać powinien się, o łaskę błagać kaŜdy” (Ś.E. 438,2).
Amen.
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4 STYCZNIA

Moc w słabości
Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy
okazuje się w słabości.
2 Kor 12,9
Apostoł Paweł w przeszłości był przedstawiany przez artystów
róŜnorodnie, jako postawny męŜczyzna, lub teŜ jako niepozorny
człowiek. Z listów apostoła Pawła wynika, Ŝe był człowiekiem chorym i słabym fizycznie. Słabość swoją nazywał cierniem wbitym
w ciało. I był przekonany, Ŝe ma on powstrzymywać go przed pychą i wyniosłością.
Choroba apostoła Pawła była widoczna i dlatego wielu odwracało się od niego. Apostoł zdawał sobie sprawę z tego, Ŝe jego
osoba, wygląd, choroba moŜe przeszkadzać w pochodzie ewangelii o Jezusie Chrystusie i dlatego – jak pisze – aŜ trzy razy prosił
Pana, aby odstąpił od niego. Usłyszał wtedy: „Dosyć masz, gdy
masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości”.
Łaską było dla Pawła objawienie się mu Chrystusa pod Damaszkiem. Łaską było powołanie Pawła-prześladowcy Kościoła
BoŜego na apostoła narodów. Łaską było, Ŝe moŜe głosić ewangelię o Chrystusie. To powinno było Wielkiemu Apostołowi wystarczyć
i powinien przemyśleć to, Ŝe pełnia mocy Chrystusa objawia się
w słabości. W słabości objawiła się zbawienna łaska BoŜa. W hańbie krzyŜa objawiła się moc Syna BoŜego nad śmiercią, przeto
takŜe teraz, w Ŝyciu Pawła, w jego słabości objawia się moc i chwała
ewangelii. Tak teŜ rozumiał apostoł Paweł swoje powołanie.
Powinniśmy zrozumieć to, Ŝe nie w naszych zasługach i nie
w naszych dokonaniach w Kościele najbardziej wywyŜszany jest
Chrystus, ale Ŝe w cichości naszego serca i mrówczej pracy,
a nawet w niepozornych działaniach Chrystus objawia swoją zbawczą moc w Kościele i w świecie. TakŜe Kościół nie powinien pysznić się bogactwem materialnym, ale jego chlubą powinno być bogactwo łaski BoŜej i działanie, świadectwo o Chrystusie wobec
świata. Amen.
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5 STYCZNIA

Wysławiać imię Pana
Będę cię, Panie, wysławiał między narodami i będę śpiewał imieniu twemu.
Ps 18,50
Dlaczego psalmista wyznawał: „Będę cię, Panie, wysławiał między narodami i będę śpiewał imieniu twemu”? Czy miał ku temu
jakieś szczególne powody?
Psalm 18. w Starym Testamencie przypisany został królowi Dawidowi. Dawid wspominając zwycięstwa nad wrogami, BoŜą pomoc w chwilach trudnych, łaskawe prowadzenie Boga, wiedział, Ŝe
naleŜy się za to Bogu wdzięczność. Dlatego chce wysławiać imię
Boga Izraelskiego, głosić Jego chwałę między narodami.
Wiele dobrego doznał Dawid z ręki BoŜej. Ale my znacznie więcej doświadczamy BoŜej dobroci w Ŝyciu. Łaskawy Bóg zmiłował
się nad nami, nad wszystkimi ludźmi ziemi. Wszystkich ludzi uznał
za swoje dzieci, dał im swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby
w Nim i przez Niego mogli wołać do Boga i wielbić Go.
Największym darem Boga dla nas jest Chrystus, który dla naszego zbawienia połoŜył swoje Ŝycie na drzewie krzyŜa Golgoty.
I to krzyŜ Chrystusa jest przede wszystkim wezwaniem do uwielbiania Boga. Setnik na Golgocie, widząc znaki towarzyszące
śmierci Jezusa, wyznał, Ŝe jest On prawdziwym Synem Boga. Wysławiajmy Boga za to, co dla nas uczynił! Głośmy między ludźmi
chwałę Jego! Śpiewajmy na cześć Boga hymny i pieśni pochwalne! Bądźmy Ŝywymi świadkami dobroci i łaski naszego Boga, objawionej w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu!
„Chwałę daj Panu, o duszo moja, chwalić Go pragnę aŜ po zgon,
Póki tu Ŝyję, Bóg ma ostoja, niech płynie pieśń przed Jego tron.
Ten, co nam ciało, duszę dał,
Na wieki w chwale będzie trwał. Alleluja, Alleluja!” (Ś.E. 586,1).
Amen.
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6 STYCZNIA – ŚWIĘTO EPIFANII

Objawiona Światłość
Ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa juŜ świeci.
1 J 2,8b
Słowo epifania znaczy objawienie. W Święto Epifanii mówimy
o objawieniu się chwały naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Hasło Święta Epifanii – chociaŜ pochodzi z 1. Listu św. Jana –
związane jest z ewangelią o mędrcach (Mt 2,1-12), która czytana
jest w kościołach w Święto Objawienia Pańskiego od samego początku jego ustanowienia. Świat pogan spowity był w ciemności
niewiary i nieznajomości Boga (por. Rz 1,18-32). Gwiazda, którą
ujrzeli mędrcy, prowadziła ich do źródła prawdziwej światłości BoŜej, do Jezusa Chrystusa.
Jezus Chrystus powiedział o sobie: „Ja jestem światłością świata;
kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał
światłość” (J 8,12). Słowa te znaczą, Ŝe On jest zapowiedzianym
objawieniem się chwały BoŜej, Ŝe na Jego obliczu jest blask NajwyŜszego, Ŝe jest On obrazem Ŝywego Boga. Ale to teŜ oznacza, Ŝe
światło Ŝycia dane w Chrystusie, rozprasza mroki naszych serc, Ŝe
grzech ustępuje, a zło i śmierć są skompromitowane.
Wraz z przyjściem i objawieniem się chwały Chrystusa „Ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa juŜ świeci”. Gdzie jest Chrystus, tam jest światłość i ciemność ustępuje. Ustępuje ona w Ŝyciu
politycznym, gospodarczym, codziennym kaŜdego człowieka. Tam
gdzie nie ma Chrystusa, tam są waśnie, defraudacje, gospodarcze
przekręty, zdrady, pomówienia, gwałty i niegodziwości.
Niejeden z nas dzisiaj mówi: cięŜko mi i źle. Ale dlaczego cięŜko i źle? Czy tylko dlatego, Ŝe coś się w naszym Ŝyciu nie wiedzie?
śe brak siły do działania? CięŜko i źle jest nam przede wszystkim
wtedy, kiedy nie ma w nas Chrystusa i Jego światła, bowiem ono
rozprasza mroki i czyni nasze Ŝycie – pomimo niedostatków – radosnym i szczęśliwym. Amen.
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7 STYCZNIA

Przystąpmy do tronu łaski
Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili
miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze.
Hbr 4,16
Biblia posługuje się pewnymi obrazami, mającymi swe źródło
w społeczno-politycznych realiach narodów w czasach, w których
lud izraelski wszedł na arenę dziejów. Starotestamentowe obrazy
i metafory zostały przeniesione na grunt Nowego Testamentu. śyją
one w naszej wyobraźni do dnia dzisiejszego.
W powyŜszych słowach, wyjętych z Listu do Hebrajczyków,
czytamy o tronie łaski. śydzi czasem zamiast uŜyć słowa Bóg,
uŜywali zwrotu: tron łaski. Słowa autora Listu do Hebrajczyków,
zgodnie ze zwyczajem w judaizmie w czasach Jezusa i Jego apostołów, mogą więc znaczyć, Ŝe powinniśmy przystąpić do Boga,
który jest dla nas łaskawy.
Przystąpić do Boga, to znaczy otworzyć się na Boga, jak On
w swojej łaskawości jest dla nas otwarty, jak pochyla się nad nami
i ma nas w swojej opiece. Przystąpić do Boga łaski znaczy, zaufać
Bogu, powierzyć się Jego opiece i prowadzeniu. A to powinniśmy
uczynić dlatego, aby w stosownej porze, kiedy będziemy potrzebowali pomocy i wsparcia, kiedy upadniemy, kiedy grozić nam będzie niebezpieczeństwo, dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę.
Przystąpić do Boga z ufną odwagą, znaczy stanąć przed obliczem BoŜym w modlitwie i przez Jezusa Chrystusa prosić o łaskę
i miłosierdzie. Przystąpić do Boga, znaczy wziąć do ręki Biblię
i czytać ją. Znaczy teŜ przystąpić do Stołu Syna BoŜego, aby
w sakramencie pojednać się z Bogiem, uzyskać odpuszczenie grzechów, posilić się, i w mocy pokarmu BoŜego kroczyć przez Ŝycie,
będąc pewnym, Ŝe BoŜa łaska czuwa nad nami, Ŝe miłosierna dłoń
obdarza nas codziennie hojnymi darami.
Ucieczka przed Bogiem nie jest ratunkiem. Ratunkiem jest
związanie swojego Ŝycia z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, jedynego Pośrednika. Amen.
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8 STYCZNIA

Zachować słowo BoŜe
W sercu moim przechowuję słowo twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko tobie.
Ps 119,11
Przechowujemy róŜne rzeczy. Przechowujemy pamiątki po naszych bliskich, listy, fotografie, podarunki, które nam przypominają
związki z naszymi bliźnimi. Niektórzy ludzie przechowują w sercu
urazy i długo pamiętają zniewagi i zadane rany.
Psalmista Pański pisze, Ŝe w swoim sercu przechowuje słowo
BoŜe. Powiada takŜe na innym miejscu, Ŝe rozmyśla o słowie BoŜym i przykazaniach we dnie i w nocy. Dlaczego to czyni? Odpowiedź jest bardzo prosta, aby nie zgrzeszyć przeciwko Bogu.
Czytanie i słuchanie słowa BoŜego, rozmyślanie o nim jest tarczą przeciwko złu, zaporą dla grzechu, który pragnie opanować
nasze Ŝycie, bo jeśli grzech jest ciemnością, to słowo BoŜe jest
światłością na ścieŜkach naszego Ŝycia.
Wielu ludziom wydaje się, Ŝe słuchanie słowa jest niepotrzebne.
Wielu wydaje się, Ŝe wysłuchanie kazania w niedzielę wystarczy.
Co ponadto, to czas stracony. Wielu nie bierze do ręki Biblii w ciągu tygodnia. To tak, jakby człowiek najadł się w niedzielę i w ciągu
tygodnia nie potrzebował juŜ pokarmu.
Ale chociaŜ byśmy codziennie czytali słowo BoŜe, a nie zachowywali go w sercu swoim, to z tego jeszcze niewiele wynika, wszak
św. Jakub pisze: „A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem Słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który
w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu; bo przypatrzył się sobie i odszedł, i zaraz zapomniał, jakim jest” (Jk 1,22-24).
Zachować słowo w sercu, znaczy wypełniać je i według niego Ŝyć
kaŜdego dnia.
„Ach, zostań z swoim słowem, o drogi Zbawco nasz;
W tym Ŝyciu nas i w owym zbawieniem błogim darz!” (Ś. K. 489,2).
Amen.
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Moc słowa
Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz
tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój.
Mt 8,8
Pan Jezus przekraczał próg wielu domów. Chętnie przebywał
w domu Marii i Marty w Betanii. Do celnika Zacheusza powiedział,
Ŝe chce przyjść do jego domu. Faryzeusz Szymon zaprosił Jezusa
do swojego domu i ugościł przy stole. Ale jest w Ewangelii św. Mateusza historia, która mówi o setniku mieszkającym w Kafarnaum,
którego sługa zachorował. W trosce o jego zdrowie, udał się do
Jezusa i prosił Go o pomoc. Jezus wyraził chęć udania się do domu setnika, by uzdrowić chorego sługę. Na słowa Jezusa: „Przyjdę
i uzdrowię go” setnik zareagował: „Panie, nie jestem godzien, abyś
wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój”.
Setnik uwaŜał się niegodnym tego, aby Nauczyciel z Nazaretu,
wielki cudotwórca wszedł do jego domu. Ale przede wszystkim
słowa setnika świadczą o jego wielkiej wierze. Był przekonany, Ŝe
Jezus nie musi przychodzić do jego domu, Ŝe moŜe uzdrowić jego
sługę, jeśli tylko wypowie odpowiednie słowo.
Słowo Chrystusa ma wielką moc. Zawarta jest w nim siła, która
przemienia Ŝycie człowieka, leczy i koi rany. Jeśli człowiek ufa
Chrystusowi i wierzy, Ŝe moŜe to dziać się, co ono znaczy, wówczas nie wychodzi nadaremno z ust Zbawiciela. Jest ono jak słowo
Boga, o którym prorok Izajasz pisze: „Jak deszcz i śnieg spada
z nieba i juŜ tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iŜ porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym
chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust: Nie
wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie
to, z czym je wysłałem” (Iz 55,10.11).
Panie, otwieramy drzwi naszych domów, przyjdź i zamieszkaj
wśród nas! Amen.
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Imię ponad wszelkie imię
Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią.
Flp 2,10
Słowa te, chociaŜ znajdują się w Liście św. Pawła do Filipian,
pochodzą ze starochrześcijańskiego hymnu, w którym mowa jest
o poniŜeniu i wywyŜszeniu Chrystusa, Syna BoŜego. Chrystus poniŜony został na krzyŜu, zaś wywyŜszony przez zmartwychwstanie. Jako zmartwychwstały, okazał się Panem, a więc darowane
mu zostało imię, które jest ponad wszelkie imię, bowiem imię Pan
w wypadku Chrystusa nie jest tytułem grzecznościowym, ale imieniem mówiącym o boskości Jezusa Chrystusa. W czasach Jezusa
Chrystusa o Bogu, którego imię w Starym Testamencie brzmi Jahwe, mówiono, Ŝe jest Panem.
Przed Chrystusem, jako Panem powinno się zginać wszelkie
kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. Całe stworzenie ma wielbić imię Pańskie.
Wypowiadamy często imię naszego Zbawiciela, kiedy do Niego
się modlimy, lub o Nim mówimy. Czy wypowiadamy je z czcią? Czy
nasze kolana uginają się przed naszym Panem? Raczej wielu naśmiewa się z tych, którzy mają odwagę publicznie uklęknąć przed
Chrystusem.
Z czcią i szacunkiem powinniśmy wypowiadać imię naszego
Zbawiciela. Przykazanie: „Nie bierz imienia Pana Boga Twego nadaremno, albowiem Pan nie zostawi bez kary tego, które je nadaremno bierze” dotyczy nie tylko imienia BoŜego, ale takŜe imienia
naszego Zbawiciela.
„Imię Jezus, wiecznie świeŜe,
Zniszczyć go nie moŜe czas,
Więc Jezusa imieniowi
Niechaj śpiewa kaŜdy z nas” (Ś.E. 787,1).
Amen.
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Bóg dla wszystkich
Z jednego pnia wywiódł [Bóg] wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone
okresy czasu i granice ich zamieszkania.
Dz 17,26
Apostoł Paweł przechadzając się po Atenach, widział wiele
świątyń, w których czczono pogańskich bogów. Nie mógł nie zareagować na taką sytuację. Głosił więc Ateńczykom prawdę o jedynym Bogu, Stworzycielu wszystkiego. Ateńczycy zaciekawieni niezwykłą nauką, głoszoną przez Pawła, pytali go na areopagu, jaką
naukę właściwie wyznaje.
Apostoł Paweł, jako monoteista powiedział: „Z jednego pnia
wywiódł [Bóg] wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym
obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu
i granice ich zamieszkania”. To znaczy, nie ma bogów narodowych,
nie ma wielu bogów, jest tylko jeden Bóg, Stworzyciel wszystkiego
i Pan wszystkich narodów. W tym Bogu „Ŝyjemy i poruszamy się…
Jego jesteśmy rodu” (Dz 17,28).
Bóg dał Izraelowi przykazanie: „Nie będziesz miał innych bogów
obok mnie”. I ono obowiązuje po wszystkie czasy, nie tylko potomków Abrahama, ale kaŜdego z nas, wszak wszyscy jesteśmy
dziećmi jednego Boga, wszyscy wywodzimy się z jednego pnia.
Ludzie dzielą się na tych, którzy mocno wierzą w jednego Boga,
Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i na tych, którzy wierzą
w wielu bogów oraz na tych, którzy w ogóle nie wierzą w Boga. Ale
ci niewierzący takŜe mają swoich „bogów”. MoŜe to być umiłowanie samego siebie, poświęcenie swojego Ŝycia jakiejś pasji, moŜe
to być samochód, telewizor, kino, jakakolwiek rzecz, czy sprawa,
której poświęca się niemalŜe cały czas i ofiaruje wszystkie siły.
Pytacie: Jak to jest moŜliwe? Marcin Luter objaśniając 1. przykazanie, napisał: „Powinniśmy Boga nade wszystko bać się , miłować
Go i ufać Jemu” oraz „to, na czym zawisnęło serce twoje i na czym
ono polega, jest właściwie twoim Bogiem”. Amen.
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Miłość, która łączy
KtóŜ nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy
ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz?
Rz 8,35
Z naśladowaniem Chrystusa nierozerwalnie związane jest cierpienie. Uczeń Jezusa Chrystusa musi być świadomy tego, Ŝe jeśli
jego Pana prześladowano, to będzie On nadal prześladowany
w Jego uczniach. Doświadczył tego apostoł Paweł, najpierw prześladowca Chrystusa, a potem Ŝarliwy Jego wyznawca. Spotkało go
prześladowanie i więzienie. Był wyśmiewany i kamienowany. Znak
krzyŜa Chrystusowego nosił na swoim ciele.
Kto nie chodzi z Chrystusem w cierniowej koronie, nie wie co to
znaczy być uczniem Jezusa Chrystusa. Cierpienie i prześladowanie nie oddala nas od Chrystusa, a raczej odwrotnie – przybliŜa.
Tego doświadczał apostoł Paweł niemalŜe kaŜdego dnia, dlatego
pytał: „KtóŜ nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie,
czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz?”
Nic nie moŜe nas odłączyć od miłości Chrystusa. Znak krzyŜa
Golgoty zawsze nam to przypomina i dlatego winniśmy go mieć
nieustannie przed oczyma, aby nie zwątpić, nie upaść i nie pobłądzić.
Średniowieczny mistyk, Tomasz a Kempis powiedział: „OtóŜ wszystko zawiera się w krzyŜu i wszystko w tym się streszcza, aby
umrzeć samemu sobie: i nie masz innej drogi do Ŝywota wiecznego i do prawdziwego wewnętrznego pokoju, prócz drogi krzyŜa
świętego i codziennego umartwiania. Idź, dokąd chcesz, i szukaj,
czego chcesz, a nie znajdziesz ani na niebie wznioślejszego, ani
na ziemi bezpieczniejszej drogi nad drogę krzyŜa świętego”.
Droga chrześcijanina – to droga krzyŜa.
„Kto z Chrystusem nie chodzi cierniem uwieńczony,
Ten nigdy nie posiądzie świętych dusz korony” (Ś.E. 731,1).
Amen.
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Wysławiać potęgę Boga
Powstań, Panie, w mocy swojej, a będziemy śpiewać i wysławiać
potęgę twoją!
Ps 21,14
Tak apelował do Boga psalmista Pański. W świecie, w którym
Ŝyli staroŜytni Izraelici, liczyła się siła, przemoc, władza. Potomkowie Abrahama często musieli uznać wyŜszość sąsiednich narodów, które siały strach i niosły zniszczenie. Dlatego psalmista apelował do Boga: „Powstań, Panie, w mocy swojej, a będziemy śpiewać i wysławiać potęgę twoją!”. Bóg niejednokrotnie okazywał swą
moc, przychodził z pomocą, wyzwalał z niewoli swój lud, chociaŜ
czynił to czasem przy pomocy innych narodów, na przykład przy
pomocy nieprzyjaciela wrogiego Izraelowi narodu.
Ale czasem Bóg milczy i nie odpowiada na wołanie. Kiedy konający na krzyŜu Jezus wołał: „BoŜe mój, BoŜe mój, czemuś mnie
opuścił?”, niektórzy mówili, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz i Go
wyzwoli.
Bóg okazuje takŜe moc w słabości. Luter w jednej ze swoich
heidelberskich tez powiedział; „PoniewaŜ ludzie naduŜyli poznania
Boga przez Jego dzieła, Bóg zechciał, by odtąd poznawano Go
przez cierpienie, i zechciał odrzucić ową mądrość w sprawach niewidzialnych; (zechciał teŜ), by w ten sposób ci, którzy nie czcili
Boga objawionego w dziełach, czcili Go ukrytego w cierpieniu (...),
by w ten sposób nikomu juŜ nie wystarczyło i nie przynosiło poŜytku poznanie Boga w chwale i majestacie bez poznawania Go
w uniŜeniu i hańbie krzyŜa”.
Czy Bóg w naszym Ŝyciu zawsze działa spektakularnie?
Czasem wydaje się nam, Ŝe nie ma przy nas Boga, Ŝe nas opuścił. A jednak On jest przy naszym boku, działa, niesie pomoc, ale
wszystko dzieje się w ciszy i słabości. Chrystus powiedział do apostoła Pawła: „Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia
mej mocy okazuje się w słabości” (2 Kor 12,9).
ChociaŜ Bóg nie odpowiada na nasze wołanie, to jednak nas
słyszy i nadejdzie czas, kiedy przyjdzie z pomocą. Amen.
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Jezus – Zbawiciel
Anioł rzekł do Józefa: Maria urodzi syna i nadasz mu imię Jezus;
albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego.
Mt 1,21
W kręgu religii i kultury Starego Testamentu bardzo waŜne było
imię. Co nie miało imienia, lub nie zostało nazwane, nie istniało.
Imię, które nadawano dziecku, miało określać jego przyszły charakter, lub posłannictwo. Co znaczy imię Jezus?
Imię Jezus znaczy: Jahwe jest zbawicielem. Imię Jezus wskazuje więc na Boga, jako Zbawiciela. Przed Jezusem z Nazaretu
wielu nosiło to imię. Było wówczas jakby wyznaniem wiary noszącego to imię, a mianowicie, Ŝe Pan jest jego zbawieniem. Ale
w wypadku Jezusa Chrystusa, naszego Pana, narodzonego w Betlejem, Jego imię mówi znacznie więcej. Wskazał na to anioł Pana,
który Józefowi zwiastował narodzenie Jezusa z Marii: „nadasz mu
imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego”. „Osoba, nosząca imię Jezus Chrystus jest, według znaczenia tego
imienia, jedynym Zbawcą świata, uwalniającym od grzechu, jedynym Arcykapłanem, jednającym grzesznika z Bogiem, jedynym Panem i Królem, który ratuje od wszelkiej trwogi i biedy, i Ŝe On zbawia od grzechu i śmierci tylko tych, którzy go za takiego uznają
i wtedy doznają łaski i wiecznego zbawienia” (M. Luter).
Jezus – to dla chrześcijanina najmilsze i najwaŜniejsze imię na
świecie. Budzi ono radość i wiarę, Ŝe dane jest nam zbawienie. Kto
wypowiada to imię, musi je wypowiadać zawsze z czcią i dziękczynieniem Bogu za dar, który został nam dany w Jezusie Chrystusie.
Apostoł Piotr w czasie przesłuchania przed Sanhedrynem powiedział: „Nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma Ŝadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które
moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4, 12). Amen.
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Bliski jest Pan wszystkim
Bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywają, wszystkim, którzy go
wzywają szczerze.
Ps 145,18
Bóg jest blisko tych, którzy modlą się do Niego i proszą o łaskę,
zmiłowanie i pokój. Czy znaczy to, Ŝe Bóg nie jest bliski tym, którzy
Go nie wzywają? Na podstawie jednego wersetu biblijnego nie
moŜna sobie wyrobić całościowego poglądu i dlatego wniosek, Ŝe
Bóg nie zbliŜa się do tych, którzy Go nie wzywają jest błędny. Historia rajska poucza nas, Ŝe grzesznik ciągle ucieka i ukrywa się
przed Bogiem, i Ŝe to Bóg nas szuka i pragnie przyprowadzić do
siebie. Św. Jan pisze: „Na tym polega miłość, Ŝe nie myśmy umiłowali Boga, lecz Ŝe On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze” (1 J 4,10).
Na podstawie powołań, o których mówi Biblia, moŜna sobie
wyrobić wyobraŜenie o kolejności wydarzeń podczas powołań. Bóg
odnalazł MojŜesza, kiedy pasł stada swojego teścia i powołał go,
chociaŜ MojŜesz się wzbraniał. Podobnie Bóg znalazł Jeremiasza
i polecił mu być prorokiem w Izraelu. Jezus powiedział do uczniów
swoich, Jana, Jakuba, Piotra, Andrzeja, Mateusza i innych: „Pójdź
za mną!”. Bóg zawsze robi pierwszy krok. Potem to my powinniśmy uczynić krok, taki krok, który nas zbliŜa do Boga.
Chrystus ustanawiając sakrament chrztu, uczynił krok w naszym
kierunku. Na ten krok odpowiedzieli nasi rodzice i kaŜdego dnia
powinniśmy odpowiadać Bogu w modlitwie, przez posłuszeństwo
wiary, oddanie się w opiekę Bogu, przynoszenie dobrych owoców
Ŝycia.
Na pytanie: „Co więc znaczy takie chrzczenie wodą?” Mały katechizm odpowiada: „Znaczy to, iŜ stary Adam w nas przez codzienny Ŝal i pokutę ma być utopiony i umrzeć ze wszystkimi grzechami i złymi poŜądliwościami, natomiast ma codziennie wyłaniać
się i powstawać nowy człowiek, który by w sprawiedliwości i czystości Ŝył wiecznie przed Bogiem”. Amen.
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Jedynie słowo BoŜe
Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem co
człowiek sieje, to i Ŝąć będzie.
Ga 6,7
Często słyszymy słowa: błądzić – to rzecz ludzka. śycie uczy,
Ŝe tak właśnie jest, Ŝe popełniamy błędy i kroczymy nienajlepszą
drogą. Błądzimy, ale nie wolno nam zbłądzić. Idąc przez las staramy się zapamiętać drogę, którą idziemy, aby się nie zgubić, Ŝeby
nas nie trzeba było szukać. Wybierając się w drogę samochodem
do nieznanego nam kraju, zabieramy z sobą mapę samochodową.
Najczęściej dzisiaj kierowcy posługują się elektronicznymi mapami.
Ufamy im i jesteśmy przekonani, Ŝe one nas zaprowadzą do celu.
Czy w sferze Ŝycia wiary istnieje drogowskaz, który wskazuje
na właściwy kierunek? Czy istnieje jakaś mapa, która pozwala nam
nie zbłądzić? Prorok Jeremiasz wołał: „Ustawiaj sobie drogowskazy, postaw sobie znaki ostrzegawcze i zwróć swoją uwagę na ścieŜkę, na drogę, którą chodziłaś! Wróć, panno izraelska, wróć do tych
swoich miast!” (Jr 31,21).
Psalmista Pański śpiewał: „Pan jest dobry i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom” (Ps 25, 8). Inny starotestamentowy pieśniarz
wyznawał: „Słowo twoje jest pochodnią nogom moim i światłością
ścieŜkom moim” (Ps 119, 105). Słowo BoŜe, zarówno przykazania,
jak teŜ ewangelia o zbawieniu jest drogowskazem na ścieŜkach naszego Ŝycia, światłem, które rozjaśnia drogę i daje poznanie woli BoŜej. śadne inne słowo i Ŝadna inna ludzka nauka nie jest w stanie
tego lepiej uczynić. Apostoł Paweł pisał: „Cokolwiek bowiem przedtem
napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z Pism nadzieję mieli” (Rz 15, 4).
Bóg nie da się z siebie naśmiewać, dlatego Ŝyjmy tak, jak uczy
nas słowo BoŜe.
„Panie, w swym Słowie do nas przemawiasz,
Prawdę swą świętą przez nie objawiasz,
Przez nie dusze chcesz oświecić,
Do dobrego chęć w nich wzniecić” (Ś.E. 383,1).
Amen.
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Albo… albo…
Eliasz (…) rzekł: Jak długo będziecie kuleć na dwie strony? JeŜeli
Pan jest Bogiem, idźcie za nim, a jeŜeli Baal, idźcie za nim!
1 Krl 18, 21
Słowa: „Jak długo będziecie kuleć na dwie strony? JeŜeli Pan
jest Bogiem, idźcie za nim, a jeŜeli Baal, idźcie za nim!” prorok
Eliasz skierował do zgromadzonego na górze Karmel ludu izraelskiego. Wypowiedziane zostały w dramatycznej chwili i w bardzo
waŜnym momencie historii Izraela. Atrakcyjne pogańskie kulty
zwiodły wielu wyznawców Jahwe. Król Achab za namową swojej
pogańskiej Ŝony, Izebel, sprowadził do Izraela wielu pogańskich
kapłanów, którzy krzewili kult Baala. Izraelici zapomnieli, kto ich
wyprowadził z egipskiej niewoli, i Ŝe ślubowali wierność Bogu. Zaczęli więc słuŜyć obcym bogom.
Dzisiaj dzieje się podobnie. Ludzie powymyślali sobie bogów
i im słuŜą, bowiem jeśli ktoś coś miłuje więcej aniŜeli Boga, to dla
niego ten przedmiot umiłowania jest boŜyszczem. Milczy się, kiedy
róŜni ludzie głoszą satanizm i bluźnią Chrystusowi. I nie ma nikogo, kto by odwaŜnie, jak Eliasz na górze Karmel umiał zawołać:
„Jak długo będziecie kuleć na dwie strony? JeŜeli Pan jest Bogiem,
idźcie za nim, a jeŜeli Baal, idźcie za nim!”. Niestety, głos Kościoła
często jest niesłyszany, bo sam często uwikłany jest w niegodziwości i kręci się wokół złotego cielca.
Ale cichy głos i ciche wezwanie potrafi takŜe wiele, bo nie zawsze Bóg upomina się o swoje miejsce tam, gdzie z patosem głosi
się wielkie słowa. Bóg jest takŜe tam, gdzie padają ciche, ale
z wiarą wypowiedziane słowa. Sam Eliasz został o tym pouczony,
bowiem w historii, która opowiada o posłannictwie proroka, czytamy, Ŝe wicher potęŜny i silny, wstrząsający górami i kruszący skały
szedł przed Panem; lecz w tym wichrze nie było Pana. Był teŜ
ogień i trzęsienie ziemi. Na końcu był łagodny powiew, a w nim
Eliasz usłyszał głos Boga (1 Krl 19, 11.12). Amen.
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Wiara, która przemienia Ŝycie
Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej
górze: Przenieś się stąd tam, a przeniesie się, i nic niemoŜliwego
dla was nie będzie.
Mt 17, 20b
To są słowa naszego Pana i Zbawiciela, które niejednokrotnie
budzą zakłopotanie. Gór nie przenosimy, chociaŜ niektórzy chcąc
zmienić bieg rzek wyburzali góry. Ale z takiego działania nic wielkiego i dobrego nie wynikło. Jeśli więc nie przenosimy gór, to czy
to znaczy, Ŝe nasza wiara jest mniejsza, aniŜeli ziarnko gorczyczne?
Chrystusowi nie chodzi o to, abyśmy mając odpowiednią wiarę
rzeczywiście przenosili góry. Wiara nie jest potrzebna do tego, aby
przez nią według naszego uznania kształtować wygląd naszej planety. Gdyby ludzie wiary mieli taką moc, Ŝe na ich słowo góry
zmieniałyby swoje połoŜenie, to na naszej matce ziemi panowałby
totalny chaos.
Wiara powinna zmieniać nasze Ŝycie. Nawet mała wiara, tak
mała, jak ziarenko gorczyczne, moŜe przybliŜyć nas do Boga,
przeobrazić nasze Ŝycie i nasz stosunek do bliźniego. Wiarą przezwycięŜamy zło i grzech. Wiara daje nam moc przetrwania wszelkich niedogodności Ŝycia. Wiara kształtuje mapę ludzkich przeŜyć
i dokonań w sferze miłości i dobroci.
Ale ciągle jeszcze jest wszystko po staremu.
Ludzie nienawidzą się. Mówią o pokoju i sprawiedliwości, a sieją
niepokój i postępują niesprawiedliwie. To oznacza, Ŝe ciągle w sercach ludzi brak jest wiary, lub jest ona znacznie mniejsza niŜ ziarenko gorczyczne, chociaŜ deklarują się jako ludzie wiary.
Trzeba nam się modlić o wiarę z wiarą. To paradoks, ale tak
jest, bowiem kaŜdemu z nas Bóg daje moŜliwość uwierzenia. Najmniejsza iskierka wiary, moŜe wzbudzić wielki ogień i rozpalić miłość do Boga i ludzi. Amen.
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Dar łaski
Darem łaski BoŜej jest Ŝywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu
naszym.
Rz 6,23b
Łaska BoŜa nie jest wyłącznie pojęciem ani teŜ próbą opisu
Boga przy pomocy pustych terminów teologicznych. Łaska BoŜa
nie jest czymś w rodzaju farby, przy pomocy której „malujemy”
Boga, aby pięknie „wyglądał” w naszych oczach. BoŜa łaska jest
rzeczywistością, która jest nam dana, abyśmy w niej Ŝyli i aby budziła w nas pokój i nadzieję.
Z okazaniem łaski zawsze łączy się pewne dobro ofiarowane
człowiekowi. Tak jest teŜ w sferze naszego Ŝycia z Bogiem. Bóg
okazując nam łaskę, obdarowuje nas zbawiennymi dobrami. W Liście do Tytusa czytamy, Ŝe „objawiła się łaska BoŜa, zbawienna
dla wszystkich ludzi” (Tt 2,11). Apostoł Paweł naucza, Ŝe jesteśmy
zbawieni z łaski BoŜej przez wiarę, w Liście do Rzymian zaś przypomina: „Darem łaski BoŜej jest Ŝywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”.
Darem łaski jest Ŝycie wieczne w Chrystusie, bowiem sam
Chrystus jest darem. W Nim darowane jest nam wszystko, z Jego
pełni bierzemy, bo On dla nas stał się ubogim, abyśmy ubóstwem
Jego zostali ubogaceni (2 Kor 8, 9).
Zwróćmy uwagę, Ŝe apostoł Paweł pisze o Ŝyciu wiecznym, jako
o darze, a nie jako o obietnicy. To znaczy, Ŝe kto związał swe Ŝycie
z Chrystusem, jest juŜ obdarowany Ŝyciem wiecznym. Kto „jest
w Chrystusie, nowym jest stworzeniem” (2 Kor 5, 17). Ta pewność
opiera się na słowach naszego Zbawiciela: „Powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma Ŝywot wieczny
i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do Ŝywota” (J 5,
24). Ale dar moŜna utracić, dlatego Apostoł napomina nas, abyśmy
„na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i poboŜnie
Ŝyli, oczekując… objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego” (Tt 2, 12.13). Amen.
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Czy miłuję Boga nade wszystko?
Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj
ubogim, a będziesz miał skarb w niebie.
Mt 19,21
O Franciszku z AsyŜu mówi się, Ŝe w młodości był lekkomyślnym młodzieńcem, hulaką, trwoniącym majątek ojca. Pewnego
razu usłyszał słowa, które Pan Jezus powiedział do młodzieńca,
poszukującego Ŝycia wiecznego. „Jeśli chcesz być doskonały, idź,
sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb
w niebie”. Wywarły one na Franciszku z AsyŜu tak wielkie wraŜenie, Ŝe wszystko co miał, rozdał ubogim i zaczął nowe Ŝycie. ZałoŜył zakon ubogich mnichów i całkowicie poświęcił się Chrystusowi.
Młodzieniec, który przyszedł do Jezusa i pytał o to, co ma czynić, aby odziedziczyć Ŝycie wieczne, najpierw usłyszał radę, aby
przestrzegać przykazań. To właśnie czynił ów młodzieniec. Dlatego
Pan powiedział do niego powyŜsze słowa. Ewangelia mówi, Ŝe na
te słowa odszedł smutny, bowiem miał wielkie majętności.
Młodzieniec więcej kochał swój majątek, aniŜeli społeczność
z Bogiem, której szukał. Nie przestrzegał więc 1. przykazania: „Nie
będziesz miał innych bogów obok mnie”. Wykłada się bowiem ono:
„Powinniśmy Boga nade wszystko bać się, miłować Go i ufać Mu”
(Marcin Luter).
JakŜe często jest tak, jak mówi ks. Marcin Luter: „Chrystus chce
dać Królestwo BoŜe, a świat chce mieć Królestwo ziemskie; Chrystus chce darować pewne, nieprzemijające, wieczne, zbawienne
niebiańskie dobra, a świat chce posiąść dobra ziemskie, przemijające, przynoszące więcej trosk i obaw niŜ rozkoszy i radości”.
Człowieku XXI wieku, zatrzymaj się i zastanów się przynajmniej
na chwilę nad pytaniem: Czy więcej miłuję Boga, czy teŜ to, co
świat mi oferuje? Czego poszukuję? Czy jestem blisko, czy teŜ
daleko od Królestwa BoŜego. Amen.
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Na Twoje słowo
Mistrzu, całą noc cięŜko pracując, nic nie złowiliśmy; ale na Słowo
twoje zarzucę sieci.
Łk 5,5
Nad Jeziorem Galilejskim wstało słońce. Rybacy płukali sieci.
Pracowali całą noc, ale nic nie złowili. Nie zaniosą więc ryb na targ
i nie otrzymają pieniędzy na chleb.
Ale oto na brzegu stanął Jezus, z którym zapewne juŜ się spotkali. Wsiadł do łodzi Szymona Piotra i jego brata, Andrzeja, i nakazał im nieco odpłynąć od brzegu. Mówił dziwne słowa do zgromadzonego na brzegu ludu. Nie nauczał jak uczeni w Piśmie. Głosił bliskość Królestwa BoŜego. Kiedy skończył, polecił Piotrowi
skierować się na głębinę i powiedział, aby zarzucili sieci. Piotr zaskoczony poleceniem Jezusa, odpowiedział: „Mistrzu, całą noc
cięŜko pracując, nic nie złowiliśmy; ale na Słowo twoje zarzucę
sieci”. Według Piotra to nie miało sensu. Ale moŜe warto spróbować – pomyślał Piotr. MoŜe Ten, który mówił przed chwilą tak
dziwne i zaskakujące słowa, coś równie niesamowitego uczyni.
Piotr niczego nie zakładał. Ale w słowach Piotra dźwięczała
nuta zaufania. Nazwał przecieŜ Jezusa: „Mistrzem”. Więcej, Piotr –
zdaje się – dostrzegał w Jezusie autorytet, któremu trzeba się podporządkować – „ale na Słowo twoje zarzucę sieci”.
Piotr nie zawiódł się. Warto było usłuchać Jezusa z Nazaretu,
nowego Nauczyciela i zwiastuna Królestwa BoŜego.
ZauwaŜmy, Piotr zaufał Jezusowi zanim przekonał się kim właściwie jest Ten, który polecił zarzucić sieci. Ludzie zazwyczaj najpierw chcą się przekonać kim są bliźni, zanim im zaufają. Podobnie jest w sferze wiary. Najchętniej wielu chce najpierw widzieć
cuda i wielkie znaki i dopiero na ich podstawie uwierzyć.
W chrześcijaństwie obowiązuje inna kolejność. Najpierw naleŜy
zaufać Chrystusowi, a dopiero potem moŜliwe jest doświadczenie
mocy, jaka płynie z wiary w Boga i w Jezusa Chrystusa. Pan Jezus
powiedział: „…błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (J 20,
29b). Amen.
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Błogosławione myślenie
Myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe,
co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały.
Flp 4,8
Kiedy oglądamy współczesne filmy, telewizyjne seriale, słuchamy doniesień radiowych i czytamy wiadomości w prasie, to przekonujemy się, Ŝe właściwie współczesnemu człowiekowi w głowie
tylko niegodziwości, zdrady, kłótnie, knowania itp. Ale nie myślmy,
Ŝe tak jest tylko obecnie, a dawniej było zupełnie inaczej. MoŜna
powiedzieć, Ŝe ludzka historia, to jest historia niegodziwości, zła,
podstępu i nienawiści. Tak było za czasów MojŜesza, Dawida, Jezusa i apostoła Pawła. Gdyby było inaczej św. Paweł nie napisałby
tych słów: „Myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co
sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą
i godne pochwały”.
Chrześcijaństwo w czasach apostolskich zdecydowanie powiedziało „Nie” wszelkiemu złu. Z odrazą odnosiło się do wszelkiej niegodziwości i niesprawiedliwości. Chrześcijanin w czasach apostolskich miał zdecydowanie odróŜniać się od poganina nie tylko w treści swojej wiary, ale takŜe w postępowaniu. Wierzący mieli przynosić dobre owoce swojej wiary. Apostoł Paweł wzywał do Ŝycia według Ducha BoŜego. I pisał: „Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność,
wstrzemięźliwość” (Ga 5,22.23). Jak przysłowiowe grzyby po deszczu, na drzewie Ŝycia współczesnego człowieka wyrastają owoce ciała: „wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie,
odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obŜarstwo i tym podobne”
(Ga 5,19-21). Dzisiejsze chrześcijaństwo jest słabe, nie potrafi
sprzeciwić się szerzącemu złu. Znajduje tematy zastępcze. Jest
czasem przekonane, Ŝe walczy o wielkie, etyczne sprawy. W istocie
– mówiąc słowami Jezusa – „przecedza komary”, a nie dostrzega
wpadających w obręb Ŝycia Kościoła „wielbłądów”. „Myślcie tylko
o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co
miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały”. Amen.
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Zaufaj Bogu!
Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu, swoim Bogu.
1 Krl 30,6b
Biblia nazywa króla Dawida wielkim królem. Stawia go za wzór
królom i władcom tego świata. Rzeczywiście, Dawid był wielkim
męŜem stanu. JednakŜe nie moŜna teŜ zapomnieć, Ŝe miał wiele
wad i wiele grzechów na swoim sumieniu. Był błędnym rycerzem,
terrorystą. Ludzi się go bali i drŜeli przed jego towarzyszami. Czasem w młodości zdradzał swoich ziomków. Umiał teŜ zniewolić
cudzą Ŝonę i poplamić krwią swoje dłonie. Ale umiał teŜ być wiernym przyjacielem, odwaŜnym wojownikiem, chronić dziedzictwo
swoich ojców.
Czy te dobre czyny przewaŜały na szali sprawiedliwości te złe?
Tego nie wiemy. Ale wiemy, Ŝe Bóg wielokrotnie przebaczał Dawidowi jego grzechy i potknięcia. Czynił to nie dla zasług Dawida,
lecz z miłosierdzia swojego. I Dawid to dostrzegał i doceniał, dlatego całym sercem zaufał Bogu. Ufał Bogu w chwilach dobrych).
i złych, kiedy Bóg go prowadził, ale teŜ kiedy gniewał się na niego.
Wyznawał: „Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie” (Ps 23,
1nn Poznawszy swoje grzechy wyznawał: „Zmiłuj się nade mną,
BoŜe, według łaski swojej, według wielkiej litości swojej zgładź
występki moje! Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie
z grzechu mego! Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój
zawsze jest przede mną. Przeciwko tobie samemu zgrzeszyłem
i uczyniłem to, co złe w oczach twoich” (Ps 51,3-6).
W naszym Ŝyciu przeŜywamy wzloty wiary i upadki. Nie starajmy się kłaść na wagę czyny wzniosłe i podłe. Zaufajmy łaskawemu
i miłosiernemu Bogu, błagajmy Go o przebaczenie i odnowienie
Ŝycia. Zaufajmy Mu, kiedy chmury zbierają się nad nami i grozi
nam niebezpieczeństwo.
„Kto los swój złoŜył w ręce Boga
i w Nim nadzieję swoją ma,
Nie dotknie tego Ŝadna trwoga,
choćby nań spadła dola zła” (Ś. E, 680,1).
Amen.
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Jedno w Chrystusie
Nie masz śyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie
masz męŜczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie.
Ga 3,28
Apostoł Paweł w Liście do Rzymian napisał słowa: „Z niego
i przez niego i ku niemu jest wszystko; jemu niech będzie chwała
na wieki” (Rz 11,36). Z Boga jest wszystko i wszystko ostatecznie
w Nim znajdzie cel. Z Boga jest Syn i Duch Święty. Z Boga jest
cały kosmos i ziemia. Z niego są wszystkie narody ziemi (Dz
17,26). W Jezusie Chrystusie, Synu BoŜym wszystko zostaje
przeobraŜone i wszystko przez Niego w Bogu zostanie zjednoczone. Dlatego teŜ św. Paweł napisał słowa: „Nie masz śyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz męŜczyzny ani
kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie”. Co to znaczy?
To znaczy, Ŝe w wcielonym, ukrzyŜowanym i zmartwychwstałym
Jezusie Chrystusie nie ma juŜ między ludźmi Ŝadnych granic narodowościowych, społecznych i religijnych. Przed Bogiem nie ma juŜ
róŜnicy, bowiem jednakową łaską Bóg obdarza śyda, wyznawcę
judaizmu i Greka, Niemca, Somalijczyka, Polaka itd. Nie liczy się
teŜ status społeczny i socjalny. Nie ma bogacza ani biednego. Nie
ma księcia ani prostego robotnika. Wszyscy są sobie równi.
W Chrystusie takŜe kolor skóry nie ma znaczenia, ale teŜ nie ma
znaczenia to, czy się jest kobietą, czy męŜczyzną. Bóg przyjmuje
cześć i chwałę, słuŜbę Pańską i posługę dla bliźniego z ust i rąk
kobiety i męŜczyzny.
Ta prawda jeszcze nie w pełni dotarła do głów i serc chrześcijan. Nadal czyni się podziały. A przecieŜ w Chrystusie wszyscy są
jedno.
Wyznawców Jezusa Chrystusa róŜni tylko to, czy przynoszą
owoce swojej wiary, czy teŜ są nieuŜytecznymi sługami. Amen.
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Czy prześladuję Chrystusa?
Czemu mnie prześladujesz.
Dz 9,4b
MoŜna być wierzącym, a prześladować Chrystusa. Saul z Tarsu,
późniejszy wielki apostoł Jezusa Chrystusa, był człowiekiem wierzącym, uczonym w Piśmie, a w młodości swojej nienawidził Chrystusa i prześladował Kościół BoŜy. Nie wystarczyły mu represje
wobec chrześcijan w Jerozolimie. Otrzymawszy list polecający od
arcykapłana, udał się do Damaszku, aby tam prześladować wierzących. U bram Damaszku powalony został na ziemię i usłyszał
słowa zmartwychwstałego i wywyŜszonego Chrystusa: „Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz?”.
Saul-Paweł prawdopodobnie nigdy w swojej młodości nie spotkał historycznego Jezusa z Nazaretu. A jednak był prześladowcą
Chrystusa. Nienawidził i prześladował Tego, którego wierzący
chrześcijanie nazywali swoim Panem. Nienawidził i prześladował
Go w Jego uczniach i wyznawcach.
Jeśli się dobrze zastanowimy nad historią Saula-Pawła i nad
słowami, które Chrystus powiedział do swojego prześladowcy pod
Damaszkiem, wówczas dochodzimy do zaskakującego wniosku.
MoŜemy być ludźmi wierzącymi, uwaŜać siebie za wyznawców
Jezusa i naleŜeć do Kościoła, a jednak być prześladowcami Chrystusa. Prześladujemy Chrystusa w bliźnich. KaŜdy, kto nienawidzi
bliźniego, nienawidzi Chrystusa, kto wyrządza zło swojemu bratu
lub swojej siostrze, wyrządza je Chrystusowi. KaŜdy, kto odmawia
pomocy swojemu bliźniemu, odmawia jej Chrystusowi (Mt 25,
31nn). A więc w kaŜdej chwili, na drodze, w pracy, w szkole,
w sklepie moŜemy stać się prześladowcami Chrystusa. Musimy więc
być czujni, aby w słowie nie obrazić Chrystusa, w czynie nie „wymierzyć policzka” Chrystusowi.
W BoŜym Kościele nie moŜe być prześladowców Jezusa Chrystusa. Amen.
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Co mamy czynić?
Gdy to usłyszeli [ludzie zgromadzeni w Jerozolimie], byli poruszeni
do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy czynić, męŜowie bracia?
Dz 2,37
Pytanie: „Co mamy czynić, męŜowie bracia?” postawili apostołowi Piotrowi zgromadzeni w Jerozolimie pątnicy w Dniu Zesłania Ducha Świętego. Świadectwo Piotra o ukrzyŜowanym i zmartwychwstałym Chrystusie wywarło głębokie wraŜenie na słuchaczach, przeto zastanowiwszy się nad swoją sytuacją i Ŝyciem, zapytali: „Co mamy czynić?”. Tak powinno być zawsze. Słuchacz
kazania powinien wejść w siebie i zapytać: Co mam czynić?
NaleŜy odpowiedzieć na świadectwo wiary i świadectwo o BoŜym dziele w Jezusie Chrystusie. Bóg nie zsyła swojego słowa nadaremno, ale oczekuje owocu w postaci nowego Ŝycia (zob. Iz 55,
10.11). Wiara jest ze słuchania. Apostoł Paweł pisał do Kościoła
w Rzymie: „Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo
Chrystusowe” (Rz 10,17).
Na pytanie zgromadzonych słuchaczy” „Co mamy czynić, męŜowie bracia?”, św. Piotr odpowiedział: „Upamiętajcie się i niechaj
się kaŜdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego.
Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz
do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła”. Ta
obietnica takŜe naleŜy się nam, dlatego wezwanie Piotra jest skierowane takŜe do nas.
Zostaliśmy ochrzczeni, ale ze względu na nasze grzeszne Ŝycie, naleŜy kaŜdego dnia odnawiać swoje Ŝycie. W Liście do Kolosan czytamy: „Wraz z nim [Chrystusem] zostaliście pogrzebani
w chrzcie, w którym teŜ zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę
w moc Boga, który go wzbudził z martwych… Teraz odrzućcie i wy
to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych… skoro zwlekliście z siebie starego
człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się
odnawia ustawicznie… na obraz tego, który go stworzył” (Kol 2,
12; 3,8-10). Amen.
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27 stycznia

Modlitwa za bliźniego
Samuel odpowiedział ludowi: (…) Wprawdzie popełniliście wszystko to zło, lecz (…) ja daleki jestem od tego, aby zgrzeszyć przeciwko Panu przez zaniechanie modlitwy za wami.
1 Sm 12,20.23
Izrael wielokrotnie odwracał się od swojego Boga. Lud wybrany
nie zawsze postępował według przykazań BoŜych. Czy ten, kto
jest winien grzechu, powinien zginąć? Czy pasterze ludu mają
zaniechać działania, mającego na celu sprowadzenie niewiernych
na drogę sprawiedliwości? Nie. Dlatego są pasterzami, aby napominać i modlić się za lud.
Prorok Samuel doskonale wiedział na czym polega prorockie
powołanie. Karcił lud, wystąpił nawet przeciwko królowi Saulowi,
kiedy zgrzeszył i łamał prawo Pańskie. Pasterz i sługa BoŜy powinien przede wszystkim modlić się za powierzonych mu ludzi. Kiedy
tego nie czyni, grzeszy przeciwko Bogu „J ja daleki jestem od tego,
aby zgrzeszyć przeciwko Panu przez zaniechanie modlitwy za
wami” – powiedział Samuel.
MojŜesz modlił się często za lud, buntujący się przeciwko Bogu
izraelskiemu. Podobnie czynili inni pasterze Izraela. Pan Jezus
modlił się za swoich uczniów. Na krzyŜu prosił o odpuszczenie
grzechów swoim oprawcom. Za Kościoły modlił się apostoł Paweł.
Czy pasterze i szafarze tajemnic BoŜych modlą się za nasz
kościelny lud? Czy niosą go w swoich modlitwach przed BoŜy
tron? Jeśli tego nie czynią, to wówczas o nich jest mowa w proroctwie Ezechiela: „Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja wystąpię
przeciwko pasterzom i zaŜądam od nich moich owiec, i usunę ich
od pasienia moich owiec, i pasterze nie będą juŜ paść samych
siebie. Wyrwę moje owce z ich paszczy; nie będą juŜ ich Ŝerem.
GdyŜ tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja sam zatroszczę się
o moje owce i będę ich doglądał” (Ez 34,10-11).
Powołaniem chrześcijanina jest, aby kaŜdy modlił się nie tylko
za siebie, ale za bliźniego, za cały Kościół, za wszystkich ludzi.
Wtedy wierzący w Chrystusa wypełnia swoje kapłańskie powołanie. Amen.
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28 STYCZNIA

Świadectwo Ducha o Chrystusie
[Chrystus mówi:] Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoŜy świadectwo o mnie.
J 15,26
Chrystus w tych słowach mówi o Duchu Świętym, którego nazywa Pocieszycielem i Duchem Prawdy. Obiecuje swoim uczniom
posłać Pocieszyciela. Ze słów Jezusa Chrystusa wynika, Ŝe Duch
Prawdy pochodzi od Ojca. Dysponentem tego Ducha jest Syn BoŜy. Ojciec i Syn i Duch Święty jako trzy osoby Boskiej Istoty tworzą
Jedność. Ojca nazywamy Stworzycielem, Syna Zbawicielem, Ducha
Świętego Pocieszycielem.
Obietnica przyjścia Ducha Świętego wypełniła się po zmartwychwstaniu Chrystusa w Dniu Pięćdziesiątnicy. Duch, który zstąpił na uczniów Pańskich, wyposaŜył ich w moc składania świadectwa o ukrzyŜowanym Jezusie z Nazaretu, ich Panu i Nauczycielu.
Apostoł Piotr w Dniu Pięćdziesiątnicy do zgromadzonego ludu
powiedział: „NiechŜe wie z pewnością cały dom Izraela, Ŝe i Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyŜowaliście” (Dz 2,36). Wielki Apostoł Narodów, św. Paweł w 1. Liście do Koryntian pisał: „Oznajmiam wam, Ŝe nikt, przemawiając
w Duchu BoŜym, nie powie: Niech Jezus będzie przeklęty! I nikt
nie moŜe rzec: Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym”
(1 Kor 12,3).
Za przykładem pierwszych uczniów Pańskich mamy składać
świadectwo o Jezusie Chrystusie, o Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Czy to czynimy? Czy jesteśmy odwaŜnymi świadkami Chrystusa? Jeśli milczymy i wstydzimy się naszej wiary, to oznacza to,
Ŝe nie ma w nas Ducha Świętego, Ducha Prawdy. Tam gdzie jest
Duch Święty nie ma bojaźni. Gdzie Go nie ma, serce i usta są zamknięte.
„O podnieto z nieba wzięta!
PomóŜ zerwać grzechu pęta,
Byśmy chętnie Ci słuŜyli,
Sprawie Twej się poświęcili” (Ś. K. 192,3). Amen.
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Pokój, który przewyŜsza wszelki rozum
Pokój BoŜy, który przewyŜsza wszelki rozum, strzec będzie serc
waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.
Flp 4,7
Czasem powyŜsze słowa padają z ambony w zmienionej formie: „Pokój BoŜy, który przewyŜsza wszelki rozum ludzki”. Dodany
przymiotnik ludzki nie występuje w oryginalnym tekście greckim ani
teŜ w przekładach. Nie tylko nie wolno nic dopisywać do Biblii ani
teŜ z niej wykreślać, lecz – jeśli czegoś nie rozumiemy – to powinniśmy starać się to zrozumieć. MoŜe bardziej zrozumiały byłby
przekład: „Pokój BoŜy, który przewyŜsza wszelkie zrozumienie…”.
Pokój BoŜy przewyŜsza rozum ludzki i ludzkie pojmowanie rzeczy. Ale czy tylko pokój BoŜy przewyŜsza rozum ludzki?
Nie chodzi tylko o rozum ludzi, ale w Ŝyczeniu pokoju chodzi
o znacznie coś więcej. Gdyby pokój BoŜy przewyŜszał tylko ludzki
rozum, to czy byłby czymś szczególnym? Wtedy potęga Boga byłaby ograniczona. A rozum szatana? Czy rozum szatana jest suwerenny? A zwierzchności, panowania, trony, nadziemskie władze,
o których mówi List do Kolosan (Kol. 1,16)? PrzecieŜ wszystko
w Chrystusie i dla Niego zostało stworzone.
Bóg daje ludziom pokój w Chrystusie. Aniołowie na polach betlejemskich śpiewali: „Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi
pokój ludziom, w których ma upodobanie” (Łk 2,14). Chrystus nazwany jest Księciem Pokoju. I tam jest pokój BoŜy między ludźmi,
gdzie Ŝyją oni w Chrystusie.
Ale Bóg daje pokój całemu stworzeniu, lecz ciągle jeszcze nie
obejmuje on wszystkiego w pełni. Całe stworzenie oczekuje objawienia się synów BoŜych, bo całe stworzenie teraz poddane jest
marności (Rz. 8,18nn). Ale pokój ogarnie wszystko i jak kwas przemieni całe zaczynienie (zob. Mt 13,33), bo Królestwo BoŜe – to
„sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym” (Rz 14,17).
„Pokoju udziel z łaski nam, dziś w naszych czasach, BoŜe,
Bo walczyć za nas, za nas sam, Ty tylko, Panie, moŜesz” (Ś.E. 860).
Amen.
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Pasterze w BoŜej owczarni
Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja sam zatroszczę się o moje
owce i będę ich doglądał.
Ez 34,11
Najstarszym tytułem Boga Izraela jest niewątpliwie tytuł pasterz.
Autor psalmu 23. nazywa Boga swoim pasterzem. „Pan jest pasterzem moim” (Ps 23,1). ChociaŜ psalm 23. powstał stosunkowo
późno, to tytuł pasterza przypisują Bogu bardzo stare tradycje
izraelskie (zob. Rdz 48,15; 49,24). W psalmie 80. Bóg nazwany
został pasterzem Izraela, to znaczy wszystkich plemion izraelskich.
Jak stado owiec zaleŜne jest od swojego pasterza, tak lud izraelski naleŜał do Jahwe i był od Niego całkowicie zaleŜny. Psalmista
wołał, składając świadectwo wiary Izraela: „Wiedzcie, Ŝe Pan jest
Bogiem! On nas uczynił i do niego naleŜymy, jesteśmy ludem jego
i trzodą jego pastwiska” (Ps 100,3).
Królowie, prorocy, kapłani, później uczeni w Piśmie byli pasterzami Izraela. Wielu z nich nie dbało o powierzonych im ludzi. Myśleli o sobie, a nie o BoŜej trzodzie. Dlatego Bóg kazał prorokować
Ezechielowi: „Oto Ja sam zatroszczę się o moje owce i będę ich
doglądał”.
Wyrocznia Ezechiela spełniła się w Jezusie Chrystusie. Jezus
powiedział do zgromadzonego tłumu: „Ja jestem dobry pasterz
i znam swoje owce, i moje mnie znają. Jak Ojciec mnie zna i Ja
znam Ojca, i Ŝycie swoje kładę za owce” (J 10,14.15). Pasterska
posługa Chrystusa moŜe być wzorem dla wszystkich pasterzy trzody BoŜej w Kościele. Ale czy jest? Czy zawsze chodzi o dobro ludu
BoŜego? Czy nie chodzi czasem tylko o zaszczyty i korzyści?
Chrystus jest arcypasterzem. Mamy pasterza w Jezusie Chrystusie.
„Jezu, jam owieczką Twą! JakŜe mię raduje to!
Mam Pasterza nad pasterze, co w dobroci Swej mnie strzeŜe,
Co mnie kocha, o mnie wie, po imieniu woła mnie!” (Ś.E. 793,1).
Amen.
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Bóg widzący mnie
Bóg (…) zna skrytości serca.
Ps 44,22b
W Księdze psalmów znajduje się piękne wyznanie psalmisty:
„Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję,
rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek, wiesz dobrze o wszystkich ścieŜkach moich. Jeszcze bowiem
nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, juŜ znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Dokąd
ujdę przed duchem twoim? i dokąd przed obliczem twoim ucieknę?
Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, a jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej
zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby
mnie ręka twoja, dosięgłaby mnie prawica twoja” (Ps 139, 1-5.7-10).
Psalmista na innym miejscu wyznaje: „Bóg (…) zna skrytości serca”.
SłuŜąca Sary, Hagar powiedziała: „Tyś Bóg, który mnie widzi,
bo mówiła: Wszak oglądałam tutaj tego, który mnie widzi!” (1 MŜ
16,13). Jezus do Natanaela powiedział: „Zanim cię zawołał Filip,
widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym” (J 1,48). Na te
słowa Natanael wyznał: „Mistrzu! Ty jesteś Synem BoŜym, Ty jesteś królem Izraela” (J 1,49).
Bóg widzi kaŜdego z nas. Zna nasze myśli, zamiary, słowa i czyny. On patrzy w nasze serca. Nikt się przed Bogiem nie ukryje i nikt
przed Bogiem niczego nie ukryje. Całe nasze Ŝycie leŜy na dłoni
BoŜej. Bóg zna naszą przeszłość i naszą przyszłość.
Ludzie bardzo często postępują tak, jakby ich postępki były
zakryte przed Bogiem, wypowiadają takie słowa, jakby nic nie docierało do BoŜych uszu.
Wierzący powinni pamiętać zawsze i wszędzie, Ŝe wszechwidzący i wszechwiedzący Bóg patrzy i słyszy, a więc postępować
zgodnie ze słowem ewangelii, które wyzywa nas do poboŜnego
i świętego Ŝycia. Amen.
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1 LUTEGO

Zawsze się módlcie
W kaŜdej modlitwie i prośbie zanoście o kaŜdym czasie modły
w Duchu i tak czuwajcie.
Ef 6,18a
Pora modlitwy jest wyznaczona w niektórych religiach. O wyznaczonym więc czasie wszyscy wyznawcy danej religii upadają
na ziemię, albo podnoszą ręce ku niebu i modlą się. W chrześcijańskim Kościele takŜe podejmowano próby ustanowienia pory
modlitwy. Kiedy na wieŜach kościołów odzywają się dzwony, to
oznacza to, Ŝe nadszedł czas modlitwy, skierowania swych myśli do
Boga. To piękny zwyczaj i wart pielęgnowania.
JednakŜe kaŜda pora i chwila jest dogodna i właściwa, aby
w niej złoŜyć ręce do modlitwy i myśli swoje skupić wokół świętego
Boga. Chrześcijanin modli się zawsze. Apostoł Paweł pisał: „Zawsze się radujcie. Bez przestanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola BoŜa w Chrystusie Jezusie względem
was” (1 Tes 5,16-18). Podobna myśl zawarta jest w słowach:
„W kaŜdej modlitwie i prośbie zanoście o kaŜdym czasie modły
w Duchu i tak czuwajcie”. KaŜda pora jest więc dobra, aby swoje
myśli zwrócić ku Bogu. Jednak w powyŜszych słowach jest zawarta jeszcze jedna myśl, która jest waŜniejsza aniŜeli stwierdzenie,
Ŝe powinniśmy zawsze się modlić.
Zgonie z nauką Nowego Testamentu modlimy się do Boga
przez Jezusa Chrystusa, jako naszego jedynego Pośrednika (1 Tm 2,
5). PowyŜsze słowa, pochodzące z Listu do Efezjan, nakazują nam
modlić się w Duchu. Chodzi o Ducha BoŜego. Z Nim powinniśmy
mieć nieustanny kontakt, Jemu powinniśmy się dać prowadzić,
w Nim powinniśmy przynosić dobre owoce wiary. Duch BoŜy chce
nas prowadzić i prowadzi. Bez tego prowadzenia nie ma prawdziwie
chrześcijańskiego Ŝycia.
Obecność Ducha Świętego w wierzącym człowieku jest rezultatem więzi, zespolenia chrześcijanina z Chrystusem, bowiem
Duch BoŜy to jednocześnie Duch Chrystusa (Rz 8,2.9; Ga 4,6), a Ŝycie chrześcijańskie to Ŝycie w Chrystusie. Amen.
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2 LUTEGO – (Dzień Oczyszczenia Marii Panny)

Poddany zakonowi
Gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się
narodził z niewiasty i podlegał zakonowi.
Ga 4,4
Dzień Oczyszczenia Marii Panny nazywany jest takŜe Dniem
Ofiarowania Jezusa. Nazwy te związane są z ewangeliczną relacją, w której jest mowa o Marii i Dziecięciu Jezus, podczas ich
pobytu w świątyni z okazji przepisanej starotestamentowym prawem złoŜenia ofiary oczyszczającej. PowyŜsze słowo biblijne ma
w tle tamto wydarzenie w świątyni i jest jego teologiczną interpretacją.
Jezus Chrystus, nasz Pan, jest Synem posłanym przez Ojca,
dlatego jednym z tytułów chrystologicznych w Nowym Testamencie
jest termin Syn BoŜy. Słowo z Listu do Galacjan mówi w jaki sposób przyszedł Syn BoŜy na ziemię, a mianowicie, Ŝe narodził się
z kobiety, która według ewangelii miała na imię Maria. Syn BoŜy ze
swojej Matki przyjął ciało ludzkie i stał się człowiekiem. Jako człowiek narodzony z śydówki, został poddany prawu, a więc obowiązywały go przepisy starotestamentowego prawa. Ale jako Syn BoŜy był takŜe ponad prawem. Dlatego Jezus objaśniając w kazaniu
na górze BoŜe przykazania, kilkakrotnie powiedział: „Słyszeliście,
iŜ powiedziano przodkom…, a Ja wam powiadam…”. Wydaje się,
Ŝe z tych słów apostoł Paweł wysnuł wniosek, Ŝe Chrystus jest
końcem prawa, a ci, którzy są Chrystusowi są wolni od prawa.
Być wolnym od prawa nie znaczy uznać BoŜe przykazania za
niewaŜne i nieobowiązujące. ChociaŜ fundamentem naszego, chrześcijańskiego postępowania jest wiara w Jezusa Chrystusa, to jednak BoŜe przykazania pouczają nas o tym, jak postępować na
drodze Ŝycia w świecie. Jeśli ewangelia Chrystusa uczy wzniosłego Ŝycia w mocy Ducha BoŜego, to przykazania są elementarzem
etyki. Przy ich pomocą poznajemy BoŜą wolę względem nas.
Z Chrystusem poddani jesteśmy prawu, w Chrystusie jesteśmy
wolni od niego. Amen.
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3 LUTEGO

BoŜe miłosierdzie
[Bóg] ujął się za Izraelem, sługą swoim, pomny na miłosierdzie, jak
powiedział do ojców naszych, do Abrahama i potomstwa jego na
wieki.
Łk 1,54-55
To słowa wspaniałego hymnu, który wyśpiewały usta Marii,
matki naszego Pana. Był on odpowiedzią na jej powitanie w domu
Zachariasza i ElŜbiety, rodziców Jana Chrzciciela. Hymn Marii od
jego pierwszego słowa nazywamy Magnifikatem. Był to ulubiony,
nowotestamentowy tekst ks. Marcina Lutra, do którego często powracał, i który niezwykle trafnie komentował.
Jaka treść, waŜna takŜe dla nas, zawarta jest w słowach: „[Bóg]
ujął się za Izraelem, sługą swoim, pomny na miłosierdzie, jak powiedział do ojców naszych, do Abrahama i potomstwa jego na
wieki”? Słowa Marii prowadzą nas do przeszłości, w której Bóg
objawiając się Abrahamowi, dał mu obietnicę, Ŝe w nim błogosławione będą wszystkie narody. Obietnica dana praojcom Izraela –
jak pisze apostoł Paweł – takŜe i nam się naleŜy. I oto nadszedł
czas, aby się ona spełniła, aby w potomku Abrahama błogosławione były wszystkie narody świata.
Bóg wspomniał sobie na swoją obietnicę i postanowił spełnić to,
co przyobiecał swojemu słudze Abrahamowi. Realizacja tej obietnicy rozpoczęła się od wyboru słuŜebnicy, która miała urodzić Mesjasza. Według woli BoŜej była nią Maria, pochodząca z rodu króla
Dawida. Maria odwiedzając swoją krewną, ElŜbietę, wiedziała, Ŝe
w łonie swoim nosi Tego, na którego przyjście od wieków czekał
Izrael. Z radością więc wyznała to ElŜbiecie w hymnie pochwalnym
na cześć Boga.
Na pytanie: „Co jest waŜne dla nas w słowach Marii?” moŜemy
odpowiedzieć, Ŝe jest to pociecha, iŜ Bóg nie zapomina o swoich
obietnicach ani o tych, którym się te obietnice naleŜą. Więc za
matką naszego Pana zawołajmy: „Wielbi dusza moja Pana”. Amen.
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4 LUTEGO

Odmieńcie umysły swoje
Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez
odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróŜnić, co jest wolą
BoŜą, co jest dobre, miłe i doskonałe.
Rz 12,2
Trzeba iść z postępem – to jest hasło głoszone przez kolejne
ludzkie pokolenia. Ale czy nie kryje się w nim namowa do czegoś,
co nie prowadzi do dobrego, zawiera w sobie zarzewie degeneracji, przyjęcia czegoś, co jest złe i zgubne?
NaleŜy odróŜnić postęp w róŜnych dziedzinach nauki, postęp
w technice, w budownictwie itp. od tego, co moŜe się wydawać
postępem, a mianowicie w technice wojennej, umiłowaniu Ŝycia,
w sposobie spędzania wolnego czasu, ale takŜe co oferuje elektronika, internet itp. MoŜe wydawać się to postępem. Ale czy nie
słuŜy to zniszczeniu człowieka, zniewoleniu i zdeprawowaniu go.
To, co w wielu wypadkach jest dobre, moŜe teŜ czasem prowadzić
do złego.
Owszem, trzeba iść z postępem, ale apostoł Paweł napomina:
„Nie upodabniajcie się do tego świata”. Wielki Apostoł przez słowo
świat rozumie to, co w świecie jest demoniczne, co prowadzi do
złego, niszczy obyczaje, deprawuje człowieka. MoŜemy korzystać
z tego, co dobre, z coraz lepszych samochodów, dobrze wyposaŜonych domów, ale nie korzystajmy z tego, co uczy czynić źle, co
budzi nienawiść między ludźmi, co wynaturza człowieka i spycha
go do poziomu zwierzęcia.
Trzeba iść z postępem, ale codziennie przez odnowienie swojego umysłu naleŜy dąŜyć do umiejętności poznania woli BoŜej
i rozróŜnienia tego, co jest dobre, od tego co jest złe. Umiejętności
tej moŜna się nauczyć jedynie w szkole Jezusa Chrystusa, w której
pierwszą zasadą jest naśladowanie Chrystusa w czystości Ŝycia,
umiłowaniu prawdy, BoŜych przykazań i swojego bliźniego. Jest to
szkoła, w której uczymy się słuchać i działać, uczymy się poznania
BoŜej woli oraz jak ją wykonywać na przekór wszystkim pokusom
świata. Amen.
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Prawdziwe bohaterstwo
Więcej wart jest cierpliwy niŜ bohater, a ten, kto opanowuje siebie
samego, więcej znaczy niŜ zdobywca miasta.
Prz 16,32
Bohaterom stawia się pomniki, chociaŜ niejednokrotnie są to
wątpliwej jakości etycznej bohaterowie. Bohaterstwo jest czasem
okupione krwią tysięcy ludzi, pohańbieniem niewinnych i bezbronnych. O bohaterach pisze się eposy, powieści i dzieła historyczne.
Ale historia weryfikuje prawdę. Ci, którzy byli stawiani na piedestały, zostają z nich czasem strąceni.
Starotestamentowy mędrzec dostrzegał to, co my takŜe widzimy
i czego doświadczamy. „Więcej wart jest cierpliwy niŜ bohater,
a ten, kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niŜ zdobywca
miasta”.
Bohaterowie przychodzą i odchodzą, a chwała ich idzie w zapomnienie. I chociaŜ nie pamięta się tych, którzy musieli znosić
upokorzenia, tych, którzy deptani byli butami rzekomych bohaterów, to jednak tych bezimiennych cierpiętników wspominać się
będzie w historii, dostrzegać ich bohaterstwo wiary, cierpliwość
i oddanie się w ręce BoŜe.
Więcej niŜ bohater wart jest ten, kto jest cierpliwy, kto potrafi
stoczyć bój z samym sobą. Bohaterstwem jest pokonanie swoich
namiętności, złudnych mniemań o własnej wartości. Bohaterstwem
jest umiejętność ukrywania głęboko w sercu swoich racji i niedomaganie się uznania, i wyróŜnień itp.
Bohaterem wiary jest ten, kto ponad wszystko boi się Boga i ufa
Mu. Bohaterem miłości jest ten, kto miłuje swojego bliźniego więcej
aniŜeli siebie samego. Bohaterem nadziei jest ten, kto wbrew tzw.
obiektywnym racjom, oczekuje spełnienia treści chrześcijańskiej
nadziei. Bohaterem jest ten, kto nie tylko nosi za Chrystusem swój
krzyŜ, ale w cichości bierze takŜe krzyŜ swoich bliźnich, wyświadcza dobro, pomaga potrzebującym.
Prawdziwy bohater zawsze stąpa cicho i oczekuje wieńca sprawiedliwości, chwały i uznania nie z rąk ludzi, lecz od Boga. Amen.
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Spór z Bogiem
Czemu spieracie się ze mną? Wy wszyscy odstąpiliście ode mnie mówi Pan.
Jr 2,29
Człowiek lubi się spierać. Spierając się ze swoim bliźnim, pragnie dowieść swojej wyŜszości nad nim.
Spieramy się o róŜne rzeczy, waŜne i niewiele znaczące. Sejmowa sala, studia telewizyjne i radiowe są arenami nieustannych
sporów, które najczęściej do niczego nie prowadzą, a świadczą
o zacietrzewieniu i głupocie adwersarzy. Nie oznacza to, Ŝe spory
są niepotrzebne. W racjonalnym sporze dochodzi się do prawdy
i rozwiązań, które słuŜą dobru. Bez naukowych sporów, bez pytań
nie byłoby postępu w nauce.
Ale człowiek zdobywa się na odwagę toczyć spór ze swoim
Bogiem. Przez usta proroka Jeremiasza Bóg pytał Izraelitów:
„Czemu spieracie się ze mną?”. Ale czasem sam Bóg zachęcał
swój lud do sporu z sobą. Chciał w ten sposób dowieść swoich
racji.
Modląc się, nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, Ŝe czasem
wchodzimy w spór z Bogiem. Jest tak wówczas, kiedy zaczynamy
Panu Bogu stawiać pytania: Dlaczego? Dlaczego dzieje się tak,
a nie inaczej? Dlaczego spotkało mnie to nieszczęście? Dlaczego
milczysz Panie BoŜe? Dlaczego nie przychodzisz z pomocą?
Spór z Bogiem moŜe prowadzić do utraty wiary i zaufania Bogu,
ale teŜ w tym sporze wiara moŜe zostać wzmocniona, a zaufanie
pogłębione. Wszystko zaleŜy od tego, czy potrafimy uznać racje
Boga. Spor z Bogiem toczył bogobojny Hiob. Wytaczał róŜne argumenty, aby dowieść swojej niewinności. Jak długo to czynił, los
Hioba nie zmieniał się. Dopiero, kiedy zrozumiał, Ŝe Bóg jest suwerenny i czyni to, co jest dobre w Jego oczach, nadeszły dla Hioba
dni ochłody. Hiob ostatecznie wyznał: „Wiem, Ŝe Ty moŜesz
wszystko i Ŝe Ŝaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny.
KtóŜ jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? Ale
to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem” (Hi 42,2.3). Amen.
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W BoŜej mocy
Bóg (…) opasuje mnie mocą.
Ps 18,33a
W tych słowach nie chodzi o moc, jaka była potrzebna Izraelitom walczącym z wrogami i nieprzyjaciółmi w czasie wędrówki
z ziemi niewoli do Ziemi Obiecanej ani teŜ o BoŜą moc, jaka potrzebna była wojownikom Gedeona, ale o moc przezwycięŜania
wszelkich słabości w Ŝyciu, utrapień, niedogodności, lęku przed
chorobą lub nieprzyjaciółmi.
Chrześcijanin jest wojownikiem w walce ze swoim grzechem
i lękiem przed złem, wojownikiem o prawdę, o ewangelię, o godne
i chrześcijańskie postępowanie. W tej walce potrzebuje wsparcia
ze strony Boga. Psalmista wyznawał, Ŝe Bóg opasał go swoją mocą. Kto taką mocą został opasany, nie wygraŜa nikomu, nie krzyczy, nie straszy otoczenia, ale w cichości wykonuje wszystkie zadania, do których został powołany. W ciszy i pokoju jest moc ludu
BoŜego (Iz 30,15).
Apostoł Paweł pisał, Ŝe kiedy jest słaby, wtedy jest mocny. Dlatego miał „upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach,
w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa” (2 Kor 12,10).
BoŜą mocą jest nasza wiara w BoŜą dobroć i miłość. Św. Jan
pisał, Ŝe zwycięstwo, które zwycięŜyło świat, to wiara nasza (zob.
1 J 5,4). BoŜą mocą w naszym Ŝyciu jest miłość, która przebacza,
niesie pomoc i goi rany. BoŜą mocą w nas jest Ŝywe słowo ewangelii BoŜej, która – jak pisze apostoł Paweł – jest mocą BoŜą ku
zbawieniu. Mocni są ci, którzy przyodziani są w zbroję BoŜą: „Weźcie całą zbroję BoŜą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się, stójcie tedy, opasawszy biodra
swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy
nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju. A przede
wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić
wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie teŜ przyłbicę zbawienia
i miecz Ducha, którym jest Słowo BoŜe” (Ef 6,13-17). Amen.

44

Luty

8 LUTEGO

Nadzieja nie zawodzi
Nadzieja nie zawodzi, bo miłość BoŜa rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany.
Rz 5,5
Nadzieja nie jest matką głupich – jak niektórzy sądzą – lecz
matką mądrych, którzy nie pokładają ufności w sobie, lub jakimkolwiek człowieku, lecz w Bogu. Nadzieja na wzburzonym morzu
Ŝycia pozwala oczekiwać chwili, w której ucichnie nawałnica i zaświeci słońce. Nadzieja pozwala nam w naszej codziennej wędrówce widzieć za horyzontem nowe Ŝycie, BoŜe błogosławieństwo i szczęśliwość.
Apostoł Paweł pisze, Ŝe nadzieja nie zawodzi. Ale czasem
wbrew nadziei wszystko w Ŝyciu obraca się w niwecz. Wtedy nadzieję zastępuje zwątpienie i upadek wiary. A moŜe juŜ wtedy nadzieja nie była nadzieją, lecz zwątpieniem? MoŜe nadzieja nie
dotyczyła tych sfer Ŝycia, które wymagają mocnego zakotwiczenia
w wierze? MoŜe wówczas nadzieja nie była oparta na miłości BoŜej, lecz na przekonaniu: przecieŜ jestem dobry i sprawiedliwy,
przeto nie moŜe mnie spotkać nic złego?
„Miłość BoŜa rozlana jest w sercach naszych przez Ducha
Świętego, który nam jest dany”. Nasza nadzieja nie wyprzedza
miłości BoŜej, lecz miłość BoŜa naszą nadzieję. Miłość i łaska BoŜa wyprzedza wszystko. Bóg nigdy z niczym się nie spóźnia. Jedynie odkłada karanie. Jeśli jesteśmy tego świadomi, to wówczas
z naszą nadzieją musi wiązać się pytanie: Czy to, czego się z nadzieją spodziewamy mieści się w ramach BoŜej, zbawiennej miłości, czy teŜ mamy nadzieję na to, co nie słuŜy naszemu zbawieniu.
Ostatecznie teŜ kaŜda nadzieja musi być nakierowana na
wieczność. A ta nadzieja nigdy nie zawodzi. Wierzący chrześcijanin ma moŜność przekonania się o tym, kiedy znajdzie się tam,
gdzie nadzieja jest zbędna, bowiem tam jest juŜ tylko oglądanie –
jak pisze św. Paweł – Boga twarzą w twarz (zob. 1 Kor 13,12).
Amen.
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Nie bój się
Nie bój się, maleńka trzódko! GdyŜ upodobało się Ojcu waszemu
dać wam Królestwo.
Łk 12,32
Bóg przez swoje słowo obiecuje błogosławieństwo, pokój, łaskę
i zbawienie ludziom, którzy są cichego i pokornego serca. Apostoł
Piotr pisał: „Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje”
(1 P 5,5; por. Prz 3,34; Jk 4,6). Lud cichy i pokorny ufa swojemu
Bogu. Dlatego Bóg przez usta swojego proroka kazał zwiastować:
„Pozostawię pośród ciebie lud pokorny i ubogi: to oni ufać będą
imieniu Pana” (So 3,12).
Pokorni i cichego serca są zawsze w mniejszości. NaraŜeni są
na agresję ze strony tych, którzy chętnie wynoszą się ponad innych, okazują swoją wyŜszość, chociaŜ trudno dostrzec u nich
jakieś szczególne cechy, godne wyróŜnienia i pochwały. Chrystus
widział lęk w oczach tych, którzy się wokół Niego gromadzili i byli
gotowi, jako Jego uczniowie iść za Nim. Pomruki i zaciśnięte dłonie
faryzeuszów niczego dobrego nie wróŜyły. Dlatego Pan powiedział
do tej gromadki, która z ufnością oddała się w Jego ręce: „Nie bój
się, maleńka trzódko! GdyŜ upodobało się Ojcu waszemu dać wam
Królestwo”.
Królestwo BoŜe nie naleŜy się wyniosłym i pysznego serca. Daleko jest ono takŜe od tych, którzy udają chrześcijańską pokorę,
a obnoszą się bądź to swoją domniemaną poboŜnością, bądź zewnętrznym bogactwem kościołów i szat. Bóg nie jest po stronie
zuchwałego ludu, krzykliwych kaznodziei, demagogów i polityków,
lecz małej gromadki, która ufa swojemu Chrystusowi.
Historia uczy, Ŝe potęŜni władcy Rzymu chcieli złamać wiarę
chrześcijan i Kościół Chrystusa utopić we krwi. Dzieje luteranizmu
w naszej części Europy, pisane są krwią i łzami dzieci i matek podczas prześladowań, tych dawnych i tych podczas ostatniej wojny
światowej. Oprawcy nie wstydzili się i nie wstydzą swoich czynów.
Jednak Ŝadna moc nie złamie wiary, jeśli jest prawdziwa, oparta na
krzyŜu Jezusa Chrystusa, Jego ewangelii i obietnicy: „Nie bój się,
maleńka trzódko! GdyŜ upodobało się Ojcu waszemu dać wam
Królestwo”. Amen.
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Jezus jest Chrystusem
Nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny,
KsiąŜę Pokoju.
Iz 9,5b
Na kartach Starego Testamentu przyjście Mesjasza zostało zapowiedziane wielokrotnie. Obiecanemu Mesjaszowi przypisano teŜ
wiele tytułów. Prorok Izajasz, zapowiadając przyjście Mesjasza,
pisał, Ŝe zostanie On nazwany Cudownym Doradcą, Bogiem Mocnym, Ojcem Odwiecznym, Księciem Pokoju. Na polach betlejemskich anioł ogłosił, Ŝe w mieście Dawida narodził się Chrystus,
a więc Mesjasz. Pierwotny, apostolski Kościół, a za nim takŜe my
wyznajmy, Ŝe Jezus jest Chrystusem.
O wielu ludziach moŜna powiedzieć, Ŝe są wspaniałymi doradcami i w swoim Ŝyciu czynią pokój. Ale czy komukolwiek z ludzi
moŜna przypisać tytuł: Bóg Mocny, Ojciec wieczności?
Jeśli Chrystus jest Cudownym Doradcą i Księciem Pokoju, to tytuły te mówią o działalności Jezusa, jako pasterza, doradcy, czyniącego pokój między ludźmi. Ale pozostałe tytuły, a mianowicie:
Bóg Mocny i Ojciec Wieczności głoszą chwałę Jezusa i mówią kim
jest Jezus w swojej Istocie.
Jezus ani w Betlejem, ani na krzyŜu w niczym nie przypominał
Boga Mocnego i Ojca Wieczności. Raczej z wyglądu był nędzarzem i przestępcą. Ale pod tymi znakami ubóstwa i poniŜenia
ukrywało się całe Jego dostojeństwo i chwała. Dzięki zwiastowaniu
anioła, pasterze z pól betlejemskich rozpoznali w Dzięcięciu Jezus
Chrystusa. Gdyby nie zmartwychwstanie i triumf nad śmiercią, bezpośredni i pośredni świadkowie ukrzyŜowania Jezusa, uwaŜaliby,
Ŝe UkrzyŜowany został przez Boga przeklęty i odrzucony. W słabości i niemocy objawione zostało Bóstwo Chrystusa. W przeciwieństwie do chwały i bogactwa, a więc w ubóstwie i poniŜeniu, Bóg
objawił Boskość swojego Syna. Ale Chrystus stał się ubogi, aby
nas ubogacić.
Podobnie jest wśród ludzi. Prawdziwa wielkość ukrywa się
w skromności, zaś pod wyniosłością duchowa pustka i miernota.
Amen.
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Bóg mówi i czyni
Czy [Bóg] powiada, a nie czyni, i mówi, a nie spełnia?
4 MŜ 23,19b
Prorocy Starego Testamentu mówili, Ŝe pogańskie boŜki, to nieme bóstwa, a więc nie komunikujące się przez słowo ze swoimi
wyznawcami. Dlatego prorok Habakuk wołał: „CóŜ pomoŜe bałwan, którego wyrzeźbi mistrz, posąg odlany z jego kłamliwą wyrocznią? Ufa jej jednak jego twórca, choć sporządza nieme bałwany” (Ha 2,18). Bóg Izraela – to Bóg mówiący, zsyłający swoje słowo na drogę wybranego ludu, ogłaszający swoją wolę przez słowo
przykazania.
Izraelitom nieraz wydawało się, Ŝe Bóg mówi, ale Jego słowa są
puste i nic nie znaczą, Ŝe Bóg nie czyni tego, co obiecuje. W istocie Bóg nie zawsze natychmiast czyni to, co obiecuje. Czasem
zwleka z wykonaniem swojej woli. Psalmiści często w modlitwach
swoich nalegali na Boga, aby nie zwlekał, lecz przychodził z pomocą. „Nie opuszczaj mnie, Panie, BoŜe mój! Nie oddalaj się ode
mnie! Śpiesz mi z pomocą, Panie, zbawienie moje!” (Ps 38,22.23);
„Powstań, przyjdź nam z pomocą I wyzwól nas dla łaski swojej!”
(Ps 44,27).
Przekonanie, Ŝe Bóg nie czyni tego, co obiecuje, moŜe się zrodzić w sercu kaŜdego. Kiedy cierpimy, doświadczamy róŜnego
rodzaju niedogodności Ŝycia i wołamy do Boga o pomoc, a pomoc
nie przychodzi od razu, wówczas łatwo o zwątpienie w BoŜe obietnice i samego Boga. Dlaczego Bóg milczy, dlaczego nie ratuje?
Ale kiedy Bóg zwleka z pomocą, to często nas doświadcza, wypróbowuje naszą wiarę i ufność. Bóg obiecał Abrahamowi potomka. Wiele lat musiał Abraham czekać, aby spełniło się słowo obietnicy, chociaŜ modlił się o dziedzica!
Ufajmy słowu Boga, który mówi: „Jak deszcz i śnieg spada z nieba i juŜ tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną,
tak iŜ porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb,
Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust: Nie wraca do
mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym
je wysłałem” (Iz 55,8.9). Amen.
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Wy jesteście światłością świata
Wy jesteście światłością świata. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca
waszego, który jest w niebie.
Mt 5,14a.16
Słowa Pana Jezusa: „Wy jesteście światłością świata” mogą
nas wprawić w pewne zakłopotanie, głównie wówczas, kiedy stają
przed naszymi oczyma inne słowa Chrystusa: „Ja jestem światłością świata” (J 8,12).
Kiedy Pan do nas mówi: „Wy jesteście światłością świata”, to
jakby stawia nas obok siebie i przypisuje nam te same przymioty,
które przysługują Jemu i które świadczą o Jego boskości. Od Boga
i Pana naszego Jezusa Chrystusa dzieli nas przepaść, której nikt
nie jest w stanie zasypać. Dystans pomiędzy nami a BoŜą rzeczywistością jest niewyobraŜalny, nieskończony.
Światłością świata jesteśmy w Chrystusie. Nie chodzi o taką
światłość, która oświeca nasze drogi, lecz światłość, w której powinniśmy postępować. Apostoł Pański powiedział: „Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu.
Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest
wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda” (Ef 5,8.9).
Jeśli nasz Zbawiciel powiedział: „Wy jesteście światłością świata”, to nie tylko dlatego, abyśmy sobie uświadomili, Ŝe w Chrystusie jesteśmy światłością, lecz abyśmy takŜe poznali jakie zadanie
mamy do spełnienia w świecie. Pan o naszym powołaniu mówi
w słowach: „Nie moŜe się ukryć miasto połoŜone na górze. Nie
zapalają teŜ świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki
i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”. A więc światła, które
zostało w nas zapalone przez Chrystusa, nie moŜemy zatrzymać
wyłącznie dla siebie. Ono jest dla wszystkich. Nim powinniśmy
świecić i promieniować między ludźmi. Powinniśmy być lustrami,
w których odbija się światło BoŜe, światłość którą na świat przyniósł
Chrystus, światłość zbawienia, łaski, pokoju i szczęścia. Amen.
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Nowe naboŜeństwo
My, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone, oddawajmy cześć
Bogu tak, jak mu to miłe: z naboŜnym szacunkiem i bojaźnią.
Hbr 12,28
Pan Jezus w rozmowie z Samarytanką powiedział: „Nadchodzi
godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu
cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu
tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie” (J 4,23.24). Jezus
zapowiedział w tych słowach nadejście czasu, w którym ludzie będą czcili Boga inaczej, aniŜeli dotąd. ChociaŜ Autor Listu do Hebrajczyków wzywa, aby nie opuszczać wspólnych zebrań, to jednak wie, Ŝe chrześcijanie na kaŜdym miejscu i o kaŜdym czasie
powinni czcić Boga. Bo świątynia Boga moŜe być na kaŜdym miejscu, jeśli tylko na tym miejscu wspomina się BoŜą dobroć i zanosi
się modlitwy do Boga.
Jak oddawać Bogu cześć?
Autor Listu do Hebrajczyków pisze, Ŝe naleŜy Mu oddawać
cześć „z naboŜnym szacunkiem i bojaźnią”. RóŜnie moŜna rozumieć te słowa, jako wskazanie na sposób modlitwy, ale teŜ jako
wskazanie na sposób Ŝycia.
Apostoł Paweł o nowej słuŜbie BoŜej pisze: „Wzywam was tedy,
bracia, przez miłosierdzie BoŜe, abyście składali ciała swoje jako
ofiarę Ŝywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa słuŜba
wasza” (Rz 12,1).
Apostołowi chodzi o oddawanie czci Bogu wolą i działaniem.
Rozumna słuŜba, to nieustanne zgłębianie prawdy ewangelii, świadome poddanie się woli BoŜej, szukanie Boga w słowie i odpowiadanie Mu w Ŝyciu przez święte, godne chrześcijanina, w wierze
upływające Ŝycie. Taka słuŜba, to słuŜba święta i miła Bogu. Dlatego apostoł Paweł pisze takŜe: „A nie upodabniajcie się do tego
świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróŜnić, co jest wolą BoŜą, co jest dobre, miłe i doskonałe”. Amen.
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śywa woda
Jezus [rzekł do Samarytanki]: KaŜdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie; ale kto napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie
pragnął na wieki.
J 4,13.14a
Rozmowa Pana Jezusa z Samarytanką przy studni Jakubowej,
zawiera kilka bardzo istotnych wątków, waŜnych dla treści naszej
wiary. Wychodząc od sytuacji bardzo przyziemnej, jaką jest pragnienie, przeszedł Jezus od sfery fizycznej do sfery duchowej, od
tego co ziemskie do tego, co potrzebne jest ludzkiej duszy. Woda
ze studni Jakubowej była waŜna. Bez niej przez wiele wieków nie
mogli się obejść mieszkańcy okolic. Ale jest woda waŜniejsza,
niemniej potrzebna, niezbędna człowiekowi w jego duchowym Ŝyciu. Jezus nazwał ją wodą Ŝywą. Nie ma jej w Ŝadnej wykopanej
ręką ludzką studni, nie moŜna jej kupić w butelkach w wielkich
marketach. Woda często pochodząca z czystych źródeł, lub studni
głębinowych, zaspokaja tylko fizyczne pragnienie.
Jezus powiedział, Ŝe On daje wodę Ŝywą i kaŜdy, kto się jej
napije nie będzie pragnął na wieki. Co jest tą wodą? Na to pytanie
znajdziemy odpowiedź w innym dialogu Jezusa, a mianowicie w rozmowie z śydami zgromadzonymi w świątyni i z komentarza
ewangelisty Jana do tej rozmowy: „Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody Ŝywej. A to mówił
o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli; albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyŜ Jezus nie był jeszcze
uwielbiony” (J 7,38.39).
OŜywcze tchnienie dane jest człowiekowi w Duchu Świętym.
Duch Święty działa przez słowo BoŜe. Bóg w Jezusie Chrystusie
dając nam słowo ewangelii o zbawieniu, otwiera przed nami studnię, z nigdy niewyczerpaną wodą Ŝycia. Pójdźmy i pijmy z niej!
Prorok wołał: „NuŜe, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do
wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie!
Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko!
Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem, dawać
cięŜko zdobyty zarobek za to, co nie syci?” (Iz 55,1.2). Amen.
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Tego słuchajcie
Oto rozległ się głos z obłoku: Ten jest Syn mój umiłowany, którego
sobie upodobałem, jego słuchajcie!
Mt 17,5b
Słowa te prowadzą nas na górę przemienienia Pańskiego.
Po oznajmieniu przez Pana Jezusa pod Cezareą Filipową uczniom, Ŝe idzie do Jerozolimy. aby tam być pojmanym i osądzonym,
wziął trzech swoich uczniów na górę i tam się przemienił przed ich
oczyma. Ewangelista pisze, Ŝe „zajaśniało oblicze jego jak słońce,
a szaty jego stały się białe jak światło”. Na górze przemienienia
Pan objawił uczniom swoją chwałę, która była zakryta przed nimi
i wszystkimi, którzy spotykali się z Jezusem.
KaŜde zjawisko, które zachwyca, przekracza ludzkie zrozumienie, wprowadza w jakiś dotąd nieznany świat, wymaga interpretacji. To, co przeŜyli uczniowie Pana: Piotr i synowie Zebedeusza na
górze przemienienia, przekraczało ich dotychczasowe wyobraŜenie o ich Nauczycielu. Tam na górze, gdzie przeŜyli chwilę niecodziennego wzruszenia, rozległo się słowo: „Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, jego słuchajcie!”
Mamy tu do czynienia ze świadectwem o Jezusie i poleceniem
BoŜym. Bóg o Jezusie mówi, Ŝe jest Jego umiłowanym Synem.
Podobne słowa rozległy się juŜ raz, a mianowicie nad Jordanem
w czasie chrztu Jezusa. Nasza wiara więc i wyznanie: Wierzę
w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jednorodzonego” oparta jest na
BoŜym świadectwie. Ale mamy tu do czynienia takŜe – jak zostało
to juŜ powiedziane – z poleceniem BoŜym: „Tego słuchajcie!”.
Chrystus jest głosem Boga. Kto słucha Chrystusa, słucha swojego Ojca, który jest w niebie. Kto przyjmuje słowo ewangelii,
przyjmuje słowo Ŝycia wiecznego. Pan Jezus powiedział: „Nauka
moja nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał” (J 7,16). A takŜe:
„KaŜdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie
przyrównany do męŜa mądrego, który zbudował dom swój na opoce” (Mt 7,24). Amen.
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Bóg nie opuszcza
[Kazano] pojmać Józefa i wtrącić go do więzienia (…), ale Pan był
z Józefem.
1 MŜ 39,20.21
Los Józefa, syna patriarchy Jakuba był tragiczny. Najpierw znienawidzili go bracia, później go pojmali i sprzedali kupcom. Ci zaś
sprzedali go w Egipcie Potyfarowi, u którego słuŜył jako niewolnik.
Kiedy odmówił uciech cielesnych swojej pani, Ŝonie Potyfara, oskarŜyła go przed swym męŜem o molestowanie, a ten nakazał go
wtrącić do więzienia.
Za czyn, którego Józef nie popełnił, mógł zostać skazany na
śmierć. Potyfar chyba nie do końca uwierzył w oskarŜycielskie
słowa swojej Ŝony. I w tym była ręka BoŜa. Czytamy w 1. Księdze
MojŜeszowej, Ŝe Bóg był w więzieniu z Józefem.
ChociaŜ zamykają się drzwi więzienia za ludźmi, którzy popełnili
jakieś przestępstwo, to jednak nie zamykają się one przed Bogiem.
Nie zamknęły się, kiedy Józefa uwięziono. Nie zamknęły się, kiedy
apostoła Pawła i Sylasa aresztowano. I moŜemy mieć nadzieję, Ŝe
nie zamykają się nawet wtedy, kiedy zamykają się przed groźnymi
przestępcami. Bóg szuka kaŜdej zgubionej owieczki. Cieszy się
z kaŜdego człowieka, który uznał swój grzech, zań Ŝałuje i pokutuje. I to jest ewangelia, a nie słowo, które głosi sąd. I dlatego kaŜdy
osadzony w więzieniu ma prawo do pociechy słowa BoŜego. To
stanowi teŜ uzasadnienie dla duszpasterstwa więziennego, które
jest częścią misji powierzonej Kościołowi.
Pan Jezus powiedział: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego,
odziedziczcie Królestwo, przygotowane dla was od załoŜenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, …byłem w więzieniu,
a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu tymi słowy: Panie! Kiedy… widzieliśmy cię chorym albo w więzieniu, i przychodziliśmy do ciebie? A król, odpowiadając, powie im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych
moich braci, mnie uczyniliście” (Mt 25,34nn). Amen.
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Pokój dla wszystkich
[Jezus Chrystus] przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście
daleko, i pokój tym, którzy są blisko.
Ef 2,17
Według przekonania śydów czasów Jezusa, bliski Boga był
tylko naród wybrany, zaś dla pogan Bóg był daleki. Pomiędzy Bogiem a Izraelem była nić miłości i pokoju, pomiędzy Bogiem a poganami był mur oddalenia.
Ale czy tak miało być zawsze? PrzecieŜ wszyscy zostali stworzeni na obraz BoŜy i kaŜdy naród jest BoŜą własnością. Dlatego
prorok czasów niewoli babilońskiej pisał: „Cudzoziemców zaś, którzy przystali do Pana, aby mu słuŜyć i aby miłować imię Pana, być
jego sługami, …wprowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy, …gdyŜ mój dom będzie zwany domem modlitwy dla wszystkich ludów” (Iz 56,6.7).
W Chrystusie wszystko stało się nowe. Dlatego Apostoł Paweł
napisał w swoim Liście do Galacjan: „Nie masz śyda ani Greka,
nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz męŜczyzny ani kobiety;
albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie” (Ga 3,
28). Wszelkie przegrody zostały zburzone, jak burzy się nieraz
mury postawione przez człowieka.
Chrystus zwiastował wszystkim pokój, a więc pojednanie z Bogiem. ChociaŜ w czasie swojego ziemskiego Ŝycia powiedział, Ŝe
posłany został do tych, które pochodzą z rodu Abrahama, to jednak uzdrawiał takŜe pogan i pozwalał, aby poganie słuchali Jego
ewangelii. Zapowiedział, Ŝe do Królestwa BoŜego wyprzedzą śydów liczne narody (Mt 8,11). Odchodząc od uczniów, polecił im,
aby szli na cały świat i wszystkich „czynili uczniami” (Mt 28,19.20).
Chrystus zwiastował pokój z Bogiem dla całego świata. Dlatego
On jest Księciem Pokoju, a krzyŜ znakiem pojednania Boga z całą
ludzkością. W Jezusie Chrystusie mamy pokój z Bogiem. Tam
gdzie wisi krzyŜ, powinien panować duch pokoju, a nie kłótni i nienawiści. Amen.
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Nade wszystko Królestwo BoŜe
Niebo zatrzymało swoją rosę nad wami z powodu mojego domu,
który leŜy w gruzach, podczas gdy kaŜdy z was gorliwie krząta się
koło własnego domu.
Ag 1,10.9
Aggeusz został powołany przez Boga na proroka po powrocie
Izraela z niewoli babilońskiej. Ci, którzy za pozwoleniem perskiego
króla Cyrusa powrócili do Ziemi Obiecanej, zastali ojczystą ziemię
zniszczoną i zaniedbaną. Zniszczone były domy, winnice i gaje
oliwne. Na polach rosły ciernie. Jerozolima leŜała w gruzach. Świątynia, duma Izraela, nie istniała. Przywódcy narodu wybranego
uznali, Ŝe najpierw naleŜy odbudować świątynię, aby w niej mogła
zamieszkać chwała Pana, aby Bóg i lud byli blisko siebie.
Pierwsze miesiące i lata powrotu były trudne. Nie wszyscy chcieli, aby w Jerozolimie odbudowana została świątynia Pańska. Judejczykom przeszkadzali Samarytanie. Wielu teŜ Izraelitów szybko się
zniechęciło, opuściło plac budowy w Jerozolimie i udało się na
wieś, aby pomóc kobietom i dzieciom odbudować stare siedziby
rodowe. Zniszczona i zaniedbana rola nie wydawała plonów. Nie
sprzyjała teŜ pogoda. Posucha wypalała to, co zostało zasiane.
Pytano więc: Dlaczego? Dlaczego nie spełniły się stare przepowiednie o obfitości w ziemi, do której powrócą wygnańcy? Bóg
wtedy posłał proroka Aggeusza i kazał wołać: „Niebo zatrzymało
swoją rosę nad wami z powodu mojego domu, który leŜy w gruzach, podczas gdy kaŜdy z was gorliwie krząta się koło własnego
domu”.
Co mogą znaczyć te słowa dzisiaj? Odpowiedź znajduje się
w słowach Jezusa: „Nie troszczcie się i nie mówcie: Co będziemy
jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać? …Ojciec wasz niebieski wie, Ŝe tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa BoŜego i sprawiedliwości
jego, a wszystko inne będzie wam dodane” (Mt 6,31-33). WaŜne
jest nasze doczesne Ŝycie i sprawy naszego bytu w doczesności,
ale musi być zachowany priorytet tego, co słuŜy naszemu Ŝyciu
duchowemu. Powinniśmy Boga nade wszystko miłować, słuŜyć
Mu. Amen.
55

Luty

19 LUTEGO

W światłości Chrystusa
Pójdą narody do twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad tobą.
Iz 60,3
Prorok, którego wyrocznie zostały w Starym Testamencie dołączone do Księgi Izajasza, wołał: „Pójdą narody do twojej światłości,
a królowie do blasku, który jaśnieje nad tobą”. ZbliŜał się koniec
niewoli babilońskiej. Pierwsze grupy izraelskich wygnańców z czasów babilońskiego króla Nebukadnezara, dzięki dekretowi perskiego władcy Cyrusa powracały juŜ do ojczyzny, ziemi Abrahama
i jego potomków. Tych, którzy zdecydowali się powrócić z niewoli
ogarnęła euforia. Oczekiwano czasów świetności Izraela, panowania Boga na Syjonie. Zadziwiająca miała to być chwila. Pogańscy
królowie, narody ziemi miały śpieszyć do Jerozolimy, aby oddać
hołd Stworzycielowi i Władcy świata, Bogu Izraela.
Izraelici, którzy powrócili, zderzyli się z rzeczywistością, która
wcale nie była zgodna z tym, co głosił prorok. Ale czy prorok głosił
kłamliwe słowa? PoniewaŜ spełnienie wyroczni prorockich nigdy
nie da się umieścić w konkretnym historycznym czasie, przeto
o ich wypełnieniu moŜna będzie mówić dopiero z perspektywy
końca historii.
Prorok zapowiadał, Ŝe narody pośpieszą do światłości Izraela.
Chrystus, jako najlepszy syn narodu wybranego, powiedział o sobie: „Ja jestem światłością świata” (J 8,12). Jeśli mamy mówić
o spełnieniu wyroczni proroka końca czasów niewoli, to musimy
powiedzieć, Ŝe ona się spełniła w Chrystusie. Spełniła się wówczas, kiedy mędrcy oddali pokłon Narodzonemu w Betlejem. Po
zmartwychwstaniu Chrystusa rozpoczęła się misja, do której zobowiązani zostali uczniowie Jezusa (Mt 28,19.20). Wokół Chrystusa w ciągu dwudziestu wieków historii chrześcijańskiego Kościoła,
wokół krzyŜa Chrystusa, znaku nadziei zbawienia dla ludzkości,
zgromadziły się miliony ludzi z róŜnych narodów świata. Na wszystkich kontynentach Ŝyją wyznawcy Chrystusa, wielbią przez Niego
Boga i Ŝyją w światłości Chrystusowej ewangelii. Amen.
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Pan utwierdził swój tron
Pan na niebiosach utwierdził swój tron, a królestwo jego panuje
nad wszystkim.
Ps 103,19
Boga nikt nigdy nie widział – pisał ewangelista Jan (J 1,18). Ale
człowiek związany w czasie swojego Ŝycia z konkretami, skłonny
jest wyobraŜać sobie Boga na swój własny obraz. Podobnie rzecz
ma się z wyobraŜeniami na temat panowania Boga. Nie jest to
sytuacja zgodna z biblijnym poselstwem na temat Boga i Jego
obecności w świecie. Trudno nam jednak przełamać nasze słabości. Karol Barth pisał: „Jako teolodzy powinniśmy mówić o Bogu,
ale jesteśmy ludźmi, jako tacy nie potrafimy mówić o Bogu, musimy być obydwu spraw świadomi, naszego «powinniśmy» i «nie
potrafimy» i przez to oddać Bogu cześć”.
Bardzo przyziemne myślenie o Bogu znajdujemy w słowach
psalmisty Pańskiego: „Pan na niebiosach utwierdził swój tron,
a królestwo jego panuje nad wszystkim”. Nie sposób umiejscowić
Boga, nie sposób teŜ pojmować władania Boga nad kosmosem na
wzór panowania ziemskiego króla nad swoim ludem. Jeśli psalmista wypowiada takie słowa, to musimy je rozumieć następująco.
Bóg ma władzę nad wszystkim. Jemu, jako stworzycielowi podlega
wszystko, co w ciągu miliardów lat dzieje się we wszechświecie, co
nie oznacza, Ŝe nie wolno nam spoglądać w najdalsze rejony kosmosu i uczyć się praw, które w nim panują.
Słowa psalmisty oznaczają teŜ, Ŝe Królestwo BoŜe nie moŜe
być identyfikowane z Ŝadnym królestwem tego świata. Pan Jezus
powiedział do Piłata: „Królestwo moje nie jest z tego świata; gdyby
z tego świata było Królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie
był wydany śydom; bo właśnie Królestwo moje nie jest stąd” (J 18,
36).
„Gdy na ten świat spoglądam wielki BoŜe,
Coś stworzył go wszechmocnym słowem swym,
Gdy myśl ma ludów policzyć nie moŜe…
Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci: Jak wielkiś Ty” (Ś.E. 846).
Amen.
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Chrystus wstawia się za nami
KtóŜ będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecieŜ wstawia się
za nami.
Rz 8,34
Teolog i kaznodzieja w swoich refleksjach nie moŜe zatrzymać
się nad Jezusem historycznym, a więc tym, który przemierzał palestyńską ziemię, głosił ewangelię i uzdrawiał chorych, ale musi
objąć swym spojrzeniem i myślą Chrystusa, który zmartwychwstał
i usiadł na prawicy Ojca. Niewątpliwie waŜna jest ewangelizacyjna
działalność Jezusa, dzięki niej bowiem zostało ukierunkowane
chrześcijańskie myślenie w przeszłości. Dzisiaj nie moŜe być inaczej. A jednak chrześcijańskie myślenie i zwiastowanie musi być
przede wszystkim głoszeniem uwielbionego Chrystusa, Tego, który
jest Panem wszystkiego. Apostoł Paweł pisał: „Miłość Chrystusowa
ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, Ŝe jeden za
wszystkich umarł; a zatem wszyscy umarli; a umarł za wszystkich,
aby ci, którzy Ŝyją, juŜ nie dla siebie samych Ŝyli, lecz dla tego,
który za nich umarł i został wzbudzony. Dlatego juŜ odtąd nikogo
nie znamy według ciała; a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to
teraz juŜ nie znamy” (2 Kor 5,14-16). Jezus Chrystus nie naleŜy
tylko do historii, lecz jest On Panem historii i jest ponad wszystkim,
jako zwycięzca śmierci.
Chrystusa wywyŜszonego głosi Apostoł w słowach: „KtóŜ będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecieŜ wstawia się za nami”. A więc Chrystusa nie moŜemy tylko wspominać w naszych
kazaniach, mówić o Jego ewangelii, ale powinniśmy się do Niego
modlić i Ŝyć w pewności wiary, Ŝe On Ŝyje, wszystko trzyma
w swoich dłoniach i wstawia się za nami u Boga. Nie potrzeba nam
więc Ŝadnych innych pośredników poza Chrystusem, bo On jest
najbliŜej Boga, jest Synem BoŜym, Ŝyjącym w jedności z Bogiem
i Duchem Świętym.
W Chrystusie Bóg jest nam bliski i w Chrystusie jesteśmy blisko
Boga. Amen.
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Wyrwani z mocy ciemności
Ojciec wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna
swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie
grzechów.
Kol 1,13-14
Zbawcze dzieło Boga na kartach Biblii opisywane jest przy pomocy obrazów i symboli. Autor Listu do Kolosan posłuŜył się metaforą ciemności oraz terminami: odkupienie i odpuszczenie grzechów.
Ciemność, jako metafora stanu oddalenia od Boga suponuje
pojmowanie zbawienia jako Ŝycia w światłości. I tak teŜ jest na
kartach Nowego Testamentu. Pan Jezus powiedział: „KaŜdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliŜa się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąŜy do światłości, aby wyszło na jaw, Ŝe uczynki
jego są dokonane w Bogu” (J 3,20.21).
Nie moŜemy przejść z ciemności do światłości, jak przechodzimy z ciemnego pokoju do jasnego, pełnego światła. To nie leŜy w naszej mocy. Tylko Bóg moŜe nas wyprowadzić z ciemności grzechu
do światłości, z królestwa grzechu do Królestwa swojego Syna,
Jezusa Chrystusa. Autor Listu do Kolosan pisze, Ŝe to się stało
przez odkupienie i odpuszczenie grzechów.
Wielka była cena naszego odkupienia. Św. Piotr pisał: „Nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni
z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego” (1 P 18.19). Na skutek krzyŜowej śmierci Chrystusa,
zostały nam odpuszczone grzechy, które są ciemnością, czynią
nasze Ŝycie nieznośnym i obraŜają świętego Boga.
Jak z pokoju do pokoju przechodzimy przez drzwi, tak z ciemności do Królestwa Syna przechodzimy przez bramę, którą jest
Jezus Chrystus. Pan Jezus powiedział: „Ja jestem drzwiami dla
owiec” (J 10, 7b). Amen.

59

Luty

23 LUTEGO

Usunąć bariery
Matka przyszła, złoŜyła pokłon [Jezusowi] i rzekła: Panie, pomóŜ mi!
Mt 15,25
Pomiędzy poganami a śydami zawsze panowała nieprzyjaźń.
śydzi gardzili poganami, a poganie odpłacali się im tym samym.
Niełatwo więc było kananejskiej kobiecie przyjść do Jezusa i prosić
Go o pomoc dla swojej chorej córki. Ale w nieszczęściu ludzie się
zmieniają, odkładają na bok urazy i potrafią zapomnieć o wszelkich
uprzedzeniach.
Zachowanie kananejskiej kobiety powinno być dla nas pouczające.
W naszych sercach teŜ jest wiele urazów. Gniewamy się na
naszych bliźnich za to, Ŝe mówili o nas wiele nieprawdziwych rzeczy, Ŝe nam nie pomogli, kiedy pomocy potrzebowaliśmy. Ale pamiętajmy, Ŝe nasi bliźni takŜe w swoich sercach chowają do nas
urazy, za to wszystko, co ich z naszej strony złego spotkało. Powiązani jesteśmy jakimś kręgiem wzajemnych pretensji, który naleŜy przerwać. Nie czekajmy, aŜ to ktoś za nas uczyni, ale przezwycięŜmy samych siebie, jak uczyniła to kananejska kobieta, prosząc Jezusa o pomoc dla córki.
W nieszczęściu łatwiej burzyć dzielące nas mury. I moŜe teŜ
dlatego Bóg nas doświadcza, aby łatwiej nam było wyciągnąć rękę
do bliźniego i pojednać się z nim.
Kananejska kobieta jest dla nas takŜe przykładem wiary. Jej
wiara była niezwykła. Przekroczyła ona nie tylko mur urazów pomiędzy poganami a śydami, ale nie załamała się w chwili, w której
Jezus podjął próbę doświadczenia jej wiary. Nie od razu uzdrowił
jej córkę, ale kierując do niej słowa, właściwie trochę obraźliwe:
„Niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom”, wskazał
jej na ów mur dzielący śydów i pogan. Musiała ten mur zobaczyć
od strony członka narodu, który był nieprzyjaźnie nastawiony do
niej i jej ziomków. Nie zasłonił on jednak jej wiary w Jezusa cudotwórcę. Dlatego usłyszała: „Wielka jest wiara twoja; niechaj ci się
stanie, jak chcesz”. Amen.
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Bądź pomocny takŜe ty!
Panie, pomagasz ludziom i zwierzętom.
Ps 36,7b
Modlimy się do Boga z potrzeby serca, a łaskawy Bóg wysłuchuje nas i zgodnie ze swoją suwerenną wolą obdarza nas darami,
o które Go prosimy. W modlitwie przedkładamy Bogu nasze sprawy. Błagamy Boga o błogosławieństwo dla naszych bliźnich. Ale
czy w modlitwach naszych pamiętamy o otaczającej nas przyrodzie, o wszystkich stworzeniach BoŜych?
Psalmista Pański w swojej modlitwie woła do Boga i wyraŜa
wdzięczność Bogu za to, Ŝe pomaga ludziom i zwierzętom. Wiele
ludzi kocha swoje zwierzęta, dba o nie i karmi. Wiele ludzi w srogą
zimę wynosi na pola siano i zborze, a do karmików sypie ziarno,
aby głodne zwierzęta miały się czym posilić. Ale wielu nie pamięta
o potrzebie zwierząt, które obok nas Ŝyją. Są i tacy, którzy nie mają
dla zwierząt serca, dręczą je, zadają im cierpienia.
Bóg pomaga nie tylko ludziom, ale takŜe zwierzętom. Czyni to
we właściwy dla siebie sposób. Ale Bóg teŜ chce, abyśmy jak pomagamy ludziom, tak teŜ nieśli pomoc czworonoŜnym i skrzydlatym przyjaciołom.
Bóg nie zapomina o swoim stworzeniu. Pan Jezus powiedział:
„Czy nie sprzedaje się pięciu wróbli za dwa grosze? A ani o jednym z nich Bóg nie zapomina” (Łk 12,6). TakŜe my nie zapominajmy o zwierzętach, szczególnie wtedy, kiedy potrzebują one naszej
pomocy. Uczmy nasze dzieci poszanowania dla przyrody i miłości
do kaŜdego stworzenia.
Apostoł Paweł pisze, Ŝe „stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów BoŜych, gdyŜ stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei,
Ŝe i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skaŜenia ku
chwalebnej wolności dzieci BoŜych” (Rz 8,19-21).
OkaŜmy się dziećmi BoŜymi nie tylko w działaniu dla bliźnich,
ale dla całego stworzenia! Amen.
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Usłysz, Panie, słowa moje
Usłysz, Panie, słowa moje. Przejmij się westchnieniem moim.
ZwaŜ na głos błagania mego (…), bo modlę się do ciebie.
Ps 5,2-3
Przywilejem danym nam przez Boga jest modlitwa. Często traktuje się ją jako obowiązek, który naleŜy codziennie spełnić. Nic
jednak bardziej błędnego, jak takie przekonanie. Chwila modlitwy
powinna być dla nas chwilą radości, bowiem w niej moŜemy stanąć przed Bogiem, a Bóg nadstawia swoje ucho i wysłuchuje nas.
Ale czasem wydaje się nam, Ŝe Bóg nie słyszy naszego wołania, Ŝe nasze słowa nie dochodzą do Jego uszu. WraŜenie takie
odnosimy wówczas, kiedy Bóg nam nie odpowiada i nie daje tego,
o co Go prosimy. Ale czy Bóg musi wszystko czynić, co my chcemy i z czym do Niego przychodzimy? Czy ma On spełniać wszystkie nasze zachcianki?
Bóg jest suwerenny i suwerennie działa. Musimy o tym pamiętać, kiedy się modlimy. Ale czy mamy od razu rezygnować z dalszej modlitwy, kiedy nie zostajemy wysłuchani? Słowa autora
psalmu 5. przekonują nas, Ŝe w modlitwie naleŜy być wytrwałym.
Apostoł Paweł napomina nas takŜe, abyśmy byli w modlitwie wytrwali (Rz 12,12). Przypatrzmy się, z jaką natarczywością psalmista
apeluje w swojej modlitwie do Boga. Najpierw woła: „Usłysz, Panie, słowa moje”. Później apeluje do uczuć Boga: „Przejmij się
westchnieniem moim. ZwaŜ na głos błagania mego”.
Wielu moŜe powiedzieć, Ŝe tak nie moŜna się do Boga modlić,
Ŝe w modlitwie musi być więcej czci i lęku przed Bogiem. Ale jeśli
Bóg pozwala nam odzywać się do siebie, to przecieŜ nie tylko dlatego, aby Go czcić, ale takŜe, aby Go prosić i błagać, jak głodne
dzieci proszą swoich rodziców o chleb.
Nie moŜna się z Bogiem spoufalać, ale moŜna, a nawet naleŜy
szczerze do Niego wołać i prosić o zmiłowanie. Nie moŜna teŜ być
wielomównym, ale moŜna z głębi serca apelować do BoŜego miłosierdzia i z nadzieją oczekiwać wysłuchania. Amen.
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Pasterska laska
Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze
mną, laska twoja i kij twój mnie pocieszają.
Ps 23,4
Przodkowie narodu izraelskiego byli pasterzami. Abraham i jego
bratanek Lot, byli właścicielami duŜych stad. Izraelici wyszli z Egiptu pod wodzą MojŜesza, jako nomadzi, Ŝyjący z tego, co zapewniała im hodowla owiec i kóz. W czasach Starego Testamentu sercu
kaŜdego Izraelity bliski był obraz Boga, jako pasterza swojego ludu. Jak bez pasterza stado rozprasza się i pada łupem wilków
i złodziei, tak teŜ bez pomocy Boga, Izrael naraŜony był na śmiertelne niebezpieczeństwo.
PowyŜsze słowa pochodzą z psalmu, który rozpoczyna się od
słów: „Pan jest pasterzem moim”. Mają one charakter osobistego
wyznania. Autor psalmu widzi w Bogu nie tylko pasterza Izraela,
ale jest głęboko przekonany, Ŝe jest On takŜe jego pasterzem. Bóg
wyciąga swoją dłoń, nie tylko nad cały narodem, ale nad kaŜdym
członkiem swojego ludu. Dla psalmisty jest to budujące odkrycie.
Wyznaje więc, Ŝe na wszystkich drogach swojego Ŝycia, nie tylko
tych słonecznych, ale takŜe ciemnych, wyboistych i niebezpiecznych ma zapewnioną BoŜą opiekę. Nie musi się więc lękać ani
trwoŜyć, bo tam gdzie jest BoŜa opieka, tam zagwarantowane jest
bezpieczeństwo.
Pociechą dla psalmisty jest pasterska laska. Nie jest to karzący
kij, ale laska, przy pomocy której Bóg wskazuje drogę i chroni od
złego.
Pan Jezus powiedział o sobie, Ŝe jest dobrym pasterzem, który
Ŝycie swoje kładzie za owce. Jego pasterską laską jest krzyŜ, do
którego przybite zostały wszystkie nasze winy i grzechy. KrzyŜ jest
najlepszą pociechą dla strapionych i potrzebujących pomocy. Kieruje on oczy ku górze, na Boga, skąd wszelka pomoc pochodzi
i na otaczających nas bliźnich, którzy razem z nami pod wodzą
Boskiego Pasterza i Nauczyciela, Jezusa Chrystusa pielgrzymują
i śpieszą ku odpocznieniu. Wyznawajmy więc za psalmistą: „…laska
twoja i kij twój mnie pocieszają”. Amen.
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Jeden jest Pan wszystkich
Jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają.
Rz 10,12b
Być moŜe, Ŝe wielu ludzi chciałoby, aby było wielu bogów,
a kaŜdy z nich był od konkretnej sprawy – jeden od spraw małŜeńskich, inny od bólu zębów, a jeszcze inny od naszych zachcianek.
Wszystko moŜna byłoby wtedy sobie posegregować, a przede
wszystkim moŜna byłoby lawirować i wybierać sprawy miedzy
owymi bogami. Bylibyśmy panami naszego Ŝycia. Moglibyśmy jak
poganie wybierać sobie bogów.
„Jeden jest Pan wszystkich” – pisze apostoł Paweł. Jeden jest
Bóg i On jest Panem wszystkich. Jest to Bóg suwerenny. Nie myśmy Go sobie wybrali za Boga, lecz On nas sobie wybrał i przeznaczył do zbawienia. Do Niego moŜemy kierować nasze myśli
i w modlitwach przedkładać nasze sprawy. W świecie, w którym
Ŝyjemy, i który myśmy sobie według naszego upodobania uporządkowali, istnieją ministerstwa, wydziały i biura, i obowiązuje nas
droga słuŜbowa. W Królestwie BoŜym nic podobnego nie istnieje.
Jest tylko jeden Bóg i jeden Pośrednik – Jezus Chrystus.
W Królestwie BoŜym nie ma rozdziału kompetencji. Bóg jest bogaty dla wszystkich. Tak samo bogaty dla śyda i Greka, biednego
i bogatego, uczonego i upośledzonego umysłowo, a nawet poboŜnego i obojętnego. Bóg chce zbawienia wszystkich ludzi. Ale On
swoje bogactwo rozdziela suwerennie. ChociaŜ Pan Jezus mówi:
„Słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych” (Mt 5,45) to jednak dary zbawienia
rozdaje tym, którzy do Niego wołają.
„Prowadź mnie, mój wielki BoŜe,
Przez pustynny, obcy kraj.
Jam jest słaby, Ty masz władzę.
Rękę Swą pomocną daj.
Chlebie z nieba, tak Cię trzeba,
śyw mą duszę aŜ po kres,
AŜ juŜ wejdę w gród bez łez”. (H 290,1).
Amen.
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Nasz czas w BoŜej dłoni
Twój jest dzień i twoja jest noc, Tyś ustanowił światło i słońce.
Ps 74,16
Zegar historii kosmosu został uruchomiony, kiedy Bóg stworzył
niebo i ziemię, kiedy – posłuŜmy się sposobem biblijnego myślenia
– ustanowił znaki, odmierzające czas, dzień i noc, a więc słońce
i księŜyc. Czas związany jest ze stworzeniem, jest kategorią przestrzeni, w której stwórcze słowo Boga napełniło wszystko materią,
mającą swój początek, ale teŜ i koniec.
Czas upływa. Nie zatrzymamy czasu. Nie jesteśmy panami czasu, nawet tego, w którym Ŝyjemy. Bóg wymierzył nasz czas Ŝycia –
jak pisze psalmista – na swojej dłoni.
Bóg jest panem czasu. Psalmista wyraŜa to w formie wyznania
przed Bogiem: „Twój jest dzień i twoja jest noc”. W świetle tego
śmiesznie brzmią nasze słowa, kiedy mówimy: Nie mamy czasu.
Bóg daje nam czas, abyśmy w nim wypełnili wszystko to, co
z woli BoŜej winniśmy czynić.
Pouczające są słowa św. Jakuba: „Wy, którzy mówicie: Dziś
albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się
tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski, wy,
którzy nie wiecie, co jutro będzie. Bo czymŜe jest Ŝycie wasze?
Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast
tego, winniście mówić: JeŜeli Pan zechce, będziemy Ŝyli i zrobimy
to lub owo” (Jk 4,13-15). Człowiek wierzący, decydując się na taki,
czy inny krok, powinien pamiętać, Ŝe ostatecznie drogę jego Ŝycia
kształtuje Bóg. Losy człowieka w przestrzeni i czasie całkowicie
zaleŜne są od decyzji BoŜych i od zmiłowania BoŜego. Człowiek
nie ma wpływu na postanowienia BoŜe. Suwerenny Bóg działa
w sposób wolny, niepojęty, czasem – według ludzkiego pojmowania – niesprawiedliwy. Działanie Boga moŜe więc budzić zastrzeŜenia i pytania dotykające wprost samego Boga, Jego sprawiedliwości. Sami je nieraz świadomie lub nieświadomie stawiamy.
Ostatecznie jednak zwycięŜyć musi wyznanie: „Twój jest dzień i twoja
jest noc”. Amen
.
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Radośnie wysławiajcie Boga
Radośnie wysławiajcie Boga, wszystkie ziemie! Opiewajcie chwałę
jego imienia, śpiewajcie mu pieśń pochwalną!
Ps 66,1
Psalmista wzywa nas do radosnego wysławiania Boga: „Radośnie wysławiajcie Boga, wszystkie ziemie! Opiewajcie chwałę jego
imienia, śpiewajcie mu pieśń pochwalną!”
Psalmista wzywając nas do radosnego wysławiania Pana Boga,
otwiera przed nami swoje serce i mówi dlaczego cieszy się i weseli
jego dusza, a takŜe dlaczego w zgodnym chórze winniśmy wielbić
Boga. „Mówcie do Boga: Jak przedziwne są dzieła twoje” – pisze
psalmista. Gdziekolwiek sięga nasz wzrok, na czymkolwiek spoczną nasze oczy, to wszystko jest dziełem BoŜej ręki. ChociaŜ
człowiek bezmyślnie niszczy BoŜe dzieła, to jednak ciągle jeszcze
zachwyca nas świat, przyroda, wszystko co Ŝyje i nas otacza.
Chwałę najwyŜszego opiewają Jego dzieła. Świadczą one o potędze i mądrości Stwórcy, Jego dobroci i miłości, gdyŜ otrzymaliśmy
prawo włodarzenia światem. Dlatego pieśniarz śpiewa:
„Gdziekolwiek sięgnie wzrok w tym nieskończonym świecie,
Czy roje widzę gwizd, czy teŜ powabne kwiecie,
Niech ścieŜką czasu mknę, przebiegnę wiele dróg,
O, wszystko świadczy mi, Ŝe Ojcem dobry Bóg” (Ś.E. 849,1).
Autor psalmu 66, wzywając do radosnego wysławiania Boga,
ma jednak na myśli szczególne dzieła BoŜe. Nie trudno odgadnąć
jego myśli, jeśli tylko dobrze wsłuchamy się w jego pieśń pochwalną: „Pójdźcie i oglądajcie dzieła BoŜe: Przedziwnymi okazują się
pośród synów ludzkich! Przemienił morze w suchy ląd, przez rzekę
przeszli suchą nogą”. Psalmista myśli o zbawczych dziełach BoŜych. Wspomina wyjście ludu izraelskiego z ziemi niewoli, przejście przez morze i cudowne ocalenie. Wspomina takŜe przekroczenie Jordanu i wejście do Ziemi Obiecanej. Bóg ocalił swój lud,
zawarł z nim łaskawe przymierze, prowadził przez piaski pustyni
synajskiej i obdarował wolnością w ziemi ojców.
Chwalmy Boga z radością za stworzenie i zbawienie, darowane
nam w Jezusie Chrystusie! Amen.
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PomóŜ nam, Panie
PomóŜ nam, Panie, BoŜe nasz, bo na tobie się oparliśmy.
2 Krn 14,10b
PowyŜsze słowa – to fragment modlitwy króla państwa judzkiego Asy, który na czele swoich wojowników stanął naprzeciw przewaŜającej liczby wroga. Asa był królem bogobojnym, dbał o czystość religii w Izraelu, nakazał przestrzegania prawa Pańskiego.
Jego modlitwa jest wyrazem jego wiary i zaufania Bogu. Budował
swoją wiarę i państwo na wierze w wszechmocnego Boga.
Ilu jest jeszcze w czasach, w których Ŝyjemy, takich przywódców i polityków, którzy modlą się o pomyślność dla swojego ludu,
o przezwycięŜenie piętrzących się trudności? Wolą prowadzić między sobą spory, nie przebierają w słowach i oskarŜają się wzajemnie. Psalmista Pański śpiewał: „Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który wybrał sobie na dziedzictwo” (Ps 33,12).
Jaki naród, tacy przywódcy, jacy przywódcy, taki naród.
Zapytajmy o poboŜność naszego narodu. Na pierwszy rzut oka,
wydaje się, Ŝe nie moŜna mu niczego zarzucić. Ale pozory mylą.
Na co dzień spotykamy się z arogancją, butą, kłótliwością, oczernianiem itp. „Niedzielna poboŜność” nie świadczy o poboŜności
i czystości Ŝycia w codziennym obcowaniu jednych z drugimi.
O poboŜności i mocy wiary świadczy codzienna otwartość dla bliźniego, zaufanie Bogu na naszych drogach, w pracy, w szkole, w domu.
Jeśli chcemy coś naprawić w naszym narodzie, musimy rozpocząć od naprawy własnego Ŝycia, a więc od siebie. Naprawa nie
moŜe być powierzchowna, ale sięgać głęboko w serce. Nie moŜemy – mówiąc słowami Jezusa – być grobami pobielanymi, ale Ŝywymi świadkami naszego Zbawiciela i Pana, przynoszącymi dobre
owoce wiary.
„Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan” (Ps 33,12). Amen.
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Budować na opoce
KaŜdy, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męŜa mądrego, który zbudował dom swój na opoce.
Mt 7,24
Kazanie na górze kończy się piękną metaforą, w której słuchający i wykonujący słowa Pana Jezusa, przyrównany został do budującego swój dom na skale: „KaŜdy, kto słucha tych słów moich
i wykonuje je, będzie przyrównany do męŜa mądrego, który zbudował dom swój na opoce”. Kto zaś nie słucha słów Chrystusa, ten
buduje dom swojego Ŝycia na piasku. Kiedy rozpęta się burza,
o dom uderzą wichry i podmyje go woda, wówczas się zawali i pozostanie tylko rozpacz.
W ostatnich latach na terenie naszego kraju powstaje wiele
pięknych domów. Patrzymy na nie i podziwiamy je. Wielu ludzi
spogląda na nie z zazdrością. JednakŜe – jak wiemy – wiele z tych
domów powstaje na terenach zalewowych. Wielu właścicieli tych
domów ma nadzieję, Ŝe powodzi juŜ nie będzie. To tylko nadzieja
oparta na marzeniach. Jaki będzie los tych domów, kiedy znowu
wyleją rzeki?
Co stanie się z naszym Ŝyciem, kiedy spotka nas choroba,
przyjdzie prześladowanie, ucisk, bieda itp? Niczego wykluczyć nie
moŜemy. Nasze Ŝycie ostoi się, nie rozsypie, nie popadniemy
w zwątpienie, jeśli budujemy je na solidnych podstawach, na
ewangelii Jezusa Chrystusa o zbawieniu. Niechaj nikt nie buduje
jutra na marzeniach i przypuszczeniach, lecz na fundamencie słowa BoŜego, bowiem ono jest źródłem wiary i nadziei, jedynie
w nim znajdują się pewne obietnice. Budować trzeba na Chrystusie. W Nim pokładać nadzieję. Pieśniarz mówi: „Kto z taką się ufnością zrósł, ten nie na piasku dom swój wzniósł”.
Kościół takŜe musi o tym pamiętać. Jeśli Kościół zapomni
o swoim posłannictwie i o skarbie, który posiada, a więc o ewangelii łaski chwały BoŜej, wówczas jako naczynie nieuŜyteczne, prędzej, czy później się rozpadnie. Amen.
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Nie milcz i mów
Rzekł Pan do Pawła w nocnym widzeniu: Nie bój się, lecz mów
i nie milcz.
Dz 18,9
Ludzie nie boją się mówić o róŜnych rzeczach i sprawach. Z ust
ich wychodzą czasem słowa zdradliwe i przykre dla bliźniego. Nie
wstydzą się poniŜać innych słowami. Często teŜ, niemal w kaŜdym
zdaniu znajduje się przekleństwo. To wszystko jest naganne. Apostoł pisał: „Rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym, takŜe
bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite Ŝarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie” (Ef 4,3.4).
Bóg obdarował ludzi ustami i umiejętnością mowy, nie tylko
dlatego, aby przy ich pomocy mogli jeść, pić i porozumiewać się,
lecz aby mówili prawdę, głosili ewangelię o Królestwie BoŜym.
Zadziwiające, Ŝe ludzie boją się składania świadectwa o swojej
wierze. Z róŜnych powodów rzadko mówią o Chrystusie i swoim
przywiązaniu do Niego. MoŜe to być strach przed drwinami i prześladowaniem, ale teŜ moŜe to być wyrazem słabości wiary.
Czy apostoł Paweł lękał się głosić słowo BoŜe? W Atenach został wyśmiany. A co spotka go w wielkim portowym mieście, jakim
był Korynt? Chrystus powiedział do Apostoła: „Nie bój się, lecz
mów i nie milcz, bo Ja jestem z tobą i nikt się nie targnie na ciebie,
aby ci uczynić coś złego” (Dz 18,9.10).
Wielu proroków Starego Testamentu wymawiało się i nie chciało
głosić swoim rodakom woli Boga. UwaŜali, Ŝe są niewymowni, jak
np. MojŜesz, lub, jak Jeremiasz, Ŝe są za młodzi.
Kiedy Bóg nakazuje: „Mów i nie milcz” – to naleŜy się podporządkować woli BoŜej. Pan Jezus powiedział do uczniów swoich:
„Nie troszczcie się, jak i co macie mówić; alb0wiem będzie wam
dane w tej godzinie, co macie mówić. Bo nie wy jesteście tymi,
którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego, który mówi w was” (Mt 10,
19.20). Amen.

69

Marzec

4 MARCA

Darowana wolność
Gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syjonu, byliśmy jak
we śnie.
Ps 126,1
Tęsknota za wolnością jest właściwa całemu stworzeniu, skrzydlatym ptakom, czworonoŜnym zwierzętom i ludziom. Izraelici uprowadzeni z Syjonu przez Babilończyków róŜnie reagowali na zwiastowanie proroka, Ŝe nadchodzi czas wyzwolenia. Jedni nie wierzyli słowom posłańców BoŜych, inni nie mieli zamiaru opuszczać
Babilonii ze względu na dobra, które tam zdobyli. Ale byli tacy,
którzy oczekiwali na dzień wyzwolenia i powrotu do ziemi ojców. To
o nich mówi psalmista Pański: „Gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syjonu, byliśmy jak we śnie”. Dar wolności był czymś
tak wielkim, wspaniałym, Ŝe powracający do ojczyzny wygnańcy
przeŜywali chwile uniesienia, wręcz jakiegoś upojenia duchem
wolności i swobody, która im została przywrócona.
Wielu ludzi jest pozbawionych wolności i odsiaduje wyroki za
popełnione czyny. Pozbawienie wolności jest karą za przestępstwa. Wszyscy skazani w zakładach karnych tęsknią za wolnością,
ale nie mogą jej otrzymać. Wielu przestępców musi zostać odizolowanych od społeczeństwa, bowiem w kaŜdej chwili mogą popełnić znowu czyn, za który wymierzono im karę. Ale przysługuje im
duszpasterska pociecha i wskazanie na BoŜą wolę zbawienia.
TakŜe do nich – niezaleŜnie od popełnionego czynu – skierowana
jest ewangelia głosząca wolność od wiecznej kary.
Chrystusowa ewangelia łaski głosi wolność od mocy grzechu
i śmierci. W Chrystusie człowiek zostaje uwolniony od przymusu
grzeszenia i obdarowany duchem pokoju, zgody, radości i prawdy.
W Jezusie Chrystusie człowiek przechodzi ze stanu śmierci do
Ŝycia z Bogiem. Pan Jezus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie
posłał, ma Ŝywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł
z śmierci do Ŝywota” (J 5,24). Amen.
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Chrystus światłością świata
Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził
w ciemności, ale będzie miał światłość Ŝywota.
J 8,12
Ten, który powiedział o sobie: „Ja jestem światłością świata”
znany był w Galilei jako syn cieśli. Niczym się nie wyróŜniał od
pozostałych śydów, chociaŜ coraz częściej chętnie Go słuchano i mówiono o Nim jako o cudotwórcy.
Chrystus wypowiedział słowa: „Ja jestem światłością świata”
w Święto Namiotów na dziedzińcu świątyni. W to święto, w czasie
ceremonii wieczornej na dziedzińcu niewiast zapalano lampy na
złotych świecznikach. Przypominały one, Ŝe Bóg prowadził lud
izraelski z niewoli egipskiej przez pustynię w słupie ognia. Zgodnie
z zapowiedzią proroka Izajasza (Iz 4,5.6) wierzono, Ŝe w czasach
ostatecznych Bóg objawi się w obłoku i ogniu na Syjonie. Zapalone
lampy były znakiem oczekiwania na ten szczególny dzień, dzień
objawienia chwały Wielkiego Boga Izraela.
Chrystus był odblaskiem chwały Boga NajwyŜszego, ale śydzi
Go nie przyjęlil. Ewangelista Jan pisał: „Prawdziwa światłość, która
oświeca kaŜdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był
i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał” (J 1,9.10).
Gdy Chrystus narodził się w Betlejem, nastały czasy ostateczne. Nad ludzkością zabłysła światłość BoŜa. Bóg w Chrystusie,
prawdziwej światłości, przewodzi ludzkości do Niebieskiej Ojczyzny.
Co znaczą dzisiaj dla nas słowa Chrystusa: „Ja jestem światłością świata”? Co to znaczy dla mnie, Ŝe Chrystus jest światłością
świata?
Słowa Chrystusa: „Ja jestem światłością świata” znaczą, Ŝe
Chrystus nas prowadzi przez Ŝycie, i Ŝe jest na naszych drogach,
wskazując na ostateczny cel naszej doczesnej pielgrzymki. W Jezusie Chrystusie i w Jego ewangelii dane jest światło, dzięki któremu rozpoznajemy to, co dobre i to, co złe, co słuŜy ku pokojowi,
a co prowadzi do niezgody i nienawiści. Amen.
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Owoc sprawiedliwości
Owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy
pokój czynią.
Jk 3,18
W staroŜytności sprawiedliwość uwaŜana była za waŜną cnotę,
o którą trzeba było zabiegać i uczyć się jej. Przez wieki filozofowie
poszukiwali definicji sprawiedliwości. Dla jednych sprawiedliwość
była przestrzeganiem prawa, dla innych wyraŜała się w czynieniu
dobra bliźniemu.
Nie ten jest sprawiedliwy, kto się za takiego uwaŜa. Nie ta partia
jest sprawiedliwa, która w swojej nazwie ma słowo sprawiedliwość.
Samo deklarowanie sprawiedliwości jeszcze nie jest sprawiedliwością. Człowiek ma prawo domagać się sprawiedliwości, jednak
przede wszystkim powinien postępować sprawiedliwie. Pan Jezus
powiedział, Ŝe po owocach poznacie ich (Mt 7,20). Słowa, czyny,
postępowanie świadczą o sprawiedliwości. Starotestamentowy mędrzec pisze: „Podstęp jest w sercu tych, którzy knują zło; lecz radość mają ci, którzy doradzają pokój” (Prz 12,20).
Św. Jakub pisze, Ŝe „Owoc sprawiedliwości bywa zasiewany
w pokoju przez tych, którzy pokój czynią”. Gdzie jest między ludźmi pokój, miłość i serdeczność, tam dzieje się sprawiedliwość. Pan
Jezus w Kazaniu na górze powiedział: „Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami BoŜymi będą nazwani” (Mt 5,9). Gdzie
nie ma pokoju, tam teŜ nie ma sprawiedliwości. Sprawiedliwym
w postępowaniu jest ten, kto czyni pokój i naśladuje Chrystusa,
bowiem Chrystus nazwany jest Księciem Pokoju.
Kto mąci i obmawia, kto nieustannie nastaje na swojego bliźniego, kto wszczyna waśnie i spory, daleki jest od sprawiedliwości.
Psalmista Pański śpiewał: „O, jak dobrze i miło, Gdy bracia w zgodzie mieszkają!” (Ps 133,1), bo zgoda i pokój buduje, a niezgoda
rujnuje.
Nauczmy się czytać znaki w Ŝyciu i rozróŜniać między słowami
a czynami. Amen.
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Orędzie wyzwolenia
[Chrystus mówi]: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie
(…), abym ogłosił jeńcom wyzwolenie.
Łk 4,18a
Na początku ewangelizacyjnej działalności Jezusa, w nazaretańskiej synagodze podano Jezusowi zwój Księgi Izajasza. Otworzywszy go, przeczytał słowa: „Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie (…), abym ogłosił jeńcom wyzwolenie”. Nie byłoby
w tym nic szczególnego, wszak słowa te w synagodze czytane
były wielokrotnie. Ale Jezus przeczytawszy je, oddał zwój słudze
i powiedział „Dziś wypełniło się to Pismo w uszach waszych”.
Zapewne wzbudziły one zdziwienie wśród słuchaczy Jezusa.
PrzecieŜ słowa te wypełniły się przed wiekami, kiedy za zgodą
perskiego króla, Cyrusa, naród izraelski mógł powrócić z babilońskiej niewoli do swojej ojczyzny. Jak mają się one wypełnić jeszcze
raz?
Człowiek Ŝyje w niewoli grzechu. Apostoł Paweł pisał, Ŝe przez
upadek jednego człowieka wszyscy popadli w niewolę grzechu, bo
wszyscy zgrzeszyli. Z tej niewoli człowiek sam nie moŜe się wyzwolić. Dlatego Bóg zesłał nam Zbawiciela w osobie Jezusa Chrystusa, który nasze grzechy przybił do drzewa krzyŜa i wymazał obciąŜający nas list dłuŜny. Dlatego Jezus na początku swojej działalności mógł powiedzieć do słuchaczy zgromadzonych w synagodze: „Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie (…), abym
ogłosił jeńcom wyzwolenie”. To było jedno z pierwszych ewangelizacyjnych kazań.
Apostoł Paweł ogłoszoną przez Jezusa w synagodze ewangelię
zawarł w słowach, które uznać moŜemy za streszczenie całej ewangelii: „Jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na
wszystkich ludzi, tak teŜ przez dzieło usprawiedliwienia jednego
przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku Ŝywotowi. Bo
jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się
grzesznikami, tak teŜ przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi
usprawiedliwienia” (Rz 6,18.19). Amen.
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Od cierpliwości do nadziei
Ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję.
Rz 5,3b.4
Zestaw słów: ucisk, cierpliwość, doświadczenie, nadzieja w powyŜszym cytacie z Listu do Rzymian nie jest przypadkowy i nieprzemyślany. Ucisk rodzi cierpliwość, cierpliwość doświadczenie,
doświadczenie zaś nadzieję.
Człowiek uczy się cierpliwości zawsze w szczególnych sytuacjach. Cierpliwie czekamy na spóźniający się pociąg, na powrót
bliskiej nam osoby, na dobrą wiadomość itp. Chrześcijańska cierpliwość wzmacnia się i uszlachetnia tam, gdzie człowiek cierpi.
Cierpienie w chorobie i zadawane przez bliźnich cierpienie fizyczne i psychiczne jest prawdziwą szkołą cierpliwości. Bez cierpliwości daleko wierzącemu do doskonałości. Dlatego św. Jakub napomina: „Bądźcie i wy cierpliwi, umocnijcie serca swoje, bo przyjście
Pana jest bliskie” (Jk 5,8). Apostoł Paweł zalicza cierpliwość do
owoców Ducha Świętego (Ga 5,22).
Kto nauczył się cierpliwości w szkole cierpienia, staje się człowiekiem doświadczonym w Ŝyciu, w naśladowaniu Chrystusa i słuŜbie dla bliźniego. Według autora Listu św. Jakuba doświadczenie
prowadzi do doskonałości. Pisze bowiem: „Wiedząc, Ŝe doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, wytrwałość zaś niech
prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający Ŝadnych braków” (Jk 1.3.4).
Celem Ŝycia jest doskonałość. Do doskonałości wzywa przede
wszystkim Chrystus: „Bądźcie doskonali, jak Ojciec wasz niebieski
jest doskonały” (Mt 5,48).
Apostoł Paweł poucza, Ŝe doświadczenie wywołuje nadzieję.
Człowiek, którego wiara została doświadczona, Ŝyje nadzieją, Ŝe
Bóg nie jest daleko, ale blisko, Ŝe przyjdzie z pomocą i obdarzy
darami zbawienia. „A nadzieja nie zawodzi, bo miłość BoŜa rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest
dany” (Rz 3,5). Amen.
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Przyszedł Syn Człowieczy…
Przyszedł Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło.
Łk 19,10
Pan Jezus wyraźnie określił cel swojego przyjścia: „Przyszedł
Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło”. Uczynił to
takŜe w słowach: „A jeśliby kto słuchał słów moich a nie przestrzegał ich, Ja go nie sądzę; nie przyszedłem bowiem sądzić świata,
ale świat zbawić” (J 12,47). Powierzone Mu przez Boga zadanie
wypełnił, nauczając, głosząc ewangelię i niosąc pomoc chorym i potrzebującym, przede wszystkim kładąc swoje Ŝycie za grzechy świata na Golgocie.
Ale Pan Jezus był Zbawicielem nie tylko, kiedy niósł pomoc
potrzebującym i nie tylko na krzyŜu, kiedy umierał. On jest Zbawicielem takŜe dziś. Nieustannie szuka tych, którzy zbłądzili i potrzebują pomocy. Jak pasterz szuka zgubionej owcy, jak kobieta, która
zgubiła jedną drachmę i jej szuka (zob. Łk 153nn), tak On nie pozostawia nikogo samemu sobie, ale śpieszy z pomocą.
Dzisiaj Chrystus zbawia przez swoją ewangelię i ustanowione
przez siebie sakramenty. Ewangelia jest mocą BoŜą ku zbawieniu
kaŜdego, kto wierzy. Gdzie jest ona zwiastowana, tam są wyciągnięte ręce naszego Zbawiciela i Pana, które leczą, pomagają
strapionej duszy, napełniają wielkim bogactwem łaski zbawienia.
Zbawczy dar otrzymujemy przez chrzest w imię Pana Jezusa
Chrystusa, bo kaŜdy kto jest ochrzczony i wierzy, będzie zbawiony.
A w darach ciała i krwi w sakramencie ołtarza daje się sam Chrystus, a w Nim zbawienie wieczne.
Luter pisał: „O odpuszczeniu grzechów moŜna mówić w dwojaki
sposób, raz jak zostaje zdobyte i osiągnięte, a po drugie, jak zostaje rozdzielone i nam darowane. Chrystus zdobył je na krzyŜu, to
prawda, lecz ich nie rozdzielił na krzyŜu. Nie nabył jej w komunii
świętej, lecz w niej ją przez słowo rozdzielił i dał, jak równieŜ
w ewangelii, gdzie jest ona zwiastowana. Odpuszczenie stało się
na krzyŜu, lecz podział przed tym i po tym, od początku aŜ do końca świata”. Amen.
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Bóg Ŝywy
On jest Bogiem Ŝywym i trwa na wieki, a jego królestwo jest niezniszczalne.
Dn 6,27
Bóg jest Bogiem Ŝywym. śywy Bóg Izraela, w przeciwieństwie
do bogów w pogańskim kulcie płodności, nie umierał (Ha 1,12),
zawsze czuwał nad swoim ludem (por. Ps 123,3nn). Prorok Jeremiasz naśmiewając się z czcicieli bogów obcych, mówił: „Wszyscy
bez wyjątku są głupcami i nierozumni; niedorzeczne są ich nauki.
Bałwany to drewno powleczone cienką blachą srebrną, sprowadzoną z Tarszyszu, i złotą z Ofiru; to dzieło rzemieślnika i rąk złotnika” (Jr 10,8).
Bóg nie umiera. Bóg jest Bogiem Ŝywym. I niewielu w staroŜytności poznało, Ŝe Bóg Izraela jest Bogiem Ŝywym. Ale poznał to
perski król, Dariusz i dlatego w wydanym przez siebie dekrecie
kazał napisać: „On jest Bogiem Ŝywym i trwa na wieki, a jego królestwo jest niezniszczalne”. Wraz z przemijaniem potęg staroŜytnych narodów, szli w zapomnienie ich bogowie, bo byli tylko niemymi bałwanami.
W myśli europejskiej, wraz z industrializacją od pewnego czasu
krzewi się myśl, Ŝe Bóg znajduje się coraz bardziej na marginesie
Ŝycia ludzkiego, przeto umiera on w świadomości ludzkiej. Wreszcie ogłoszono teŜ śmierć Boga, a więc koniec Jego panowania.
Wiele razy ogłaszano śmierć Boga. Heine pisał: „Nic nie mogło
Go uratować. CzyŜ nie słyszycie dzwonków? Na kolana! Niosą
sakramenty Bogu, który umiera”. U Feuerbacha, jednego z inspiratorów Karola Marksa, „śmierć Boga” jest wyzwoleniem człowieka
ujarzmionego. U Fryderyka Nietzschego w Zaratustrze ostatni
człowiek oznajmia, Ŝe Bóg umarł. Nietzsche z radością głosi tę
wiadomość. Dla niego „śmierć Boga” przygotowuje narodzenie nadczłowieka.
Śmierć Boga wielokrotnie ogłaszana w europejskiej kulturze
ostatnich wieków, to tylko konstrukcja myślowa, która nie ma nic
wspólnego z rzeczywistością. Wiara w Boga moŜe umrzeć w sercu
człowieka, ale Bóg na wieki pozostanie Ŝywy. Amen.
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Niesprawiedliwy i sprawiedliwy
Człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary Ŝyć będzie.
Ha 2,4
PowyŜsze słowa w okresie Reformacji były wielokrotnie cytowane w ksiąŜkach, podczas wykładów uniwersyteckich i w kazaniach. Działo się tak dlatego, poniewaŜ apostoł Paweł przytoczył te
słowa na potwierdzenie swojej nauki o usprawiedliwieniu z wiary.
„Sprawiedliwy z wiary Ŝyć będzie”. Pozostawiając na uboczu naukę o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę, chciejmy zauwaŜyć,
Ŝe powyŜsze słowa proroka Habakuka mówią o ludziach niesprawiedliwych i sprawiedliwych. Prorok dokonuje porównania Ŝycia
człowieka niesprawiedliwego z Ŝyciem człowieka sprawiedliwego.
Człowiek sprawiedliwy – według Starego Testamentu – to człowiek, który zna przykazania Pańskie, stara się je wypełniać w swoim Ŝyciu, zgodnie z prawem przestrzega sabatu itp. Człowiek zaś
niesprawiedliwy, to człowiek, który lekcewaŜy sobie przykazania
BoŜe i nie postępuje zgodnie z nakazami BoŜymi. Autor psalmu 1.
o człowieku sprawiedliwym pisze, Ŝe „nie idzie on za radą bezboŜnych ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie
szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozwaŜa dniem i nocą” (Ps 1,1.2). O bezboŜnym człowieku psalmista
zaś pisze, Ŝe jest on jak plewa, którą wiatr roznosi. Jeśli psalmista
spogląda na sprawiedliwego i niesprawiedliwego z perspektywy ich
postępowania, to w słowach z Księgi Habakuka mamy do czynienia z pewnego rodzaju analizą psychologiczną.
Niesprawiedliwy nie zazna spokoju. Towarzyszem niesprawiedliwości jest niepokój duszy, wyrzuty sumienia itp. Dlatego starotestamentowy mędrzec pisze: „Lepsza kromka suchego chleba i przy
tym spokój, niŜ dom pełen mięsa, a przy tym kłótnia” (Prz 17,1);
„Smakuje człowiekowi chleb podstępnie zdobyty, lecz potem jego
usta są pełne piasku” (Prz 20,17).
Sprawiedliwy Ŝyje z wiary, a więc Ŝyje tym, co budzi w sercu słowo BoŜe. A ono budzi pokój i nadzieję. Amen.
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BoŜa pociecha
Jak matka pociesza syna, tak ja będę was pocieszał.
Iz 66,13a
Bóg pociesza tak, jak matka pociesza dzieci. O jakiej tu pociesze i jakim uczuciu jest mowa? Jest tu mowa o miłosierdziu. Pod
wpływem łacińskiego terminu misericordias, przez miłosierdzie
rozumie się współczucie i przebaczenie.
Co to znaczy, Ŝe Bóg jest miłosierny?
Hebrajskie słowo, które znajduje się u podstawy wszelkiej myśli
o miłosierdziu BoŜym, wywodzi się od rzeczownika, który znaczy
matczyne łono. Słowo miłosierdzie na kartach Starego Testamentu
wyraŜa instynktowne, personalne przywiązanie człowieka do człowieka, głównie matki do swojego dziecka (np. 1 Krl 3,26), a nawet
wewnętrzne współuczestniczenie w losie drugiej osoby. Uczucie to
jest więc bardzo osobiste, związane nawet z bólem, z głębokim wzruszeniem.
Miłosierdzie BoŜe – to Matczyno-BoŜe uczucie, co nie oznacza,
Ŝe Bóg jest naszą matką. Biblia mówi o Nim jako o naszym Ojcu.
Ale teŜ Pismo Świętego mówiąc o Bogu, sięga do bogatego słownika, opisującego róŜne ludzkie uczucia, zarówno ojcowskie, jak
i matczyne.
Mówiąc o miłosierdziu BoŜym, myślimy o aktywnym przywiązaniu się Boga do człowieka, o okazywaniu serdeczności i o działaniu dla dobra rodzaju ludzkiego, kaŜdego człowieka, który zwraca
do niego swoje serce. Psalmista, składając świadectwo o Bogu,
wylicza miłosierdzie wśród innych zbawczo aktywnych atrybutów
NajwyŜszego: „Pan jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu
i pełen litości. Pan jest dobry dla wszystkich, a miłosierdzie jego
jest ponad wszystkimi jego dziełami” (Ps 145,8.9).
Bóg okazuje swe miłosierdzie głównie w swoich dziełach. Wyprowadzenie Izraela, najpierw z egipskiej niewoli, a następnie babilońskiej, było miłosiernym dziełem Boga. Zbawcza śmierć Chrystusa na krzyŜu jest miłosierdziem okazanym wszystkim ludziom
na świecie. Amen.
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Nieść pomoc
Poznają narody, które wokoło nas pozostały, Ŝe Ja, Pan, odbudowałem to, co było zburzone, zasadziłem to, co było spustoszone.
Ez 36,36
Wojsko babilońskie przeszło przez Ziemię Obiecaną jak niespotykana burza, która wszystko niszczy. Po odejściu Babilończyków
kraj przedstawiał Ŝałosny widok – pola i winnice zniszczone, domy
obrabowane i zburzone, ludność zabrana do niewoli. Czy moŜliwe
było zaludnienie kraju, odbudowanie domów, przywrócenie do dawnej świetności winnic i gajów oliwnych?
Bóg przez usta proroka nakazał mieć nadzieję. Rozkazał wołać:
„Gdy oczyszczę was ze wszystkich waszych win, zaludnię miasta
i ruiny będą odbudowane, a spustoszony kraj będzie uprawiany zamiast być pustkowiem na oczach wszystkich przechodniów” (Ez 36,
33.34). Stanie się to na oczach wszystkich narodów i wszystkie
ludy ziemi poznają, Ŝe prawdziwym Bogiem jest Bóg Izraela.
Zawsze nawiedzały ludzi róŜne kataklizmy i nawiedzać będą.
Ale po burzy nadejdzie słońce, po zniszczeniu czas odbudowy i zasiewu. Ale chodzi o to, aby ci, którzy patrzą na zniszczenie nie byli
sami, lecz Ŝeby z pomocą im przyszli ci, którzy zniszczenia uniknęli. Nadzieją dla potrzebujących pomocy powinni być bliźni, których
ręce i serca są otwarte. Przede wszystkim nadzieję naleŜy pokładać w Bogu, bo to On otwiera serca ludzi i czyni ich dobrymi i usłuŜnymi dla bliźnich. Usta, które obiecują otwierają się same, ale serce otwiera Bóg.
Bóg otworzył serce Lidii z Tiatyry na słowa apostoła Pawła. Bóg
otwiera serca ludzi, którzy słuchają ewangelii i rozumieją słowa
Jezusa: „Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” (Mt 25,
40).
Bóg odbudowuje Ŝycie ludzi przez ich bliźnich. Otwarte ręce
bliźnich – to otwarte serce Boga. Amen.
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Świętość Imienia BoŜego
Święć się imię twoje.
Mt 6,9b
Stary Testament mówi, Ŝe Bóg jest święty, i Ŝe święte jest Imię
Jego. Dlatego naród izraelski otrzymał przykazanie: „Nie naduŜywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyŜ Pan nie zostawi bez kary
tego, który naduŜywa imienia jego” (2 MŜ 20,7). Pan Jezus zaś
nakazał swoim uczniom i nam modlić się do Boga: „Święć się imię
twoje”.
Prorok Izajasz mówi o Bogu jako o Świętym Jakuba (Iz 29,23)
oraz Świętym Izraelskim (Iz 1,4; 5,19.24; 10,20; 12,6; 17,7; 29,19;
30,11.15; 31,1; 37,23; por. 41,16.20; 43,3; 45;11). Zawarta jest
w tym myśl, Ŝe Bóg, który swoje Imię objawił MojŜeszowi jest największą świętością narodu wybranego, którą winien czcić i uwielbiać.
Świętość imienia BoŜego objawia się w wielkich zbawczych
dziełach Świętego (Ps 98,1; Ez 36,22-27). Bóg sam stoi na straŜy
świętości swojego imienia. Jedynie On moŜe zapewnić mu świętość. Niesprawiedliwe i bezboŜne postępowanie człowieka i narodów powoduje bezczeszczenie imienia BoŜego.
Jeśli Imię BoŜe jest święte, to dlaczego mamy prosić Boga, aby
się Jego Imię święciło? „Imię BoŜe jest wprawdzie samo przez się
święte, lecz prosimy w tej modlitwie, aby i wśród nas było święte”.
A kiedy uświęcone zostaje Imię BoŜe w naszym Ŝyciu? „Gdy słowo
BoŜe czysto i wiernie bywa nauczane, a my teŜ święcie, jako dzieci
BoŜe, według niego Ŝyjemy… Kto zaś inaczej naucza i Ŝyje, aniŜeli
słowo BoŜe uczy, ten zniewaŜa wśród nas Imię BoŜe”.
Na straŜy świętości Imienia BoŜego stoi przykazanie, które zakazuje nam naduŜywania imienia BoŜego. Czego więc nam nie
wolno? Nie wolno nam – jak mówi Mały katechizm – na Imię BoŜe
kląć, przysięgać, przy jego pomocy czarować, a takŜe powołując
się na nie kłamać i oszukiwać. Imię BoŜe jest nam dane, abyśmy
go wzywali w modlitwie, chwalili je i Bogu dziękowali za wszystkie
dary. Amen.
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Pod ochroną Pana
Ja – mówi Pan – będę jego murem ognistym wokoło i będę chwałą
pośród niego!
Za 2,9
Kiedy potomkowie Abrahama wrócili z babilońskiej niewoli i zabrali się do odbudowy zniszczonej ojczyzny, napotkali na liczne
przeszkody. Dlatego podjęto róŜnego rodzaju środki, mające na
celu ochronę przybyłej z niewoli ludności i odbudowywanych obiektów, w tym równieŜ świątyni. Nakazano zamykać wcześnie bramy
miejskie i otwierać je stosunkowo późno. Ale zgodnie z wolą BoŜą
Jerozolima miała być miastem otwartym. Słowa wyraŜające taką
wolę, usłyszał podczas wizji prorok Zachariasz. Jeśli na Syjon –
według starych zapowiedzi – śpieszyć mają wszystkie narody,
przeto nic nie moŜe stać na przeszkodzie tym pielgrzymkom.
Bóg sam będzie chronił Syjonu i świątyni. „Ja będę jego murem
ognistym wokoło i będę chwałą pośród niego!”.
Bóg będzie chronił swój lud, odkupiony krwią Jezusa Chrystusa. Jeśli Kościół będzie wierny Chrystusowi, Jego ewangelii i swojemu posłannictwu, Pan Kościoła będzie murem dla swojego ludu.
Pan Jezus powiedział: „Nie bój się, maleńka trzódko! GdyŜ upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo” (Łk 12,32).
Kościół musi być otwarty dla wszystkich, którzy chcą się nim
zainteresować. Nie moŜe być gettem, do którego nikt nie moŜe się
dostać, jeśli nie jest zwolennikiem określonych idei i poglądów.
Kościół musi akceptować róŜne rodzaje poboŜności, jeśli nie stoją
one w wyraźnej sprzeczności ze słowem BoŜym. Musi teŜ posiadać rzeczywiście coś do zaoferowania, aby budzić zainteresowanie. Kościół otwarty otacza murem sam Bóg.
„Tyś ich otoczył Murem Swej obrony,
Nad wszystkie gromy Kościół Twój wzniesiony,
Bo Sam go strzeŜesz mocą Swej prawicy
Jak Swej źrenicy”. (Ś. K 356,2)
Amen.
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śyć w bojaźni BoŜej
śyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego.
1 P 1,17b
Słowa bojaźń BoŜa dość często występują na kartach Pisma
Świętego. Bojaźń BoŜa – to termin charakterystyczny dla Starego
Testamentu. Jest w nim zawarta kwintesencja istoty starotestamentowej religijności i poboŜności.
Czym jest bojaźń BoŜa? U proroka Jeremiasza bojaźń BoŜa
zapowiedziana została jako skutek i dar nowego przymierza (Jr 32,
39n). Bojaźń BoŜa ma więc w Starym Testamencie to samo znaczenie, co zwrot „posłuszeństwo woli BoŜej” i pełne oddanie się
Bogu, czego pieczęcią jest przymierze.
Bojaźń BoŜa nie jest lękiem przed Bogiem, panicznym strachem, ale zaufaniem Bogu połączonym z trwaniem w przymierzu
z Bogiem.
Bojaźń prowadzi do poznania Boga. Znajduje się niejako na
początku drogi do mądrości. Głupcy gardzą mądrością i karnością
poniewaŜ nie mają bojaźni BoŜej w sercu – pisze starotestamentowy mędrzec. Bojaźń i mądrość naleŜą do siebie. Nie ma bojaźni
bez mądrości, a mądrości bez bojaźni.
Bojaźń BoŜa wyraŜa się w konkretnej postawie i działaniu człowieka. Jeśli bojaźń BoŜa jest synonimem poboŜności i wiary, to
naleŜy bać się Boga i wierzyć NajwyŜszemu, mimo, Ŝe Ŝyciowe
doświadczenia prowadzą czasem do zaniechania zaufania Bogu.
Jeśli bezboŜnym dzieje się dobrze, a bojących się Boga spotyka
nieszczęście, to czy nie naleŜy porzucić ufności? Stary Testament
mimo takiej sytuacji nakazuje zachowanie bojaźni BoŜej (zob. Ml 3,
1nn). Bojaźń BoŜa ma wielką obietnicę.
Bojaźń BoŜa nie objawia się w zewnętrznych znakach. Co zewnętrzne w pewnym sensie jest obojętne. śycie wewnętrzne ma
wartość i ono decyduje, czy człowiek jest bogobojny, czy teŜ obojętna jest mu bojaźń BoŜa.
Św. Piotr wzywa, abyśmy Ŝyli w czasie naszego pielgrzymowania w bojaźni BoŜej, a więc całkowicie oddali się w opiekę Bogu
i postępowali zgodnie z wolą NajwyŜszego. Amen.
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Jezus wzorem modlitewnego skupienia
Wczesnym rankiem, przed świtem, [Jezus] wstał, wyszedł i udał
się na puste miejsce, i tam się modlił.
Mk 1,35
W ewangeliach często czytamy, Ŝe Jezus się modlił. Modlił się
wczesnym rankiem, nocą, zawsze kiedy stał przed waŜnym zadaniem. Modlił się przed swoją śmiercią w Ogrójcu i modlił się na
krzyŜu. Modlił się za swoich uczniów i pozostawił nam wzór modlitwy, a mianowicie Ojczenasz.
Jezus naśladował w tym starotestamentowych psalmistów, którzy – jak sami świadczą o sobie modlili się we dnie i w nocy. Kościół chrześcijański zawsze widział w Ŝyciowych doświadczeniach
starotestamentowych psalmistów wzór przeŜyć związanych z krzyŜem, cierpieniem, przede wszystkim z Bogiem, który w kaŜdej sytuacji przychodzi z ratunkiem wołającemu i proszącemu o pomoc.
Jeśli Jezus Chrystus mówi, Ŝe mamy być Jego naśladowcami,
to oznacza to, Ŝe mamy naśladować go w wytrwałym boju modlitewnym. Nie znamy wszystkich modlitw Jezusa, ale wydaje się być
pewne to, Ŝe modlił się przede wszystkim za nas i o nasze zbawienie.
Jeśli ewangelista pisze, Ŝe Jezus wstał rankiem, przed świtem
i udał się na puste miejsce, aby się tam modlić, to przypominają
się nam słowa Jezusa: „Gdy się modlisz, wejdź do komory swojej,
a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest
w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie” (Mt 6,
6).
Apostoł Paweł często zachęcał adresatów swoich listów do
modlitwy. Podobnie czynili ojcowie Kościoła i nasi reformatorowie.
Ojciec Kościoła, bp Augustyn z Hippony napominał: „Bracia [Siostry], mamy się zachęcać do modlitwy: my i wy. Nie mamy bowiem
innej nadziei wśród wielu nieszczęść tego świata, jak w kołataniu
na modlitwie, jak w silnej wierze zawartej w sercu, bo nie da tobie
twój Ojciec tego, o czym wie, Ŝe ci nie słuŜy. Ty wiesz, czego pragniesz, On natomiast wie, czego ci potrzeba”. Amen.
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Czynić dobrze
Wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im
czyńcie.
Mt 7,12a
Czy jest ktoś na świecie, kto pragnąłby doświadczać zło ze
strony swoich bliźnich? Oczekujemy tylko dobra, wsparcia, wyciągniętej i pomocnej dłoni.
Oczekujemy dobra. Ale czy my zawsze wyświadczamy dobro
naszym bliźnim? Czy jesteśmy gotowi w kaŜdej chwili nieść im
pomoc? Musimy sobie powiedzieć, Ŝe nie zawsze. Ale zawsze oczekujemy dobra. Uświadamiając to sobie, musimy się zawstydzić.
Pan Jezus w Kazaniu na górze naucza: „Wszystko, co byście
chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie”. Oczekując na
dobro, czyńmy dobro. Pragnąc pomocy, nieśmy pomoc. Chcemy
Ŝyć w pokoju, czyńmy pokój. Prosząc o przebaczenie bliźniego,
sami przebaczajmy. Apostoł Paweł wzywa nas: „Nie daj się zwycięŜyć złu, ale zło dobrem zwycięŜaj” (Rz 12,21).
Nie zawsze na to, co czynimy dobrego bliźnim, oni odpowiadają
tym samym. Ale to nie znaczy, Ŝe powinniśmy zaprzestać czynienia dobrze. Nie zawsze doświadczamy dobra ze strony naszych
bliźnich, ale to nie znaczy, Ŝe mamy im odpłacić tym samym.
Nie wolno odpłacać złem za zło, ale zawsze dobrem. To jest
trudne, ale innej drogi nie ma. Odpłata złem za zło, nakręca spiralę
zła. Czynienie dobra bliźniemu, który nas nienawidzi, moŜe zmienić jego nastawienie do nas. Odpłacenie dobrem za dobro, potęguje dobro.
Postępowanie, o którym Jezus mówi w słowach; „Wszystko, co
byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie”, jest prawdziwie chrześcijańskim postępowaniem. Nie znajdziemy takiego
nakazu w innych religiach świata. I nie znajdujemy go we współŜyciu narodów. Rozpocznijmy od siebie, aby dobrem przezwycięŜyć
zło. Amen.
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Za wszystko dziękujcie
Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola BoŜa w Chrystusie
Jezusie względem was.
1 Tes 5,18
Są ludzie, którzy nie potrafią wypowiedzieć słowa dziękuję. Być
moŜe, Ŝe wydaje się im, iŜ otrzymując coś od bliźniego, nie trzeba
dziękować, bowiem bliźni spełnił tylko swój obowiązek. Za co więc
dziękować?
Wielu teŜ ludzi nie dziękuje Bogu za otrzymane z Jego ręki dary. Modlitwa, w której prosimy Boga o róŜne dobra, wydaje się być
ludziom w Ŝyciu religijnym czymś oczywistym. Ale modlitwa dziękczynna? PrzecieŜ Bóg nie ma nic innego do roboty, jak spełniać
nasze prośby.
Do istoty człowieczeństwa naleŜy umiejętność dziękowania.
Zwierzę potrafi okazać wdzięczność. Tym bardziej człowiek powinien dziękować bliźniemu i Bogu, za wszelkie otrzymane dobra.
Apostoł Paweł napomina: „Za wszystko dziękujcie; taka jest
bowiem wola BoŜa w Chrystusie Jezusie względem was”. Mamy
nieustannie dziękować, bowiem taka jest wola Boga względem
nas, wyraŜona przez Jezusa Chrystusa. Nie wiemy jakie słowa
Jezusa apostoł Paweł miał na myśli. Raczej naleŜy przyjąć pogląd,
Ŝe przykład, który pozostawił Jezus jest wyrazem woli BoŜej. Na
przykład przed cudownym nakarmieniem zgromadzonych wokół
Jezusa ludzi, Jezus „wziął siedem chlebów i ryby, podziękował,
łamał i dawał uczniom, a uczniowie ludowi” (Mt 15,36).
Wielkie są dary BoŜe. Mamy NajwyŜszemu za co dziękować.
Dziękować powinniśmy za kaŜdy dzień Ŝycia, za chleb powszedni,
za naszych bliskich, za mądrość, której uŜycza nam Bóg, przede
wszystkim za dary zbawienia, a więc za odpuszczenie grzechów
i pojednanie, za Ducha Świętego, słowo BoŜe i Ŝycie wieczne.
„Dziękujmy Bogu wraz i sercem i ustami,
Bo wielkość Jego spraw objawia się nad nami”. (Ś.E. 593,1).
Amen.
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Sprawiedliwość objawiona w dziełach
Wiele cudów uczyniłeś, Panie, BoŜe mój, a w zamysłach twoich
wobec nas nikt ci nie dorówna.
Ps 40,6a
Psalmista wielbi Boga, któremu w cudownych czynach nikt nie
dorówna. Wszystkie cudowne czyny Boga, to czyny sprawiedliwe
i zbawcze.
W jednym z najstarszych starotestamentowych tekstów, w tzw.
pieśni Debory (Sdz 5,1-31), jest mowa o sprawiedliwych czynach
Pana. Prorok Micheasz, działający w Izraelu na przełomie VII i VI
wieku przed Chr., nakazywał przypomnieć sobie i poznać dawne
sprawiedliwe dzieła BoŜe (Mi 6,5). A więc BoŜe działanie jest sprawiedliwe, czyli dobre, słuŜące pomyślności ludu wybranego. Pojmowane jest ono zawsze jako zbawcze działanie. Nieznany nam
bliŜej prorok niewoli babilońskiej, stawia obok siebie sprawiedliwość i wybawienie (Iz 45,21).
Sprawiedliwość BoŜa wobec Izraela wyraŜała się w okazywaniu
Izraelowi łaski i wierności przymierzu, na którą lud wybrany powinien był odpowiedzieć równieŜ wiernością swojemu Bogu.
Wszystko, co Bóg uczynił przed Chrystusem, było zaledwie cieniem tego, co dokonał w swoim Synu. Bóg w pełni objawił się
w Chrystusie. „Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg
dawnymi czasy do ojców przez proroków; ostatnio, u kresu tych
dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem
wszechrzeczy” (Hbr 1,1.2). W Chrystusie Bóg pojednał się z nami:
„Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich
upadków” (2 Kor 5,19).
KaŜdego dnia musimy się uczyć dostrzegać cudowne dzieła BoŜe i dziękować za nie.
„Dziękuję Tobie, Ojcze mój,
śeś otwarł dla nas łaski zdrój…
śeś dla mnie otwarł niebios drzwi,
Gorące dzięki składam Ci!” (H. 300,1).
Amen.
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Pewność BoŜej pomocy
Oczekuję w nadziei…, Ŝe w niczym nie będę zawstydzony.
Flp 1,20a
Apostoł Paweł pisał powyŜsze słowa w więzieniu. Co go spotka? Czy wyrok juŜ zapadł? Czy zostanie ścięty? Tego Wielki Apostoł nie wiedział. Dla niego lepsza była śmierć, bowiem przez nią
mógł być połączony na wieki z Chrystusem, dla chrześcijan, do
których pisał swój list, lepsze było uwolnienie z więzienia.
Apostoł cierpiał i był smutny z powodu tego, Ŝe nie mógł głosić
ewangelii o Jezusie Chrystusie. Do tego został powołany. Z racji
powołania był szafarzem tajemnic BoŜych (1 Kor 4,1).
Być moŜe, Ŝe apostoł Paweł modlił się w więzieniu, jak Pan
Jezus przed swoją śmiercią: „Ojcze! Ty wszystko moŜesz, oddal
ten kielich ode mnie; wszakŜe nie co Ja chcę, ale co Ty”, bowiem
taka powinna być modlitwa kaŜdego wierzącego.
Apostoł Paweł był jednak pewien jednego, a mianowicie, Ŝe
cokolwiek się wydarzy, nie będzie zawstydzony. Paweł nigdy nie
zdradził Chrystusa. Nigdy teŜ nie wzbraniał się podjęcia kolejnej
misji, aby tym, którzy są blisko, czy teŜ daleko, głosić ewangelię
o zbawieniu w Chrystusie.
Patrząc na drogę naszego Ŝycia, dostrzegamy, Ŝe niejednej
rzeczy powinniśmy się wstydzić. Nie zawsze chciało się nam czytać, lub słuchać słowa BoŜego. Nie zawsze chciało się nam złoŜyć
ręce do modlitwy. Nie zawsze byliśmy chętni pójść i uczynić coś
dobrego dla społeczności, w której Ŝyjemy. Nie zawsze nasza dłoń
była wyciągnięta do bliźniego. Nie zawsze dobrze myśleliśmy o naszych bliźnich.
W obliczu śmierci nie będziemy mogli więc powiedzieć jak Apostoł Paweł: „w niczym nie będę zawstydzony”. Ale niezaleŜnie od
tego, jak wypadnie remanent naszego Ŝycia, moŜemy być pewni,
Ŝe Bóg okaŜe nam miłosierdzie. „Miłosierny i łaskawy jest Pan,
Cierpliwy i pełen dobroci” (Ps 103,8). Amen.
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Wąska droga i ciasna brama
Ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do Ŝywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują.
Mt 7,14
Obrazowy język Jezusa działał na wyobraźnię słuchaczy. Drogi
i ścieŜki w Palestynie nie były wygodne. Niewiele było szerokich
dróg. KaŜdy więc mógł zrozumieć powyŜsze słowa Jezusa.
KaŜdy woli iść szeroką drogą. Na takiej drodze pewnie się kroczy i szybko osiąga się cel. W Królestwie BoŜym jest jednak inaczej. Do Ŝycia wiecznego nie prowadzi szeroka droga, lecz wąska
i wyboista. Do Ŝycia wiecznego prowadzi wąska brama, taka, przez
którą trzeba przejść na kolanach.
Mając na myśli powyŜsze słowa Pana Jezusa, Maria Roy pisała:
„Po dwóch drogach spieszy mnogi lud;
W zgubę wieczną albo w chwały gród,
AŜ się podróŜ ziemska skończy tam
U wieczności bram.
Przez dwie bramy dusze mogą przejść,
Ale wąską tylko dano wejść
Tam, gdzie ustał płacz i krzyk, i ból,
Gdzie jest Jezus Król” (Ś.E. 748,1.2).
Na wąskiej drodze, która prowadzi przez ciasną bramę przewodnikiem jest Chrystus. Nie obiecuje On na niej spokojnego Ŝycia, bez
trudów i cierpienia. Wąska droga, to droga naśladowania Chrystusa.
A Chrystus mówi: „Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyŜ swój, i niech idzie za mną. Bo kto by
chciał Ŝycie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił Ŝycie swoje dla
mnie, odnajdzie je” (Mt 16,24.25).
Autorka cytowanej powyŜej pieśni pyta więc:
„Którą drogą, bracie, kroczysz? Z kim?
Która brama w Ŝyciu celem twym?
Czy kierujesz się w Syjoński gród,
Gdzie jest BoŜy lud?” (Ś.E. 748,3).
Amen.
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Duch, który mieszka w nas
Jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka
w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził,
oŜywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka
w was.
Rz 8,11
PowyŜsze słowa apostoła Pawła pochodzą z 8. rozdziału Listu
do Rzymian, w którym Wielki Apostoł po wywodzie na temat prawa
BoŜego pisze o Ŝyciu w Duchu Świętym, które stało się moŜliwe
dzięki krzyŜowej śmierci Chrystusa. Dlatego zwraca się do nas
w słowach: „Wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko
Duch BoŜy mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaŜ ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest Ŝywy
przez usprawiedliwienie” (Rz 8,9.10). Kto jest więc własnością
Chrystusa i w kim mieszka Duch BoŜy, ten uwolniony jest od potępiającej mocy grzechu. Ciało, które umarło grzechowi, nie słuŜy juŜ
grzechowi, ale przez Ducha BoŜego przynosi owoce, które podobają się Bogu. Bo ciało oŜywione jest przez Ducha i dlatego szuka
społeczności ze swoim Panem, Jezusem Chrystusem, a zespolony
z Nim człowiek jest nowym stworzeniem (2 Kor 5,17).
Pojednanie z Bogiem przez krew Chrystusa, zespolenie z darowanym nam Synem BoŜym, nie tylko budzi i obfituje w nadzieję
nowego Ŝycia w tym doczesnym czasie naszego pielgrzymowania,
ale budzi takŜe nadzieję na Ŝycie wieczne. Apostoł Paweł wyraŜa
to w słowach: „Jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych,
mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych
wzbudził, oŜywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który
mieszka w was”. Kto jest przez chrzest zespolony z Chrystusem
i jest w Chrystusie, będzie z nim na wieki. Bóg wzbudził Chrystusa
z martwych i wzbudzi teŜ tych, którzy są Chrystusowi.
„Bogu Ojcu chwała, Ŝe śmierć nie sprostała!
Stąd mamy pociech wiele, Chrystus nasze wesele,
Zmiłuj się Panie!” (Ś.E. 453,1).
Amen.
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Dzieła Chrystusa, które świadczą o Jego chwale
Ślepi odzyskują wzrok i chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana
jest ewangelia.
Mt 11,5
śydzi oczekujący na przyjście Mesjasza wierzyli, Ŝe wraz z przyjściem Królestwa BoŜego wszystko radykalnie się zmieni. JednakŜe
pomimo zainaugurowania przez Jezusa przyjścia Królestwa BoŜego, sytuacja narodu wybranego się nie zmieniła. Co prawda, Jezus
czynił cuda, jakich nikt dotąd nie czynił. Miały one świadczyć o nadejściu panowania BoŜego, ale nadzieje na radykalną przemianę
losu dzieci BoŜych były tak wielkie i wygórowane, Ŝe zwiastowanie
przez Jezusa nadejścia Królestwa BoŜego, przyjmowano po pewnym czasie z niedowierzaniem i sceptycyzmem.
W swojej wierze zachwiał się nawet Jan Chrzciciel, który nad
Jordanem wskazując na Jezusa, powiedział: „Oto Baranek BoŜy,
który gładzi grzech świata” (J 1,29). Będąc w więzieniu, posłał
swoich uczniów do Jezusa z pytaniem: „Czy Ty jesteś tym, który
ma przyjść, czy teŜ mamy oczekiwać innego?” (Mt 11,3).
Jezus odesłał uczniów Jana i kazał mu powiedzieć: „Ślepi odzyskują wzrok i chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni
i głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest
ewangelia”. A więc zbędne jest jakiekolwiek świadectwo z zewnątrz. Wystarczą czyny, które kaŜdy mógł dostrzec. Cuda i słowa
Jezusa najdobitniej świadczyły o tym, Ŝe Jezus jest przyobiecanym
Mesjaszem.
Ale Jezus jest nie tylko Mesjaszem. Wszystko, co Jezus czynił
– jak pisze ewangelista Marek – świadczyło równieŜ o tym, Ŝe jest
On Synem BoŜym. Dlatego wierzymy i wyznajemy, Ŝe Jezus jest
„prawdziwym Bogiem z Ojca w wieczności zrodzonym, a zarazem
prawdziwym człowiekiem z Marii panny narodzonym”. Kto w to
wierzy, ma Ŝycie wieczne i przejdzie z śmierci do Ŝycia wiecznego.
Amen.
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Nadasz mu imię Jezus
I rzekł jej anioł: Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.
I oto poczniesz w łonie, i urodzisz syna, i nadasz mu imię Jezus.
Łk 1,30.31
Kościół wyznaczając datę Święta Narodzenia Pańskiego na 25
grudnia, tym samym wyznaczył Dzień Zwiastowania Marii Pannie
na 25 marca. O tym dniu mówi się czasem, jako o święcie Maryjnym, jednakŜe w istocie jest to święto poczęcia naszego Pana
i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, a więc początek wcielenia Syna
BoŜego. Słowo zaczęło się przyoblekać w ciało – „oto poczniesz
w łonie, i urodzisz syna”. MoŜna powiedzieć, Ŝe od tamtej chwili,
w której anioł powiedział: „poczniesz w łonie” moŜna było składać
świadectwo: „Wierzę, Ŝe Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg, z Ojca
w wieczności zrodzony i zarazem prawdziwy człowiek, z Marii
Panny narodzony, jest moim Panem, który mnie zgubionego i potępionego człowieka wybawił, odkupił i pozyskał od wszelkiego
grzechu, od śmierci i władzy szatana”.
Poczęte Dziecię po narodzeniu miało otrzymać imię Jezus.
Imię to nosiło wielu, ale dopiero Ten, który otrzymał je z polecenia anioła Gabriela, był godnym tego imienia. Imię Jezus znaczy:
Jahwe zbawia. W Jezusie poczętym z Ducha Świętego w łonie
wybranej przez Boga kobiety, Marii z rodu Dawida, Bóg dał zbawienie grzesznej ludzkości. Na Jezusa, który był przyobiecanym
przez Boga Mesjaszem, złoŜone zostało całe brzemię grzechu ludzkości. Apostoł Paweł napisał, Ŝe On za nas stał się przekleństwem,
abyśmy przez Jego ofiarę krzyŜa zostali pojednani z Bogiem. On –
według starochrześcijańskiego wyznania jest pojednaniem – „przez
krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, Ŝe w cierpliwości BoŜej pobłaŜliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej
w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa” (Rz 3,25.25).
Wierząc w to, podobnie wyznawajmy. Amen.
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Obecny z nami na wieki
Chrystus mówi: Ja jestem z wami po wszystkie dni aŜ do skończenia świata.
Mt 20,28b
Przeminął Wielki Piątek, czas smutku i Ŝałoby dla uczniów,
przeminął radosny dzień zmartwychwstania UkrzyŜowanego i nadszedł czas poŜegnania Pana z uczniami. KaŜdemu poŜegnaniu
towarzyszy smutek, ale towarzyszą takŜe pytania i polecenia. Nie
inaczej było w dniu poŜegnania uczniów z Panem. Uczniowie zapewne pytali się wzajemne: Jak będzie bez Jezusa? Czy naleŜy
wrócić do dotychczasowych zajęć?
Chrystus odpowiedział na te pytania, rodzące się w sercach
uczniów Pańskich. Uczniowie mają pójść na cały świat i głosić
ewangelię, prowadzić do Chrystusa i chrzcić w Jego imię. W tej
misyjnej pracy nie będą osamotnieni. Pan dał im obietnicę: „Ja
jestem z wami po wszystkie dni aŜ do skończenia świata”. To znaczy równieŜ, Ŝe Chrystus obecny jest w historii, Ŝyciu Kościoła
i narodów.
Patrząc na coraz słabsze w ostatnich wiekach chrześcijaństwo,
moŜe powstać pytanie: Czy Chrystus jest jeszcze z Kościołem, czy
go wzmacnia, ochrania i prowadzi?
Chrystus jest z uczniami swoimi. Obietnica nie moŜe zawieść.
JednakŜe tam gdzie ludzie zapominają o swoim Panu, gdzie
w społecznościach chrześcijańskich wygasa ogień wiary, tam nie
zauwaŜa się obecności Chrystusa, a nie zauwaŜając jej, moŜe się
wydawać, Ŝe Chrystus nie jest obecny w świecie i nie idzie ze swoimi uczniami przez Ŝycie.
Św. Jan w wizji na wyspie Patos miał widzenie wywyŜszonego
Chrystusa, przechadzającego się pomiędzy siedmioma świecznikami, symbolizującymi siedem Kościołów Apokalipsy. Z listów do
tych Kościołów wynika, Ŝe Chrystus, Pan Kościoła wspomaga wierzących, napomina ich i pociesza, ale teŜ te Kościoły, które nie
spełniają swojego zadania mogą być ukarane. Tego uczy historia
chrześcijańskiego Kościoła.
„Na skale Kościół stoi, a skałą Chrystus Pan” (Ś.E. 552). Amen.
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Noc przeminęła
Noc przeminęła, a dzień się przybliŜył. Odrzućmy tedy uczynki
ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości.
Rz 13,12
Jaka noc przeminęła? Czy przeminęła ta ostatnia noc naszego
spoczynku, noc, która odeszła do historii, dla jednych bezsenna,
dla innych pełna trwogi, a jeszcze dla innych noc grzesznych
uciech, niesprawiedliwości i rozboju? Apostoł Paweł pisząc: „noc
przeminęła”, myślał o długiej nocy ludzkiej historii, która trwała od
chwili, w której zostały zamknięte wrota raju, aŜ do tej cichej, głosem anielskiego śpiewu rozbrzmiewającej nocy, w której „Słowo
stało się ciałem” (J 1,14). Między zamkniętą bramą raju a Ŝłobem
betlejemskiego Dzieciątka trwała noc grzechu Kaina, nieposłuszeństwa Saula, cudzołóstwa Dawida, bałwochwalstwa ludu izraelskiego, noc grzechu całej ludzkości, błądzącej i szukającej ocalenia o własnych siłach.
Jaki dzień się przybliŜył? Czy przybliŜył się i nadszedł ten dzisiejszy? Apostoł Paweł nie myślał o dniu trwającym dwadzieścia
cztery godziny, lecz o niepojętej liczbie lat, o czasie naszego zbawienia. Dzień, o którym pisze Apostoł, jest dniem światłości, która
zajaśniała w noc narodzenia Syna BoŜego, Jezusa Chrystusa.
Światłość Tego, który powiedział: „Ja jestem światłością świata” (J 8,
12), odtąd opromienia Ŝycie kaŜdego, który w Nim widzi swojego
Pana i Boga, podąŜa za Nim i naśladuje Go. W światłości dnia
zbawienia niczego nie moŜna ukryć, wszystko staje się jawne.
„Wszystko dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne” –
pisze apostoł Paweł (Ef 5,13).
Czy kaŜdy dzień, który rozpoczynamy, rozpoczynamy w imieniu
Jezusa, z modlitwą na ustach i ze słowem BoŜym? Czy zgodnie
z poleceniem apostoła Pawła odrzucamy codziennie uczynki ciemności i chodzimy w światłości naszego Pana?
„Jezu, prawdziwa światłości,
Oświeć serc naszych ciemności,
Niech wyznajemy, Ŝe w Tobie mamy,
śywot, którego czekamy” (Ś.E. 798,1).
Amen.
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Wzmacniajcie się!
Wzmocnijcie opadłe ręce i zasilcie omdlałe kolana!
Iz 35,3
Niepowodzenia i poraŜki w Ŝyciu prowadzą niejednokrotnie do
apatii i rezygnacji z jakiegokolwiek działania. Przykładem człowieka, któremu się nie powiodło, moŜe być sparaliŜowany, leŜący przy
sadzawce Betesda. Kiedy przyszedł do niego Jezus i zapytał go:
„Chcesz być zdrowy?”, odpowiedział: „Panie, nie mam człowieka,
który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy; zanim
zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi” (J 5,6.7). Nie potrafił
dostrzec nadarzającej się dla niego chwili. PrzecieŜ stanął przed
nim Jezus z Nazaretu, o którym wszyscy mówili, Ŝe uzdrawia chorych.
Wiele wieków wcześniej prorok Eliasz, usiadł pod krzewem jałowca i pragnął dla siebie śmierci. Zawsze był pełen energii. Zdecydowanie walczył z kultem boŜka Baala w Izraelu, ale zmęczony
walką i niepowodzeniami, ścigany przez królową Izebel, Ŝonę
Achaba, wolał umrzeć.
Jezus uzdrowił sparaliŜowanego, a Eliasza natchnął Bóg nowymi siłami. Ten sam Bóg przez usta swojego proroka, Izajasza,
zwrócił się do ludu izraelskiego ze słowem pocieszenia. Do swojego ludu upadającego na duchu kazał powiedzieć: „Wzmocnijcie
opadłe ręce i zasilcie omdlałe kolana! Mówcie do zaniepokojonych
w sercu: Bądźcie mocni, nie bójcie się! Oto wasz Bóg! Nadchodzi
pomsta, odpłata BoŜa! Sam On przychodzi i wybawi was!”
NiemalŜe kaŜdy w swoim Ŝyciu przeŜywał chwile, w czasie których opadały ręce w bezowocnej walce o szczytne ideały, o lepsze
jutro dla rodziny, o świetność Kościoła itp. Ale czy naleŜy poddać
się rezygnacji i apatii. Zawsze aktualne jest wezwanie BoŜe, wypowiedziane przez usta proroka Pańskiego: „Wzmocnijcie opadłe
ręce i zasilcie omdlałe kolana!”.
„Pan Bóg jest mą siłą i obroną miłą!
Stać bezpiecznie moŜe, gdy ma Ciebie BoŜe,
Ma dusza” (Ś.E. 694,1).
Amen.
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Pogrzebani z Nim przez chrzest w śmierć
Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę
Ojca, tak i my nowe Ŝycie prowadzili.
Rz 6,4
Z powodu grzechu na świat wtargnęła śmierć. Śmierć dosięgła
równieŜ Chrystusa, gdyŜ to na Niego złoŜone zostały grzechy
wszystkich ludzi. Umieramy więc niejako z Chrystusem. Apostoł
Paweł umieraniu wespół z Chrystusem nadaje głębszy sens. Nie
chodzi tylko o wspólnotę losu.
Zbawcze wydarzenie Wielkiego Piątku i Wielkanocy uobecnia
się w Ŝyciu wierzącego przez chrzest. Jako ochrzczeni w Chrystusie zostaliśmy w Jezusa Chrystusa wszczepieni, wszczepieni w Jego śmierć i zmartwychwstanie. Woda chrztu jest znakiem zanurzenia w Chrystusie, grób Jezusa zaś obrazem chrztu. W chrzcie więc
z Chrystusem umieramy i z Chrystusem wstajemy do nowego Ŝycia. W chrzcie objęci zostajemy śmiercią Chrystusa Jezusa. Śmierć
Chrystusa na krzyŜu była śmiercią nas wszystkich (2 Kor 5, 14).
Jezus Chrystus jednak nie pozostał w grobie. Wzbudzony został z martwych przez chwałę Ojca. Bóg jest sprawcą zmartwychwstania UkrzyŜowanego na Golgocie. Bóg wywiódł Chrystusa
z umarłych. Jak zanurzenie w wodzie chrztu jest zanurzeniem
w śmierć Chrystusa, tak wyjście z wody chrztu jest obrazem powstania ochrzczonego do nowego Ŝycia. Chrzest powoduje zanurzenie w Chrystusie, aby ochrzczony chodził w nowości Ŝycia na
podobieństwo Zmartwychwstałego.
W chrzcie człowiek umiera grzechowi, powstaje zaś z Chrystusem do nowego Ŝycia. A więc dramat Golgoty zostaje przez
chrzest przeniesiony w sferę egzystencji chrześcijanina i uobecnia
się nieustannie w codziennym umieraniu grzechowi i powstawaniu
do Ŝycia w sprawiedliwości. Wszystko to dzieje się za sprawą Ojca, który zawsze jest pierwszą przyczyną zbawczą. Wszystko dzieje się dla imienia Jezusa Chrystusa i w Duchu Świętym. Duch działa suwerennie i wszystko, co nazywa apostoł Paweł uświęceniem
jest zakotwiczone w Duchu BoŜym. Amen.
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Bądź wierny
To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a oŜył. Bądź wierny
aŜ do śmierci, a dam ci koronę Ŝywota.
Obj 2,8.10b
Ten, który mówi te słowa, to Ten, który jest pierwszy i ostatni,
który umarł i oŜył, a więc Chrystus ukrzyŜowany i zmartwychwstały.
Mówi je do Kościoła w Smyrnie, do jego członków, których ma
spotkać ucisk i prześladowanie. Wezwanie Pana Kościoła jest jasne i nie wymaga Ŝadnego komentarza. Wierzący w Smyrnie w obliczu ucisku, który moŜe zakończyć się dla wielu śmiercią, mają być
wierni swojemu Panu i nie mogą zaprzeć się swojej wiary. Wierność ta ma być tak mocna i silna, Ŝe nawet w obliczu męczeńskiej
śmierci się nie zachwieje. Wierność aŜ po utratę Ŝycia w cierpieniu
za wiarę.
W przeszłości wielu chrześcijan zachowało wierność w prześladowaniu i cierpieniu. Wielu oddało swoje Ŝycie za Chrystusa. Wielu
mogło uratować swoje Ŝycie, gdyby tylko zechcieli powiedzieć:
Wyrzekam się Chrystusa. Jan Hus na soborze w Konstancji nie
zostałby spalony, gdyby odwołał swoją naukę. Ale mistrz z Pragi
był przekonany, Ŝe odwołanie nauki, którą głosi jest zaparciem się
Chrystusa. Luter po wyjęciu go spod prawa na sejmie Rzeszy
w Wormacji i obłoŜenie go klątwą przez Leona X, nie przestał
troszczyć się o Kościół, gotowy był takŜe połoŜyć swoje Ŝycia dla
ewangelii Pana Jezusa Chrystusa.
Nikt z nas nie wie jakiej ofiary od nas zaŜąda Chrystus. PrzecieŜ na wielu miejscach na Ziemi cierpią i umierają chrześcijanie.
Nikt z nas nie wie, co go moŜe jeszcze w Ŝyciu spotkać, kto i kiedy
zaŜąda wyparcia się Chrystusa. Dla wiernych ciągle aktualna jest
jeszcze obietnica Pana Kościoła: „Bądź wierny aŜ do śmierci, a dam
ci koronę Ŝywota”.
„Wiernym bądź, wiernym bądź do ostatnich Ŝycia dni
Prawdzie BoŜej, bez szemrania! Zbawca dał Swe słowo ci;
DołóŜ chęci i starania, byś zwycięzcą zdołał przezeń być…” (Ś.E.
768,1).
Amen.
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OŜywieni w Bogu
Nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręŜ nieprawości,
ale oddawajcie siebie Bogu jako oŜywionych z martwych, a członki
swoje Bogu na oręŜ sprawiedliwości.
Rz 6,13
W 13. wierszu 6. rozdziału Listu do Rzymian apostoł Paweł uzasadnia poprzednie zdanie, zawarte w 12. wierszu: „NiechŜe więc
nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli
posłuszni poŜądliwościom jego”. NaleŜy swoje członki postawić do
dyspozycji Bogu, jako oręŜ sprawiedliwości, grzech bowiem utracił
tytuł do panowania nad człowiekiem. JednakŜe oręŜ ten nie ma
charakteru cielesnego, apostoł Paweł bowiem pisze do Koryntian:
„ChociaŜ Ŝyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. GdyŜ
oręŜ nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy BoŜej; nim teŜ unicestwiamy złe zamysły
i wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi” (2 Kor 10,3-5).
Przez chrzest zostaliśmy włączeni w Jezusa Chrystusa, który
uwalnia od prawa MojŜeszowego. W Chrystusie znaleźliśmy się
w sferze działania łaski. Prawo mnoŜy grzech, dlatego, Ŝe osądza.
Pozostawia człowieka sam na sam ze swoimi słabościami i bezsilnością. W prawie Starego Testamentu nie ma Ŝadnej mocy naprawczej. Ale ochrzczony otrzymuje nie tylko wolność od prawa,
lecz przede wszystkim w walce z grzechem moŜe liczyć na łaskawego Boga.
Znajdować się pod prawem oraz znajdować się pod łaską – to
dwie wykluczające się moŜliwości. Pośrednia moŜliwość nie istnieje. Nie moŜna znajdować się pod panowaniem łaski w Chrystusie
i uznawać porządek, jaki proponuje prawo, którego zalecenia nikt
nie jest w stanie wypełnić. Uczynkowość zakonna nie usprawiedliwia, jest nawet grzechem. Zaufanie łasce, usuwa grzech i wyzwala
spod panowania mocy złego. Ochrzczony znajdujący się pod łaską
posiada wszystko, co pozwala mu wyzwolić się spod władania grzechu. Amen.
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Bóg bierze w obronę swoje dzieci
CzyŜby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają
do niego we dnie i w nocy, chociaŜ zwleka w ich sprawie?
Łk 18,7
PowyŜsze słowa pochodzą z przypowieści Pana Jezusa o sędzim i wdowie. W Ewangelii Św. Łukasza przypowieść ta została
poprzedzona słowami: „Powiedział im teŜ podobieństwo o tym, Ŝe
powinni zawsze się modlić i nie ustawać” (Łk 19,1).
W przypowieści Jezusa wdowa prosiła sędziego, aby bronił ją
przed przeciwnikiem. Ale on nie chciał. Wdowa jednak nieustannie
nachodziła sędziego, tak Ŝe w końcu powiedział on sam do siebie:
„ChociaŜ i Boga się nie boję ani z człowiekiem się nie liczę, jednak
poniewaŜ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz”. Pan Jezus zakończył
przypowieść konkluzją sformułowaną w pytaniu: „CzyŜby Bóg nie
wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do niego we dnie
i w nocy, chociaŜ zwleka w ich sprawie?”
KaŜdy wierzący ma prawo wołać do Boga, kiedy chce i kiedy
odczuwa potrzebę modlitewnej rozmowy z Bogiem. Modlitwa jest
przywilejem i dlatego wyznawcy Jezusa powinni sobie cenić kaŜdą
chwilę, w której stają przed obliczem Boga. Modlący się do Boga
powinien teŜ mieć nadzieję, Ŝe zostanie wysłuchany. Jeśli niezbyt
solidnie sprawujący swoje powinności sędzia z przypowieści podjął
się bronić wdowy, to tym bardziej Bóg, który daje dobre dary, wysłucha modlitwy swoich dzieci.
Pan Jezus radzi nam: „Ty, gdy się modlisz, wejdź do komory
swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego,
który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci
tobie” (Mt 6,6)
„Nie opuść mnie, bo modlę się do Ciebie,
A oczy Cię szukają tam, na niebie;
Nie odmów mi pomocy Swej w potrzebie...
Nie opuść mnie...”. (Ś.E. 604,1)
Amen.
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Zawołajcie go!
Jezusie, Synu Dawida! Zmiłuj się nade mną! (…) Wtedy Jezus
przystanął i rzekł: Zawołajcie go.
Mk 10,47.49a
Kiedy Jezus z uczniami swoimi wchodził do Jerycha, przy drodze siedział ślepy Ŝebrak, Bartymeusz. Słysząc poruszenie wśród
ludzi, pytał: Kto to idzie? Usłyszawszy zaś, Ŝe idzie Jezus, począł
głośno wołać: „Jezusie, Synu Dawida! Zmiłuj się nade mną!”
Ślepy, a jednak nie całkowicie ślepy. Jego cielesne oczy niczego dostrzec nie mogły, ale serce zdolne było widzieć więcej, aniŜeli
wielu dobrze widzących. Bartymeusz nieraz słyszał o Jezusie, ale
z powodu swojej ślepoty nie mógł pójść do Niego. Oto nadarzyła
się okazja. Jezus idzie obok niego. NaleŜało wykorzystać sytuację,
dlatego wołał tak głośno, jak tylko mógł, licząc, Ŝe Jezus go usłyszy. Z prośby Bartymeusza moŜemy poznać, Ŝe jego serce w Jezusie widziało Mesjasza, który moŜe zaradzić jego ślepocie. Ślepy,
a jednak nie całkowicie ślepy.
Próbowano uciszyć Bartymeusza. Ale krzyku duszy nikt nie moŜe zagłuszyć. Jezus usłyszawszy wołanie ślepego, powiedział:
„Zawołacie go”. Bartymeusz sam przyjść do Jezusa nie był w stanie, ale właściwie jego serce było przy Jezusie. I dlatego Bartymeusz odzyskał wzrok.
Wielu ludzi poraŜonych jest duchową ślepotą. Właściwie jest ich
coraz więcej, bowiem współczesnemu człowiekowi się wydaje, Ŝe
wszystko wie, dobrze wszystko ocenia i wszystko widzi. Nic bardziej błędnego.
Jaki jest stan mojej duszy? Czy widzę swoje słabości i dostrzegam w moim Ŝyciu Jezusa, który moŜe dopomóc mojej ślepocie?
Zmartwychwstały i wywyŜszony Pan nakazał napisać do Kościoła
w Laodycei: „Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie
wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał” (Obj 3,18). Maść, która leczy oczy
duszy, to słowo BoŜe. Amen.
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Suwerennie działający Bóg
Bóg według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie.
Flp 2,13
Wielu chrześcijan mówi: „Nawróciłem się”; „Upamiętałem się”;
„Rozpocząłem nowe Ŝycie”. Wprawdzie Jezus powiedział: „Upamiętajcie się i wierzcie ewangelii” (Mk 1,5), ale nikogo to nie upowaŜnia do
powyŜszych stwierdzeń. Czy są one właściwe w świetle słów apostoła
Pawła: „Bóg według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie”? Wszystkie zbawcze dzieła są darem BoŜym. Darem BoŜym jest
nawrócenie, upamiętanie i nowe Ŝycie. Pan Jezus powiedział: „Nikt nie
moŜe przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od Ojca” (J 6,65).
Bóg przez swoje słowo budzi w nas chęć upamiętania i nowego
Ŝycia. Bóg teŜ dopomaga do realizacji tych zamierzeń. Zbawcze,
święte, błogosławione dzieła mają początek w Bogu. Ale to nie oznacza, Ŝe moŜemy bezczynie czekać, aŜ wszystko samo zmieni się
w naszym Ŝyciu.
Bóg oczekuje od nas nawrócenia i wiary, coraz bardziej ugruntowanej, mocniejszej, bogatszej. I temu oczekiwaniu powinniśmy wyjść
naprzeciw. Sami takŜe musimy wymagać od siebie silnej, ufnej wiary
i z pomocą Ducha Świętego kaŜdego dnia rozpoczynać nowe Ŝycie.
Bez stawianych sobie wymagań, nasza wiara nie tylko moŜe ulec
skostnieniu, ale nawet moŜe się kurczyć, ulegać zwyrodnieniu, nawet
umrzeć i nigdy się nie odrodzić. Jeśli nie stawiamy sobie wymagań,
wtedy gnuśniejemy, jeśli nie stawiamy sobie celów, wówczas nasze Ŝycie
staje się bez sensu. NaleŜy nad sobą pracować. Apostoł napominał swojego ucznia: „Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc,
i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają” (1 Tm 4,16).
„Jaśnieje wewnętrzne u chrześcijan Ŝycie.
Choć słońca na zewnątrz opalił ich skwar;
Czym Władca niebieski obdarzył ich skrycie,
Nikt nie zna, to tylko im znany jest dar.
To, czego nikt nie wie, to, co się w nich krzewi,
To właśnie promienne umysły ich zdobi
I tym je do Boskiej godności sposobi” (Ś.E. 791,1).
Amen.
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Czynić pokój
Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami BoŜymi będą
nazwani.
Mt 5,9
Przyjęło się powiedzenie, Ŝe trzeba walczyć o pokój. Słowo walczyć kojarzy nam się z wojną, agresją i podejmowaniem działań,
które mogą ranić fizycznie i duchowo. W powyŜszym powiedzeniu
postawione zostały obok siebie dwa słowa, które wzajemnie się
wykluczają.
Pokój w rozumieniu biblijnym jest nie tylko stanem bez wojny,
ale jest takŜe stałym poczuciem bezpieczeństwa, przeŜywaniem
dobra, szczęścia i wolności. Dla właściwego rozwoju psychofizycznego człowieka potrzebny jest pokój. W pokoju mogą się rozwijać narody. Stary Testament wojnę i niepokój rozumie jako stan
śmierci.
W Jezusowym Kazaniu na górze jest mowa o czynieniu pokoju.
Jezus więc chce, abyśmy działali i postępowali w Ŝyciu bez agresji
i zaborczości. Czynić pokój, znaczy: wnosić w Ŝycie bliźnich, rodziny i społeczności, w której Ŝyjemy, takie wartości, jak poszanowanie cudzej woli, okazywanie serdeczności, niesienie pomocy,
krzepienie w nieszczęściu dobrym słowem i pocieszeniem.
W dzisiejszym świecie jest wiele niepokoju. Nie tylko wybuchają
nowe rewolucje, ale teŜ zwolennicy konkretnych ideologii zwalczają tych, którzy hołdują innym poglądom. Na co dzień pełno jest nieŜyczliwości, kłótliwości, nienawiści, obwiniania i agresji. Nie moŜe
więc być mowy o prawdziwym pokoju tam, gdzie jeden drugiego
się obawia. Zresztą prawdziwego pokoju człowiek sam nie zbuduje, bowiem jest on tam, gdzie szczerze i prawdziwie wierzący Ŝycie
swoje związał z Chrystusem, Księciem Pokoju. Prawdziwy pokój
daje Chrystus. śegnając się ze swoimi uczniami, powiedział do
nich: „Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat
daje, Ja wam daję” (J 14,27).
Jezus tych, którzy Ŝyjąc w pokoju BoŜym czynią pokój nazwał
błogosławionymi. Amen.
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Wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci
Jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy równieŜ
w podobieństwo jego zmartwychwstania.
Rz 6,5
Apostoł Paweł nie interpretuje tu jedynie rytu chrzcielnego, jako
podobieństwa czy naśladowania śmierci i zmartwychwstania Pana
Jezusa ani nie reflektuje moŜliwości urzeczywistnienia śmierci Jezusa przez chrzest. Mówi o fakcie, który zostaje zapośredniczony
w chrzcie, i jego oddziaływaniu zmieniającym całą sytuację człowieka. Oddziaływanie to polega na tym, Ŝe ochrzczony odtąd
umarł dla grzechu, aby Ŝyć „dla Boga w Chrystusie Jezusie” (Rz 6,
11).
Śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa, było czymś jednorazowym i jedynym w swoim rodzaju. Pomiędzy śmiercią Jezusa
a śmiercią ochrzczonego istnieje pewne podobieństwo, lecz jakościowo śmierć ochrzczonego w imię Chrystusa Jezusa jest odmienna od krzyŜowej śmierci Syna BoŜego. Śmierć krzyŜowa
Chrystusa była końcem Jego ziemskiego, bezgrzesznego Ŝycia,
zaś wrośnięcie w śmierć Chrystusa ochrzczonego jest śmiercią
grzechowi. Chrzest ma oznaczać koniec Ŝycia w słuŜbie grzechu.
Zrośnięcie z Chrystusem w podobieństwo Jego śmierci jest wydarzeniem dokonanym.
Chrzest jest w Ŝyciu ochrzczonego wydarzeniem jednorazowym, wszak Chrystus tylko raz umarł na krzyŜu i śmierć więcej nad
nim nie panuje. JednakŜe skutek tego jednorazowego wydarzenia,
jakim był chrzest, trwa nadal. Wrośnięcie ochrzczonego w Chrystusa na podobieństwo Jego śmierci nie jest jednak czymś absolutnym, to znaczy, Ŝe ochrzczony juŜ nie moŜe grzeszyć, bo nie ma
w nim grzechu, gdyŜ został on utopiony w wodzie chrztu. Chrzest
pozostanie zawsze obrazem tajemnicy paschalnej. JednakŜe nie
jest pustym znakiem. W zrozumieniu apostoła Pawła zobowiązuje
on do nowego Ŝycia. Nakierowany jest ku ostatecznemu zwycięstwu nad grzechem.
Ochrzczony jest włączony w podobieństwo śmierci Jezusa, i dlatego powinien chodzić w nowości Ŝycia, którego częścią składową
jest nadzieja powstania z martwych z Chrystusem. Amen.
102

Kwiecień

6 KWIETNIA

W Chrystusie oŜywieni
Bóg was (…) wespół z [Chrystusem] oŜywił, odpuściwszy nam
wszystkie grzechy.
Kol 2,13
O zbawczym dziele Boga w Jezusie Chrystusie moŜna mówić
jako o tym, co uczynił Jezus, ale takŜe czym ten zbawczy czyn
Chrystusa jest dla nas. MoŜna więc mówić o zbawieniu, jako
o czynie Boga, ale teŜ myśleć o zbawieniu w aspekcie antropologiczno-psychologicznym. Przykład takiego spojrzenia mamy w powyŜszych słowach z Listu do Kolosan. Autor ma na myśli czyn
Boga, którego konsekwencją jest nasze oŜywienie i odpuszczenie
grzechów. To nastąpiło w Chrystusie. Bóg wespół z Chrystusem
oŜywił nas i odpuścił nam nasze grzechy.
Wszystko, co jest dla nas zbawienne dzieje się w społeczności
naszej z Chrystusem. W Chrystusie jesteśmy oŜywieni i w Chrystusie jesteśmy nowymi stworzeniami (1 Kor 5,17). W Chrystusie
i dla zasług Chrystusa odpuszczone są nam nasze grzechy, bo
Jezus Chrystus – jak pisze apostoł Paweł – za nas stał się grzechem (2 Kor 5,21).
Jest to radosna ewangelia, która rozbrzmiewa w całym Nowym
Testamencie. Spotykamy ją w słowach św. Piotra: „Błogosławiony
niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który
według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei Ŝywej
przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa” (1 P 1,3). Podobnie
pisze św. Jakub: „Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały
zstępuje z góry od Ojca światłości… Gdy zechciał, zrodził nas
przez Słowo, prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem
jego stworzeń” (Jk 1,17.18). W Liście to Tytusa zaś czytamy: „Gdy
się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga,
zbawił nas …dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz
odnowienie przez Ducha Świętego” (Tt 3,4-6).
Odrodzenie i odpuszczenie grzechów zobowiązuje. Jako odrodzeni i oczyszczeni, nie moŜemy juŜ postępować według zasad
świata, lecz według woli BoŜej, chodzić w sprawiedliwości i miłości.
Amen.
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Pycha i pokora
Kto się będzie wywyŜszał, będzie poniŜony, a kto się będzie poniŜał, będzie wywyŜszony.
Mt 23,12
Grzech jest wyrazem pychy i egoizmu. O pysze moŜemy mówić
wówczas, kiedy człowiek przecenia się i wynosi ponad bliźnich.
Pycha to fałszywa ocena samego siebie i chęć górowania nad
bliźnimi. Zawsze idzie ona w parze z egoizmem, samozadowoleniem i uwielbieniem własnego „Ja”. Człowiek pyszny szuka sposobności, aby siebie wywyŜszyć, a innych poniŜyć. Pycha to zwrócenie się człowieka ku sobie. Przykładem człowieka pysznego jest
faryzeusz z przypowieści Pana Jezusa o faryzeuszu i celniku. Faryzeusz oceniał siebie bezkrytycznie. Widział w swoim Ŝyciu jedynie dobre czyny i wierzył w swoją niezwykłą poboŜność.
W Nowym Testamencie mowa jest o pokorze, jako przeciwieństwie pychy. Tak jest w powyŜszych słowach Jezusa. Podobnie jest
w 1. Liście św. Piotra oraz w Liście św. Jakuba. Według św. Jakuba powodem pychy i chęci wywyŜszenia się moŜe być fałszywa
mądrość i bogactwo.
Człowiek ubogi, poniŜany, znoszący wszystko w cierpliwości i pokorze moŜe się chlubić z wywyŜszenia. Pyszny bogacz zaś zostanie poniŜony, przeminie jak kwiat trawy: „A niech brat ubogi chlubi
się z wywyŜszenia swego, bogaty zaś z poniŜenia swego, gdyŜ
przeminie jak kwiat trawy. Albowiem słońce wzeszło z Ŝarem swoim i wysuszyło trawę, i kwiat jej opadł, i uległo zniszczeniu piękno
jego wyglądu; tak zmarnieje i bogacz na drogach swoich” (Jk 1,911).
Bóg uczy nas pokory przez wskazanie nam prawdziwego przykładu pokory. Nie trzeba nikogo przekonywać o tym, Ŝe najlepszym
przykładem pokory jest nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. Jezus był
Synem BoŜym. Pełen był dostojeństwa i chwały, a jednak Jego
serce promieniało pokorą. Nie wynosił się nad innych i nikt nie
mógł zarzucić Mu, Ŝe postępuje niesprawiedliwie. Z pokorą wziął
na siebie największy cięŜar – krzyŜ i jego hańbę. Amen.
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Lepiej słuchać niŜ wiele mówić
Niech kaŜdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu.
Jk 1,19b
Grzech rodzi się z poŜądliwości. PoŜądliwość zaś najczęściej rozsiewa swoje nasienie, kiedy człowiek nie potrafi pohamować swojego języka. Św. Jakub przestrzega przed chełpliwością języka.
Język jest bardzo małym organem ludzkiego ciała, a pomimo
tego, tak bardzo trudno nad nim zapanować. Wyrządza wiele zła.
„Pyszni się z wielkich rzeczy” (Jk 3,5b). Jest pełen śmiercionośnego jadu (Jk 3,8). Św. Jakub porównuje go do ognia, który zapala
wielki las (Jk 3,5). SłuŜy on przewaŜnie złu. Jak mały ster kieruje
wielkim okrętem, jak dzięki wędzidłu moŜna kierować koniem, tak
mały język kieruje całym ciałem. Zapala on „całe ciało i rozpala
bieg Ŝycia, sam będąc rozpalony przez piekło” (Jk 3,6). Jest „swoistym światem nieprawości”.
Usta, które są „więzieniem języka” nie mogą być źródłem złego
i dobrego. Z ust wychodzą słowa błogosławieństwa Boga i słowa,
w których człowiek przeklina człowieka, który jest stworzony na
podobieństwo Boga. Tak być nie moŜe. Św. Jakub podaje więc
kilka przykładów, które zmuszają do refleksji. Pisze o źródle, z którego nie płynie równocześnie gorzka i słodka woda, o drzewie figowym, które nie moŜe rodzić oliwek, i o winnej latorośli, która nie
rodzi fig. A więc: albo… albo.
Człowiek odrodzony przez słowo prawdy, dąŜący do doskonałości, musi ujarzmić swój język i zmusić go do posłuszeństwa, do
posługi dla dobra, jak woźnica zmusza swe konie i one idą tam
gdzie on zechce, jak sternik zmusza okręt, tak Ŝe płynie on do wyznaczonego celu.
ChociaŜ prawie kaŜdy otrzymuje od Boga dar mowy, to jednak
człowiek powinien być bardziej skory do słuchania, aniŜeli do mówienia. Kto wiele mówi nie ma czasu do myślenia. Przez słuchanie
prawdy, człowiek staje się szlachetniejszy. Amen.
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Pan daje i odbiera
Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione.
Hi 1,21b
To słowa bogobojnego Hioba, którego dotknęła ręka Pańska.
Hiob nawet w Nowym Testamencie jest przykładem cierpiętnika.
Św. Jakub pisze: „Oto za błogosławionych uwaŜamy tych, którzy
wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Hioba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan”
(Hi 5,11).
Hiob utracił wszystko, cały swój dobytek i dzieci. Posypawszy
głowę popiołem, „rozdarł szaty … potem padł na ziemię i oddał pokłon”. I rzekł: „Nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione”.
Wszystko, co posiadamy, chociaŜ nieraz cięŜko na to pracujemy, zawdzięczamy Bogu, Jego błogosławieństwu i pomocy. Dlatego za kaŜdą okruszynkę Jego dobroci naleŜy Mu dziękować i chwalić Go. Ale nieraz, kiedy nas dotyka BoŜa ręka, kiedy cierpimy, lub
jak Hiob tracimy bliskich, wówczas pytamy: Dlaczego? Sądzimy, Ŝe
nie powinno nas nic złego spotkać, bowiem jesteśmy dobrzy i bogobojni. Zapominamy, Ŝe Bóg jest suwerenny i czyni co chce i dopuszcza w naszym Ŝyciu cierpienie.
Mamy dane nam przez Boga dwa wzory do naśladowania w doświadczeniu i cierpieniu. Pierwszy wzór – to Hiob, który uznając
suwerenność Boga, powiedział: „Pan dał, Pan wziął, niech będzie
imię Pańskie błogosławione”. Drugi, niedościgniony wzór – to nasz
Zbawiciel, Jezus Chrystus. Syn BoŜy będąc w postaci BoŜej stał
się człowiekiem i poniŜył się aŜ do śmierci. Wziął na siebie hańbę
krzyŜa, aby nas wyzwolić od grzechu. Znosił największe cierpienie.
Umierając modlił się do Boga: „Ojcze, w ręce twoje polecam ducha
mego” (Łk 23,46).
Co Pan Bóg daje, ma teŜ prawo od nas tego zaŜądać. Daje
Ŝycie i zdrowie, prowadzi teŜ przez cierpienie i śmierć. Bóg daje
Ŝycie i ma prawo go zabrać. Amen.
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Miej nadzieję!
Miej nadzieję w Panu!
Ps 27,14
Człowiek Ŝyje nadzieją. Ma nadzieję, Ŝe nie spotka go nieszczęście w podróŜy, Ŝe doŜyje późnej starości, Ŝe ominą go niepowodzenia, Ŝe będzie miał dobrą pracę, a na starość otoczony zostanie opieką. Trudno byłoby Ŝyć bez nadziei. śyjąc bez nadziei,
prawdopodobnie Ŝylibyśmy tylko teraźniejszością, nie wybiegalibyśmy myślami ku przyszłości.
Znane jest powiedzenie: „Nadzieja jest matką głupich”. Tymczasem człowiek bez nadziei jest głupcem, poniewaŜ nie tylko nie jest
otwarty na przyszłość, ale takŜe na dobro.
W wymiarze religijnym niemoŜliwe jest Ŝycie bez nadziei. Psalmista Pański pisze: „Miej nadzieję w Panu!”. Człowiek wierzący
swoją nadzieję buduje na Bogu, bowiem jest przekonany, Ŝe Bóg
go prowadzi, ochrania od złego i wyznacza mu cel, którym jest
wieczne Ŝycie w bliskości Zbawiciela świata, Jezusa Chrystusa.
Chrześcijańska nadzieja ugruntowana jest na osobie Jezusa Chrystusa, Jego krzyŜowej śmierci i chwalebnym zmartwychwstaniu. To
jest nadzieja, która sięga poza horyzont doczesnego Ŝycia. Apostoł
Paweł pisał do Koryntian: „Jeśli tylko w tym Ŝyciu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej poŜałowania godni. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych
i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli” (1 Kor 15,19.20).
śyjmy nadzieją, Ŝe jutro będzie lepsze od dzisiejszego dnia, Ŝe
będzie nam się lepiej powodziło, Ŝe będziemy zdrowsi, chociaŜ
starsi, ale bogatsi w doświadczenie! śyjmy pewnością, Ŝe śmierć
nie odłączy nas od miłości BoŜej, która jest w Jezusie Chrystusie!
śyjmy nadzieją, Ŝe z Chrystusem przezwycięŜymy wszelkie trudności! A Ŝyć nadzieją, to znaczy zwycięŜać.
„Przyjdź, o Jezu Chryste, na ten świat skaŜony.
Głos Swej prawdy czystej ślij na wszystkie strony;
Oświeć całą ziemię, zdejm z nas grzechów brzemię” (Ś.K. 52,1)
Amen.
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Będziesz o nich mówił
Niechaj słowa te, które Ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu.
Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając.
5 MŜ 6,6.7
Izrael był świadomy nie tylko swojej odrębności etnicznej, ale
przede wszystkim religijnej. Religia Izraela moŜe nie była tak atrakcyjna jak religia pierwotnych mieszkańców Ziemi Obiecanej, jednakŜe w swojej treści niosła coś zgoła nowego w stosunku do politeistycznych religii, w których dominował kult bóstw agrarnych.
I stąd nakaz: „Niechaj słowa te, które Ja ci dziś nakazuję, będą
w twoim sercu”.
Prawo MojŜeszowe nakazuje wychować syna w poszanowaniu
religijnych tradycji. Prawodawca nakazuje ojcom wpajać słowa wyznania wiary: „Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie! Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej
duszy swojej, i z całej siły swojej” (5 MŜ 6,4.5). Rodzice powinni to
czynić zarówno w domu, jak i poza domem, we wszystkich okolicznościach Ŝycia (zob. 5 MŜ 11,19). Obowiązkiem rodziców jest
nauczać przykazań i wyjaśniać dzieciom, Ŝe są one dane przez
Boga.
Jak daleko odeszliśmy od tej praktyki nakazanej przez słowo
BoŜe? Ilu jest takich rodziców, którzy mówią dzieciom o swojej
wierze, wpajają im zasady ewangelii, uczą BoŜych przykazań?
Niektórym rodzicom wydaje się, Ŝe wystarczy dzieciom zapewnić
dom, chleb powszedni, wykształcenie. Pozostałe rzeczy są zbędne.
„Błogosławiony dom ten, błogo tej rodzinie,
Gdzie zdrój BoŜego Słowa najobficiej płynie;
Tam wierni, w Panu społem Ŝyjąc Jego chwałą,
Stanowią w jednym duchu Chrystusowe ciało” (Ś.E. 452,1).
Słabość naszych rodzin, brak religijnego wychowania dzieci
w domu, przekłada się na słabość Kościoła. Amen.
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Jak pasterz gromadzi swoje trzody
Ten, który rozproszył Izraela, zgromadzi go i strzec go będzie jak
pasterz swojej trzody.
Jr 31,10b
Nic nie dzieje się bez BoŜej woli. Raz Bóg wyraŜa swoją wolę
stanowczo i suwerennie, innym razem dopuszcza, aby coś znaczącego stało się w naszym Ŝyciu. Pan Jezus powiedział: „CzyŜ
nie sprzedają za grosz dwu wróbli? A jednak ani jeden z nich nie
spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na
głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się; jesteście więcej warci niŜ wiele wróbli” (Mt 10,29-31).
Izrael, z którym Bóg zawarł łaskawe przymierze, znajdował się
pod ochroną Boga. Ale potomkowie Abrahama nie cenili sobie
dobroci BoŜej ani teŜ nie przestrzegali danych im przez MojŜesza
BoŜych przykazań, dlatego spotkała ich kara. Bóg dopuścił, aby
najpierw Asyryjczycy, a później Babilończycy zabrali Izraelitów do
niewoli. Potomkowie Jakuba rozproszeni zostali wśród potęŜnych
narodów. Ale czy na zawsze mieli pozostać w rozproszeniu?
Prorok Jeremiasz z nakazu BoŜego wołał: „Zgromadzi go i strzec
go będzie jak pasterz swojej trzody”. To zapowiedź końca niewoli
i powrotu w rodzinne strony.
Ta zapowiedź i nam powinna być bliska, poniewaŜ nasz Zbawiciel Jezus Chrystus powiedział: „Ja jestem dobry pasterz. Dobry
pasterz Ŝycie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie naleŜą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza, poniewaŜ
jest najemnikiem i nie zaleŜy mu na owcach. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają. Jak Ojciec mnie zna
i Ja znam Ojca, i Ŝycie swoje kładę za owce. Mam i inne owce, które
nie są z tej owczarni; równieŜ i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz” (J 10,
11-16). Bóg w Jezusie Chrystusie zgromadza nas wokół siebie,
strzeŜe i zachowuje od złego. Świat rozprasza, Chrystus gromadzi.
Najemnicy burzą Kościół, Chrystus go buduje. Amen.
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Bądź prawdomówny!
Nie rozgłaszaj fałszywej wieści.
2 MŜ 23,1a
Nakaz ten zawarty jest w prawie Starego Testamentu. Towarzyszą mu podobne: „Nie wspomagaj winowajcy, świadcząc na korzyść bezprawia. Nie przyłączaj się do większości ku złemu i nie
składaj w spornej sprawie świadectwa za większością, by łamać prawo. Nawet ubogiego nie popieraj w niesłusznej sprawie” (2 MŜ 23,
1b-3). Do tych przykazań naleŜy jeszcze dodać przestrogę starotestamentowego mędrca: „Prawdomówny świadek nie kłamie, lecz
świadek fałszywy wypowiada kłamstwo” (Prz 14,5). Wynika z tego, Ŝe
Bóg wysoko ceni prawdomówność.
Streszczeniem powyŜszych nakazów jest przykazanie Dekalogu: „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”.
Marcin Luter objaśniając to przykazanie w Małym katechizmie,
pisze: „Powinniśmy Boga bać się i miłować Go, abyśmy bliźniego
swego fałszywie nie okłamywali, nie zdradzali, nie spotwarzali i nie
oczerniali, ale go uniewinniali, dobrze o nim mówili i wszystko ku
dobremu zwracali”.
Prawdomówność jest dziś rzadkim „towarem”. Z kłamstwami
spotykamy się na kaŜdym kroku. Usta polityków, którym powierzyliśmy w wyborach ster naszego państwa, jest tyle kłamstw, potwarzy, Ŝe człowiek, który kocha prawdę z obrzydzeniem patrzy na
twarze tych, którzy za oręŜ w walce politycznej obrali sobie fałsz,
kłamstwo, obłudę itp. Ojciec Kościoła, Grzegorz z Nazjansu pisał:
„Przewrotni, wyrządziwszy krzywdę,
na skrzywdzonego lubią winę składać:
jemu kłamstwami jeszcze bardziej szkodzić,
siebie zaś jako niewinnych przedstawiać”.
Bóg w Biblii jest nazwany prawdomównym (Tt 1,2). Jeśli Apostoł Pański wzywa nas abyśmy byli naśladowcami Boga (Ef 5,1), to
mamy Go naśladować w prawdomówności. Amen.
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Wielki jest Pan!
Niechaj ci, którzy miłują zbawienie twoje, mówią zawsze: Wielki
jest Pan!
Ps 40,17b
To oczywiste, Ŝe Bóg jest wielki. Nic i nikt nie dorównuje Mu
potęgą i wielkością. Ale psalmiście chodzi o to, aby Boga wysławiać i składać świadectwo o Jego wielkości. Luter objaśniając
pierwszą prośbę Modlitwy Pańskiej, pisał: „Imię BoŜe jest wprawdzie samo przez się święte, lecz prosimy w tej modlitwie, aby
i wśród nas było święte”. Następnie odpowiedział na postawione
przez siebie pytanie: „Jak się to dzieje?”:.„Gdy Słowo BoŜe czysto
i wiernie bywa nauczane, a my teŜ święcie, jako dzieci BoŜe, według niego Ŝyjemy; do czego nam dopomóŜ, kochany Ojcze w niebie! Kto zaś inaczej naucza i Ŝyje, aniŜeli słowo BoŜe uczy, ten
zniewaŜa wśród nas Imię BoŜe; od czego zachowaj nas, Ojcze
niebieski! To odnieść moŜemy takŜe to pytania o wielkość Boga”.
Chodzi o to, aby wśród nas było wysławiane wielkie Imię Boga.
Psalmista zwraca się głównie do tych, którzy miłują zbawienie
BoŜe. Kto ma wysławiać wielkie Imię BoŜe, jak nie ci, którym bliskie i miłe jest zbawienie? Świat nie będzie wysławiał imienia BoŜego, chociaŜ to, co stworzone – pisze psalmista – głosi chwałę
Boga. Głosić chwałę Boga powinni ci, którzy doznają mocy zbawienia.
Wielkość Boga głosimy nie tylko słowami. Przede wszystkim
wierni Jego słowu, powinniśmy czynić Jego wolę i przynosić owoce
naszego upamiętania i wiary. Przez Ŝycie wiernych Pańskich wielbione jest w świecie Imię Wielkiego Boga, objawionego w Jezusie
Chrystusie.
„Gdy w Słowie Swym na mojej stajesz drodze,
Objawiasz mi Swej świętej łaski cud
I gładzisz grzech, i krzepisz w kaŜdej trwodze,
I przed pokusą bronisz wierny lud:
Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci: Jak wielkiś Ty!” (Ś.E. 846,3)
Amen.
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Słowo, które wychodzi z ust Pana
Jak deszcz i śnieg spada z nieba i juŜ tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iŜ porasta roślinnością i daje
siewcy ziarno, a jedzącym chleb, tak [teŜ] jest z moim słowem,
które wychodzi z moich ust.
Iz 55,10-11a
Czym jest słowo BoŜe?
W Starym Testamencie słowem Boga jest nie tylko słowo, które
Bóg kazał MojŜeszowi przekazać potomkom Jakuba ani teŜ słowo,
które nakazał zwiastować swoim prorokom, ale głównie to, co czynił Bóg.
W Nowym Testamencie słowem BoŜym jest zwiastowanie Jezusa i apostołów. Przede wszystkim Chrystus jest Słowem. Ewangelista Jan pisze: „Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas”
(J 1,14).
Chrystus jest Słowem, które się wydarzyło, Biblia jest słowem napisanym, kazanie zaś słowem aktualnie zwiastowanym przez Kościół.
Zarówno słowo napisane, jak i to aktualnie zwiastowane przez Kościół wyrasta i Ŝyje ze Słowa, które stało się ciałem. Głoszenie słowa
BoŜego jest wydarzeniem zbawczym. Komentuje ono i wyjaśnia egzystencję człowieka, domagając się od niego decyzji wiary.
Bóg prorokowi nakazał wołać: „Jak deszcz i śnieg spada z nieba i juŜ tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną,
tak iŜ porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb,
tak [teŜ] jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust”. Tu mowa jest o skuteczności słowa BoŜego.
Zbawcza moc Boga najskuteczniejsza była w Chrystusie. Bóg
w Chrystusie, swoim Synu dokonał naszego zbawienia. Na krzyŜu
Golgoty wykonało się BoŜe dzieło zbawienia, które swą mocą
obejmuje całe stworzenie.
Bóg działa skutecznie takŜe przez zwiastowane słowo. Przez
przykazania napomina i wzywa do upamiętania, przez ewangelię
zaś objawia swoją łaskę i budzi wiarę, którą zalicza grzesznikowi
za sprawiedliwość. Amen.
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Dostęp przez wiarę do tej łaski
Dzięki [Jezusowi Chrystusowi] mamy dostęp przez wiarę do tej
łaski, w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały BoŜej.
Rz 5,2
Pojęcie łaski występuje bardzo często na kartach Biblii. W Nowym Testamencie pojęcie łaski – szczególnie u apostoła Pawła –
jest kluczowe dla całego nauczania chrześcijańskiego. Wielki Apostoł Narodów w trakcie przedstawienia zbawczego działania Boga
w dziejach człowieka, wielokrotnie uŜywa tego terminu, który nadaje osobliwego i właściwego charakteru nauce o zbawieniu u apostoła Pawła. Szczególnie w Liście do Rzymian stanowi ona przedmiot głębokiej refleksji teologicznej. Paweł kładzie akcent na to, Ŝe
Bóg daje ludziom zbawienie bez ich zasług i jako nienaleŜny im
dar. MoŜe więc Paweł uchodzić za pierwszego „teologa łaski”.
Nigdzie w listach Pawłowych nie zostało zdefiniowane pojęcie
łaski. Występuje ono albo w świadectwie Pawła o zbawieniu człowieka, albo teŜ w jego świadectwie o Bogu. W świadectwie o człowieku z jednej strony przeciwstawia łaskę mocy grzechu, potędze
śmierci i niewoli człowieka pod prawem, z drugiej zaś – drodze
człowieka, który polega na własnych uczynkach i zasługach. Łaska
wyklucza więc jakąkolwiek zasługę. W świadectwie o Bogu przeciwstawia niemoc człowieka mocy BoŜej i Jego łaskawej woli zbawienia człowieka. To dzięki Chrystusowi mamy dostęp do łaski BoŜej.
„Łaska „jest to, mówiąc ogólnie, przejaw, szeroko rozlewający
się strumień miłości, która jest istotą Boga; On to bowiem, który
wystarcza samemu sobie, który sam w sobie jest wolny od cierpienia na samotność, właśnie w całym swoim majestacie chce mieć
obok siebie kogoś innego, jako świadka swojego boskiego majestatu. Ta miłość Boga jest Jego łaską. Jest to miłość w postaci
najgłębszej łaskawości” (K. Barth).
„Bóg z łaski ten grzeszny świat tak umiłował,
śe Syna miłego na okup zań dał.
NajdroŜszy skarb serca Bóg zaofiarował,
By grzeszny miał w niebie wieczysty swój dział” (Ś.E. 631,1).
Amen.
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Hosanna Synowi Dawidowemu!
Rzesze, które poprzedzały [Jezusa] i które za nim podąŜały, wołały, mówiąc: Hosanna Synowi Dawidowemu! Błogosławiony, który
przychodzi w imieniu Pańskim. Hosanna na wysokościach!
Mt 21,9
Tak witały tłumy Jezusa, kiedy wjeŜdŜał do Jerozolimy na osiołku.
Te wydarzenia zostały zapowiedziane przez proroka: „Nie bój
się, córko syjońska! Oto król twój przychodzi, siedząc na źrebięciu
oślicy”. Wielu mogło się więc wydawać, Ŝe nadszedł czas triumfu,
zwycięstwa Izraela nad wszystkimi wrogami. Ale rychło okazało
się, Ŝe Ten, w którym widziano zapowiedzianego Mesjasza, dał się
pojmać i zbliŜa się juŜ Jego koniec. Jeśli wiwatujący lud w tzw.
niedzielę palmową dał się później zwieść faryzeuszom i kapłanom,
i za ich namową wołał: „UkrzyŜuj, ukrzyŜuj Go!”, to w Ŝadnym wypadku ta historia nie moŜe się powtórzyć w naszym Ŝyciu. A czasem się ona zdarza, bo od wiary do niewiary jest tylko jeden krok.
Trudno zaś ten krok cofnąć. Wittenberski Reformator pisał: „Wiara,
która moŜe się nazwać wiarą chrześcijańską jest wiarą bez wszelkiego wahania, Ŝe Chrystus stał się tym człowiekiem, [a więc niosącym naszą winę] nie tylko dla św. Piotra i innych świętych, ale teŜ
dla ciebie, a nawet dla ciebie więcej niŜ dla wszystkich innych”.
Ci sami ludzie, którzy witali Pana, juŜ w Wielki Piątek domagali
się Jego śmierci. To jest dla nas ostrzeŜeniem i lekcją nauki wiary.
Nie wystarczy od czasu do czasu wołać: „Hosanna! Błogosławiony,
który przychodzi w imieniu Pańskim, król Izraela!”, a grzesząc kaŜdego dnia ranić serce naszego Pana. Pełne uwielbienia powitanie:
„Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim,
król Izraela!” domaga się bezwzględnego posłuszeństwa i nieustannego naśladowania naszego Zbawiciela.
„Chcemy do śmierci być Tobie oddani,
Chcemy naleŜeć do wiernych Twych rzesz,
Bo nas prowadzisz do pewnej przystani,
Bo nas do zwycięstw i chwały swej zwiesz” ( Ś.E. 719,1).
Amen.
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Umarliśmy dla grzechu
UwaŜacie siebie za umarłych dla grzechu, a za Ŝyjących dla Boga
w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Rz 6,11
PowyŜsze słowa pochodzą z fragmentu Listu do Rzymian, w którym apostoł Paweł pisze o skutkach chrztu w imię Jezusa Chrystusa.
Jeśli wraz z Chrystusem umarliśmy grzechowi, to wraz z Nim
zmartwychwstaniemy i Ŝyć będziemy. Aby zmartwychwstać, trzeba
najpierw umrzeć. Jeśli Chrystus zmartwychwstał i śmierć juŜ nad
Nim nie panuje, to naleŜy się domyślać, Ŝe równieŜ nad ochrzczonymi, umarłymi dla grzechu w Chrystusie, śmierć juŜ nie włada,
oczywiście śmierć, która jest wynikiem kary za grzech, a więc potępienie.
Śmierć jako zjawisko biologiczne nie została jeszcze całkowicie
zniszczona. Chrzest nie dotyczy sfery cielesnej, ale duchowej.
Ostatecznie śmierć zostanie zniszczona w dniu powtórnego przyjścia Chrystusa i powszechnego zmartwychwstania (1 Kor 15,24.
54). Nie oznacza to, Ŝe Apostoł głosi wolność od śmierci, która
pozostaje jedynie w sferze marzeń i pragnień człowieka. Uwolnienie od śmierci jest darowaną przez Boga rzeczywistością, która
jednak winna być oglądana nie tylko poprzez pryzmat wiary i jej
pewności, która opiera się na obietnicy zawartej w chrzcie w imię
Chrystusa, ale takŜe w perspektywie eschatologicznej. Chrześcijan
Ŝyje w napięciu pomiędzy „juŜ” a jeszcze „nie”, a z którego wynika
imperatyw etyczny.
Umieranie oraz zmartwychwstanie z Chrystusem nie da się
porównać z jakimś wydarzeniem czy procesem o charakterze biologicznym, a nawet z jakimś historycznym faktem, który moŜe zaistnieć takŜe bez naszego uczestnictwa w nim. Umieranie oraz
przyszłe zmartwychwstanie z Chrystusem jest charakteru osobistego i dotyczy zawsze sfery Ŝycia człowieka z Bogiem. Jest to
kreowana przez Boga rzeczywistość zbawcza, na którą człowiek
nie ma wpływu. Człowiekowi pozostaje ją jedynie uznać za właśnie
taką i na nią odpowiedzieć wiarą. Amen.
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Bądź mocny i męŜny
Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i męŜny?
Joz 1,9a
Sługa BoŜy MojŜesz „przyłączony został do przodków”, a więc
zmarł, spełniwszy swoje zadanie. Na następcę MojŜesza wyznaczony został Jozue, który w czasie wędrówki Izraela przez pustynię niejeden raz wykazał się walecznością. Ale oto zabrakło takiego autorytetu jakim był MojŜesz. Teraz będzie się trzeba zmagać
nie tylko z nieposłuszeństwem ludu, lecz głównie z Kananejczykami, zamieszkującymi Ziemię Obiecaną. Serce Jozuego zadrŜało.
Bóg nie pozostawił jednak Jozuego samego. Powiedział do
niego: „Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i męŜny? Nie bój się
i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz”.
Bóg nie opuszcza swoje sługi. Pan Jezus Ŝegnając się ze swoimi uczniami, powiedział do nich: „Oto Ja jestem z wami po
wszystkie dni aŜ do skończenia świata” (Mt 28,20). Duch Chrystusa prowadził apostołów Pańskich na ich misyjnych drogach. Apostoł Paweł będąc pewnym BoŜej obecności, napisał w Liście do
Rzymian: „Jestem tego pewien, Ŝe ani śmierć, ani Ŝycie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani
moce, ani wysokość, ani głębokość, ani Ŝadne inne stworzenie nie
zdoła nas odłączyć od miłości BoŜej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 8,38.39).
Wiara jest pewnością. MoŜemy być pewni, Ŝe na naszych drogach Ŝycia czuwa nad nami Bóg, Ŝe obok nas kroczy Jezus Chrystus, Dobry Pasterz, który ochrania od złego i wskazuje na cel
naszej pielgrzymki. Kiedy upadamy, On nas podnosi, kiedy błądzimy, On otwiera nasze oczy, abyśmy dostrzec mogli właściwy
kierunek naszej doczesnej wędrówki. On jest z nami dzisiaj, jutro
i będzie z nami na wieki.
„Za rękę weź mnie, Panie, i prowadź sam,
AŜ dusza moja stanie, u niebios bram” (Ś.E. 713).
Amen.
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Niech kaŜdy stanie się sługą wszystkich
Jeśli tedy Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy winniście
sobie nawzajem umywać nogi. Albowiem dałem wam przykład,
byście i wy czynili, jak Ja wam uczyniłem.
J 13,14-15
Gest umywania nóg uczniom przez Jezusa w czasie poŜegnalnej wieczerzy jest testamentem i w nim wyraŜona została ostatnia
wola naszego Zbawiciela. Wola umierającego musi być przyjęta
z powagą. „Jeśli tedy Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze,
i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi”. Gest ten pozostanie
niezrozumiałym jeśli zwraca się uwagę jedynie na jego zewnętrzną
stronę, a zapomina się o tym, Ŝe ma on coś wyraŜać i być przejawem pewnych duchowych stanów i wartości ludzkiego serca.
Do obowiązków słuŜby w palestyńskim domu naleŜało umycie
nóg gospodarza i jego zacnym gościom. Pan Jezus w czasie poŜegnalnej uczty, umywając nogi swoim uczniom, uniŜył się, stał się
sługą, a więc zburzył dotychczasową hierarchię zaleŜności i godności. I czynił to nieraz. Wyrazem tego mogą być słowa: „Jeśli ktoś
chce być pierwszy, niechaj stanie się ze wszystkich ostatnim i sługą wszystkich” (Mk 9,35). Taka postawa, jaką zaprezentował Jezus
w wieczerniku wobec swoich uczniów, wymaga przekreślenia swojej własnej godności, zaparcia się samego siebie, wyrzeczenia się
miłości swojej osoby, a przyobleczenie się w miłość bliźniego.
Jeśli Pan Jezus mówi, abyśmy Go naśladowali, to nie chodzi
o samo umywanie nóg, ale o posługę dla bliźniego.
Jaka jest ta nasza słuŜba dla bliźniego? Czy usługujemy naszym bliźnim ze szczerego serca, radośnie i chętnie? Czy jest to
słuŜba bezinteresowna? Czy w naszej słuŜbie pełnej pokory szukamy dobra naszych Sióstr i Braci w Chrystusie? Czy gotowi jesteśmy nieść pomoc zawsze i wszędzie, tam gdzie Pan nas potrzebuje?
PowyŜsze pytania wymagają głębokiego zastanowienia się nad
naszym Ŝyciem. Amen.
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Upamiętajcie się!
Wspomniał Piotr na słowa Jezusa, który powiedział: Zanim kur
zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I wyszedłszy, gorzko zapłakał.
Mt 26,75
Smutna i tragiczna jest historia Piotra, który zapewniał Chrystusa, Ŝe nigdy się Go nie zaprze. Jezus jednak wiedział, Ŝe będzie
inaczej, dlatego powiedział do swojego ucznia: „Zaprawdę powiadam ci, Ŝe jeszcze tej nocy, zanim kur zapieje, trzykroć się mnie
zaprzesz” (Mt 26,34). Na dziedzińcu pałacu arcykapłańskiego spełniły się słowa Jezusa. Piotr w obliczu groŜącego niebezpieczeństwa aŜ trzykrotnie zaparł się Jezusa.
Judasz zdradził Jezusa, Piotr zaparł się swojego Nauczyciela,
to jednak zgoła róŜne były dalsze drogi tych uczniów Pańskich.
Judasz Ŝałował swojego czynu, ale nie umiał powrócić do Jezusa.
Piotr takŜe Ŝałował, Ŝe zdradził Pana. Kiedy Pan spojrzał na niego
gorzko zapłakał. Ale Piotr powrócił do Jezusa i kiedy nadarzyła się
okazja, wyznał swoją miłość do swojego Nauczyciela.
KaŜdy nasz grzech jest sprzeniewierzeniem się woli BoŜej i zdradą Chrystusa. Jednak kaŜdy grzesznik ma otwartą drogę powrotną
do Boga, a jest nią ukrzyŜowany Chrystus. Na tej drodze rozlega
się słowo Pańskie: „Wypełnił się czas i przybliŜyło się Królestwo
BoŜe, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii” (Mk 1,5) i zapewnienie
naszego Boga: „Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat,
jak śnieg zbieleją; choć będą czerwone jak purpura, staną się białe
jak wełna” (Iz 1,18).
KaŜda chwila jest właściwa i dogodna, aby przyjść do Jezusa,
wyznać mu swoje grzechy i prosić Go o wybaczenie i przyjęcie.
Nikt, kto szczerze Ŝałuje za swoje winy nie zostanie odtrącony,
poniewaŜ nasz Pan powiedział: „Tego, który do mnie przychodzi,
nie wyrzucę precz” (J 6,37). Nie moŜemy jednak nieustannie zdradzać Chrystusa i liczyć na to, Ŝe zostaniemy przyjęci. „Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać: albowiem co człowiek sieje, to i Ŝąć będzie” (Ga 6,7). Amen.
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Jezus, król Ŝydowski
Umieścili nad jego głową napis z podaniem jego winy: Ten jest
Jezus, król Ŝydowski.
Mt 27,37
Jezusa ukrzyŜowano między złoczyńcami. Ale Pan Jezus nie
był ani rozbójnikiem, ani teŜ mordercą. Jaka więc była Jego wina?
Nad głową ukrzyŜowanego Jezusa umieszczono napis: „Jezus,
król Ŝydowski”. Napis ten – według Piłata – wskazywał na winę
Jezusa.
Przywódcy Ŝydowscy przedstawili Piłatowi Jezusa jako uzurpatora, sami zaś przewrotnie twierdzili, Ŝe nie uznają nikogo nad
sobą, tylko cesarza. Piłat zanim wydał wyrok na Jezusa, zapytał
Go: „Ty jesteś królem Ŝydowskim?”. Na pytanie rzymskiego urzędnika Jezus odpowiedział: „Czy sam od siebie to mówisz, czy inni
powiedzieli ci o mnie?… Królestwo moje nie jest z tego świata;
gdyby z tego świata było Królestwo moje, słudzy moi walczyliby,
abym nie był wydany śydom; bo właśnie Królestwo moje nie jest
stąd… Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać
świadectwo prawdzie; KaŜdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego” (J 18,33-37).
Jezus był przyobiecanym Mesjaszem. Według wyobraŜeń Ŝydowskich Mesjasz miał być królem śydów, który wyzwoli naród
izraelski z niewoli rzymskiej. Ale Jezus nie był politycznym królem
ani teŜ nie chciał nim być. Chciano Go obwołać królem, kiedy nakarmił około pięć tysięcy ludzi. Ale Jezus – jak pisze ewangelista
Jan – „…uszedł znowu na górę sam jeden” (J 6,15).
Pan Jezus nie był królem Ŝadnej politycznej potęgi ani królem
chleba, ale jest On królem Królestwa BoŜego, które w Nim przyszło. Jako wywyŜszonemu Panu wszystko zostało poddane. Pomimo tego pragnie On zamieszkać w naszych sercach.
„Królu mój, Królu chwały, Tyś mój cel, me pragnienie.
Jestem Twój, jestem cały, Twoim kaŜde me tchnienie!
Chcę się wyrzec wszystkiego, co do Ciebie nie zbliŜa.
Chcę wśród ludu swojego głosić moc Twego krzyŜa!” (Ś.E. 802)
Amen.
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Wszechwidzący Bóg
Oczy twoje widziały czyny moje. W księdze twej zapisane były
wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze Ŝadnego z nich nie było.
Ps 139,16
PowyŜsze słowa pochodzą z pięknego psalmu, który mówi
o wszechwiedzy i wszechobecności Boga. Rozpoczyna się on od
słów: „Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję, rozumiesz myśl moją
z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek, wiesz dobrze
o wszystkich ścieŜkach moich” (Ps 139,2-3). Ale psalmista w swoich rozwaŜaniach przekracza teraźniejszość, o której mówi na początku swojego psalmu. Świadomy jest tego, Ŝe Bóg nie tylko wie,
co czyni, myśli i dokąd psalmista podąŜa, lecz Ŝe Bóg wiedział juŜ
o wszystkim, co się miało dopiero wydarzyć w Ŝyciu psalmisty.
„Oczy twoje widziały czyny moje. W księdze twej zapisane były
wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze Ŝadnego z nich nie było”. Wiedza BoŜa przekracza czas i przestrzeń. Gdyby było inaczej, Bóg
nie byłby Bogiem, lecz bezsilnym i ślepym boŜkiem.
KaŜda sprawa, słowo i myśl człowieka znana jest Bogu. Przez
usta Jeremiasza Bóg przypomina: „Podstępne jest serce, bardziej
niŜ wszystko inne, i zepsute, któŜ moŜe je poznać? Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać kaŜdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków” (Jr 17,
9.10). Nikt nie ujdzie przed Bogiem, bowiem oczy Jego przenikają
wszelkie przestrzenie i głębie (1 Sm 2,3). Bóg widzi serca kaŜdego
z osobna i zna drogi swojego ludu.
Grzesznik i bezboŜnik musi się obawiać gniewu BoŜego, bowiem przed Bogiem nie da się ukryć Ŝadnego niesprawiedliwego
czynu. Człowiek szczerze wierzący zaś moŜe się radować i cieszyć, Ŝe Bóg widzi jego drogę i ochroni przed niebezpieczeństwem. Psalmista pisze: „Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych,
a uszy jego słyszą ich krzyk. Oblicze Pańskie jest zwrócone przeciwko złoczyńcom, aby wytracić z ziemi pamięć ich” (Ps 34,16.17).
Amen.
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24 KWIETNIA

Pewność wiary w zmartwychwstanie
Wiemy, Ŝe Ten, który wzbudził Pana Jezusa, takŜe i nas z Jezusem wzbudzi.
2 Kor 4,14
Apostoł Paweł pisze: „Wiemy, Ŝe Ten, który wzbudził Pana Jezusa, takŜe i nas z Jezusem wzbudzi”. Wielki Apostoł jest pewien
tego, Ŝe Bóg, który wskrzesił Chrystusa, takŜe nas wzbudzi razem
z Nim. Apostoł Paweł widział zmartwychwstałego Chrystusa pod
Damaszkiem. Jego pewność wiary i nadzieja wynika z przeŜycia
spotkania ze zmartwychwstałym i wiecznie Ŝywym Panem. Autor
Listu do Hebrajczyków definiując wiarę, pisze: „Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy” (Hbr 11,1).
Nadzieja pokładana w Chrystusie, nie moŜe ograniczać się tylko
do Ŝycia w ciele, tu i teraz na tej ziemi. Apostoł Paweł w 1. Liście do
Koryntian pisze: „Jeśli tylko w tym Ŝyciu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej poŜałowania godni.
A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem
tych, którzy zasnęli” (1 Kor 15,19.20). Syn BoŜy wcielił się w nasze
ludzkie ciało, został ukrzyŜowany rękami grzeszników i wzbudzony
z martwych przez chwałę Ojca dla naszego zbawienia. Chrystus
przez swoją śmierć i zmartwychwstanie zniszczył śmierć. Pusty grób
UkrzyŜowanego jest przeto zapowiedzią naszego zwycięstwa nad
śmiercią. Moc śmierci została złamana. Zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad śmiercią, jest takŜe naszym triumfem nad ciemnością grobu.
Prawda o zmartwychwstaniu zmarłych głoszona jest w święta
Zmartwychwstania Pańskiego, w ostatnie niedziele roku kościelnego oraz w czasie pogrzebów naszych zmarłych. Ale powinna
być ona Ŝywa w naszych sercach kaŜdego dnia, wszak dzięki sile
wiary w zmartwychwstanie moŜemy przezwycięŜać lęk przed
śmiercią.
„Jezus Ŝyje! Z Nim i ja! Śmierci, gdzieŜ twej grozy cienie?
Jezus Ŝyje, więc mi da zmartwychwstanie i zbawienie!” (Ś.E. 178).
Amen.
121

Kwiecień

25 KWIETNIA

Chrystus wymazał obciąŜający nas list dłuŜny
Chrystus wymazał obciąŜający nas list dłuŜny, który się zwracał
przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy
go do krzyŜa.
Kol 2,14
KaŜdy z nas jest dłuŜnikiem. Wielu zadłuŜonych jest w bankach
oraz instytucjach kredytowych. Ale nie o dług pienięŜny nam chodzi, kiedy twierdzimy, Ŝe kaŜdy grzesznik jest dłuŜnikiem. ZadłuŜeni jesteśmy u naszych bliźnich. Naszym bliźnim jesteśmy winni
miłość. Przede wszystkim jesteśmy dłuŜnikami Boga. KaŜdy nasz
grzech wypisany jest na liście dłuŜnym, tak długim, jak długie jest
nasze Ŝycie. List ten obciąŜa nas, a na końcu tego listu jest napisane: DłuŜnik winien jest śmierci.
W Nowym Testamencie znajduje się radosna ewangelia o uwolnieniu od grzechów: „Bóg tak umiłował świat, Ŝe Syna swego jednorodzonego dał, aby kaŜdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał
Ŝywot wieczny” (J 3,16). Dobitnie brzmi ona takŜe w słowach:
„Chrystus wymazał obciąŜający nas list dłuŜny, który się zwracał
przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy
go do krzyŜa”.
PowyŜsze słowa zawierają głębokie myśli. List dłuŜny został
przybity do krzyŜa. Ale my wiemy, Ŝe do krzyŜa na Golgocie został
przybity Chrystus. Czy On jest owym listem dłuŜnym? Apostoł
Pański w 1. Liście do Tymoteusza pisze, Ŝe „Chrystus Jezus siebie
samego złoŜył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we
właściwym czasie” (1 Tm 2,6). Chrystus wziął na siebie całe brzemię naszych win i za nas stał się przekleństwem, bowiem – jak
mówi Pismo – przeklęty jest, kto zawisł na drzewie. Św. Jan zaś
napisał: „krew Jezusa Chrystusa… oczyszcza nas od wszelkiego
grzechu” (1 J 1,7). A więc w symbolu listu dłuŜnego, który został
przybity do krzyŜa sumuje się cała prawda o naszych grzechach
i naszej winie, jednak głównie o zbawczym czynie Syna BoŜego,
Jezusa Chrystusa.
Za to, co Bóg dla nas w Chrystusie uczynił, niechaj Mu będą
dzięki. Amen.
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26 KWIETNIA

Chleb Ŝycia
Jezus rozkazał ludowi usiąść na trawie, wziął pięć chlebów i dwie
ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, potem chleby łamał i dawał
uczniom, a uczniowie ludowi. I jedli wszyscy, i byli nasyceni.
Mt 14,19.20a
Dla większości ludzi najwaŜniejsze jest to, co dotyczy ich codziennego Ŝycia, a więc chleb, zdrowie, stabilne Ŝycie, Ŝycie rodzinne, dobre kontakty z sąsiadami. Właściwie wyŜej wymienione
rzeczy i sprawy – za katechizmową definicją pojęcia chleb powszedni – moŜna właśnie nazwać chlebem powszednim, o który
się modlimy w Modlitwie Pańskiej. Kto zapewnia ludziom chleb
powszedni, ten jest chwalony i szanowany, kto zaś nie jest w stanie z róŜnych powodów zapewnić chleba, ten jest gwałtownie krytykowany i atakowany.
Wszystkie ewangelie mówią o nakarmieniu przez Jezusa ludzi,
którzy zgromadzili się wokół Niego, aby Go słuchać. Widocznie
cudowne nakarmienia wywarły wielki wpływ na świadków cudu
i dlatego dobrze go zapamiętali. Ewangelista Jan pisze, Ŝe po jednym z cudów nakarmienia, chciano Jezusa nawet obwołać królem.
Wielu takŜe dzisiaj sądzi, Ŝe dobrze mieć władzę, która za darmo karmi i wszystko za darmo daje.
Cudowne nakarmienia miały zwrócić uwagę współczesnym Jezusowi śydom, Ŝe nastały czasy ostateczne. Jak Bóg karmił Izraela na pustyni, tak oto znowu Bóg wziął sprawy ludzkie w swoje
ręce. Nadszedł czas, w którym tamte zbawcze wydarzenia z czasów MojŜesza, będące zapowiedzią większych rzeczy i spraw, są
jedynie cieniem dzieła, które dokonuje się w osobie Jezusa. Dlatego teŜ Jezus powiedział o sobie: „Ja jestem chlebem Ŝycia”.
Chleb, który codziennie spoŜywamy powinien nam nie tylko przypominać cud Ŝycia, lecz przede wszystkim wielkie dzieło zbawienia, które obejmuje Ŝycie kaŜdego, tu i teraz, w historii, głównie zaś
kiedy kaŜdy z nas przekroczy krąg historii i wchłonięty zostanie
przez wieczność. Amen.
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27 KWIETNIA

Błogosławiona wiara
śe mnie ujrzałeś, uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli,
a uwierzyli.
J 20,29
KaŜda szczera wiara jest błogosławiona, bowiem jest darem
BoŜym i rodzi się w sercu ze słuchania słowa BoŜego. Ale wiara
jest wierze nierówna, nie tylko dlatego, Ŝe wiara moŜe być mocna
i słaba, stała i chwiejna, ale ze względu na drogę, którą się do niej
dochodzi.
Jezus po swoim zmartwychwstaniu ukazywał się uczniom, aby
utwierdzić ich w wierze i przygotować do dzieła, dla którego zostali
powołani. Ewangelista pisze, Ŝe kiedy Jezus ukazał się uczniom
po swoim zmartwychwstaniu, nie było wśród nich Tomasza. Kiedy
powiedzieli mu uczniowie Pańscy, Ŝe Pan zmartwychwstał i Ŝyje,
Tomasz powiedział: „Jeśli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ
i nie włoŜę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włoŜę ręki mojej
w bok jego, nie uwierzę” (J 20,25). Po ośmiu dniach Pan znowu
ukazał się uczniom. Był wtedy wśród nich Tomasz. Poznawszy, Ŝe
rzeczywiście Jezus zmartwychwstał, wyznał swoją wiarę: „Pan mój
i Bóg mój”. A wtedy Jezus powiedział do Tomasza: „śe mnie ujrzałeś, uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.
Tomasz został postawiony wobec świadectwa uczniów o zmartwychwstaniu ich Pana i Zbawiciela, jednakŜe ono mu nie wystarczyło. Dlatego musiał usłyszeć słowa: „...błogosławieni, którzy nie
widzieli, a uwierzyli” i zrozumieć, Ŝe inni mogą być właśnie bardziej
błogosławieni od niego, a tym samym wiara innych w oczach BoŜych posiada większą wartość niŜ jego wiara wyrosła z oglądania
znaków.
I nam nieobca jest pokusa Ŝądania oczywistego dowodu dla
naszej wiary. I wydaje się nam, jak Tomaszowi, Ŝe bez znaków nie
przezwycięŜymy naszych wątpliwości.
Niedowiarkowi podał Chrystus swoją rękę, wydobywając go
z mroku wątpliwości, stawiając na drodze wiary, prowadzącej do
szczerego wyznania: „Pan mój i Bóg mój”. Pan równieŜ nam podaje dłoń i prowadzi do wiary. Amen.
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28 KWIETNIA

Bóg zawsze z nami w drodze
Pan strzec będzie wyjścia i wejścia twego, teraz i na wieki.
Ps 121,8
Psalmista Pański, autor słów: „Oczy moje podnoszę ku górom”
kaŜdego dnia doznawał dotknięcia BoŜej ręki, doświadczał miłości
łaskawego Boga, wszak w przeciwnym wypadku nie mógłby napisać słów pełnych wiary i nadziei: „Pomoc moja jest od Pana, który
uczynił niebo i ziemię”. A takie wyznanie moŜe wyrosnąć jedynie
z doświadczenia przeŜytej drogi z Bogiem i opierać się na pewności, Ŝe Bóg naprawdę wpisał się w Ŝycie i dzieje Izraela i ciągle na
nowo, kaŜdego dnia wpisuje się w Ŝycie psalmisty i jego współbraci.
Spójrzmy na nasze Ŝycie! Czy jesteśmy sami na drodze naszego Ŝycia, bez niczyjej pomocy i jakiegokolwiek wsparcia? Nie.
Obok nas stoją nasi bliscy. Obejmują nas nie tylko rękoma, ale
przede wszystkim gorącym sercem, pełnym oddania i poświęcenia. To poprzez ich ręce i serce dotyka nas Bóg. Ich serce napełnione jest przez Boga dobrocią i miłością, aby mogli nam okazywać miłość i dobroć.
A jeśli nikt nie stoi obok nas, jeśli dane nam jest pielgrzymować
samotnie, to jednak nie całkowicie samotnie. Niewidzialna ręka
BoŜa jest z nami i nad nami. Światło ewangelii rozświetla naszą
drogę Ŝycia. A jeśli bez woli BoŜej nie sprzedaje się na targowisku
nawet dwóch wróbli – jak powiada Pan Jezus – i jeśli dla Boga
jesteśmy więcej warci aniŜeli świergocące ptaszki, to z pewnością
łaskawa wola Boga obejmuje nas, chroni i prowadzi. To Ŝeśmy się
dotąd ostali pomimo takich czy innych wydarzeń, czasem groźnych, wręcz niebezpiecznych dla Ŝycia, to niewątpliwie świadczy to
o pomocy i prowadzeniu BoŜym.
„Ufnie wznoszę oczy w górę ku niebiosom,
W Twojej, Panie, mocy sprostam losu ciosom,
Oko Twe nas wiecznie strzeŜe, w tej Ŝyję wierze”.
Amen.

125

Kwiecień

29 KWIETNIA

Ziemia jest pełna dóbr BoŜych
Jak liczne są dzieła twoje, Panie! Tyś wszystko mądrze uczynił:
Ziemia jest pełna dóbr twoich!
Ps 104,24
Bóg jest niepoznawalny i niewyraŜalny, jest On bowiem inny
i róŜny od stworzenia. Nie jesteśmy w stanie w pełni Go poznać
ani zmysłami, ani rozumem, naleŜymy bowiem do świata w porządku czasu i materii. Język nasz nie umoŜliwia nam wyraŜenia
istoty oraz opisania wszystkich przymiotów Boga. Cokolwiek o Bogu mówimy, to mówimy na sposób ludzki.
O Bogu wiemy tyle, na ile On nam dał się poznać. Bez objawienia nie jest moŜliwe poznanie Boga. Bóg objawiał się w historii
Izraela, doskonale zaś objawił się w Jezusie Chrystusie. Ale Bóg
objawia się takŜe przez stworzenie. Objawienie się Boga przez
stworzenie nazywamy objawieniem ogólnym.
Według Księgi psalmów ze stworzenia poznaje się moc i wspaniałość Stworzyciela (Ps 8; 19; 29; 104; 148). Mędrzec w apokryficznej
Księdze mądrości powiada, Ŝe z piękna stworzeń przez podobieństwo poznaje się ich Stwórcę (Mdr 13,5). Apostoł Paweł uznaje moŜliwość poznania Boga, Jego moc i bóstwo ze stworzenia. „Niewidzialna istota [Boga], to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od
stworzenia świata oglądane w dziełach” (Rz 1, 20). JednakŜe Wielki
Apostoł twierdzi, Ŝe poganie tego poznania nie osiągnęli, zgrzeszyli,
stając się bałwochwalcami i znikczemnieli w swoich sercach.
Wspaniałe i cudowne są dzieła BoŜe. Gdziekolwiek spojrzymy,
czy na majestat gór, na bezkres oceanów, na w majowym słońcu
kwiatami usłaną łąkę, na roziskrzone gwiazdami niebo, wszędzie
dostrzegamy wspaniałość i wszechmoc Stworzyciela. Cała przyroda głosi hymn pochwalny na cześć Boga.
„Gdy wzniosę wzrok ku gwiazdom, co migocą
Nad głową mą jak iskier złotych rój,
Gdzie słońce w dzień, a blady księŜyc nocą
Bieg po przestworzach odbywają swój:
Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci: Jak wielkiś Ty!” (Ś.E. 846,2)
Amen.
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30 KWIETNIA

Chrystus jest Ŝyciem
Jam jest zmartwychwstanie i Ŝywot; kto we mnie wierzy, choćby
i umarł, Ŝyć będzie.
J 11,25
Do domu Marii i Marty w Betanii „zawitała” choroba, a następnie
śmierć. Ewangelista Jan pisze: „A zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i Marty, jej siostry. Posłały więc siostry do
niego, mówiąc: Panie, oto choruje ten, którego miłujesz”. To zwykła historia, powtarzająca się na róŜny sposób w naszym Ŝyciu.
Kto nigdy nie chorował? Kto nigdy nie szukał pomocy w chorobie
dla siebie i swoich najbliŜszych? To oczywiste, Ŝe w chorobie, szczególnie w nieuchronnie prowadzącej do śmierci, szukamy pomocy
i ratunku. ZaŜywamy lekarstwa, zwracamy się do lekarzy z nadzieją, Ŝe oni nam pomogą. Podejmujemy próby ratowania naszych
bliskich, nie Ŝałując pieniędzy i czasu.
Jezus nie od razu poszedł do Betanii. Po pewnym czasie jednak powiedział do swoich uczniów, Ŝe udadzą się do Betanii, bowiem umarł Łazarz. W Betanii spotkał się Jezus najpierw z Martą
i wtedy wypowiedział słowa: „Ja jestem zmartwychwstaniem i Ŝywotem; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, Ŝyć będzie”. Marta
wierzyła w zmartwychwstanie, ale to w dniu ostatecznym. Tymczasem powinna była wiedzieć, Ŝe w Chrystusie czasy ostateczne
stają się teraźniejszością.
Granice między Ŝyciem a śmiercią, chociaŜ ciągle jeszcze dostrzegalne, w Chrystusie zacierają się. W Jezusie Chrystusie
eschatologiczna przyszłość dla wierzących staje się teraźniejszością. Nie tylko nadchodzi godzina, Ŝe umarli – jak powiedział
Pan Jezus – usłyszą głos Syna BoŜego (J 5,28), ale ci, którzy głosu Jego słuchają, mają Ŝywot w sobie i przejdą z śmierci do Ŝywota (J 5,24).
Jezus stanął przy grobie Łazarza i wywołał go z grobu. Siostry
Łazarza i uczniowie przekonali się, Ŝe w Jezusie śmierć jest zwycięŜona.
„Jezus Ŝyje!… Do swej chwały przyjmie mnie – W tej nadziei
wytrwać chcę” (Ś.E. 178,1). Amen.
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1 MAJA

Bądź dłuŜny bliźniemu tylko miłość!
Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej; kto bowiem
miłuje bliźniego, zakon wypełnił.
Rz 13,8
Dzisiaj najczęściej ludzie są dłuŜnikami banków, które zarabiają, udzielając kredytów. W staroŜytności nie była znana instytucja
banków. Byli jednak ludzie, którzy zajmowali się wymianą pieniędzy. Ludzie ubodzy i potrzebujący zadłuŜali się u swoich krewnych,
sąsiadów i znajomych. Stary Testament zakazuje poŜyczania pieniędzy na lichwę: „Nie będziesz poŜyczał na lichwiarskie odsetki
twemu bratu, nie będziesz brał odsetek za wierzytelność pienięŜną
ani za wierzytelność Ŝywnościową, ani za cokolwiek, za co się
bierze odsetki” (5 MŜ 23,20). Jeśli zaś ktoś wziął od bliźniego zastaw za poŜyczone pieniądze lub Ŝywość, np. płaszcz, to powinien
go oddać przed zapadnięciem zmroku.
Wydaje się, Ŝe apostoł Paweł zakładał, iŜ ludzie wierzący w Jezusa Chrystusa nie powinni u nikogo się zadłuŜać. A jeśli zaś ktoś
komuś jest coś winien, to jedynie powinna to być miłość: „Nikomu
nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej”. Wzorem zaś miłości powinna być miłość Chrystusa do ludzi: „Chodźcie w miłości,
jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar
i ofiarę Bogu ku miłej wonności” (Ef 5,2).
Apostoł Paweł pisze, Ŝe miłość jest wypełnieniem starotestamentowego prawa, bowiem w nakazie miłości zawarte są wszystkie przykazania. Pewien uczony w Piśmie zapytał pewnego razu
Jezusa o najwaŜniejsze przykazanie. Pan Jezus wtedy odpowiedział: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego
i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe
i pierwsze przykazanie. .A drugie podobne temu: Będziesz miłował
bliźniego swego jak siebie samego” (Mt 22,37-39).
Bądź dłuŜny bliźniemu jedynie miłość! Amen.
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2 MAJA

Cierpliwość Pana
Cierpliwość Pana naszego uwaŜajcie za ratunek.
2 P 3,15
Bóg jest Bogiem cierpliwym. Psalmista pisze: „Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki. Nie postępuje z nami według grzechów naszych ani nie odpłaca nam według win naszych” (Ps 103,
8-10). Apostoł Paweł zaś powiedział: „Bóg tego ludu izraelskiego
wybrał sobie naszych ojców i na obczyźnie w ziemi egipskiej wywyŜszył lud, i mocarnym ramieniem wywiódł go z niej, i przez lat
około czterdziestu cierpliwie znosił ich na pustyni” (Dz 13,17.18).
Historia Izraela jest takŜe historią BoŜej cierpliwości.
Czym jest cierpliwość Boga? Cierpliwy Bóg jest nierychły do
gniewu, odpuszcza nam grzechy, znosi nasze wady i przewinienia,
nie gniewa się, odsuwa od nas karę, która powinna nas spotkać.
Cierpliwość Boga najdoskonalej objawiła się w Jezusie Chrystusie, bowiem to nie my zostaliśmy przybici do krzyŜa, drzewa
przekleństwa, lecz Chrystus, który wziął na siebie cały cięŜar naszych grzechów i win.
Nowy Testament przypisuje cierpliwość takŜe Chrystusowi. Cierpliwość Pana jest naszym ratunkiem. Chrystus, który wziął nasze
grzechy na siebie, cierpliwie znosi nasze upadki i przychodzi nam
z pomocą. Cierpliwie oczekuje naszego upamiętania i owoców
naszej wiary. Cierpliwie patrzy na bezradność Kościoła i pychę tych,
którzy są sługami słowa BoŜego. Gdyby Chrystus nie był cierpliwym Panem, dawno by się od nas odwrócił i zachwiał fundamentem Kościoła.
Chrystus cierpliwie wysłuchuje nasze modlitwy, które często są
zwykłym paplaniem i wielomówstwem. Czasem nas nie wysłuchuje, ale cierpliwie czeka, czy w naszym Ŝyciu coś się zmieni, czy
z pomocą Ducha Świętego poczynimy jakieś kroki ku pełniejszej
społeczności z Nim.
W cierpliwości Chrystusa jest nasze zbawienie. Amen.
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Wszystko mogę w Chrystusie
Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie.
Flp 4,13
Niełatwa była droga Ŝycia apostoła Pawła. JuŜ na początku jego drogi z Chrystusem, Zmartwychwstały powiedział do Ananiasza, którego Chrystus posłał do Pawła: „Ja sam bowiem pokaŜę
mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego” (Dz 9,16). Apostoł musiał znosić wiele upokorzeń, prześladowano go, więziono i w końcu
skazano na śmierć.
Apostoł Paweł przeszedł teŜ tysiące kilometrów, dotarł do Azji
Mniejszej, Grecji i Rzymu. KaŜda podjęta podróŜ wymagała ogromnego wysiłku, wszak apostoł Paweł pod względem fizycznym nie
był herosem. Przeciwnicy apostoła Pawła w Koryncie mówili: „Listy
wprawdzie waŜkie są i mocne, lecz jego wygląd zewnętrzny lichy,
a mowa do niczego” (2 kor 10,10).
Pomimo przeciwności apostoł Paweł nigdy się nie poddał. Zawsze był skory znosić wszelkie trudy dla Chrystusa i Jego ewangelii.
Dlaczego? Apostoł sam na to pytanie odpowiedział: „Wszystko
mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie”.
My teŜ często upadamy pod cięŜarem obowiązków. Ogarnia nas
zniechęcenie i wydaje się nam, Ŝe nie warto dalej się trudzić. Pan
Jezus powiedział jednak: „śaden, który przyłoŜy rękę do pługa
i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa BoŜego” (Łk 9,62).
MoŜemy przezwycięŜyć kaŜdą niedogodność w Ŝyciu. Wierzący
moŜe to osiągnąć w Chrystusie Jezusie, poniewaŜ On jest dawcą
siły i mocy Ducha Świętego. Wierzącym dana jest obietnica: „Czy
nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą
krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest
jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają.
Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na
skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają” (Iz 40,
28-31). Amen.
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O czym warto mówić?
O Ŝyciu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi,
bylebym tylko dokonał biegu mego i słuŜby, którą przyjąłem od
Pana Jezusa, Ŝeby składać świadectwo o ewangelii łaski BoŜej.
Dz 20,24
Apostoł Paweł wypowiedział powyŜsze słowa przed starszymi,
sługami słowa BoŜego z Kościoła w Efezie. „O Ŝyciu moim mówić
nie warto”. Paweł miał jednak o czym mówić. PrzecieŜ Chrystus
ukazał się mu pod Damaszkiem i powołał go na swojego apostoła
i misjonarza pogan. Paweł niestrudzenie głosił ewangelię o Jezusie Chrystusie, troszczył się o załoŜone przez siebie Kościoły, dawał przykład bogobojnego i ofiarnego dla bliźnich Ŝycia. A jednak
powiedział: „O Ŝyciu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do
niego wagi”.
Często lubimy mówić o sobie, o naszych osiągnięciach, dokonaniach i sukcesach, bowiem chcemy, aby nas zauwaŜano i chwalono. A przecieŜ Chrystus mówi: „Jeśli kto chce mi słuŜyć, niech
idzie za mną, a gdzie Ja jestem, tam i sługa mój będzie; jeśli kto
mnie słuŜy, uczci go Ojciec mój” (J 12,26). Lepsza jest chwała
i nagroda w niebie aniŜeli uznanie ludzi.
Apostoł Paweł pragnął tylko jednego: „…bylebym tylko dokonał
biegu mego i słuŜby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, Ŝeby składać świadectwo o ewangelii łaski BoŜej”. Paweł pragnął więc, aby
mógł wytrwać w wierze i słuŜbie dla Chrystusa, wobec której
wszystko inne uwaŜał za niewaŜne i za śmiecie.
Ludzi troszczą się o wiele rzeczy, zapominają zaś o jednym,
o Królestwie BoŜym, o słuchaniu słowa BoŜego, o naśladowaniu
Chrystusa, o końcu drogi Ŝycia. Wielu ludzi myśli tylko o sobie,
a nie myśli o swoich bliźnich. Apostoł Paweł powiedział równieŜ do
starszych z Efezu: „Sami wiecie, Ŝe te oto ręce słuŜyły zaspokojeniu potrzeb moich i tych, którzy są ze mną. W tym wszystkim pokazałem wam, Ŝe tak pracując, naleŜy wspierać słabych i pamiętać
na słowa Pana Jezusa, który sam powiedział: Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać aniŜeli brać” (Dz 20,34.35). Amen.
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Sprawca Ŝycia
Sprawiasz, Ŝe rośnie trawa dla bydła i rośliny na uŜytek człowieka,
by dobywał chleb z ziemi.
Ps 104,14
Bóg jest początkiem wszystkiego. Psalmista Pański pisze, Ŝe
Bóg sprawia, „Ŝe rośnie trawa dla bydła i rośliny na uŜytek człowieka, by dobywał chleb z ziemi”. Na innym miejscu zaś modli się:
„Wszystko oczekuje na ciebie, abyś im dał pokarm w swym czasie.
Gdy dajesz im, zbierają; gdy otwierasz rękę swoją, nasycają się
dobrem” (Ps 104,27.28).
Ludziom często wydaje się, Ŝe chleb mają dzięki swojej zapobiegliwości. Pracują i w ten sposób zdobywają środki na utrzymanie. CięŜko więc przez usta przechodzą im słowa Modlitwy Pańskiej: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” (Mt 6,11).
Bóg daje, co nie oznacza, Ŝe bez naszej modlitwy i pracy. Ale to
Bóg sprawia, Ŝe rośnie trawa dla bydła i zboŜe na chleb dla człowieka.
Bóg sprawia, Ŝe rośnie trawa dla bydła i zboŜe na chleb dla
człowieka, ale zdarza się, Ŝe człowiek niszczy to, co Bóg daje.
Zatruwamy powietrze i glebę, wodę i naturalne środowisko. śyjemy
nieekologicznie. Ludziom wydaje się, Ŝe mają do tego prawo, bo
przecieŜ mamy nad ziemią panować.
Biblia mówi, Ŝe jesteśmy stworzeni na obraz Boga. Być obrazem Boga, znaczy panować w Jego imieniu. NaleŜy więc przy formułowaniu sensu nakazu czynienia sobie ziemi poddanej, mieć na
uwadze, z jednej strony mandat otrzymany od Boga, z drugiej
strony zaś odpowiedzialność przed Bogiem.
Panowanie człowieka nad przyrodą, czynienie sobie ziemi poddanej rozumiane jest w Biblii jako działanie, które Stary Testament
przyrównuje do wypełniania królewskiej funkcji, ale takŜe do pracy
pasterza. Pierwotnie w Izraelu właśnie król spełniał taką funkcję.
Król-pasterz był ideałem władcy. Panowanie nad przyrodą naleŜy
więc rozumieć, jako pieczę nad stworzeniem. Człowiek jest włodarzem przyrody, a nie jej ciemięŜycielem.
Opieka nad przyrodą leŜy w interesie człowieka. Amen.
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Liczy się kaŜdy
Gdyby jakiś człowiek miał sto owiec i jedna z nich zabłąkałaby się,
czyŜ nie zostawi w górach dziewięćdziesięciu dziewięciu i nie pójdzie szukać zabłąkanej?
Mt 18,12
Pan Jezus w swoim nauczaniu często odwoływał się do sytuacji
zaobserwowanych w codziennym Ŝyciu ludzi w Palestynie. Tak teŜ
było w przypadku odpowiedzi, jakiej Nauczyciel z Galilei udzielił
faryzeuszom i uczonym w Piśmie, którzy zarzucali Mu, Ŝe spoufala
się z ludźmi z marginesu społecznego. Ale czy zdrowi – a za takich
uwaŜali się rozmówcy Jezusa – potrzebują lekarza. Lekarza potrzebują chorzy. „Gdyby jakiś człowiek miał sto owiec i jedna z nich
zabłąkałaby się, czyŜ nie zostawi w górach dziewięćdziesięciu
dziewięciu i nie pójdzie szukać zabłąkanej?” – powiedział Pan Jezus.
W królestwie BoŜym, a więc takŜe w Kościele, najwaŜniejszy
jest kaŜdy z osobna, a nie jedynie całość. Opieką duszpasterską
powinien być objęty kaŜdy, kto zbłądzi i nie moŜe się odnaleźć
w Ŝyciu. I niewaŜne kim jest, czy zamoŜnym, czy biednym, czy teŜ
jest szanowanym obywatelem z powodu jego zaangaŜowania politycznego, czy teŜ z marginesu społecznego. W Królestwie BoŜym
najwaŜniejszą liczbą jest jedynka. Jeden Bóg, który jest ponad
wszystkim, jeden człowiek i jedna społeczność.
Czasem niezrozumiałe jest stanowisko niektórych gremiów w Kościele, które dostrzegają tylko ludzi jednej opcji i formacji duchowej. Niepojęta jest rezygnacja z ludzi, którzy są moŜe niepokorni,
ale bogaci duchowo, sprawni w działaniu. Nie ewangeliczne jest
eliminowanie z niektórych sfer Ŝycia kościelnego ludzi, którzy przekroczyli wiek emerytalny. KaŜdy powinien mieć w Kościele swoje
miejsce z racji chrztu, a nie kościelnego prawa.
W Kościele przede wszystkim musi się myśleć głównie o tych,
którzy potrzebują pomocy materialnej i duchowej. Dziwne to, ale
kaŜda pojedyncza „owca” – według Jezusa – ma wartość całej
„owczarni”. Amen.
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Odpowiedzialność jednych za drugich
Baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak
to jest u niektórych w zwyczaju.
Hbr 10,24.25a
Słaba frekwencja na naboŜeństwach jest „chorobą” nie tylko
chrześcijaństwa XX i XXI wieku. Z powyŜszych słów wynika, Ŝe juŜ
w czasach pierwszych chrześcijan wielu nieregularnie uczęszczało
na wspólne wspominanie zbawczego dzieła Boga w Jezusie Chrystusie. Autor Listu do Hebrajczyków wzywa więc wierzących: „Nie
opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych
w zwyczaju”. Napomnienie to jest aktualne takŜe dzisiaj, bowiem –
jak juŜ powiedzieliśmy – wielu ma w zwyczaju opuszczanie naboŜeństw.
Wydaje się, Ŝe nie tylko autor Listu do Hebrajczyków zachęca
do uczestniczenia we wspólnych zebraniach, naboŜeństwach i religijnych uroczystościach, ale przypomina, Ŝe zachęta ta powinna
być wzajemna. Kiedy przychodzi niedziela jeden drugiego powinien zachęcać do uczestniczenia w społeczności ludzi wiary w Jezusie Chrystusa. Czy to czynimy? Czy Ŝona zachęca swojego męŜa, a mąŜ swoją Ŝonę? Czy rodzice zachęcają do uczestniczenia
w naboŜeństwie swoje dzieci, za które są odpowiedzialni przed
Bogiem?
Przede wszystkim autor Listu do Hebrajczyków zachęca, aby
jedni na drugich baczyli „w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków”. Chrześcijanie są wzajemnie odpowiedzialni za
siebie. Za religijne Ŝycie odpowiedzialni są w Kościele nie tylko
duszpasterze, biskupi i proboszczowie, ale kaŜdy za kaŜdego. A to
oznacza, Ŝe wierzący członkowie Kościoła mają prawo upomnieć
sługę słowa BoŜego, jeśli ten nie postępuje godnie, nie przynosi
dobrych owoców swojej wiary, jest leniwy, bez zaangaŜowania
i miłości w swoim działaniu.
Apostoł Paweł napominał nie tylko wierzących w Kościele, ale
takŜe odwaŜył się napomnieć apostoła Piotra, kiedy ten w Antiochii
postępował niezgodnie w ewangelią łaski BoŜej. Amen.
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Bóg jest ucieczką naszą!
Ufaj mu, narodzie, w kaŜdym czasie, wylewajcie przed nim serca
wasze; Bóg jest ucieczką naszą!
Ps 62,9
Psalmista Pański ma na myśli naród izraelski, potomków patriarchy Jakuba. Do nich się zaliczał i z całego serca pragnął ich
dobra. W modlitwach swoich prosił Boga, aby nie gniewał się na
swój lud, który wybrał sobie na własność, aby okazywał mu łaskę,
ochraniał go i nie dopuścił do nieszczęścia.
Psalmista wiedział, Ŝe Bóg okazuje miłosierdzie swojemu ludowi, jeśli będzie on pamiętał o swoim wyborze i powołaniu, i kaŜdego dnia będzie przed Bogiem „wylewał swoje serce”. Psalmista
wiedział, Ŝe Izrael musi pamiętać, iŜ Bóg jest dla niego ostoją
i ucieczką. Dlatego psalmista modlił się: „Oczy moje wznoszę ku
górom: Skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana, Który uczynił niebo i ziemię” (Ps 121,1.2).
Jednak potomkowie Jakuba nie zawsze pamiętali o swoim powołaniu i często byli niewierni Bogu. Dlatego dosięgała ich karząca
ręka Boga. Wszechmocny dopuszczał doświadczenie, nieszczęście czasem groŜące unicestwieniem narodu.
Czy wezwanie psalmisty: „Ufaj mu, narodzie, w kaŜdym czasie,
wylewajcie przed nim serca wasze; Bóg jest ucieczką naszą! ” naleŜy uwaŜać za radę dla kaŜdego narodu, do której to rady naleŜy się
zastosować w kaŜdym czasie? Bóg w Jezusie Chrystusie jest Panem wszystkich i kaŜdy chrześcijański naród powinien stosować się
do zasad Ŝycia, opisanych w Nowym Testamencie. Apostoł Piotr
w Cezarei w domu Korneliusza powiedział: „Teraz pojmuję naprawdę, Ŝe Bóg nie ma względu na osobę, lecz w kaŜdym narodzie miły
mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje” (Dz 10,34.35).
Szczycimy się, Ŝe jesteśmy narodem chrześcijańskim, głęboko
religijnym, ale codziennie wielu członków naszego państwa postępuje niegodnie i niezgodnie z BoŜymi przykazaniami. Nie zawsze
teŜ ufamy Bogu. Wielu woli ufać róŜnego rodzaju pośrednikom
łaski, pomimo tego, Ŝe Nowy Testament mówi tylko o jednym Pośredniku, Jezusie Chrystusie. Amen.
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Nasyceni sprawiedliwością
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni
będą nasyceni.
Mt 5,6
Błogosławiony jest ten, który chodzi drogami Pańskimi, kto kocha się w prawie Pana (por. Ps 1). Błogosławiony jest ten, któremu
Bóg odpuszcza grzechy i okazuje łaskę, któremu dobrze się powodzi, jest szczęśliwy i oczekuje ratunku z ręki Boga. W świetle
Nowego Testamentu błogosławiony jest ten, kto jest wszczepiony
w Chrystusa. Chrystus w Kazaniu na górze mówi, Ŝe błogosławionym jest ten, kto czyni pokój, ma czyste serce, kto pragnie sprawiedliwości.
Słowo sprawiedliwość nie jest tutaj uŜyte w znaczeniu prawniczym. Ma ono w ustach Pana Jezusa znaczenie teologiczne.
CóŜ więc znaczy łaknąć i pragnąć sprawiedliwości?
Według Starego Testamentu zbawienne dzieła BoŜe są sprawiedliwe. Pragnąć sprawiedliwości, znaczy więc poszukiwać zbawienia. Ale tradycja mądrościowa Starego Testamentu za sprawiedliwość uwaŜa takŜe postępowanie według przykazań Pańskich.
Według tej tradycji dąŜenie do sprawiedliwości znaczy: chodzić
drogami wyznaczonymi przez Boga.
Jeśli Jezusowe Kazanie na górze jest manifestem Królestwa
BoŜego, to łaknąć i pragnąć sprawiedliwości znaczy oczekiwać na
sprawiedliwość, która dana jest przez Boga. Kto pragnie takiej
sprawiedliwości, ten zostanie nią nasycony. Kto zaś jest nią nasycony, a więc obdarowany przez Boga, ten jest błogosławiony i szczęśliwy.
Pragniemy, aby Bóg z łaski – jak głosi apostoł Paweł – obdarował nas sprawiedliwością. Obdarowani zaś sprawiedliwością, powołani jesteśmy do Ŝycia w sprawiedliwości, a więc musimy odrzucić wszelkie zło, zdecydowanie walczyć z grzechami, szukać pojednania z Bogiem i być w Chrystusie, kto bowiem jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Błogosławiony jest ten, kto przyobleczony został w sprawiedliwość Chrystusa. Amen.
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Panie, Ty jesteś naszym Ojcem
Panie, Ty jesteś naszym Ojcem, my jesteśmy gliną, a Ty naszym
Stwórcą i wszyscyśmy dziełem twoich rąk!
Iz 64,8
To fragment modlitwy, w której prorok wspomina dowody łaski
Boga, prosi o przebaczenie win Izraela, z powodu których kraj stał
się pustynią, a duma ludu BoŜego, Jerozolima, pustkowiem. Prorok wyznaje, Ŝe Bóg jest Ojcem Izraela, Ŝe wszyscy są dziełem rąk
Pańskich. Nie jest to jedyna modlitwa tego rodzaju w literaturze
prorockiej Starego Testamentu. Prorocy w swych Ŝarliwych modlitwach apelowali do uczuć BoŜych i prosili, aby Bóg wspomniał
na dawne zbawcze czyny. Bóg nie powinien o nich zapomnieć,
gdyŜ jest Ojcem Izraela.
W Nowym Testamencie wiara w Boga, jako naszego Ojca, została pogłębiona i związana z wiarą, Ŝe Jezus Chrystus jest prawdziwym Synem BoŜym, i Ŝe dzięki wcieleniu Syna BoŜego moŜemy
do Boga wołać, jako do naszego Ojca. W teologicznym myśleniu
apostoła Pawła, Bóg jest naszym Ojcem ze względu na Jezusa
Chrystusa.
Chrystus nauczył nas modlić się do Boga: „Ojcze nasz, który
jesteś w niebie…”. A więc nie tylko prorok ma prawo wołać: „Ty
jesteś naszym Ojcem”, ale kaŜdy wierzący moŜe modlić się: „Ojcze
nasz…”.
Wiara w Boga jako Ojca w czasach nam współczesnych weszła
w stadium pewnego kryzysu. Przyczyny tego są róŜne. Kryzys rodziny, rozluźnienie więzi między dziećmi a rodzicami, rzutuje na
naszą wiarę w ojcostwo Boga. Brak kościelnej wykładni tej wiary
w świetle współczesnych teorii ewolucyjnych, pogłębia kryzys wiary
w ojcostwo Boga szczególnie wśród młodzieŜy. Ten kryzys prowadzi do rozluźnienia naszej więzi z Bogiem. Ks. Marcin Luter interpretując wstęp do Modlitwy Pańskiej pisze: „Bóg chce nas tym
zachęcić, abyśmy uwierzyli, iŜ jest prawdziwym Ojcem naszym,
a my prawdziwymi dziećmi Jego, abyśmy śmiele i z wszelką ufnością prosili Go, jak kochane dzieci swego kochanego ojca”. Chodzi
więc o kryzys zaufania i oddania się pod opiekę Boga. Amen.
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PrzeraŜające proroctwo
Oto idą dni – mówi Wszechmogący Pan – Ŝe ześlę głód na ziemię,
nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana.
I wlec się będą (…) i tułać (…), szukając słowa Pana, lecz nie znajdą.
Am 8,11-12
Człowiek boi się głodu, braku chleba, poŜywienia. Pracuje, aby
zdobyć pieniądze na utrzymanie siebie i swojej rodziny. Jeśli pracować nie moŜe, jest nieszczęśliwy i – chociaŜ wstydzi się tego –
gotowy jest Ŝebrać. StaroŜytni Hebrajczycy uwaŜali brak poŜywienia – podobnie jak chorobę i cierpienie – za stan śmierci.
W cytowanych powyŜej słowach prorok Amos zapowiada głód.
Izraelici niejeden raz cierpieli z powodu braku poŜywienia. Ale prorok Pański zapowiada nie głód chleba, lecz głód słowa BoŜego.
Izrael, który tak bardzo był zaleŜny od swojego Boga, czekał na
słowo Pańskie. Potomkowie Jakuba, kiedy nie mieli słowa Pańskiego, kroczyli przez swoją historię jak ślepy człowiek w ciemnościach. Proroctwo Amosa zapewne przeraŜało tych, którzy ufali swojemu Bogu i na Nim budowali swoje Ŝycie.
Wielu chrześcijan kocha słowo BoŜe. Bez niego nie moŜe Ŝyć. KaŜdy dzień bez słowa ewangelii naszego Zbawiciela, jest jak pochmurny
dzień bez słońca. Słowo BoŜe jest bowiem pokarmem dla duszy, jest
światłem dla serca, pociechą w cierpieniu i mrokach śmierci.
Wielu współczesnych nam ludzi uwaŜa, Ŝe moŜe obejść się bez
słowa BoŜego. Wielu uwaŜa, Ŝe słowo BoŜe jest zbędnym dodatkiem do Ŝycia ludzkiego. Ale kto wie, czy ci, którzy dzisiaj gardzą
słowem BoŜym, kiedyś za nim nie zatęsknią i nie zapragną się nim
posilić. Ale czy wtedy znajdzie się ktoś, kto to słowo poda, kto będzie je mógł zwiastować? Czy wtedy nie spełnią się słowa proroctwa Amosa?
„Słowa Twego dar szlachetny,
Panie, racz zachować mi;
Bo to skarb nad wszystkie świetny,
Klejnot godny wielkiej czci…” (Ś.E. 384,1).
Amen.
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Duch wstawia się za świętymi
Ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie
z myślą BoŜą wstawia się za świętymi.
Rz 8,27
Chrześcijanin nigdy nie jest sam. Obok niego kroczy Chrystus,
który przez swojego Ducha działa w człowieku. Ochrzczony w imię
BoŜe otrzymuje zadatek Ducha Świętego. Apostoł Paweł pisał do
Koryntian: „Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który teŜ wycisnął na nas pieczęć
i dał zadatek Ducha do serc naszych” (2 Kor 1,21.22).
Wiara, jako wyznawanie, Ŝe Jezus jest Panem, ma źródło swoje
w Duchu BoŜym. Bez Ducha BoŜego niemoŜliwe jest przyznawanie się do Chrystusa i wyznawanie Jego imienia. Duch budzi wiarę
w sercu, które sam otwiera poprzez Ŝywe słowo BoŜe. Ono jest
narzędziem działania Ducha. Czyni to przede wszystkim przez słowo ewangelii, które oŜywia.
śycie w Duchu Świętym jest nieustanną modlitwą o dar wiary,
gdyŜ bez niej nie moŜna podobać się wszechmogącemu Bogu
(Hbr 11,6). Kto o wiarę prosi, zostanie wysłuchany, prośba o ufność jest bowiem modlitwą według myśli BoŜej. W Duchu Świętym
i przez Ducha moŜemy wołać do Boga i nazywać Go Ojcem (por.
Rz 8,15, por. Ga 4,5n). Duch Święty objawia się w nas jako duch
modlitwy i ufnego wzywania Boga i Ojca naszego.
W naszej słabości i ułomności Duch westchnieniami niewysłowionymi przyczynia się za nami u Boga. On niesie nasze modlitwy
przed tron BoŜy i On sam jest modlitwą, gdy w słabości zawodzimy. Przyczynia się za nami zgodnie z wolą świętego Boga.
„O, przyjdź do nas, Duchu Święty, …
Sprawy strzeŜ w nas rozpoczętej,
Do Kościoła Swego wnijdź.
Prowadź i uświęcaj wraz,
Dary Swymi obdziel nas!” (Ś.E. 216,5).
Amen.
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Gdy ze mną Bóg…
Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu
morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka twoja, dosięgłaby mnie
prawica twoja.
Ps 139,9.10
Religiolodzy zgodnie twierdzą, Ŝe Bóg fascynuje człowieka, Ŝe
pragnie Go poznać i mieć z Nim społeczność. JednakŜe człowieka
ogarnia takŜe lęk przed Bogiem. Piękna etiologia zapisana na kartach Pisma Świętego, mówiąca o ukrywających się przed Bogiem
pierwszych ludziach odpowiada na pytanie o przyczynę lęku przed
świętym Bogiem. Człowiek świadomy jest swojej niedoskonałości
i grzeszności, dlatego woli ukrywać się przed BoŜym wzrokiem.
Nie ma jednak takiej kryjówki, gdzie człowiek mógłby ukryć się
przed Bogiem. Nie ma takiej nocy ani ciemności, w której człowiek
mógłby uniknąć wzroku Boga. Bóg przenika wszystkie przestrzenie
i ciemności. Nikt nie ucieknie przed Bogiem i nikt się przed Nim nie
ukryje. Psalmista Pański wyznaje: „Gdybym wziął skrzydła rannej
zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby
mnie ręka twoja, dosięgłaby mnie prawica twoja”. Apostoł Paweł
zaś powiedział w Atenach do Greków: „Bóg nie jest daleko od kaŜdego z nas. Albowiem w nim Ŝyjemy (…) i jesteśmy” (Dz 17,27.28).
Ale te słowa psalmisty Pańskiego mówią nie tylko o tym, Ŝe człowiek nie ukryje się przed Bogiem, lecz przede wszystkim o tym, Ŝe
gdziekolwiek się człowiek znajdzie, tam dosięgnie go prawica Pańska i poprowadzi. Wywiedzie z ciemności do światłości, uchroni
przed upadkiem, napełni mocą Ducha.
Bóg szuka człowieka i chce w Chrystusie być mu pomocą.
Wszechmocny obiecuje to człowiekowi. Obietnica ta jest pociechą
i pozwala nam pewniej kroczyć przez Ŝycie, niezaleŜnie od tego
jak bardzo jesteśmy obciąŜeni.
„Gdy ze mną Bóg, niech stanie świat cały przeciw mnie;
Gdy wołam: Ratuj, Panie! Zło wszelkie cofa się.
Gdy twierdzą mą ochronną i druhem wierny Bóg,
Daremnie złością płonną przerazić chce mnie wróg” (Ś.E. 635).
Amen.
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Nade wszystko wola BoŜa
Jezus upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił; Ojcze mój, jeśli
moŜna, niech mnie ten kielich minie; wszakŜe nie jako ja chcę, ale
jako ty.
Mt 26,39
Chrystus nakazał nam, abyśmy Go naśladowali. „Jeśli kto chce
pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyŜ
swój, i niech idzie za mną” (Mt 16,24). Naśladować powinniśmy
naszego Pana w modlitwie, w uwielbianiu Boga, w noszeniu krzyŜa, w znoszeniu cierpienia, w nieustannym szukaniu drugiego człowieka, aby przyjść mu z pomocą.
Chrystus jest dla nas takŜe nauczycielem w okazywaniu posłuszeństwa Bogu. Z posłuszeństwa Bogu bierze się wszystko na
drodze naszego Ŝycia, co jest naśladowaniem naszego Pana. Wiara jest posłuszeństwem, posłuszeństwo zaś jest nieustannym szukaniem Boga w wierze.
Chrystus tuŜ przed pojmaniem modlił się w Ogrójcu i prosił swojego niebieskiego Ojca, aby mógł uniknąć straszliwego cierpienia
i hańbiącej śmierci na krzyŜu. Ale Pan Jezus wiedział, Ŝe to, co ma
Go spotkać, jest dopustem BoŜym, i Ŝe musi przejść przez Golgotę, aby człowiek został zbawiony. Jezus nie chciał się sprzeciwić
Bogu, wszak sprzeciwiając się Bogu, zniweczone zostałoby dzieło
zbawienia świata.
Codziennie w modlitwie, której nas nauczył Pan Jezus, wołamy do
Boga: „Bądź wola Twoja…”. Co te słowa modlitwy znaczą? Ks. Marcin Luter pisał: „Wola BoŜa dobra i łaskawa dzieje się wprawdzie
i bez prośby naszej, lecz prosimy w tej modlitwie, aby się teŜ
wśród nas działa”. Kiedy dzieje się ona w naszym Ŝyciu? „Gdy Bóg
łamie i udaremnia wszelką złą radę i wolę, to jest wolę szatana,
świata i ciała naszego, które nas od święcenia Imienia BoŜego
wstrzymują i Królestwu Jego przyjść nie dozwalają, przeciwnie,
gdy nas umacnia i utrzymuje stale w Słowie swym i w wierze aŜ do
końca Ŝycia naszego. To jest wola Jego dobra i łaskawa”. Amen.
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Opieka BoŜa
Opieka BoŜa czuwała nade mną aŜ do dnia dzisiejszego, ostałem
się, dając świadectwo małym i wielkim.
Dz 26,22
Apostoł Paweł, który na Święto Paschy przybył do Jerozolimy,
na skutek knowania śydów został uwięziony. Po dwóch latach pobytu w więzieniu nowy namiestnik rzymski, Porcjusz Festus przesłuchał Pawła, a kiedy do Cezarei przybył król Agrypa, został wysłuchany takŜe przez króla. W swojej obronnej mowie Wielki Apostoł powiedział między innymi: „Opieka BoŜa czuwała nade mną aŜ
do dnia dzisiejszego, ostałem się, dając świadectwo małym i wielkim”.
Apostoł Paweł mówił o swoim powołaniu pod Damaszkiem, o podjętym trudzie głoszenia ewangelii Jezusa Chrystusa i opiece BoŜej,
która towarzyszyła mu na wszystkich drogach jego misyjnej pracy.
To dzięki BoŜej opiece Paweł mógł składać świadectwo o Chrystusie i przed małymi i wielkimi tego świata, moŜnymi i biednymi.
Wierny sługa ewangelii moŜe być pewien tego, Ŝe łaskawa ręka
BoŜa jest wyciągnięta, ochrania i dodaje mocy, aby słuchający
ewangelii mogli być przez nią poruszeni i zbawieni. Sługa ewangelii musi w to wierzyć, o to się modlić i powierzać drogę swojego
Ŝycia w ręce BoŜe.
Bóg ochrania kaŜdego chrześcijanina, prowadzi go i pomaga mu
w spełnianiu powołania bycia świadkiem ukrzyŜowanego i zmartwychwstałego Chrystusa. Bez BoŜej pomocy nic dla Królestwa
BoŜego nie moŜemy uczynić i nic zmienić w swoim Ŝyciu i Ŝyciu
bliźniego. Bóg uŜywa naszych ust i rąk, ale tylko On sięga w serce
i otwiera je dla ewangelii. Autor Dziejów apostolskich pisze, Ŝe
słowom apostoła Pawła przysłuchiwała się „pewna bogobojna niewiasta, imieniem Lidia, z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury,
której Pan otworzył serce, tak iŜ się skłaniała do tego, co Paweł
mówił” (Dz 16,14).
Panie BoŜe oddajemy się w Twoją opiekę i prosimy Cię, spraw,
aby świadectwo o Chrystusie wobec naszych bliźnich przyniosło
owoce chwalące Twoje Imię. Amen.
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Naucz nas liczyć dni nasze
Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce!
Ps 90,12
W dzieciństwie nauczyliśmy się w liczyć. Umiejętność ta jest
potrzebna człowiekowi w Ŝyciu. Bez niej trudno byłoby funkcjonować w świecie.
Psalmista prosił Boga, aby nauczył go liczyć. Psalmiście Pańskiemu nie chodziło o umiejętność liczenia pieniędzy, przedmiotów,
czegokolwiek, co się da policzyć. Chodziło mu o bardzo trudną
umiejętność, umiejętność „liczenia” dni.
Potrafimy policzyć dni naszego Ŝycia od urodzenia aŜ po teraźniejszą chwilę, w której podejmujemy się policzenia przebytej drogi
nie w przestrzeni, lecz w czasie. Dlatego, Ŝe nie znamy dnia ani
godziny, w której Bóg odwoła nas z doczesności, przeto nieznana
jest nam liczba dni, które jeszcze są przed nami. Nie potrafimy ich
policzyć ani poznać.
Psalmista prosił, aby Bóg nauczył go liczyć te dni, które były
przed nim. Psalmiście nie chodziło o znajomość liczby tych dni ani
o czas odejścia z tego świata, ale o to, aby Bóg pozwolił mu te dni,
które jeszcze były przed nim, właściwie wykorzystać na chwałę
Boga i ku zbawieniu.
Umieć liczyć dni swojego Ŝycia, znaczy posiąść umiejętność
wykorzystania kaŜdej chwili nie dla sukcesów, za które będą nam
stawiać pomniki, ale dla zbawienia, dla Kościoła, dla bliźniego,
który z nami kroczy przez Ŝycie. Ta umiejętność jest bardzo waŜna,
bo dni naszego Ŝycia są krótkie, są jak dym, jak mgła poranna.
Przychodzimy na świat i szybko z niego odchodzimy.
„Naucz mnie obliczać, Panie, moje dni w Ŝywocie tym;
PomóŜ baczyć na rozstanie: Ŝycie moje jest jak dym,
Co stąd znika, więc mi wpój, jak jest marny Ŝywot mój,
Aby o swym grobie ciało, choć jest zdrowe – pamiętało” (Ś.E. 922,1)
Amen.
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Cześć Chrystusowi
Jezus Chrystus, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie
moŜe; jemu niech będzie cześć i moc wieczna.
1 Tm 6,16
Jezus Chrystus został ukrzyŜowany w Wielki Piątek, na trzeci
dzień zmartwychwstał, a na czterdziesty dzień – jak mówi Pismo –
wstąpił na prawicę BoŜą, a więc został wywyŜszony i obdarowany
chwałą, którą miał od wieków. Zmartwychwstały Chrystus jest nieśmiertelny, mieszka w światłości niedostępnej i nikt z ludzi widzieć
Go nie moŜe. Boskość Jezusa Chrystusa w czasie Jego ziemskiego Ŝycia ukryta była pod postacią ciała. Opis drogi Syna BoŜego
od chwały, którą miał u Boga przez poniŜenie i wywyŜszenie zawarty jest w słowach starochrześcijańskiego hymnu: Syn BoŜy „był
w postaci BoŜej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi
i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniŜył samego siebie i był posłuszny aŜ do śmierci i to do
śmierci krzyŜowej. Dlatego teŜ Bóg wielce go wywyŜszył i obdarzył
go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezusa
zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią i aby
wszelki język wyznawał, Ŝe Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale
Boga Ojca” (Flp 2,7-11).
Bóg w swoim Synu, Chrystusie, uwielbił swoje święte Imię.
Chrystusowi powinniśmy oddawać cześć. Kto nie wielbi Chrystusa i nie wysławia Jego zbawczych dzieł, nie jest wyznawcą
i naśladowcą Chrystusa, nie jest prawdziwym chrześcijaninem. Ale
nikt nie moŜe chwalić i uwielbiać Chrystusa, wyznawać Go i o Nim
składać świadectwa, jeśli nie jest napełniony Duchem Świętym.
Apostoł Paweł bowiem pisał do Koryntian: „Nikt nie moŜe rzec:
Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym” (1 Kor 12,3.b).
Amen.
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Abyście byli jednomyślni między sobą
Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa, abyście jednomyślnie, jednymi ustami wielbili Boga.
Rz 15,5.6
Apostoł Paweł był głęboko przekonany, Ŝe w naszym Ŝyciu
wszystko, co jest dobre i zbawienne pochodzi od Boga. Świadczą
o tym nie tylko powyŜsze słowa z Listu do Rzymian, ale wiele innych wypowiedzi, chociaŜby te z Listu do Filipian: „Bóg to według
upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie” (Flp 2,13).
Darem BoŜym jest między wyznawcami Jezusa Chrystusa jednomyślność. Wyznawcy Jezusa powinni wyznawać jedną wiarę
w swojego Pana i Zbawiciela, łączyć ich powinno umiłowania prawdy, jednomyślnie powinni dąŜyć do celu, który Bóg wyznaczył
wyznawcom Chrystusa. Jeśli jednomyślność jest darem BoŜym, to
– biorąc pod uwagę stan współczesnego chrześcijaństwa – postawić naleŜy pytania: Dlaczego Kościół jest podzielony? Dlaczego na
róŜny sposób chrześcijanie świętują wydarzenia z Ŝycia Pana Jezusa? Dlaczego w Kościołach jeden model poboŜności jest faworyzowany, inny zaś uznawany za gorszy?
Mamy jedno Pismo Święte, ale na róŜny sposób jest ono interpretowane, czasem fałszywie i niekompetentnie. Jedną mamy Biblię, ale teŜ tradycję, która nie zawsze zgodna jest ze słowem BoŜym. Jeden cel został wyznaczony wszystkim, ale nie zawsze ludzie dąŜą do niego drogą naśladowania Chrystusa. Bóg chce,
abyśmy byli jednomyślni, ale dzieli nas pycha, brak chęci poznania
bliźniego, lekcewaŜący stosunek do tego, czego ja nie wyznaję.
Jeśli jesteśmy podzieleni, to jest to wyłącznie nasza wina. I nie ma
mniej i więcej winnych, jest tylko mniej lub więcej zrozumienia bliźniego, słuchania tego co w Kościołach się głosi i zwiastuje. Nie ma
w nas chęci naśladowania Chrystusa.
Niechaj Bóg sprawi, abyśmy kaŜdego dnia stawali się coraz
bardziej jednomyślni! Amen.
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śycie w wierze
Obecne Ŝycie moje w ciele jest Ŝyciem w wierze w Syna BoŜego,
który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.
Ga 2,20
PowyŜsze słowa, to wyznanie apostoła Pawła. Tak widział on i oceniał swoje Ŝycie po chrystofanii pod Damaszkiem. Rozumiał je jako
Ŝycie w wierze w Syna BoŜego, Jezusa Chrystusa.
Paweł nie zawsze je tak rozumiał. Był przecieŜ prześladowcą
uczniów Pańskich. Ale po objawieniu się mu wywyŜszonego Chrystusa, wszystko, co było przed tym, uznał za niewaŜne, za śmiecie.
Jak ja oceniam swoje Ŝycie? Takie pytanie powinien sobie postawić kaŜdy chrześcijanin i poszukać na nie szczerej odpowiedzi.
Chrześcijańskie Ŝycie, to jest Ŝycie w wierze, Ŝycie w naśladowaniu Chrystusa, Ŝycie w Chrystusie. Nie gesty i praktyki religijne
czynią z nas chrześcijan, lecz Chrystus czyni z nas chrześcijan
i Jego wyznawców. Wiara w Niego, która nas z Nim łączy i spaja
kształtuje chrześcijańskie Ŝycie. To wiara, która jest bogata w dobre uczynki. One świadczą o jej prawdziwości.
Jeszcze jedno jest bardzo waŜne. Chrześcijanin musi w krzyŜu
Chrystusa widzieć fundament swojej wiary. Apostoł Paweł wyznawał: „Obecne Ŝycie moje w ciele jest Ŝyciem w wierze w Syna BoŜego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie”.
Chrześcijańska wiara, to takŜe wiara, która związana jest z poznaniem grzeszności człowieka i głębokim przeświadczeniem, Ŝe
nie ma ratunku poza Chrystusem, jedynym Pośredniku i Zbawicielu, bo jedynie Chrystus umarł za grzechy świata. Wiara chrześcijańska jest wiarą, która bez Ŝadnego wahania wyznaje, Ŝe Chrystus stał się Zbawicielem nie tylko dla św. Piotra i innych świętych,
dla mnie, ale teŜ dla ciebie, a nawet dla ciebie więcej niŜ dla
wszystkich innych.
Kto szuka sobie innych zbawicieli i pośredników, błądzi. Kto
chce słuchać innych nauk aniŜeli ewangelii Jezusa Chrystusa, nie
jest uczniem Chrystusa. Amen.
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Bóg daje, aby dawać
Władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łoŜyć na
wszelką dobrą sprawę.
2 Kor 9,8
Bóg obdarza nas róŜnymi dobrami. Daje Ŝycie i chleb powszedni. Okazuje nam łaskę i przebacza nam nasze winy. Przede
wszystkim dał nam swojego Syna, abyśmy w Nim i przez Niego
dostąpili zbawienia.
W powyŜszych słowach apostoł Paweł ma głównie na myśli
dobra materialne i otwarte serce, niosące pomoc bliźnim, które jest
wielkim darem łaski BoŜej.
Wszechmogący Bóg daje nam, abyśmy my mogli dawać innym.
Modlimy się o chleb, ale nie tylko dla siebie, lecz takŜe dla bliźnich,
bowiem wołamy w Modlitwie Pańskiej: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”.
Nowy Testament wielokrotnie wzywa nas do dobroczynności.
Ale gani kaŜdego darczyńcę, który uwaŜa to, co dla bliźniego
uczynił za zasługę przed Bogiem. KaŜdy dobry uczynek jest powinnością, odpowiedzią naszej wiary na BoŜe zmiłowanie. Niosąc
pomoc bliźniemu, nie dajemy ze swojego, lecz z tego, co święty
i łaskawy Bóg nam raczył dać w swojej łaskawości. Wszystko, co
mamy, to Bóg nam daje jakby na przechowanie. Jesteśmy tylko
szafarzami dóbr BoŜych. Administrujemy tym, co Bóg nam udziela
ze swojej hojności. Ojciec Kościoła Zachodniego bp AmbroŜy pisał
i napominał: „Jeśli dajesz ubogiemu, nie dajesz swego, ale z tego,
co nie naleŜy do ciebie. PoniewaŜ przywłaszczyłeś sobie to, co
zostało dane dla wszystkich, dla poŜytku wszystkich. Ziemia naleŜy do wszystkich, a nie tylko bogatych... JeŜeli więc dzielisz się
swoim bogactwem, spłacasz naleŜny dług, a nikomu nie okazujesz
łaski”.
Bóg nam daje, abyśmy „mogli hojnie łoŜyć na wszelką dobrą
sprawę”. A ochotnego dawcę miłuje Bóg (2 Kor 9,7). Amen.
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Niechaj się nie trwoŜy serce wasze
Niechaj się nie trwoŜy serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie
wierzcie!
J 14,1
ZbliŜał się Wielki Piątek. Pan Jezus coraz częściej mówił o swojej śmierci. Uczniowie nie pojmowali słów swojego Nauczyciela.
Serca ich napełniały się trwogą przed przyszłością. Dlatego Pan
Jezus powiedział do nich: „Niechaj się nie trwoŜy serce wasze;
wierzcie w Boga i we mnie wierzcie!”.
Patrząc w przyszłość, zechciejmy usłyszeć i przyjąć do serca
słowa naszego Pana, które dla Jego uczniów i dla nas, uczniów
przez wiarę w Niego, mają to samo znaczenie i sens, i ten sam
powinny wywołać skutek: „Niechaj się nie trwoŜy serce wasze;
wierzcie w Boga i we mnie wierzcie!”.
Wierzcie! Wiara nie jest ciepłym posłaniem, w którym jest nam
miło i sennie. Wiara nie jest snem o pokoju, opartym na słowach
kaznodziei, którzy wzywają do wzięcia swojego zbawienia we własne ręce. Wiara jest zaufaniem Temu, który mówi: „Niechaj się nie
trwoŜy serce wasze”. Wiara jest odpowiedzią Temu, który do nas
mówi: „wierzcie w Boga i we mnie wierzcie!”. Wiara jest codziennym doświadczeniem w Ŝyciu Tego, który z gorejącego krzewu
wołał do MojŜesza: „Jestem”, i który objawił się w Chrystusie, nieustannie przypominającym nam: „Ja jestem droga i prawda, i Ŝywot”. Wiara jest esencją Ŝycia ucznia Jezusa, gotowego wziąć
swój krzyŜ na siebie i naśladować swojego Nauczyciela i Zbawiciela.
Ludzkość, bardzo dziś skłócona, chociaŜ ciągle poszukująca
jedności, nigdy się nie otrząśnie z niepewności i lęków, jeśli nie
zrozumie, Ŝe ratunkiem dla niej jest właśnie to, o czym Jezus mówi
w słowach: „Niechaj się nie trwoŜy serce wasze; wierzcie w Boga
i we mnie wierzcie!” i nie odpowie na nie Ŝywą wiarą, która jest
z Boga, a nie z nas, owocującą w miłość i prawdę. NaleŜy zaufać
Jezusowi i uwierzyć Jego słowom, a wtedy przekonamy się, Ŝe
„wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięŜa świat, a zwycięstwo,
które zwycięŜyło świat, to wiara nasza” (1 J 5,4). Amen.
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Skarga proroka
Czemu moja boleść trwa bez końca, a moja rana jest nieuleczalna
i nie chce się goić? Jesteś mi jak strumień zawodny, jak wody niepewne.
Jr 15,18
Prorok Jeremiasz był pierwszym prorokiem Pana, który otworzył
przed czytelnikami Biblii swoje serce i opisał swoje rozterki, ból
i wewnętrzne cierpienie z powodu powołania na proroka Pana.
Jeremiasz – jak to wynika z powyŜszych słów – prowadził dialog
z Bogiem. Czynił nawet Bogu wyrzuty: „Czemu moja boleść trwa
bez końca, a moja rana jest nieuleczalna i nie chce się goić?”.
Jeremiasz, niezaleŜnie od swojej woli, musiał zwiastować słowo
Pana, chociaŜ wiązało się to z cierpieniem. Związany słowem Pańskim, stawał naprzeciw Izraela i głosił wolę BoŜą, zwiastował słowa, które nie pieściły uszu słuchaczy. Często były to słowa twarde,
trudne do zniesienia, zapowiadały karę, która miała spotkać niewierny i „cudzołoŜny” naród. Ale lud nie chciał słuchać takich słów
i dlatego buntował się nie tylko przeciwko słowom proroka, lecz nawet zadawał mu cierpienie. Rzucano obelgi na proroka. Drwiono
z niego, gdy zapowiedziana kara nie nadchodziła. Śledzono go, aby
wydać go władzy. Chciano go pozbawić Ŝycia. Posunięto się nawet
do czynnej zniewagi.
Bóg w dniu powołania obiecał Jeremiaszowi pomoc. Pomoc ta
jednak nie zawsze przychodziła w odpowiednim czasie. Dlatego prorok odwaŜył się nawet przyrównać Boga do zwodniczych wód: „Jesteś mi jak strumień zawodny, jak wody niepewne”. Skąd takie słowa?
U podłoŜa duchowego kryzysu Jeremiasza, znajduje się rozbieŜność pomiędzy nakreślonym przez proroka planem działania
a twardą rzeczywistością. Przyszłość okazała się nie tak piękna
i idealna, jak widział ją Jeremiasz w duszy swojej na początku
działalności prorockiej.
Bóg nie realizuje swoich planów według marzeń i woli człowieka, lecz według swojej niewzruszonej woli. Czy pamiętamy o tym,
kiedy cierpimy i musimy znosić krzyŜ? Amen.
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Weźmiecie moc Ducha Świętego
Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie
mi świadkami (…) aŜ po krańce ziemi.
Dz 1,8
Chrystus, Ŝegnając się ze swoimi uczniami, przyobiecał im dać
Ducha Pocieszyciela.
Obietnica Chrystusa była potrzebna, a Duch BoŜy niezbędny, bowiem uczniowie Pana mieli i nadal mają do wykonania wielkie misyjne
zadanie. Wraz z odejściem Nauczyciela i wywyŜszeniem Go na prawicę Ojca, Kościół rozpocząć miał wielkie dzieło misji w świecie i powinien je kontynuować przez wszystkie wieki. Uczniowie Chrystusa
mają być świadkami aŜ po krańce ziemi. To jest zadanie dla uczniów
Pańskich, Kościoła BoŜego wszystkich czasów, bowiem dzieło misji
nigdy nie moŜe być przerwane ani zakończone.
Bez pomocy Ducha BoŜego dzieło misji nie przyniesie owoców.
Apostoł Paweł pisał: „Nikt nie moŜe rzec: Jezus jest Panem, chyba
tylko w Duchu Świętym” (1 Kor 12,3). Skutecznie świadczyć o Jezusie Chrystusie moŜe tylko ten, kto posiada Ducha Świętego.
Dzieło misji ma prowadzić do pomnaŜania liczby wyznawców
Chrystusa. Ale jeśli liczba członków Kościoła nie zwiększa się, lecz
wręcz maleje, to jaka jest tego przyczyna? Przyczyny mogą być
dwie. Pierwsza – nie prowadzi się misji. Druga – wiele mówi się
o dziele misji i ewangelizacji, i nawet się ją prowadzi, lecz nie w mocy Ducha Świętego.
Współczesne chrześcijaństwo jest słabe. Dlaczego? Jest to często chrześcijaństwo pięknych i wzniosłych deklaracji o przywiązaniu do Chrystusa i wiary ojców, ale brak temu chrześcijaństwu
Ducha Świętego. O Ducha BoŜego trzeba się modlić. Nieustannie
trzeba zabiegać o społeczność z Duchem Świętym przez słowo
BoŜe, które jest narzędziem Ducha.
„O święte światło, Panie nasz,
Swym Słowem drogę Ŝycia wskaŜ
I utwierdź serca Swoich sług
W tej wierze, Ŝe nam Ojcem Bóg…” (Ś.E. 220,2).
Amen.
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Ufajcie, nie bójcie się!
Panie, jeśli to Ty jesteś, kaŜ mi przyjść do siebie po wodzie. A On
rzekł: Przyjdź. I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa.
Mt 14,28.29
Na polecenie Jezusa uczniowie płynęli łodzią na drugi brzeg
jeziora. Płynąc spotkali Jezusa, idącego po grzbietach fal. Wtedy
ogarnął ich lęk, bowiem myśleli, Ŝe widzą zjawę. Ale Pan ich uspokoił, mówiąc do nich: „Ufajcie, Ja jestem, nie bójcie się!”.
Wiele do myślenia daje zachowanie się uczniów, głównie Piotra. Ewangelista pisze, Ŝe Piotr słysząc słowa Jezusa: „Ufajcie, Ja
jestem, nie bójcie się!”, zawołał: „Panie, jeśli to Ty jesteś, kaŜ mi
przyjść do siebie po wodzie”. Wyrazem czego są te słowa? Czy są
wyrazem wątpliwości w to, Ŝe oto Pan idzie im na spotkanie? Ale
czy wątpiący Piotr mógłby iść po grzbietach fal? Dla wierzącego
przecieŜ wszystko jest moŜliwe. Wierzący – w myśl słów Jezusa –
moŜe góry przenosić? Gdyby Piotr wątpił, zapewne nie miałby
odwagi przekroczyć burty łodzi.
Znając Piotra z innych ewangelicznych relacji, moŜna powiedzieć, Ŝe Piotr był człowiekiem szybkim w działaniu, odpowiadającym na kaŜde wezwanie. Słowa: „Panie, jeśli to Ty jesteś, kaŜ mi
przyjść do siebie po wodzie” naleŜy raczej rozumieć, jako wyraz
chęci natychmiastowego znalezienia się przy boku Pana.
Piotr podobnie jak Jezus szedł po wodzie. To musiało być dla Rybaka z Betsaidy wspaniałym przeŜyciem. Ale ogarnięty jakąś przedziwną euforią, zamiast ufać i wierzyć, zaczyna tonąć. I to jest obraz
niejednego z nas. Niejednokrotnie w religijnym uniesieniu śpiewamy: „Weź Jezusie Ŝycie me, w ręce Twe oddaję je”, lub „Za rękę weź
mnie Panie…”. Ale kiedy zaczyna nam coś zagraŜać, kiedy czujemy,
Ŝe wszystko się wali, wtedy upadamy i toniemy. Euforia i chwilowe
religijne uniesienia nie wystarczą. Przez Ŝycie naleŜy kroczyć z wiarą, ugruntowaną na słowie BoŜym, z pewnością, Ŝe Chrystus idzie
z nami, Ŝe rzeczywiście trzyma nas za rękę. Amen.
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Niewolnik swych dóbr
Bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios.
Mt 19,23
Dlaczego bogaczowi trudniej dostać się do Królestwa BoŜego?
Czy bogactwo jest cięŜarem, pod którym człowiek się ugina i dlatego nie moŜe wytrwale kroczyć za Chrystusem do Królestwa Niebios?
Przyczyna leŜy nie w bogactwie, ale w sercu człowieka. Pokazuje nam to historia bogatego młodzieńca, który przyszedł do Jezusa i pytał Go, co ma uczynić, aby być zbawionym. Pan Jezus
najpierw polecił mu przestrzegać przykazań, a następnie powiedział, aby sprzedał cały majątek, a pieniądze rozdał ubogim. Ewangelista pisze, Ŝe młodzieniec odszedł smutny, wskazując na bogactwo jako przyczynę zasmucenia.
Miłość młodzieńca do bogactwa była tak wielka, Ŝe nie potrafił
się go wyrzec. PrzewyŜszała ona pragnienie zbawienia, chociaŜ
zbawienia poszukiwał. Ks. Marcin Luter objaśniając pierwsze przykazanie napisał: „Powinniśmy Boga nade wszystko bać się, miłować Go i ufać Mu” (Mały katechizm).
Jeśli człowiek miłuje swoje bogactwo ponad Boga, wówczas
staje się ono jego boŜyszczem. Dlatego Pan Jezus powiedział:
„Bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios”.
Bóg pozwala, aby ludzie się bogacili, ale Ŝąda, aby swoje bogactwo naleŜycie wykorzystywali. Ojciec Kościoła, bp AmbroŜy z Mediolanu pisał: „Posiadłość powinna naleŜeć do posiadacza, a nie
posiadacz do posiadłości. KaŜdy więc, kto nie uŜywa swego majątku jako czegoś, czym moŜe dysponować, kto nie wie, co to być
hojnym i obdarowywać biedaka, ten jest niewolnikiem swych dóbr,
a nie ich właścicielem. Nadzoruje jedynie to, co nie jest jego własnością. Jest niczym niewolnik i nie uŜywa tego jako właściciel,
korzystający ze swojej własności. O tego rodzaju usposobieniu mówimy, Ŝe człowiek jest własnością bogactwa, a nie bogactwo własnością człowieka”. Amen.
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Człowiecze, kimŜe ty jesteś?
Człowiecze! KimŜe ty jesteś, Ŝe wdajesz się w spór z Bogiem?
Rz 9,20a
Są ludzie, którzy dobrze się czują tylko wtedy, kiedy mogą być
z kimkolwiek w sporze. śywiołem dla nich jest wojna ze wszystkimi
i o wszystko. Są ludzie, którzy są gotowi prowadzić spór nawet
z Bogiem. Stawiają Bogu pytania, Ŝądają na nie odpowiedzi i najlepiej byłoby, gdyby Bóg nie mógł na nie odpowiedzieć.
Tak było zawsze. W okresie Starego Testamentu Izraelici teŜ
czasem byli w sporze ze swoim Bogiem. OdwaŜali się nawet Bogu
zarzucić brak sprawiedliwości. Dlaczego sprawiedliwi cierpią, a bezboŜnym dobrze się powodzi? Jeśli sprawiedliwi cierpią, a niesprawiedliwym się dobrze powodzi, to znaczy, Ŝe Bóg nie jest sprawiedliwy i nie pamięta o tych, którzy są Mu wierni.
Nie inaczej było w czasach apostoła Pawła. Wskazują na to
jego słowa: „Człowiecze! KimŜe ty jesteś, Ŝe wdajesz się w spór
z Bogiem?”. Wtedy wiele kontrowersji budził temat wyboru i powołania. Pytano dlaczego Bóg jednym okazuje łaskę, nad innymi zaś
wisi gniew BoŜy? Dlaczego Bóg czyni tak, a nie inaczej?
Czy człowiek ma prawo stawiać takie pytania? Odpowiedź znajduje się nie tylko w powyŜszych słowach Wielkiego Apostoła, ale
teŜ i w tych, które w Liście do Rzymian po nich następują: „Albo
czy garncarz nie ma władzy nad gliną, Ŝeby z tej samej bryły ulepić
jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? A cóŜ, jeśli Bóg,
chcąc okazać gniew i objawić moc swoją, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę”.
Bądźmy szczerzy i przyznajmy się, Ŝe czasem takŜe toczymy
spór z Bogiem. Nie podobają się nam jego zrządzenia, kiedy nas
one boleśnie dotykają. Przy kaŜdej próbie sporu z Bogiem przypomnijmy sobie słowa Wielkiego Apostoła: „Człowiecze! KimŜe ty
jesteś, Ŝe wdajesz się w spór z Bogiem?”. Amen.
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NaleŜymy do dnia
My, którzy naleŜymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia.
1 Tes 5,8
W sferze wiary granicą między ciemnością a światłością jest
Chrystus. Człowiek bez Chrystusa naleŜy do ciemności, w Chrystusie przechodzi z ciemności do światłości. Dlatego Apostoł Paweł pisał do Kościoła w Rzymie: „Noc przeminęła, a dzień się przybliŜył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję
światłości. Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach
i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie
starania o ciało, by zaspokajać poŜądliwości” (Rz 13,12-14).
Kto został ochrzczony i naleŜy do Chrystusa umarł dla grzechu,
dlatego ludzie wierzący jako dzieci światłości powinni postępować
zgodnie z ewangelią Jezusa Chrystusa i naśladować swojego Pana. „My, którzy naleŜymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy
pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia”. Dzieciom
światłości nie przystoi chodzić w ciemności i postępować według
zasad grzesznego świata.
Przede wszystkim naleŜy być trzeźwym. Nie chodzi jedynie o unikanie alkoholu, środków odurzających, narkotyków, ale w ogóle
o trzeźwość umysłu. Upamiętanie rozpoczyna się od odnowienia
umysłu w duchu ewangelii.
Myślenie chrześcijanina powinno być pozbawione złudzeń, ale
zdecydowanie związane z prawdą, którą jest Chrystus i Jego ewangelia. Chrześcijanin nie moŜe dać się omamić domokrąŜcom, głoszącym rzekomo jedyną prawdę. Musi przyodziać się w pancerz
wiary, która wyrasta z poznania słowa BoŜego. Powinien być
uzbrojony w miłość do Chrystusa i Ŝyć nadzieją zbawienia, której
nie dają Ŝadne religijne pokrętne przekonania, lecz jedynie sam
Chrystus ukrzyŜowany i zmartwychwstały.
Kto Ŝyje w Jezusie Chrystusie, Ŝyje w światłości. Amen.
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Zaufać Bogu
Nie pokładajcie ufności w ksiąŜętach ani w człowieku, który nie
moŜe pomóc!
Ps 146,3
Człowiek nie jest stworzony do samotnego Ŝycia. Powinien być
otoczony innymi ludźmi i w nich znajdować podporę i wsparcie.
Powinni to być ludzie, na których moŜe liczyć i oczekiwać z ich
strony pomocy w trudnych sytuacjach. Ale nadzieja i ufność w nich
pokładana nie moŜe równać się z nadzieją i ufnością, jaką człowiek wierzący powinien pokładać w swoim Bogu. Psalmista, którego niejednokrotnie zawiedli bliźni, poucza: „Nie pokładajcie ufności
w ksiąŜętach ani w człowieku, który nie moŜe pomóc!”.
Ciągle przekonujemy się, Ŝe nie moŜemy pokładać ufności we
władzy, nawet w tej, którą wybraliśmy. Wydawało się nam, Ŝe ona
spełni nasze oczekiwania. Tak się jednak nie dzieje. Większość
polityków myśli głównie o sobie, a nie o zwykłych obywatelach.
Politycy tak konstruują i takie uchwalają prawo, aby słuŜyło ono
wybranej grupie ludzi. Dotyczy to polityków zarówno z prawicy, jak
i z lewicy.
Nie moŜemy dać się zwieść słowom. Piękne słowa i obietnice
zawsze są podejrzane. Chrystus głosił nadejście Królestwa BoŜego, ale nigdy nie obiecywał za darmo chleba. Mówił o opatrzności
BoŜej, uzdrawiał i – jak było potrzeba – cudownie rozmnaŜał chleb.
Nie mówił jednak, Ŝe tak będzie zawsze. Nie chciał być królem chleba (J 6,1nn).
W dobrych i złych chwilach Ŝycia powinniśmy pokładać ufność
w Bogu, bowiem jedynie On moŜe pomóc i przyjść z ratunkiem. To
nie oznacza, Ŝe nagle „manna” spadnie nam z nieba, ale Ŝe
w trudnej sytuacji Bóg dopomoŜe i pozwoli nam zebrać siły do
przezwycięŜenia niebezpieczeństwa. MoŜe znajdzie się teŜ dzięki
Bogu człowiek, który nas zrozumie, poda rękę i nie pozwoli nam
się całkowicie załamać.
W Bogu więc naleŜy pokładać ufność i z Nim wiązać nadzieję.
On nie zawodzi, ale daje ratunek i podaje pomocną dłoń. Amen.
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Chlubimy się imieniem Pana
Jedni chlubią się wozami, drudzy końmi, lecz my chlubimy się
imieniem Pana, Boga naszego.
Ps 20,8
Jedni – pisze psalmista – chlubią się wozami, inni końmi. Chlubą człowieka są róŜne rzeczy i osiągnięcia. Dla jednych chlubą jest
ich bogactwo, dla innych piękne stroje, luksusowy samochód. NiemalŜe kaŜda rzecz moŜe być przedmiotem chluby.
Psalmista pisze o sobie i ludziach podobnie wierzących jak on,
Ŝe ich chlubą jest imię Pana, Boga Izraela. Izrael był przekonany,
Ŝe nie ma takiego boga, jak Bóg, który wybrał sobie na własność
potomków Jakuba. To Bóg wszechmocny, miłosierny, łaskawy, Bóg,
który wszystko powołał do istnienia.
Za czasów apostoła Pawła wielu chrześcijan chlubiło się swoją
wiarą, charyzmatami, uczynkami. Wielki Apostoł o sobie napisał
w Liście do Galacjan: „Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa,
abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyŜa Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyŜowany, a ja dla świata” (Ga 6,14). Na innym zaś miejscu napisał:
„Najchętniej chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we
mnie moc Chrystusowa” (2 Kor 12,9).
KaŜdego dnia, kiedy słońce zajdzie, kaŜdy powinien postawić
sobie pytanie: Z czego się dzisiaj chlubiłem? Jakimi chwaliłem się
osiągnięciami?
Czy moŜemy powiedzieć za psalmistą, Ŝe dzisiaj naszą chlubą
było imię Pana? Czy moŜemy teŜ wyznać za apostołem Pawłem:
„Niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego,
jak tylko z krzyŜa Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego
dla mnie świat jest ukrzyŜowany, a ja dla świata”?
„Czy chcesz wiedzieć, co ja wiem?
Kto jest chlubą, szczęściem mym?
Czyją pragnę głosić cześć?
Jaka pieśni mojej treść?
Jezus ukrzyŜowany” (Ś.E. 116,1).
Amen.
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Dopuście dzieci do Chrystusa!
Zostawcie dzieci w spokoju i nie zabraniajcie im przychodzić do
mnie; albowiem do takich naleŜy Królestwo Niebios. I włoŜył na nie
ręce.
Mt 19,14.15a
W Izraelu zawsze wielką troską otaczano dzieci. W BoŜym prawie znajduje się nakaz, aby wychować dzieci w bojaźni BoŜej i w poszanowaniu przykazań. Jedno z przykazań Dekalogu skierowane
jest bezpośrednio do dzieci: „Czcij ojca swego i matkę swoją, aby
ci się dobrze działo i abyś długo Ŝył na ziemi”. W Izraelu na naganę zasługiwali rodzice, którzy nie prowadzili swoich dzieci do Boga.
KaŜdy dwunastoletni młodzieniec zobowiązany był do brania
udziału w pielgrzymkach do Jerozolimy. Ewangelista Łukasz pisze,
Ŝe dwunastoletni Jezus był z Marią i Józefem w świątyni. Wtedy
tam wypowiedział waŜne dla nas słowa: „…co jest Ojca mego, w tym
ja być muszę” (Łk 2,49).
Słowa przeznaczone na dzisiejszy dzień mówią o Jezusie, który
zganił swoich uczniów za to, Ŝe nie dopuszczali oni do Niego dzieci. Jakikolwiek był motyw postępowania uczniów, uczynili coś niewłaściwego, bowiem kaŜdy jest wezwany do Królestwa BoŜego.
Dlatego Jezus powiedział: „Zostawcie dzieci w spokoju i nie zabraniajcie im przychodzić do mnie; albowiem do takich naleŜy Królestwo Niebios”.
Pan Jezus brał na ręce dzieci i błogosławił im. Wynika z tego,
Ŝe takŜe matki przynosiły do Jezusa niemowlęta, prosząc o błogosławieństwo, brał je przecieŜ na ręce.
Rodzice i Kościół powinni dołoŜyć wszelkich starań, aby dzieci
wychowywać w bojaźni BoŜej. Tak będą wyglądać nasze rodziny
i Kościół, jak teraz zostają wychowywane dzieci i prowadzona jest
do Boga młodzieŜ. WaŜne jest kaŜde „teraz”. Co teraz zasiane
zostanie na roli serca naszych dzieci wyrośnie i wyda owoc za
kilka lat. Wtedy po owocach rozpoznana będzie wartość obecnego
zasiewu. Amen.
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Drogi Pana są łaską
Wszystkie drogi Pana są łaską i wiernością dla tych, którzy strzegą
przymierza i nakazów jego.
Ps 25,10
Ludzie całej ziemi kroczą po dwóch drogach. Jedni kroczą drogą wyznaczoną przez Boga, drogą BoŜą i błogosławioną. Inni idą
drogą według woli ludzkiej. Te drogi są sobie przeciwne.
Nam się wydaje, Ŝe droga, którą my obieramy w Ŝyciu jest dla
nas dobra. Nie zawsze tak jest, a raczej często jest zgoła inaczej.
Dlatego Bóg przez proroka wołał: „Myśli moje, to nie myśli wasze,
a drogi wasze, to nie drogi moje, lecz jak niebiosa są wyŜsze niŜ
ziemia, tak moje drogi są wyŜsze niŜ drogi wasze i myśli moje niŜ
myśli wasze” (Iz 55,8.9) oraz: „Ja wiem, jakie myśli mam o was –
mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam
przyszłość i natchnąć nadzieją” (Jr 29,11). Powinniśmy więc dać
się prowadzić Bogu.
Wszystkie drogi, po których prowadzi nas Bóg są łaską i wyrazem wierności Boga. Być moŜe, Ŝe na tych drogach spotka nas
doświadczenie, ale to nie znaczy, Ŝe droga krzyŜa jest zła, i Ŝe na
niej nie ma Boga. KaŜde doświadczenie jest dobre dla tych, którzy
strzegą przymierza i nakazów BoŜych. Po doświadczeniu przychodzi ochłoda, po burzy świeci słońce, po upadku powstanie.
Jeśli drogi Pana są łaską i wiernością, to chrześcijanin powinie
codziennie dziękować Bogu za prowadzenie, za drogę, którą nas
prowadzi Bóg. Nie pytajmy: „Dlaczego taką drogą prowadzi nas
Bóg, a nie inną?”, ale dziękujmy i wysławiajmy imię BoŜe, bo Jego
drogi są wyŜsze i lepsze aniŜeli nasze drogi.
„Którą drogą, bracie, kroczysz? Z kim?
Która brama w Ŝyciu celem twym?
Czy kierujesz się w Syjoński gród,
Gdzie jest BoŜy lud?” (Ś.E. 748,1)
Amen.
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Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym
Pan odpowiedział [Jonaszowi]: Czy to słuszne, tak się gniewać?
Jon 4,4
Księga Jonasza jest nowelą, w której autor kreśli nie tyle dzieje
Jonasza, ile raczej maluje obraz Boga, jako Pana wszystkich narodów, Boga miłosiernego, przebaczającego ludziom ich przewinienia. Jonasz zaś wydaje się być personifikacją Izraela, który nie
rozumie Boga, domaga się kary dla okrutnych ciemięŜycieli.
Jonasz został posłany do Niniwy, aby głosić pokutne kazanie.
Nie chciał jednak wypełnić powierzonego mu zadania. Ale Bóg
zmusił go do tego. Jonasz po wygłoszeniu pokutnego kazania,
z dala, na wzgórzu, nieopodal Niniwy oczekiwał „nadejścia karzącej ręki BoŜej”, lecz ta nie nadeszła. Bóg okazał zmiłowanie pokutującym mieszkańcom Niniwy. Jonaszowi się to nie podobało. Rozgniewał się więc Jonasz i w modlitwie spierał się z Bogiem: „Ach,
Panie! Czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej
ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekałem do Tarszyszu;
wiedziałem bowiem, Ŝe Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym,
cierpliwym i pełnym łaski, który Ŝałuje nieszczęścia. OtóŜ teraz,
Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć aniŜeli Ŝyć” (Jon
4,1-3). Bóg odpowiedział Jonaszowi: „Czy to słuszne, tak się gniewać?”
Jonasz wiedział, Ŝe Bóg jest Bogiem miłosiernym. Ale to nie
podobało się prorokowi, dlatego wolał umrzeć aniŜeli Ŝyć.
Człowiek nie ma prawa dyktować Bogu, co ma czynić, a czego
zaniechać. Człowiek nie moŜe oczekiwać karzącej sprawiedliwości
BoŜej, bowiem Bóg jest Bogiem miłosiernym i łaskawym, który
powiedział do MojŜesza: „Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, i zlituję
się, nad kim się zlituję” (2 MŜ 33,19).
Ludzie czasem z triumfem ogłaszają: „Stała się sprawiedliwość”, mając na myśli karę wymierzoną winowajcy. Czy raczej nie
naleŜy się modlić o miłosierdzie dla winowajcy i jego nawrócenie,
wszak modlimy się: „I odpuść nam winy nasze, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”? Amen.
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Dowody zmartwychwstania
Po swojej męce [Jezus] objawił się [apostołom] jako Ŝyjący i dał
liczne tego dowody, ukazując się im przez czterdzieści dni i mówiąc o Królestwie BoŜym.
Dz 1,3
Po ukrzyŜowaniu Chrystusa uczniowie byli przekonani, Ŝe ich
przygoda z Nauczycielem z Galilei się zakończyła. Rozwiała się
ich nadzieja na zbawienie Izraela. Niektórzy z nich postanowili
wrócić do dawnego zawodu. Ale w poranek wielkanocny grób Jezusa był pusty. Zmartwychwstały Pan spotkał się z kobietami, które
wczesnym rankiem szły do grobu. Jednak uczniowie z niedowierzaniem przyjęli słowa kobiet o zmartwychwstaniu Pana. Zdawać
się więc mogło, Ŝe trzyletni trud przygotowania uczniów do głoszenia Królestwa BoŜego zostanie zmarnowany.
Jednak Pan wydobył z niewiary i niepewności swoich uczniów.
Autor Dziejów apostolskich pisze, Ŝe zmartwychwstały Chrystus
ukazywał się uczniom swoim przez czterdzieści dni, dając im dowody swojego zmartwychwstania. Po czterdziestu dniach Chrystus
został wzięty do nieba. Zasiadł po prawicy BoŜej. śegnając się
z uczniami polecił im głosić Królestwo BoŜe między wszystkimi
narodami.
Zjawienia Zmartwychwstałego były dla uczniów dowodem na
zmartwychwstanie ich Pana. Nasza wiara w zmartwychwstanie Chrystusa opiera się na przekonaniu uczniów, Ŝe Pan zmartwychwstał
i Ŝyje. Nasza wiara opiera się więc na wierze uczniów. Nie mamy
Ŝadnego bezpośredniego dowodu na zmartwychwstanie. Wiara
uczniów jest dowodem.
Wielu współczesnych chrześcijan wierzy w Boga, ale nie wierzy
w zmartwychwstanie. Rozum nakazuje im odrzucić wiarę w zmartwychwstanie. To samo nakazywał on uczniom. Jednak oni uwierzyli w zmartwychwstanie. Czy droga uczniów od niewiary do wiary
nie powinna być dla nas wystarczającym dowodem na zmartwychwstanie Chrystusa? Pan Jezus powiedział do wątpiącego Tomasza: „śe mnie ujrzałeś, uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie
widzieli, a uwierzyli” (J 20,29). Amen.
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Szukajcie Pana!
JeŜeli szukacie [Pana], pozwoli wam się znaleźć, lecz jeŜeli Go
opuścicie i On was opuści.
2 Krn 15,2
Bóg wyprzedza nasze decyzje. Pan Jezus powiedział w domu
Szymona trędowatego o kobiecie, która „łzami skropiła nogi” Pana
Jezusa: „Odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała.
Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje” (Łk 7,47. Do swoich
uczniów zaś powiedział: „Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście
latoroślami. Kto trwa we mnie a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu;
bo beze mnie nic uczynić nie moŜecie” (J 15,5).
To nie oznacza, Ŝe moŜemy bezczynnie oczekiwać na chwilę,
w której poznamy, Ŝe Bóg nas szukał i znalazł, Ŝe nie musimy
wyjść naprzeciw Boga. Bóg juŜ nas znalazł w Jezusie Chrystusie
i w Nim okazał nam miłość. On wkroczył w nasze Ŝycie, kiedy zostaliśmy ochrzczeni w imię Jezusa Chrystusa. Potrzebna jest świadomość tego i nieustanne poszukiwanie społeczności z Nim. Jeśli
będziemy szukać tej społeczności, Bóg nas nie opuści i będzie nas
prowadził przez Ŝycie. Bóg jest blisko nas i nie potrzeba wielkiego
wysiłku z naszej strony, aby zobaczyć przy swoim boku Boga w Jezusie Chrystusie.
Często okazujemy się marnotrawnymi synami i córkami. Gardzimy społecznością z Bogiem. Wielu ludzi jest nawet przekonanych, Ŝe obecność Boga w Ŝyciu jest cięŜarem, niepotrzebnym
balastem. Odchodzimy od Boga. Porzucamy naszą wiarę i wydaje
się nam, Ŝe tak jest dobrze. Ale to jest złudzenie. MoŜe nadchodzi
dzień, Ŝe poznamy, Ŝe Ŝycie dla świata jest nieznośną niewolą. I wtedy znowu zaczniemy szukać Boga, a On da się nam znaleźć.
Ale moŜe być równieŜ tak, Ŝe człowiek, który porzucił swojego
Boga i zaparł się Go przed światem, juŜ nigdy nie znajdzie dość
siły, aby oderwać się od tego, co na świecie tu pokochał i wrócić
do wiary w Boga. Niechaj przestrogą będą słowa Chrystus: „Tego,
kto by się mnie zaparł przed ludźmi, i Ja się zaprę przed Ojcem
moim, który jest w niebie” (Mt 10,33). Amen.
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Królestwo, które przychodzi w Chrystusie
Przyjdź Królestwo Twoje.
Mt 6,10a
Apostoł Paweł pisał, Ŝe „Królestwo BoŜe, to nie pokarm i napój,
lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym” (Rz 14,
17). Królestwo BoŜe nie pochodzi z tego świata i nie rządzi się
zasadami królestw i społeczeństw na tej ziemi. Królestwo BoŜe
przychodzi i wkracza w naszą historię z góry, od Boga. Królestwo
BoŜe przychodzi w Chrystusie. Jest to panowanie Boga, egzystowanie wierzącego w Chrystusie, bo On jest pokojem i sprawiedliwością.
Pan Jezus nakazał swoim uczniom i nam modlić się w codziennej modlitwie: „Przyjdź Królestwo Twoje”. Ale czy panowanie Boga
między nami zaleŜne jest od naszej modlitwy? Czy Bóg nie jest
Bogiem suwerennym? Ks. Marcin Luter w Małym katechizmie naucza: „Królestwo BoŜe przychodzi wprawdzie samo przez się i bez
prośby naszej, lecz prosimy w tej modlitwie, aby teŜ do nas przyszło”. Jak więc się to dzieje? „Gdy Ojciec niebieski daje nam Ducha swego Świętego, tak iŜ za Jego łaską słowu Jego świętemu
wierzymy i bogobojnie Ŝyjemy, tu docześnie, a tam wiecznie”.
Modląc się do Boga: „Przyjdź Królestwo Twoje” musimy być świadomi, Ŝe wezwani jesteśmy do słuchania słowa BoŜego, bowiem
przez nie Bóg naucza nas jak Ŝyć i postępować poboŜnie. Kiedy
postępujemy według słowa BoŜego, dając przykład poboŜnego
i chrześcijańskiego Ŝycia innym, wówczas na ziemi krzewi się Królestwo BoŜe.
„Przyjdź Królestwo Twoje, BoŜe!
Niech nas łaska Twa wspomoŜe,
W kaŜdy czas przez Ducha Swego
Broń Kościoła chrześcijańskiego,
Gniew zaś i szatańskie złości
Oddal od nas w Swej litości!” (Ś.E. 613,3).
Amen.
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Cena zbawienia
Zostaliście nabyci za wielką cenę. Wysławiajcie tedy Boga w ciele
waszym.
1 Kor 6,20
Ceny produktów znajdujących się w handlu są zróŜnicowane.
Nie zawsze teŜ są stałe. Szybko zmieniają się w zaleŜności od podaŜy i popytu. Ale jest jedna cena stała, wielka i niepojęta. To jest
cena naszego zbawienia. „Zostaliście nabyci za wielką cenę. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym”.
Pytając o cenę naszego zbawienia, naleŜy wzrok i myśli nasze
zwrócić na krzyŜ Golgoty, na ukrzyŜowanego Syna BoŜego, Jezusa Chrystusa. Św. Piotr pisał do małoazjatyckich chrześcijan: „Wiedząc, Ŝe nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście
wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam
przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego” (1 P 1,18.19).
Ceną wykupienia od marnego postępowania, ceną zbawienia
jest nie złoto ani srebro, lecz krew Jezusa Chrystusa, Baranka
niewinnego. Wartość kruszcu, pieniędzy została w powyŜszych
słowach św. Piotra przeciwstawiona wartości krwi, którą św. Piotr
nazywa drogocenną. Złoto i srebro jako środek płatniczy, a więc
wartość ekonomiczna, postawione zostały naprzeciw krwi, która
posiadała – według Starego Testamentu – wartość kultową. To, co
w rozumieniu staroŜytnych było niezniszczalne przeciwstawione
zostało krwi, która jako element ciała ludzkiego jest zniszczalna.
Wielka cena naszego zbawienia, o której pisze apostoł Paweł
w 1. Liście do Koryntian, to cena krwi Syna BoŜego, który przyszedł
w ciele. Nie moŜe być większej ceny zapłaconej za nasze zbawienie.
Dlatego Wielki Apostoł wzywa chrześcijan wszystkich czasów, aby
wysławiali Boga w ciele, to znaczy teraz i tu, póki Ŝyjemy na ziemi.
„Duszo, drogo odkupiona, bądźŜe Panu poświęcona!
Wielbij wieczną miłość Jego, grzech gładzącą świata tego.
Przybij swe do krzyŜa złości, odtąd Ŝyj w świątobliwości!” (Ś.E. 161,6).
Amen.
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Przekuć miecze na lemiesze
WłóŜ miecz swój do pochwy; wszyscy bowiem, którzy miecza dobywają, od miecza giną.
Mt 26,52
PowyŜsze słowa prowadzą nas do ogrodu Getsemane, gdzie
Chrystus modlił się po Ostatniej Wieczerzy. Wychodząc z ogrodu
napotkał zgraję pachołków wysłanych przez arcykapłanów na czele z Judaszem. Spotkanie nie było przypadkowe. Arcykapłańscy
słudzy przyszli, aby pojmać Jezusa. Wówczas Piotr, aby bronić Jezusa wydobył miecz i zaatakował ludzi, którym przewodził Judasz.
MoŜna powiedzieć, Ŝe był to odruch właściwy. Piotr chciał bronić
Nauczyciela. Jednak Jezus powiedział do niego: „WłóŜ miecz swój
do pochwy; wszyscy bowiem, którzy miecza dobywają, od miecza
giną”.
Historia ludzkości jest pełna wielkich wojen i małych potyczek.
Związane z nimi są ludzkie tragedie, łzy i cierpienie. Jedni są agresorami, inni obrońcami. KaŜdego dnia gdzieś bestialsko zaatakowani są ludzie. Czasem niewinne sprzeczki kończą się bójkami,
w których ktoś moŜe zostać dotkliwie pobity lub stracić Ŝycie. BoŜe
przykazanie: „Nie zabijaj!” wielu ludzi nie powstrzymuje od agresji.
Codziennie lekcewaŜone są słowa Jezusa: „WłóŜ miecz swój do pochwy; wszyscy bowiem, którzy miecza dobywają, od miecza giną”.
W przykazaniu „Nie zabijaj!”, takŜe w słowach Jezusa chodzi
nie tylko o zabójstwo, ale o wyrządzanie krzywdy bliźniemu na
ciele. Luter objaśniając piąte przykazanie, pisał: „Powinniśmy Boga
bać się i miłować Go, abyśmy bliźniemu swemu na ciele Ŝadnej
szkody ani krzywdy nie wyrządzali, ale mu pomagali i wspierali go
we wszelkich potrzebach cielesnych”.
Miecz nie jest narzędziem naleŜnej pomocy drugiemu człowiekowi ani symbolem miłości. Jest znakiem przemocy, agresji i nienawiści. Prorok Pański wołał, Ŝe nadejdzie taki czas, Ŝe miecze zostaną przekute na lemiesze (Iz 2,4). Oby rychło nadeszły! Nie wyrządzajmy nikomu krzywdy! Módlmy się o pokój na świecie, o miłość
między ludźmi, o serdeczność i wzajemne zrozumienie! Amen.
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Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie
Gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za
sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój,
który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.
Mt 6,6
PowyŜsze słowa naleŜy odczytać w kontekście Jezusowej krytyki faryzejskiej poboŜności. W czasach Jezusa faryzeusze modlili
się nie tylko w jerozolimskiej świątyni, w synagogach i w swoich
domach, ale takŜe na placach i rogach ulic, aby ich widziano i podziwiano ich poboŜność i religijną gorliwość. Pan Jezus doskonale
wiedział, Ŝe była to poboŜność na pokaz i nie naleŜało jej naśladować. „Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyŜ oni lubią
modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulicy pokazać się ludziom; zaprawdę powiadam wam: Otrzymali zapłatę swoją” – powiedział nasz Pan.
Zgoła inna powinna być poboŜność uczniów Pańskich. Uczniowie powinni modlić się w ukryciu, a więc tak, aby ich modlitwy nie
były demonstracją poboŜności. Modlitwa nie musi być słyszana
przez otoczenie, nie musi być głośna, lecz moŜe być cicha, wypowiedziana w myślach i w sercu. Bóg bowiem „jest w ukryciu”,
a wszystko co się znajduje w ukryciu i w ukryciu zostaje wypowiedziane, Bóg widzi i słyszy. Modlący się zgodnie z wolą Pana Jezusa i w Duchu Świętym, moŜe być pewien wysłuchania. Apostoł
Paweł pisał: „Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak naleŜy, ale sam Duch wstawia się za
nami w niewysłowionych westchnieniach. A Ten, który bada serca,
wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą BoŜą wstawia się
za świętymi” (Rz 8,26).
Hałaśliwe otoczenie nie sprzyja modlitwie, sprzyja jej „komora”,
a więc wyciszenie i skupienie. Jan Kasjan nauczał: „Jacy więc
chcemy być podczas modlitwy, tacy musimy być przed modlitwą.
Albowiem umysł z konieczności układa się w czasie modłów według poprzedniego stanu, i te same myśli, które go zaprzątały
przed modlitwą, i teraz albo go podniosą do rzeczy niebieskich
albo teŜ pogrąŜą w ziemskości”. Amen.
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Oczyśćcie serca
ZbliŜcie się do Boga, a zbliŜy się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy.
Jk 4,8
Według św. Jakuba grzesznik musi się zbliŜyć do Boga, bowiem
to Bóg jest dawcą zbawienia. ZbliŜenie się do Boga nie jest warunkiem, aby Bóg zbliŜył się do człowieka, lecz lekarstwem dla oczu.
Jeśli człowiek zbliŜy się do Boga, wówczas pozna, Ŝe Bóg jest
blisko niego. ZbliŜenie się do Boga jest moŜliwe przez obmycie rąk
i oczyszczenie serca. „ZbliŜcie się do Boga, a zbliŜy się do was.
Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej
duszy”.
Konieczne jest oczyszczenie. W Liście św. Jakuba nie chodzi
o rytualne obmycie rąk, jakie spotykamy w judaizmie, lecz o duchowe, wewnętrzne oczyszczenie, dlatego do słów, „obmyjcie ręce” dodaje Jakub wezwanie: „oczyśćcie serca”. Grzesznik musi się
oczyścić, uświęcić, aby złoŜyć ręce do modlitwy i w modlitwie
otworzyć serce przed Bogiem.
Człowiek o rozdwojonej duszy, to człowiek, który nie został odrodzony przez słowo BoŜe, a więc człowiek grzeszny, bowiem rozdarcie
w głębi duszy przejawia się chwiejnością we wierze, w braku pewności wysłuchania (Jk 1,6) oraz w sferze jego osobistego stosunku do
słowa BoŜego, ziarna prawdy. Człowiek rozdwojony w swojej duszy
jest słuchaczem słowa, ale nie jest jego wykonawcą (Jk 1,22-24).
Przede wszystkim rozdwojenie duszy przejawia się w takim postępowaniu, o którym pisze św. Jakub w słowach:. „PoŜądacie, a nie macie;
zabijacie i zazdrościcie, a nie moŜecie osiągnąć; walczycie i spory
prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie,
dlatego Ŝe źle prosicie, zamyślając to zuŜyć na zaspokojenie swoich
namiętności. Wiarołomni, czy nie wiecie, Ŝe przyjaźń ze światem, to
wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata,
staje się nieprzyjacielem Boga” (Jk 4,2-4).
Oczyszczenie serca mamy w krwi Jezusa Chrystusa. Św. Jan
pisze: „Krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od
wszelkiego grzechu ” (1 J 1,7). Amen.
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Chrystus źródłem wody Ŝycia
Kto napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki,
lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku Ŝywotowi wiecznemu.
J 4,14
PowyŜsze słowa prowadzą nas do studni Jakubowej niedaleko
Sychar. Ewangelista Jan pisze, Ŝe Jezus pod nieobecność uczniów
odpoczywał przy niej. Kiedy do studni przyszła Samarytanka, aby
naczerpać wody, Nauczyciel z Galilei powiedział do niej: „Daj mi pić”
(J 4,7). Kobieta zaskoczona prośbą, odpowiedziała pytaniem: „JakŜe
Ty, będąc śydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę?” (J 4, 9).
Jezus mówił z Samarytanką o wodzie Ŝywej, ale nie tej, która wypływała ze źródła. Lecz ona nie rozumiała Jezusa. Jej myśli ciągle
krąŜyły wokół studziennej wody, tymczasem Jezus chciał, aby pomyślała o wodzie, która gasi pragnienie zbawienia. „Gdybyś znała dar
BoŜy i tego, który mówi do ciebie: Daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś
go, i dałby ci wody Ŝywej” (J 4,10). „Kto napije się wody, którą Ja mu
dam, nie będzie pragnął na wieki”. Oferta Jezusa była kusząca.
śadna Ŝyjąca istota nie moŜe się obejść bez wody. Susza powoduje zamieranie roślinności. Brak moŜliwości zaspokojenia pragnienia powoduje wycieńczenie i umieranie zwierząt. To dotyczy
równieŜ człowieka. Metafora wody Ŝycia kaŜe nam myśleć o czymś,
dzięki czemu człowiek moŜe się rozwijać duchowo i kształtować
swoją chrześcijańską postawę.
KaŜdy człowiek czegoś w swoim Ŝyciu pragnie. RóŜne są ludzkie pragnienia i dąŜenia. Jedne są szlachetne, inne znacznie mniej
poŜądania godne. Najbardziej błogosławionym jest pragnienie zbawienia. Są ludzie, którzy to pragnienie mocno przeŜywają w sobie,
inni nieco mniej. Są ludzie, którzy w ogóle nie odczuwają potrzeby
dąŜenia do zbawienia. To pragnienie jest obce tym, którzy juŜ
umarli duchowo, lub bliscy są duchowej śmierci. Są ludzie, którzy
zagłodzili swą duszę, dlatego nie ma ona juŜ siły pragnąć czegoś
wielkiego i wzniosłego. Pragnienie zbawienia zaspokoić moŜe jedynie Jezus. Amen.

167

Czerwiec

10 CZERWCA

Bądźcie cierpliwi
Przeto bądźcie cierpliwi (…) aŜ do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aŜ spadnie wczesny i późniejszy deszcz.
Jk 5,7
W Liście św. Jakuba spotykamy się z licznymi metaforami i z obrazowym językiem. Jakub wzywając do cierpliwości, wskazuje na rolnika, który obsiał swoje pole i czeka cierpliwie aŜ nadejdzie czas
Ŝniwa. „Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aŜ
spadnie wczesny i późniejszy deszcz”.
Święty Jakub pisze o cierpliwości w kontekście oczekiwania na
powtórne przyjście Pańskie: „Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aŜ
do przyjścia Pana… Bądźcie i wy cierpliwi, umocnijcie serca swoje,
bo przyjście Pana jest bliskie” (Jk 5,7.8). W powyŜszych słowach
chodzi o cierpliwe oczekiwanie na paruzję. Wzorem dla wierzących
powinien być rolnik, który cierpliwie oczekuje na deszcz i plony
swojej pracy. JednakŜe – jak na to wskazuje kontekst – nie chodzi
jedynie o cierpliwe oczekiwanie na przyjście Pańskie, lecz takŜe
o cierpliwość w kontaktach międzyludzkich – mówiąc słowami apostoła Pawła – o cierpliwą miłość, którą powinien okazywać chrześcijanin w swoim Ŝyciu. „Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich,
abyście nie byli sądzeni; oto sędzia juŜ u drzwi stoi” (Jk 5,9).
Prawdziwie chrześcijańska postawa, nacechowana cierpliwością, powinna wyeliminować wzajemne pretensje i oskarŜenia. Trudno odpowiedzieć na pytanie o podłoŜe tych wzajemnych oskarŜeń,
które wspomina św. Jakub. Być moŜe, chodziło o brak wzajemności w okazywaniu miłości, czy teŜ o obmowę, skoro św. Jakub
gani adresatów swojego Listu i zarzuca im właśnie nadmierną
gadatliwość, grzeszenie językiem i brak miłości wzajemnej. Nie
naleŜy się skarŜyć, lecz trzeba być cierpliwym, bowiem kiedy Pan
przyjdzie, wszyscy staną przed trybunałem najwyŜszego Sędziego.
Powinniśmy codziennie uczyć się cierpliwości, bowiem cierpliwość prowadzi do wytrwałości, a wytrwałość do doskonałości (Jk 1,
3.4). Amen.
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Panie, postaw straŜ przed ustami moimi
Panie, postaw straŜ przed ustami moimi, pilnuj drzwi warg moich!
Ps 141,3
Kto duŜo mówi, nie ma czasu na myślenie, dlatego człowiek
lubiący duŜo mówić w towarzystwie, często popełnia róŜnego rodzaju gafy, mówi coś, czego później Ŝałuje. Bardzo często grzeszymy językiem, dlatego w modlitwie spowiedniej prosimy Boga,
aby odpuścił nam nasze grzechy popełnione myślą, mową i uczynkiem. Człowiek poboŜny powinien umieć powściągać swój język.
Św. Jakub pisze: „Jeśli ktoś sądzi, Ŝe jest poboŜny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego poboŜność jest
bezuŜyteczna” (Jk 1,26).
Wielu ludzi nie potrafi poskromić swojego języka. Św. Jakub
takŜe pisze: „A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam
były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. TakŜe i okręty, chociaŜ są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane
bywają maleńkim sterem tam, dokąd chce wola sternika. Tak samo
i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy.
JakŜe wielki las zapala mały ogień! I język jest ogniem; język jest
wśród naszych członków swoistym światem nieprawości; kala on
całe ciało i rozpala bieg Ŝycia, sam będąc rozpalony przez piekło.
Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń
morskich moŜe być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj
ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie moŜe ujarzmić języka, tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu” (Jk 3,3-8). Psalmista
na kilkaset lat przed Jakubem wiedział o tym i dlatego modlił się do
Boga: „Panie, postaw straŜ przed ustami moimi, pilnuj drzwi warg
moich!”
Jedynie Bóg moŜe nam pomóc w ukróceniu wielomówności.
Bóg daje siły do walki z grzechem i ludzkimi wadami.
Przysłowie mówi, Ŝe mówienie jest srebrem, lecz milczenie jest
złotem. Milczenie pozwala uniknąć wielu grzechów. Milcząc, mamy
czas na refleksję, przemyślenia, które mogą nas poprowadzić ku
błogosławionemu działaniu. Amen.
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Zawsze i bez przestanku
Zawsze się radujcie. Bez przestanku się módlcie.
1 Tes 5,16-17
Ludzie często uŜywają słowa zawsze. Tak zawsze było i tak być
musi. Przywiązują się do tradycji, chociaŜ nie zawsze dobrej. Mówią teŜ, Ŝe ciągle dzieje się źle, nic się nie zmienia i nic nie idzie ku
dobremu.
Nic nie jest stałe, wszystko ulega przemianie. Słowa zawsze,
naleŜy więc uŜywać z rozwagą i umiarem. Ale jest coś w Ŝyciu
człowieka, co musi się dziać zawsze i bez ustanku. Apostoł Paweł
pisał do Tesaloniczan: „Zawsze się radujcie. Bez przestanku się
módlcie”.
Czy jest to moŜliwe, abyśmy się zawsze radowali? PrzecieŜ
nawet Pan Jezus powiedział do uczniów swoich: „Wy teraz smutek
macie”. Ale Pan Jezus teŜ powiedział: „Smutek wasz w radość się
obróci i radości waszej nikt wam nie odbierze” (J 16,20). Pan Jezus i apostoł Paweł nie mówili o radości tego świata, lecz radości,
którą daje Bóg, radości ze zbawienia w Jezusie Chrystusie. Ta
radość moŜe trwać, chociaŜ ciało i serce cierpi, bowiem jej fundamentem nie jest szczęście doczesne, lecz wieczne.
Wierzący człowiek moŜe i powinien zawsze się radować w Panu. MoŜe być pewien, Ŝe tej radości nikt mu nie odbierze. Kobiety
w poranek wielkanocny odeszły od pustego grobu Jezusa z bojaźnią i radością. Apostoł Paweł i Sylas radośnie śpiewali w więzieniu.
Z radością śpiewali wielcy męŜowie BoŜy, idąc w bój o prawdę
ewangelii. Taka radość rodzi się w sercu wierzącym, ufającym Bogu, polegającym na dłoni Świętego, która pewnie prowadzi przez
Ŝycie. Taką radość naleŜy sobie wymodlić u Boga. Jak zawsze
powinniśmy się radować, tak teŜ zawsze i bez przestanku powinniśmy modlić się, w radości i podczas doświadczenia. Święty Piotr
bowiem pisał: „W tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień
Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały
jego radowali się i weselili” (1 P 4,13). Amen.
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Mury zbawienia
JuŜ nie będzie się słyszeć o gwałcie w twojej ziemi ani o spustoszeniu i zniszczeniu w obrębie twoich granic, lecz nazwiesz swoje
mury zbawieniem, a swoje bramy chwałą.
Iz 60,18
Niewielki kraj pomiędzy Syrią a Półwyspem Synajskim i Egiptem, w staroŜytności nazywany Kanaanem, zaś Palestyną od czasów hegemonii Grecji w staroŜytnym świecie, był terenem niespokojnym. Maszerowały tędy wojska Asyryjczyków, Babilończyków
i Egipcjan. Tu na tym niespokojnym kawałku ziemi z woli Boga mieszkali potomkowie Jakuba, Izraelici, którzy doznawali wiele cierpień z ręki potęŜnych sąsiadów.
Bóg pod koniec niewoli babilońskiej Izraela nakazał wołać prorokowi: „JuŜ nie będzie się słyszeć o gwałcie w twojej ziemi ani
o spustoszeniu i zniszczeniu w obrębie twoich granic, lecz nazwiesz swoje mury zbawieniem, a swoje bramy chwałą”. ChociaŜ
Izraelici powrócili z niewoli, to jednak nie zaznali spokoju. Ich ziemia wielokrotnie była pustoszona. W czasach rzymskich zostali
pozbawieni ojczyzny i rozproszeni po świecie. Słowa obietnicy nie
spełniły się.
Ale te słowa spełniają się nie w wymiarze historii Izraela, lecz
w sferze Ŝycia duchowego tych, którzy zaufali Bogu. Dłoń BoŜa
ochrania lud BoŜy, wyznający wiarę w Syna BoŜego, Jezusa Chrystusa. Bóg wzniósł wokół swojego ludu mur zbawienia. Na pierwszy rzut oka to niepozorny mur, nie przypominający ani murów staroŜytnego Jeruzalem, ani potęŜnych murów średniowiecznych zamków. Jest nim krzyŜ Chrystusa. Kto znajduje się w jego cieniu moŜe się czuć bezpiecznie.
KrzyŜ Chrystusa nie zawsze chroni wierzących przed nieszczęściami fizycznymi, zmiennością losu, cielesnym cierpieniem, ale
daje pokój wewnętrzny, budzi pewność, Ŝe w nim jest zbawienie.
Z krzyŜem związane jest zbawienie, bowiem na nim zawisnął Jezus Chrystus i na nim umarł dla naszego zbawienia. Nie jest on
oręŜem walki, ale spokojną przystanią, do której moŜe przycumować kaŜdy w łodzi swojego Ŝycia. KrzyŜ jest bramą do chwały
zbawienia wiecznego. Amen.
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Przyjmiesz mnie do chwały
Prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do
chwały.
Ps 73,24
Autor psalmu 73, z którego pochodzą powyŜsze słowa, zastanawia się nad problemem cierpienia. Psalmista dostrzegał, Ŝe wielu ludziom niesprawiedliwym, nie kroczącym drogą bojaźni BoŜej,
powodzi się dobrze, wielu zaś ludzi sprawiedliwych, kochających
się w przykazaniach BoŜych cierpi niedostatek i jest prześladowanych. Czy Bóg jest niesprawiedliwy, jeśli dopuszcza do takiej sytuacji? Psalmista wyklucza myśl, Ŝe Bóg błogosławi niesprawiedliwym, a zapomina o sprawiedliwych. Ale dlaczego dzieje się taka
niesprawiedliwość? Psalmista nie mogąc pojąć przyczyny zaobserwowanej przez siebie sytuacji, wyznaje, Ŝe dopóki nie dotarł do
tajemnicy BoŜej, był głupi i nierozumny (Ps 73,22). Ostatecznie
kaŜdemu zostanie odpłacone w zaleŜności od postępowania. Sprawiedliwym zostanie okazana łaska, niesprawiedliwi poniosą karę.
Psalmista był przekonany, Ŝe Bóg prowadzi go przez Ŝycie i dlatego moŜe oczekiwać nagrody u Boga.
Tajemnicze są słowa psalmisty. Wydaje się, Ŝe naleŜał on do
grona ludzi, którzy Ŝywili w sercu swoim nadzieję, Ŝe unikną szeolu, a więc nie wkroczą do krainy śmierci. Podobną nadzieję miał
św. Paweł, kiedy pisał: „Dla mnie Ŝyciem jest Chrystus, a śmierć
zyskiem, a jeśli Ŝycie w ciele umoŜliwi mi owocną pracę, to nie
wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga: pragnę
rozstać się z Ŝyciem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej” (Flp 1,
21-23).
WaŜne jest abyśmy taką nadzieją Ŝyli. Krzewi się ona wszędzie
tam, gdzie ludzie związali się na zawsze z Chrystusem, naśladują
Go i dla Niego Ŝyją, gdzie wierzący mogą za psalmistą powiedzieć:
„PrzecieŜ jam zawsze z tobą; Tyś ujął prawą rękę moją” (Ps 73)
oraz wyznać za apostołem Pawłem: „Jeśli Ŝyjemy, dla Pana Ŝyjemy; jeśli umieramy, dla Pana umieramy; przeto czy Ŝyjemy, czy
umieramy, Pańscy jesteśmy” (Rz 14,8). Amen.
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Bóg spełnia swe obietnice
Nie zawiodła Ŝadna dobra obietnica, jaką uczynił Pan domowi
izraelskiemu. Spełniły się wszystkie.
Joz 21,45
Lud izraelski powrócił z egipskiej niewoli do kraju ojców, do obiecanej ziemi. Droga z ziemi egipskiej niewoli do Kanaanu była długa
i cięŜka. Izraelici powinni byli się cieszyć z tego, Ŝe mogą oglądać
ziemię Abrahama, Izaaka i Jakuba i być za to Bogu wdzięczni.
Tymczasem nie wszyscy byli zadowoleni i nie wszyscy słuŜyli Bogu, Wybawicielowi. Jozue, następca MojŜesza widząc niewierność
i niewdzięczność ludu, zwołał przedstawicieli wszystkich plemion
do Sychem, przypomniał im, Ŝe „nie zawiodła Ŝadna dobra obietnica, jaką uczynił Pan domowi izraelskiemu” i postawił im pytanie:
„Komu chcecie słuŜyć?”
Często nie pamiętamy o naszych dobroczyńcach. Nie pamiętamy o tych, którzy nam pomagali i wyświadczali dobro. Nie pamiętamy o naszych nauczycielach, którzy mieli cierpliwość nad nami,
o naszych duszpasterzach, którzy głosili nam słowo BoŜe, o przypadkowo spotkanych ludziach, którzy podali nam dłoń. Przede
wszystkim nie zawsze pamiętamy o Bogu, dzięki któremu Ŝyjemy,
który obdarzył nas w Chrystusie zbawieniem, który w mrocznych
chwilach naszego Ŝycia podał nam łaskawą dłoń. A przecieŜ wszystkie obietnice, które dał nam Bóg spełniają się. Apostoł Paweł pisał
do Kościoła w Koryncie: „Obietnice BoŜe, ile ich było, w nim znalazły swoje «Tak»; dlatego teŜ przez niego mówimy «Amen» ku
chwale BoŜej” (2 Kor 1,20).
Najwspanialsza obietnica BoŜa, obietnica zbawienia zaczęła się
spełniać, kiedy w Betlejem narodził się Chrystus i anioł powiedział
do pasterzy: „Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką,
która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyŜ dziś narodził się
wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym”
(Łk 2,10.11). Zbawienie spełniło się i zostało nam dane, kiedy ukrzyŜowany Chrystus na Golgocie powiedział: „Wykonało się!”. Amen.
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Ufaj, synu
Ufaj, synu, odpuszczone są grzechy twoje.
Mt 9,2b
Jedna z ewangelicznych historii rozpoczyna się od słów: „Przynieśli mu sparaliŜowanego, leŜącego na łoŜu. A gdy Jezus ujrzał
wiarę ich, rzekł do sparaliŜowanego: Ufaj, synu, odpuszczone są
grzechy twoje”. Wiara prowadziła przyjaciół sparaliŜowanego do
Jezusa. Ich decyzja była modlitwą, prośbą skierowaną do Jezusa
o uzdrowienie chorego. Musiała to być wielka wiara, skoro na jej
podstawie Jezus odpuścił sparaliŜowanemu grzechy. Ale potrzebna teŜ była wiara sparaliŜowanego. Pan Jezus bowiem powiedział
do niego: „Ufaj, synu, odpuszczone są grzechy twoje”.
ZauwaŜmy, Ŝe sparaliŜowanemu najpierw odpuszczone zostały
grzechy, następnie Jezus zaŜądał od niego ufności i uzdrowił go.
Bóg wyprzedza nasze prośby i działania. Bóg realizuje nasze pragnienia, zanim my cokolwiek dobrego pomyślimy lub uczynimy. On
zawsze wyprzedza nas o krok.
Bardzo waŜne jest w jakim Ŝyjemy środowisku, jacy otaczają
nas ludzie. Ze względu na wiarę naszych bliźnich, wiele dobrego
moŜe dziać się w naszym Ŝyciu, jak stało się to w przypadku sparaliŜowanego. Wiara rodziców moŜe ustrzec od złego ich dzieci. Ze
względu na wiarę rodziców i opiekunów Bóg oczyszcza ich od grzechów. Wiara przyjaciół moŜe nas uchronić od upadku. Wiara tych,
z którymi się spotykamy wytycza drogę naszego Ŝycia. Dlatego
psalmista Pański pisał: „Szczęśliwy mąŜ, który nie idzie za radą
bezboŜnych ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada
w gronie szyderców” (Ps 1,1).
WaŜne teŜ jest, abyśmy zanim wejdziemy w jakieś środowisko,
najpierw pomyśleli o tym, co dla niego i dla mnie jest istotne i waŜne.
Jeśli mi się wydaje, Ŝe ktoś jest moim przyjacielem, to jeszcze
nie oznacza, Ŝe jest on dla mnie rzeczywiście przyjacielem. Najpewniejszym przyjacielem jest Chrystus, który miłuje kaŜdego bez
wyjątku, kaŜdemu śpieszy z pomocą i odpuszcza grzechy. Ale ten
Przyjaciel Ŝąda od nas ufności i wiary. Amen.
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Odpocznienie dla ludu BoŜego
Pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu BoŜego.
Hbr 4,9
śycie chrześcijanina jest pielgrzymką pod przewodnictwem Jezusa Chrystusa, Syna BoŜego, Arcykapłana, który połoŜył za nas
na Golgocie swoje Ŝycie. Tak widzi i definiuje chrześcijańskie Ŝycie
autor Listu do Hebrajczyków.
Nasza pielgrzymka pod przewodnictwem Chrystusa jest podąŜaniem śladem Chrystusa do odpocznienia, do niebiańskiej Ojczyzny, przed oblicze Boga. To odpocznienie przygotowane jest przez
Boga dla tych, którzy wytrwale kroczą drogą wyznaczoną przez
Niego. Bóg po wszystkich pracach swoich – pisze autor 1. rozdziału 1. Księgi MojŜeszowej – odpoczął, człowiek zaś odpoczywa po
trudzie dnia codziennie. Ale dla wierzących jest przygotowane odpocznienie wieczne. Trud chrześcijańskiego Ŝycia uwieńczony zostanie odpocznieniem od Boga i u Boga. Apostoł św. Paweł pisze:
„Wiemy, Ŝe jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie
rękoma zbudowany, wieczny. Dlatego teŜ w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba” (2 Kor 5,1.2).
„Pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu BoŜego”. Autor Listu
do Hebrajczyków myśli nie o pojedynczych wyznawcach Chrystusa, ale o całym ludzie BoŜym. Kościół jest zgromadzeniem pielgrzymów. W Kościele pielgrzymujący lud BoŜy, zgromadzony wokół Arcykapłana, Jezusa Chrystusa, otrzymuje pokarm potrzebny
do posilenia i wzmocnienia, aby pielgrzymi nie upadli i nie zaniechali pielgrzymki do odpocznienia. Pokarmem tym jest sam Chrystus. On jest Przewodnikiem i chlebem, Arcypasterzem i wodą
Ŝycia. Oprócz Niego nie ma innego przewodnika. Nie ma obok
Niego większego nauczyciela (Mt 23,8.10). I chociaŜ autor Listu do
Hebrajczyków nakazuje patrzeć na przewodników wiary i naśladować ich (Hbr 13,7), to są oni nauczycielami i przewodnikami tylko
wtedy, kiedy sami naśladują Chrystusa. Amen.
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Upadek i łaska
Wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie, ale dar łaski przynosi
usprawiedliwienie z wielu upadków.
Rz 5,16
Zarówno Stary, jak i Nowy Testament mówi o grzeszności człowieka. ChociaŜ temat grzeszności człowieka zajmuje w refleksji
teologicznej św. Pawła istotne miejsce, to jednak nigdy nie jest
tematem samodzielnym. Zawsze jest on poruszany przez apostoła
Pawła w związku z nauką o łasce. Apostoł Paweł łączy z sobą dwa
tematy: grzeszny człowiek potrzebujący zbawienia oraz zbawieniem jest Chrystus. Według Pawła odkupienie człowieka polega na
wyzwoleniu z mocy grzechu i śmierci. A więc Pawłowe wypowiedzi
na temat grzechu i grzeszności człowieka naleŜy odczytywać w perspektywie chrystologicznej.
O powszechności grzechu i jego panowaniu nad ludźmi pisze
apostoł Paweł głównie w 5. rozdziale Listu do Rzymian począwszy
od 12. wiersza. W tym fragmencie nie chodzi jedynie o przedstawienie genezy grzechu oraz siły i mocy grzechu, który króluje nad
całą ludzkością, lecz głównie o zaświadczenie o łasce BoŜej, która
okazała się w Jezusie Chrystusie. Występująca w tym fragmencie
typologia Adam – Chrystus pozwoliła Pawłowi powiązać z sobą naukę o grzechu z nauką o zbawieniu, a więc ukazać zbawczą wolę
Boga na tle grzeszności człowieka.
Pierwszy człowiek, jako protoplasta całej ludzkości, przez swój
grzech spowodował, Ŝe cała ludzkość egzystuje w sytuacji naznaczonej grzechem, winą i śmiercią. Grzeszność jawi się zatem jako
los i przeznaczenie. KaŜdy człowiek uwikłany jest w spowodowaną
nie przez siebie sytuację i poddany jest mocy grzechu.
Człowiek bez Chrystusa podlega mocy grzechu, w Chrystusie
zostaje z niej uwolniony. Wraz z przyjściem Chrystusa, człowiek
obdarowany został łaską, która przynosi usprawiedliwienie.
Kto Ŝyje w Chrystusie, ten zostaje przez Boga odnowiony. „Tak
więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare
przeminęło, oto wszystko stało się nowe” (2 Kor 5,17). Amen.
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Bóg usprawiedliwia
KtóŜ będzie oskarŜał wybranych BoŜych? PrzecieŜ Bóg usprawiedliwia.
Rz 8,33
PowyŜsze słowa apostoła Pawła poprzedza jego wypowiedź,
która jest nie tylko kontekstem dla nich, ale przede wszystkim komentarzem. „CóŜ tedy na to powiemy? Jeśli Bóg z nami, któŜ przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go
za nas wszystkich wydał, jakŜeby nie miał z nim darować nam
wszystkiego ” (Rz 8,31.32).
Suwerenny Bóg dokonuje wyboru swoich wybranych, którym dana jest obietnica zbawienia. BoŜy wybór oznacza, Ŝe wybrani są
pod opieką BoŜą. Nie muszą się oni niczego obawiać. Bóg jest ze
swoim ludem, przeto przeciwnicy ludu BoŜego, Kościoła, prędzej
czy później doznają poraŜki. Jeśli Bóg nie oszczędził swojego Syna i wydał go za nas, aby nas zbawić, przeto Ŝadne przeciwności
nie zmienią okazanej nam łaski. „KtóŜ będzie oskarŜał wybranych
BoŜych?”. OskarŜyciele doznają klęski. Czy grzech zatriumfuje nad
łaską? Nie, bo Bóg dla Syna swojego usprawiedliwia wierzącego
grzesznika. „KtóŜ będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł,
więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecieŜ
wstawia się za nami” (Rz 8,34).
Co znaczy, Ŝe Bóg nas usprawiedliwia?
Usprawiedliwienie jest darem, niczym nie zasłuŜonym. Bóg usprawiedliwia grzesznika, obdarzając go łaską. Wiarą bierzemy ten
BoŜy dar. Wiara nie jest zasługą, ale wyciągniętą dłonią duszy, która moŜe uchwycić wyciągniętą dłoń Boga.
Usprawiedliwienie jest szatą sprawiedliwości Jezusa Chrystusa,
którą Chrystus zakrywa naszą grzeszność. A więc nie stajemy się
sprawiedliwi dzięki naszej zasłudze, lecz dzięki łasce. Darowana
nam sprawiedliwość naszego Zbawiciela, Chrystusa, zobowiązuje
nas do sprawiedliwego Ŝycia, a więc do Ŝycia w wierze, która codziennie powinna owocować w dobroć, miłość, wierność, w poszanowanie okazywane naszym bliźnim. Usprawiedliwienie jest darem, który zmienia Ŝycie. Amen.
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Zawsze się dzielić
Kto ma dwie suknie, niechaj da temu, który nie ma, a kto ma Ŝywność, niech uczyni podobnie.
Łk 3,11
Anioł Pański zapowiadając kapłanowi Zachariaszowi narodzenie syna, powiedział: „Wielu teŜ spośród synów izraelskich nawróci
do Pana, Boga ich. On to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku
rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy” (Łk 1,
16.17).
Jan, syn Zachariasza, zwany Chrzcicielem, kiedy nadeszła odpowiednia pora, przygotowując objawienie obiecanego w Izraelu
Mesjasza, wzywał do pokuty. Wielu gromadziło się wokół niego.
Niektórzy pytali: Co mamy czynić? Między innymi Jan powiedział
do pytających: „Kto ma dwie suknie, niechaj da temu, który nie ma,
a kto ma Ŝywność, niech uczyni podobnie”. Ta rada znaczy: Nie
gromadźcie tylko dla siebie, ale chciejcie widzieć potrzeby bliźnich.
Okazujcie im miłosierdzie, przychodźcie potrzebującym z pomocą.
To, co Bóg nam daje dzięki naszej pracy, nie jest tylko nasze.
Darami BoŜymi powinniśmy się dzielić. To nie są wielkie wymagania, które by nas przerastały. A jednak czasem tak trudno jest nam
je spełnić.
Dlaczego tak jest? Jest tak dlatego, Ŝe więcej miłujemy siebie
aniŜeli naszych bliźnich. A przecieŜ – zgodnie z wymaganiami słowa BoŜego – powinniśmy ich miłować jak siebie samych. Miłość
jest niepodzielna. Miłujesz siebie, miłuj teŜ bliźniego, jak siebie
samego. Miłujesz bliźniego, miłujesz Chrystusa.
Jezus Chrystus, nasz Pan, powiedział w przypowieści o sądzie
ostatecznym: „Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście
jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” oraz:
„Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu
z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście” (Mt 25,40.45). Amen.
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Jezus otwiera oczy
Ulitował się tedy Jezus, dotknął ich oczu i [niewidomi] zaraz przejrzeli, i poszli za nim.
Mt 20,34
Ludzi chorych traktowano w przeszłości inaczej aniŜeli dzisiaj.
ChociaŜ narzekamy na słuŜbę zdrowia, to jednak powinniśmy Bogu dziękować, Ŝe mamy taką, a nie jak 50, czy 100 lat temu. 2 tysiące lat temu w ogóle nie było zinstytucjonalizowanej słuŜby zdrowia, chociaŜ byli lekarze, lecz z bardzo małą wiedzą. Ale ile było
ludzi, którzy mieli pieniądze, aby skorzystać z porady lekarza?
Zapewne niewielu. Medycyna dawniej była teŜ bezradna wobec
wielu dolegliwości i chorób.
Jeśli gdzieś pojawił się cudotwórca, chorzy śpieszyli do niego.
A jeśli ktoś leczył za darmo, wtedy śpieszyły do niego tłumy. Jezusa początkowo uwaŜano za Mesjasza dlatego, Ŝe jak nikt dotąd nie
leczył chorych, dla których właściwie nie było ratunku. Dla dwóch
niewidomych z Jerycha wielkim szczęściem było, Ŝe przez miasto
przechodził Jezus, o którym wszyscy mówili, Ŝe uwalnia ludzi od
wszelkich chorób. Krzycząc głośno prosili Jezusa o uzdrowienie.
A Jezus usłyszawszy ich wołanie, uzdrowił ich.
Dzisiaj wiele chorób oczu jest uleczalnych. Kliniki oferują róŜne
usługi. Lekarzy w nich pracujących nie uwaŜa się za cudotwórców,
chociaŜ często mówi się o jakimś lekarzu, Ŝe ma „złote ręce”. Coraz
mniej mamy ludzi z wadami wzroku, chociaŜ – i nie ma w tym przesady – coraz więcej jest ludzi, którzy poraŜeni są ślepotą duchową.
Wielu ludzi nie potrafi właściwie ocenić sytuacji. Wielu nie dostrzega
zmian, które wokół nas się dzieją. Wielu z nas ślepo dąŜy do jakiegoś celu, nie zastanawiając się, czy jest on godny i czy warty naszych wysiłków. Wielu brnie w przepaść i zgubę. Wielu omamionych
nie dostrzega przy sobie Boga, w którego wiara jest ratunkiem. Jesteśmy ślepi, lecz inaczej ślepi aniŜeli uzdrowieni przez Jezusa.
Oczy ślepych z Jerycha były „zamknięte”, ale „widziały” w Jezusie
ratunek.
Prośmy Jezusa, aby otworzył nasze oczy i pozwolił nam zobaczyć, co słuŜy naszemu zbawieniu. Amen.
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Imię, przez które jesteśmy zbawieni
Nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma Ŝadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy
być zbawieni.
Dz 4,12
Jest tylko jedno Imię, w którym jesteśmy zbawieni. „Nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma Ŝadnego innego imienia
pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni”.
Jest tylko jeden Pośrednik zbawienia. „Jeden jest Bóg, jeden
teŜ pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus,
który siebie samego złoŜył jako okup za wszystkich, aby o tym
świadczono we właściwym czasie” ( 1 Tm 2,5.6).
Jest tylko jedno Imię, w którym Bóg okazuje nam łaskę. „Jeśli
przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitsza
okazała się dla wielu łaska BoŜa i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa” (Rz 5,15).
Jest tylko jedno Imię, w którym jesteśmy usprawiedliwieni. „Jak
przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak teŜ przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło
dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku Ŝywotowi. Bo jak przez
nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami,
tak teŜ przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia” (Rz 5, 18.19).
Jest tylko jedno Imię, na które zginają się kolana. „Bóg wielce
go wywyŜszył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie
imię. Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na
ziemi, i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, Ŝe Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca” (Flp 2,9-11).
Kto szuka łaski, usprawiedliwienia i zbawienia poza Chrystusem
jest na błędnej drodze. Kto zgina kolana, lecz nie przed Chrystusem, Synem BoŜym, powinien się zastanowić, czy nie jest bałwochwalcą. Amen.
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Szukajcie najpierw Królestwa BoŜego
Szukajcie najpierw Królestwa BoŜego i sprawiedliwości jego,
a wszystko inne będzie wam dodane.
Mt 6,33
PowyŜsze słowa poprzedza napomnienie Jezusa: „Nie troszczcie się o Ŝycie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani
o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie” To Ŝądanie naszego Pana dla współczesnego człowieka jest nieatrakcyjne, dziwaczne, nieŜyciowe. Chrystus domaga się czegoś, co współczesnemu człowiekowi wydaje się być nierealne, niemoŜliwe do przyjęcia, Chrystus bowiem domaga się od nas tego, bez czego człowiek nie moŜe się obejść, a więc domaga się zaniechania troski
o chleb powszedni, o dom i rodzinę.
„Szukajcie najpierw Królestwa BoŜego i sprawiedliwości jego”.
To nakaz troski, ale innego rodzaju, troski o inne wartości. ChociaŜ
Pan Jezus nie nazywa jej troską, to jednak tak ją nazwijmy. Nie
moŜemy biernie, bezczynnie oczekiwać na Królestwo BoŜe. Nie
jest ono wyłącznie wewnętrznym religijnym nastawieniem. Z nim
związane jest nieustanne działanie, ciągłe poszukiwanie dóbr Królestwa BoŜego. Dlatego teŜ Jezus przyrównał Królestwo BoŜe do
kupca poszukującego drogocennych pereł (Mt 13,45.46).
Poszukiwanie Królestwa BoŜego nie wyklucza naturalnego Ŝycia, zaspokajania podstawowych potrzeb naszego ciała. Pan Jezus nakazał nam modlić się: „Przyjdź Królestwo Twoje”, ale nieco
dalej: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Nauka zawarta w słowach: „Szukajcie najpierw Królestwa BoŜego i sprawiedliwości jego” streszcza się w słowach: wiele rzeczy i spraw jest
waŜnych, ale najwaŜniejsze jest szukanie Królestwa BoŜego.
„Odtąd jedno mam pragnienie w złej czy w dobrej dobie:
KaŜde serca mego drgnienie chcę poświęcić Tobie.
PomóŜ więc zwycięŜyć siebie,
W końcu daj dostąpić w niebie
Wiecznej szczęśliwości” (Ś.E. 223,4)
Amen.
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Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi
Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych,
którzy szczerym sercem są przy nim.
2 Krn 16,9a
Przekupstwo jest stare jak ludzka historia. Kronikarz opisuje sytuację, która miała miejsce za czasów judzkiego króla Asy. W Izraelu wówczas panował Basza, który obwarował Ramę, aby ludzie
z Izraela nie udawali się do Judy. Ale Asa wziął złoto i srebro ze
świątyni i posłał go do Damaszku, do króla Ben-Hadada, aby zerwał przymierze z Baszą i najechał jego królestwo. Kiedy Basza
zaniechał obwarowania, wówczas Asa nakazał rozebrać mury Ramy.
Postępowanie Asy rozgniewało Boga. Posłał więc Bóg do judzkiego króla proroka o imieniu Chanami, i nakazał powiedzieć królowi: „Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać
tych, którzy szczerym sercem są przy nim”. Asa zaufał Ben-Hadadowi, a nie Bogu, dlatego król judzki nie miał zaznać więcej pokoju.
Nic nie ujdzie oczom BoŜym. Pan przenika wszelkie ciemności.
Zna postępki wszystkich ludzi, widzi ich grzechy.
Ludziom wydaje się czasem, Ŝe to, co czynią w ciemności i po
kryjomu nigdy nie zobaczy światła dziennego. Knowania, szachrajstwa, przekupstwo polityków i urzędników – jak widzimy – prędzej
czy później wyjdzie na jaw. Opinia publiczna pozna je dzięki prasowym i telewizyjnym publikacjom.
Jeśli przed ludzkim okiem wiele złych i ciemnych spraw zostaje
ujawnionych, to tym bardziej nic się nie ukryje przed oczyma BoŜymi. Ale „Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi” nie tylko, aby
karać grzeszników, lecz aby pomagać i wspierać słabych, nieść
pomoc tym, którzy są szczerego serca i zawsze ufają Bogu.
„Kto los swój złoŜył w ręce Boga
I w Nim nadzieję swoją ma,
Nie dotknie tego Ŝadna trwoga,
Choćby nań spadła dola zła” (Ś.E. 680,1).
Amen.
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Kto mnie widział, widział Ojca
Odpowiedział Jezus [Filipowi]: Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca.
J 14,9
Niejednokrotnie ludzie Ŝyją obok siebie, a nie znają się. MoŜna
być bardzo blisko kogoś, a nie poznać jego charakteru, osobowości, tęsknot i dąŜeń. Uczniowie Jezusa chodzili za swoim Nauczycielem przez trzy lata, a nie wszyscy poznali, kim właściwie był
Jezus z Nazaretu. Czy wyznanie Piotra pod Cezareą Filipową:
„Tyś jest Chrystus, Syn Boga Ŝywego” (Mt 16,16) było dla wszystkich oczywiste i właściwe? Na to pytanie nigdy nie będziemy umieli
odpowiedzieć.
Rozmowa Jezusa z uczniami, którą relacjonuje ewangelista Jan
w 14. rozdziale swojej ewangelii, głównie słowa Jezusa skierowane do Filipa, zdają się wskazywać na to, Ŝe nie wszyscy poznali
kim jest ich Nauczyciel. Kiedy Jezus powiedział do uczniów, Ŝe
idzie do Ojca, aby przygotować tam miejsca, Filip powiedział: „Panie, pokaŜ nam Ojca, a wystarczy nam”.
Kto nie chciałby zobaczyć Boga! Spełnienie prośby Filipa wielu
ludziom pozwoliłoby uwierzyć. Ale – jak pisze ewangelista Jan –
„Boga nikt nigdy nie widział” (J 1,18). A jednak uczniowie, którzy
mieli oczy i serca otwarte, widzieli Ojca. Pan Jezus powiedział do
Filipa: „Kto mnie widział, widział Ojca”. Uczniowie patrząc na Jezusa, widzieli Ojca, bowiem Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego (Kol 1,15). Dlatego ks. M. Luter napisał, Ŝe Chrystus jest
obrazem ojcowskiego serca Boga, a więc, Ŝe na obliczu Jezusa
dostrzegamy zarówno chwałę, jak i miłosierdzie BoŜe.
Kiedy mamy społeczność z Chrystusem, mamy społeczność
z Bogiem. Kiedy modlimy się do Chrystusa, modlimy się do Boga.
W Chrystusie jest Bóg i przez Chrystusa mamy dostęp do Boga,
przeto niepotrzebni są pośrednicy. Kto potrzebuje pośredników,
zaciemnia obraz Boga. Kto poszukuje pośredniej drogi do Boga,
nie potrafi w pełni zrozumieć, co znaczą słowa naszego Pana: „Kto
mnie widział, widział Ojca”. Amen.
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Wyznawajcie grzechy jedni drugim
Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni.
Jk 5,16a
Według Autora Listu św. Jakuba poznajemy, Ŝe waŜnym elementem składowym chrześcijańskiej wiary jest pewność wiary i zaufanie pokładane w Bogu. Na końcu Listu dowiadujemy się jeszcze
o jednym elemencie składowym wiary, Jakub bowiem pisze: „Cierpi kto między wami? Niech się modli. Weseli się kto? Niech śpiewa
pieśni. Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru
i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; jeŜeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone:
Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni” (Jk 5,13-16).
W powyŜszych słowach chodzi o modlitwę wiary, a więc takŜe
o pewność wysłuchania. Jakub mówi o skuteczności modlitwy, a więc
roli wiary w uratowaniu chorego. Nie akt namaszczenia przywraca
zdrowie, lecz modlitwa. Jakub nie ma tu na myśli Ŝadnego magicznego działania. Uwypuklona jest tutaj sprawcza moc modlitwy, a więc
wiary, bowiem modlitwa bez wiary jest pustosłowiem. Wiara przynosi ratunek. Wiara czyni cuda. Wiara uzdrawia.
Nie wiemy czy w Kościołach Jakubowach wyznawano grzechy
na zgromadzeniu liturgicznym, czy teŜ jedni drugim wyznawali grzechy w domach, np.: przy okazji modlitwy za chorego. Jeśli grzechy
wyznawano podczas zgromadzenia, to mamy tu do czynienia ze
spowiedzią powszechną, jeśli zaś w domu chorego, to prawdopodobnie wyznanie grzechów miało miejsce wobec starszego Kościoła.
Ludzie ukrywają swoje grzechy. Nie otwierają się przed bliźnimi. Jakub mówi, Ŝe otwarcie się przed bliźnimi w niejednym wypadku pomaga w chorobie, w złym samopoczuciu, w rozterce
serca. Spowiedź jest dobrodziejstwem, kosztownym darem, z którego naleŜy korzystać. Amen.
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Wierny jest Pan
Wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego.
2 Tes 3,3
Wierność jest atrybutem Boga. Bóg jest wierny swojemu ludowi.
Dochowywał wierności potomkom Jakuba, chociaŜ oni nie zawsze
byli wierni swojemu Bogu. Bóg wierny jest swoim obietnicom. Nie
cofa danego słowa. Nie daje powodu do narzekania, Ŝe dane obietnice nie spełniają się. Apostoł Paweł pisał: „Obietnice BoŜe, ile ich
było, w nim [w Chrystusie] znalazły swoje "Tak"; dlatego teŜ przez
niego mówimy «Amen» ku chwale BoŜej” (2 Kor 1,20).
Bóg dał dowód swojej wierności w Chrystusie. W Nim spełniły się
wszystkie słowa BoŜe o pokoju, sprawiedliwości i zbawieniu. Postawiony na szczycie Golgoty krzyŜ, na którym umarł Jezus, jest znakiem BoŜej wierności. Na nim moŜemy budować swoje Ŝycie i z nadzieją oczekiwać na dzień powtórnego przyjścia Pana.
Apostoł pisze, Ŝe wierny jest Bóg, który nas utwierdzi i strzec
będzie. NaleŜy sądzić, Ŝe apostoł Paweł ma na myśli utwierdzenie
w wierze, nadziei i miłości, ale takŜe w zbawieniu i sprawiedliwości
darowanej nam w Chrystusie. Wierny Bóg strzec nas będzie takŜe
od zła, które chce opanować nasze Ŝycie społeczne, gospodarcze,
polityczne i rodzinne.
Budujmy więc naszą wiarę na wierności Boga. On jest skałą, na
której budując, nie zachwieje się nasze Ŝycie, nasz dom, nasze
przyjaźnie.
Na BoŜą wierność odpowiedzmy wiernością Bogu, naszemu
powołaniu, prawdzie BoŜej, Chrystusowi, który za nas umarł na
krzyŜu, aby dowieść wierności Boga i nas zbawić.
„Wiernym bądź, wiernym bądź
Do ostatnich Ŝycia dni
Prawdzie BoŜej, bez szemrania!
Zbawca dał Swe słowo ci;
DołóŜ chęci i starania,
Byś zwycięzcą zdołał przezeń być,
W Panu Ŝyć, w Panu Ŝyć!” (Ś.E. 768,1).
Amen.
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Pokój Chrystusa
Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja
wam daję. Niech się nie trwoŜy serce wasze i niech się nie lęka.
J 14,27
Szczęściem jest Ŝycie w pokoju. Gdzie niepokój wkrada się
w nasze Ŝycie, tam staje się ono cięŜkie, pełne obaw, lęku i pozbawione zostaje radości. Brak pokoju powoduje, Ŝe nie mamy
chęci do wypełniania naszych obowiązków i zadań.
ZbliŜające się rozstanie Jezusa z uczniami – jak pisze ewangelista św. Jan – budziło lęk i trwogę w sercach uczniów. ChociaŜ byli
ludźmi dojrzałymi, niejedno widzieli i doświadczyli w Ŝyciu, to jednak zadrŜało ich serce, kiedy Pan powiedział im o rozstaniu. Zastanawiali się: Co się stanie, kiedy zabraknie ich Nauczyciela? Jak
poukładają sobie Ŝycie? Co będzie z Królestwem BoŜym, które miało nadejść?
Uczniowie potrzebowali pociechy i wsparcia. Słowami pociechy
dla nich były słowa Jezusa: „Pokój zostawiam wam, mój pokój daję
wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoŜy serce
wasze i niech się nie lęka”.
Są takie chwile w Ŝyciu, Ŝe potrzebujemy pociechy. Są chwile,
w których oczekujemy wsparcia. Wsparciem i pociechą dla chrześcijanina jest słowo Chrystusa o wierności i opatrzności BoŜej, o nadziei na wieczne Ŝycie, o pokoju, który daje Bóg. „Pokój zostawiam
wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję”.
To nie są puste słowa. Jeśli je przyjmiemy do serca i zaufamy
Temu, które je wypowiedział, wtedy po niepokoju zapanuje w naszym Ŝyciu pokój, po burzy zaświeci słońce, po bólu nastąpi ulga,
po rozterkach i wątpliwościach pewność, Ŝe jest zbawienie dane
przez Boga.
„UfajŜe Bogu w kaŜdej swojej sprawie,
On cię opatrzy w biedzie twej łaskawie.
Zawierz pokornie prowadzeniu Jego,
On nie wypuści z rąk dziecięcia swego” (Ś.E. 698,5)
Amen.
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Bóg jest Bogiem Ŝywych
Nie jest On przeto Bogiem umarłych, ale Ŝywych. Dla niego bowiem wszyscy Ŝyją.
Łk 20,38
I „przystąpili do niego niektórzy saduceusze, zaprzeczający
zmartwychwstaniu, i zadali mu pytanie, mówiąc: Nauczycielu, MojŜesz napisał nam, Ŝe jeśli czyjś brat Ŝonaty umrze bezdzietnie,
powinien jego brat pojąć Ŝonę i wzbudzić potomstwo bratu swemu.
OtóŜ było siedmiu braci. I pierwszy, pojąwszy Ŝonę, umarł bezdzietnie. TakŜe i drugi, i trzeci pojął ją; i podobnie takŜe owych
siedmiu nie pozostawiło po sobie dzieci i pomarło. Wreszcie zmarła i ta niewiasta. OtóŜ, którego z nich Ŝoną będzie przy zmartwychwstaniu ta niewiasta? Wszak owych siedmiu miało ją za Ŝonę” (Łk 20,27-33). Ta opowiedziana przez saduceuszy historia jest
kontekstem dla słów Jezusa, które Duch Święty kładzie dzisiaj na
serca nasze.
Stronnictwo saduceuszów, do których naleŜeli głównie kapłani,
uwaŜali, Ŝe nie ma zmartwychwstania. Sądzili, Ŝe usidlą oni Jezusa, stawiając mu przed oczy sytuację kobiety, która była Ŝoną kolejno siedmiu braci.
Ale czy za granicę śmierci przeniesiona jest ziemska historia
ludzi? Czy Ŝycie wieczne będzie odwzorowaniem Ŝycia tu na ziemi? O tym nie pomyśleli saduceusze. Opowiedziana przez nich
historia nie obala wiary w zmartwychwstanie, bowiem Bóg w wieczności wszystko czyni nowym. Bóg jest Bogiem nie tylko Ŝywych,
tych, którzy pielgrzymują na tej ziemi, ale takŜe jest Bogiem tych,
których pielgrzymka juŜ się skończyła, którzy – jak pisze Autor
Listu do Hebrajczyków – doszli do przygotowanego odpocznienia.
Słowa Jezusa budzą nadzieję. Apostoł Paweł pisał do Koryntian: „Jeśli tylko w tym Ŝyciu pokładamy nadzieję w Chrystusie,
jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej poŜałowania godni. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem
tych, którzy zasnęli” (1 Kor 15,19.20). Amen.
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Wysławiajmy imię BoŜe!
Panie! Tyś moim Bogiem! Będę cię wysławiał i wielbił twoje imię,
gdyŜ dokonałeś cudów.
Iz 25,1a
To jest wyznanie i deklaracja. Prorok wyznaje: „Panie! Tyś moim
Bogiem!”. Deklaruje takŜe gotowość nieustannego wysławiania i uwielbiania BoŜego Imienia.
Jahwe jest Bogiem Izraela. Wybrał On sobie potomków Jakuba
na swój lud, a lud podczas zawarcia przymierza z Bogiem deklarował i przysięgał, Ŝe tylko Jahwe będzie oddawał cześć i chwałę.
KaŜdy Izraelita codziennie miał przed oczyma swoimi przykazanie:
„Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej,
z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie” (2 MŜ 20,
2.3). Nie mogło być inaczej w Ŝyciu proroka Izajasza.
Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, jako Bóg naszego Zbawiciela,
Jezusa Chrystusa, jest takŜe naszym Bogiem. Zmawiając wyznanie wiary: „Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela
nieba i ziemi” razem z Izajaszem wyznajemy: „Panie! Tyś moim
Bogiem!”. KaŜdego dnia, kaŜdej chwili powinniśmy pamiętać, Ŝe
mamy Boga, do którego moŜemy się zwracać i wołać do Niego,
jako do naszego miłosiernego i łaskawego Ojca: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie”. To smutne, Ŝe miliony ludzi na ziemi nie wie, lub
zapomina, Ŝe nad całym stworzeniem jest Bóg, ale takŜe miliony
ludzi pamięta – i to jest pocieszające – Ŝe oczy BoŜe są zwrócone
na tych, którzy się Go boją, wołają do Niego i wysławiają Iego Imię.
Izajasz pisze, Ŝe będzie wysławiał Imię BoŜe, bo Bóg czyni wielkie rzeczy i cuda. Jeśli Izajasz chce za cuda BoŜe wielbić Boga, to
przede wszystkim my powinniśmy to czynić, bowiem wiemy, Ŝe to
co Bóg obiecał, takŜe przez usta swojego Proroka, uczynił, a więc
dal nam zbawienie w Jezusie Chrystusie.
Wysławiajmy cuda BoŜe! Uwielbiajmy Boga, Ŝe w swoim Synu,
Jezusie Chrystusie dał nam zbawienie! Amen.
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Pan jest w swym świętym przybytku
Pan jest w swym świętym przybytku. Umilknij przed nim, cała ziemio!
Ha 2,20
Król Salomon podczas poświęcenia jerozolimskiej świątyni modlił się: „Lecz czy naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą cię ogarnąć, a cóŜ dopiero ten dom,
który zbudowałem? Wejrzyj na modlitwę swojego sługi i na jego
błaganie, Panie, BoŜe mój, wysłuchaj wołania i modlitwy, jaką twój
sługa zanosi dziś do ciebie” (2 Krl 8,26-28). Bóg jest ponad wszystkim, ale jeśli zechce moŜe ograniczyć swoją wszechobecność i być
tam, gdzie zechce być, a zarazem być wszędzie.
Izraelici wierzyli, Ŝe w jerozolimskiej świątyni zamieszkuje chwała
BoŜa. Prorok Izajasz widział w świątyni Pana „siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym” i słyszał śpiew serafinów: „Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały
jego” (Iz 6,3). Prorok zareagował wówczas w słowach: „Biada mi!
Zginąłem…, gdyŜ moje oczy widziały Króla, Pana Zastępów” (Iz 6,
5). Prorok Habakuk zaś pisze: „Pan jest w swym świętym przybytku. Umilknij przed nim, cała ziemio”.
My nie traktujemy naszych kościołów jak Izraelici jerozolimską
świątynię. Ale w naszych świątyniach głoszone jest słowo BoŜe.
W nich się modlimy i przyjmujemy sakramenty. To miejsca szczególne, jakby wyłączone ze zgiełku świata.
Jak się zachowujemy, wchodząc do kościoła? Widać ludzi skupionych i modlących się. Ale moŜna takŜe zobaczyć ludzi rozmawiających z sobą. O czym rozmawiają? Czy o słowie BoŜym? Czy
o świętości i miłosierdziu BoŜym? Raczej nie, bo na twarzach ich
nie ma skupienia. Wchodząc do Kościoła, pamiętajmy na słowa
proroka Habakuka: „Pan jest w swym świętym przybytku. Umilknij
przed nim, cała ziemio!”. Gdzie Pan przebywa ze swoim słowem,
tam usta powinny milczeć, a serce słuchać Pana. Amen.
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Nie bój się!
Ty, Panie, prowadziłeś moją sprawę, wybawiłeś moje Ŝycie.
Tr 3,58
Księga Trenów składa się z kilku pieśni Ŝałobnych. Znajdują się
w niej lamentacje nad losem zburzonej Jerozolimy, ale takŜe narzekania skrzywdzonych i gnębionych ludzi. Autor powyŜszych słów był
prześladowany. Wrogowie pragnęli jego śmierci. Wspomina on
cięŜkie dla siebie chwile: „Polowali na mnie ustawicznie jak na ptaka
ci, którzy bez powodu są moimi nieprzyjaciółmi. Do milczenia chcieli
mnie przywieść na Ŝywo w dole i zarzucali mnie kamieniami. Woda
dosięgała mojej głowy, pomyślałem: Zginąłem” (Tr 3, 52-54).
Dzięki wierze i modlitwie nastąpiła odmiana losu. „Wzywałem
twojego imienia, Panie, z głębokiego dołu. Wysłuchałeś mojego
głosu. ZbliŜyłeś się do mnie, gdy cię wzywałem. Mówiłeś: Nie bój
się! Ty, Panie, prowadziłeś moją sprawę, wybawiłeś moje Ŝycie”
(Tr 3,55-58).
Sytuacja autora słów: „Ty, Panie, prowadziłeś moją sprawę, wybawiłeś moje Ŝycie” powtarza się w niejednym ludzkim Ŝyciu. Mamy wrogów, którzy pragną naszego upadku i naszej zguby. Są
ludzie, którzy nie Ŝyczą nam dobrze. Najchętniej pozbawiliby nas
głosu i moŜliwości obrony.
Jeśli mamy wiarę, to moŜemy mieć nadzieję, Ŝe nie zostaniemy
pokonani i powaleni. Apostoł Paweł pisał: „Zewsząd uciskani, nie
jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni,
prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani,
zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i Ŝycie Jezusa
na ciele naszym się ujawniło” (2 Kor 4,8-10). Bóg jest sprawiedliwy
i przychodzi z pomocą, podaje dłoń, wydobywa z nieszczęścia.
Bóg patrzy na naszą drogę Ŝycia i prowadzi naszą sprawę. Wybawia i daje nowe Ŝycie.
„Bóg wierny jest! Na pieczy swojej ma / od wieków duszę mą.
Jedyny cel, pragnienie jedno zna, / by wyratować ją.
Omywa wszystkie grzechy moje, w Chrystusie darzy mnie pokojem;
Bóg wierny jest, Bóg wierny jest!” (Ś.E. 660,3).
Amen.
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Nasyć nas o świcie łaską swoją!
Nasyć nas o świcie łaską swoją, abyśmy się weselili i radowali
przez wszystkie dni nasze!
Ps 90,14
Kiedy po nocnym spoczynku otwieramy oczy i rozpoczynamy
nowy dzień Ŝycia, myślimy o tym, co nas w nim spotka i czy zdołamy wykonać wszystko, co mamy zaplanowane. Czy sięgamy
wtedy po słowo BoŜe i czy w modlitwie wołamy do Boga? Ktoś
moŜe teraz powiedzieć: Nie mam na to czasu. Ale niewiele trzeba
czasu, aby westchnąć do Boga, podziękować Mu za spokojny spoczynek i za nowy dzień.
Psalmista Pański o poranku wołał do Boga: „Nasyć nas o świcie
łaską swoją, abyśmy się weselili i radowali przez wszystkie dni
nasze!”. Z radością i w dobrym nastroju rozpoczynamy dzień, kiedy rano wita nas jasne słońce i bezchmurne niebo. Z ochotą wtedy
idziemy do pracy, a jeśli zostajemy w domu, bez ociągania zabieramy się do porządków, do pracy w ogrodzie lub przy domowym
biurku.
Znacznie więcej radości i ochoty do działania powinniśmy mieć
wówczas, kiedy świadomi jesteśmy, Ŝe wraz z nowym dniem Bóg
obdarza nas nową łaską, która pozwala nam zapomnieć to, co
w przeszłości nas smuciło i było dla nas cięŜarem oraz mieć nadzieję, Ŝe oto Bóg wszystko czyni nowym, Ŝe daje siłę do działania, i Ŝe poszczęści się nam na naszej drodze.
BoŜa łaska budzi radość i nadzieję, bo łaska jest pochyleniem
się Boga nad nami, jest uśmiechem Boga, światłem, które rozprasza mroki niepewności, bojaźni i zniechęcenia.
Kiedy z powodu swojej choroby apostoł Paweł prosił Pana, aby
odstąpił od niego, wtedy usłyszał słowa: „Dość masz, gdy masz
łaskę moją” (2 Kor 12,9).
„Bóg z łaski ten grzeszny świat tak umiłował,
śe Syna miłego na okup zań dał.
NajdroŜszy skarb serca Bóg zaofiarował,
By grzeszny miał w niebie wieczysty swój dział” (Ś.E. 631,1)
Amen.
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Dla kaŜdego odpuszczenie grzechów
O nim [Chrystusie] świadczą wszyscy prorocy, iŜ kaŜdy, kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię jego.
Dz 10,43
To fragment mowy wygłoszonej przez apostoła Piotra w domu
Korneliusza, setnika kohorty rzymskiej, stacjonującej w Cezarei.
Korneliusz na skutek widzenia, posłał po Piotra, aby przyszedł do
jego domu. Piotr, wysłuchawszy Korneliusza, zwiastował mu Chrystusa i zbawienie dane przez Boga ludziom w Chrystusie. Setnik
z Cezarei uwierzył w Chrystusa. Zstąpił teŜ na niego Duch Święty,
dając przez to jawny znak, Ŝe droga prowadząca do Chrystusowego Kościoła jest otwarta dla wszystkich.
Wydarzenia w domu Korneliusza miały przełomowe znaczenie
w apostolskim Kościele Chrześcijańskim. Dla Piotra stało się oczywiste, Ŝe Bóg nie ma względu na osobę, Ŝe wszyscy są BoŜy i za
wszystkich ludzi na Golgocie umarł Chrystus. W domu Korneliusza
chrześcijaństwo wyraźnie wkroczyło na drogę, która prowadziła do
umocnienia się uniwersalistycznej idei w Kościele Chrystusa. „KaŜdy, kto w niego [w Chrystusa] wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię”. Apostoł Paweł ideę uniwersalizmu chrześcijaństwa ubrał w słowa: „Nie masz śyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz męŜczyzny ani kobiety; albowiem wy
wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście
Chrystusowi, tedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami
według obietnicy” (Ga 3,28).
Powinniśmy być dumni z tego, Ŝe od samego początku idea
uniwersalistyczna zagościła w chrześcijańskim Kościele. Czasem
o niej zapominano w Kościele. Ale ona nigdy nie umarła i nie moŜe
umrzeć. Kościół jest otwarty dla wszystkich: Greków i śydów, białych i czarnych, męŜczyzn i kobiet. Wszyscy przez Chrystusa mają
dostęp do Boga i wszyscy wierzący w imieniu Jezusa Chrystusa
dostępują odpuszczenia grzechów i z ręki miłosiernego Boga
otrzymują zbawienie. Amen.
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Nadzieja, która jest przed nami
My, którzy ocaleliśmy, mieliśmy mocną zachętę do pochwycenia
leŜącej przed nami nadziei.
Hbr 6,18b
Autor Listu do Hebrajczyków chce, abyśmy byli otwarci na przyszłość, ale nie tą mierzoną godzinami, dniami i latami. Chrześcijanin nie jest schizofrenikiem, nie ma rozdwojonej jaźni, nie jest rozdarty wewnętrznie, przynajmniej być nie powinien, przede wszystkim jednak powinien być otwarty na przyszłość, którą określa jego
wiara. To otwarcie na przyszłość określoną przez wiarę nazywamy
chrześcijańską nadzieją.
Chrześcijańska nadzieja nie jest złudzeniem. Ona „leŜy przed
nami”, a więc musi być potraktowana przez nas jako coś realnego,
rzeczywistego, ku czemu podąŜamy, co da się osiągnąć. Autor Listu do Hebrajczyków pisał: „Bóg, chcąc wyraźniej dowieść dziedzicom obietnicy niewzruszoności swego postanowienia, poręczył je
przysięgą”.
Nasza nadzieja oparta jest na poręce BoŜej. Jest nią śmierć
Chrystusa na krzyŜu oraz zmartwychwstanie UkrzyŜowanego. KrzyŜ
i pusty grób Chrystusa otwierają przed nami bramę wiecznego
Ŝycia u Boga, na które w nadziei nie tylko oczekujemy, ale – jak
pisze Autor Listu do Hebrajczyków – ku któremu pielgrzymujemy.
KrzyŜ i pusty grób Chrystusa w ogrodzie Józefa z Arymatei jest
zachętą do podjęcia pielgrzymki ku odpocznieniu, w czasie której
przewodnikiem dla nas jest zmartwychwstały Jezus Chrystus.
Zachęcani jesteśmy do pochwycenia nadziei zawsze, kiedy
wsłuchujemy się w słowo ewangelii o zbawieniu, bowiem „nadzieja
powstaje z rozwaŜania obietnicy i łaskawego miłosierdzia Boga,
jak to jest napisane w psalmie 25,6: «Pamiętaj, Panie, o miłosierdziu i łasce swojej, gdyŜ są one od wieków!»” (M. Luter). Amen.
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Radujcie i weselcie się
Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was
będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie!
Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie.
Mt 5,11.12
Pan Jezus nie obiecał swoim uczniom spokojnego, bez cierpień, zawsze pełnego sukcesów Ŝycia.
Być uczniem Jezusa znaczy naśladować Nauczyciela, a Nauczycielowi z Galilei złorzeczono, prześladowano Go i w końcu
przybito do krzyŜa.
Chrześcijańska droga związana jest z krzyŜem, tym, na którym
umarł Chrystus dla naszego zbawienia oraz z krzyŜem, który jest
znakiem cierpienia. KrzyŜ jest wpisany w nasze Ŝycie.
Od samego początku ludzie wierzący w Jezusa jako Mesjasza
byli prześladowani, złorzeczono im i oskarŜano o karygodne czyny.
Tak było w czasach rzymskich. Chrześcijanie oskarŜani o ateizm
i niemoralne Ŝycie, byli torturowani i zabijani. I tak działo się w róŜnych okresach historii Chrystusowego Kościoła. W dobie Reformacji Lutrowi i jego zwolennikom groŜono więzieniem i śmiercią dlatego, Ŝe głosili ewangelię o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. W dobie kontrreformacji wzajemnie siebie oskarŜano i czasem – głównie w okresie wojny 30-letniej – rozlewana była krew ludzi wierzących. Często działo się to w imieniu prawdy, o którą walczono mieczem.
śyjemy w XXI wieku, a ciągle wyznawcom Chrystusa złoŜeczy
się, mówi się o nich jako o ciemnogrodzie, jak o ludziach, którzy
nie umieją uŜywać rozumu. Na wielu miejscach w świecie chrześcijanie są prześladowani, torturowani i zabijani. Słowa Jezusa:
„Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was
będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie!
Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie”
ciągle są aktualne. Ale w tych słowach zawarta jest obietnica dla
prześladowanych. Prześladowani są bowiem błogosławieni. Amen.
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Bóg chlubą naszą
Chlubimy się w Bogu przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania.
Rz 5,11
Chlubimy się róŜnymi rzeczami i sprawami. Rodzice dumni są
ze swoich dzieci, jeśli one realizują ich plany i marzenia. Nieraz
dumni jesteśmy z naszych osiągnięć, ukończonych studiów, dobrze płatnej pracy, napisanej ksiąŜki, hodowanych przez nas zwierząt i roślin, z samochodu, domu itp.
Są ludzie, którzy chlubią się ze swoich dobrych uczynków i ze
swojej wiary. Owszem, naleŜy się chlubić z tego, co ma związek
z wiarą. NaleŜy się chlubić głównie łaską, którą Bóg okazuje ludziom oraz darowaną sprawiedliwością Chrystusa. Nie naleŜy się
jednak chlubić swoją poboŜnością „na rogach ulic”, jak to czynili
faryzeusze, ale w Bogu. Apostoł Paweł pisze: „Chlubimy się w Bogu przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przez którego teraz
dostąpiliśmy pojednania”, „Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój
mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki
któremu teŜ mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy,
i chlubimy się nadzieją chwały BoŜej” (Rz 5,1.2) oraz „Mam powód
do chluby w Chrystusie Jezusie ze słuŜby dla Boga. Nie odwaŜę
się bowiem mówić o czymkolwiek, czego Chrystus nie dokonał
przeze mnie, aby przywieść pogan do posłuszeństwa słowem i czynem” (Rz 15,17.18).
Są teŜ ludzie, którzy wzgardzili Kościołem i przyłączyli się do
róŜnych społeczności religijnych, w których mogą się wykazać, być
zauwaŜeni, zademonstrować swoją wiarę i dobre uczynki. Nie jest
to chluba w Bogu. Chlubić powinniśmy się z darów, które otrzymuje z ręki BoŜej, a nie z naszych osiągnięć. Ks. Marcin Luter pisał:
„Pewni siebie, fałszywi chrześcijanie, chlubiący się swoją wiarą,
spostrzegli, Ŝe oszukują samych siebie, głosząc fałszywą, próŜną
chwałę: Jestem ochrzczony, jestem chrześcijaninem i niczego więcej mi nie potrzeba itd. Powinni oni raczej starać się, by ich wiara
była dobrze ukorzeniona i ugruntowana, i próbować i upewniać się,
czy ona stoi mocno i przezwycięŜy ataki i nawałnice trwóg”. Amen.
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Zmaganie się z sobą
Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie
chcę, to czynię.
Rz 7,19
Apostoł Paweł w 19. wierszu 7. rozdziału Listu do Rzymian powtórzył myśl z poprzedniego wiersza: „Wiem, Ŝe nie mieszka we
mnie, to jest w ciele moim, dobro; mam bowiem zawsze dobrą
wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak”. Apostoł Paweł jednak –
wbrew pozorom – zawarł w tym wierszu w stosunku do wiersza
poprzedniego pewną nową treść. Powiada, Ŝe czyni to, czego nie
chce. Pragnienie dobra łączy się więc z niechęcią do zła. Człowiek
nie jest jednak tak bardzo zepsuty przez grzech, Ŝe nie ma w nim
zupełnie jakichkolwiek pozytywnych odruchów, pragnienia dobra.
Wydawać się moŜe, Ŝe apostoł Paweł mówi wyłącznie o sobie.
JednakŜe nie tylko, bowiem to co mówi o sobie, dostrzegamy
w Ŝyciu kaŜdego człowieka.
Ale czy to, o czym pisze Wielki Apostoł dotyczy człowieka bez
Chrystusa, czy teŜ człowieka, który doznał dobrodziejstwa łaski
darowanej w chrzcie? Apostoł Paweł w 7. rozdziale Listu do Rzymian nie pisze o Ŝyciu przed poznaniem Chrystusa. Jeśli opisany
stan dotyczyłby Ŝycia bez Chrystusa, to z 19. wiersza naleŜałoby
wysnuć wniosek, Ŝe pomimo upadku człowieka w grzech, tkwi
w nim jednak pewne dobro w postaci pragnienia dobra i nienawiści
do zła. JednakŜe nie moŜe nic uczynić, aby dobro realnie zaistniało w jego egzystencji. Ale jeśli mówi o Ŝyciu człowieka juŜ pod łaską chrztu, i tak właśnie jest, to i tak jest on bezsilny w walce
z grzechami. Czynienie dobra moŜliwe jest jedynie – jak to wynika
z innych słów apostoła Pawła – w Chrystusie i z Chrystusem.
„Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie” (Flp 2,
13).
Pan Jezus powiedział: „Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie a Ja w nim, ten wydaje wiele
owocu; bo beze mnie nic uczynić nie moŜecie” (J 15,5). Amen.
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Aby imię Chrystusa było uwielbione
[Modlimy się], aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było
uwielbione w was, a wy w nim, według łaski Boga naszego i Pana
Jezusa Chrystusa.
2 Tes 1,12
Jest wiele pieśni, które wielbią imię naszego Pana, Jezusa
Chrystusa. Wielbimy Chrystusa za Jego ewangelię, którą zwiastował swoim uczniom, i którą moŜemy krzepić nasze serca. Chwalimy naszego Pana za Jego zbawcze dzieło, za krzyŜ, śmierć na
Golgocie i za zmartwychwstanie. Uwielbiamy imię Chrystusa i śpiewamy:
„Imię Jezus wiecznie świeŜe, zniszczyć Go nie moŜe czas,
Więc Jezusa imieniowi niechaj śpiewa kaŜdy z nas.
W tym imieniu Ŝywot wieczny, wolność błoga z rajskich stron,
W Nim swą miłość niewymowną wszystkim nam objawił On” (Ś.E. 787,1).
Wielbienie imienia Jezusa Chrystusa jest dobrą i chwalebną rzeczą, ale Apostoł pisze, Ŝe modli się za Kościół w Tesalonice, za
wszystkich wierzących, aby w nich uwielbione zostało imię Chrystusa.
Co to znaczy? Powinniśmy się modlić o to, aby imię naszego
Pana wielbione było na całej ziemi, przede wszystkim zaś, aby
było uwielbione w nas, a więc aby przez nasze Ŝycie uwielbiony
był Chrystus. Słowa są waŜne, uwielbianie ustami jest niezbędne,
ale bardziej poŜądane jest uwielbienie Pana poboŜnym Ŝyciem.
CóŜ z tego, Ŝe pięknie śpiewany Panu, ale na co dzień nie widać
tego, Ŝe jesteśmy Chrystusowi i nie przynosimy owoców godnych
naszej świętej wiary w Chrystusa. śycie nasze powinno być pieśnią na cześć naszego Zbawiciela. Jeśli wiarą i Ŝyciem będziemy
wielbić imię naszego Pana, wtedy teŜ przez Boga zostaniemy
w Nim uwielbieni. Pan Jezus modlił się: „I wszystko moje jest twoje, a twoje jest moje i uwielbiony jestem w nich” (J 15,10).
Nie moŜemy zawieść naszego Pana. śyjmy tak, aby w nas uwielbione było imię naszego Zbawiciela! Amen.
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Nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie
Teraz nie ma Ŝadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie
Jezusie.
Rz 8,1
Słowo teraz nie wyznacza granicy pomiędzy rozdziałem 7. a 8.
Listu apostoła Pawła do Rzymian, lecz wskazuje na sytuację, która
zaistniała wraz z odkupieńczą ofiarą Syna BoŜego, Jezusa Chrystusa. Posiada więc znaczenie czasowe. Wiersz 1. rozdziału 8.
łączy się z dwoma ostatnimi wierszami 7. rozdziału. Teraz dzięki
Chrystusowi, chociaŜ ciągle grzech podnosi głowę, sytuacja ochrzczonego i wierzącego jest inna. Apostoł Paweł chce powiedzieć,
Ŝe człowiek nie musi się juŜ sam zmagać z grzechem, który w nim
mieszka. Jego wysiłki nie są bezowocne. Wraz z przyjściem Chrystusa wszystko się zmieniło. To, czego starotestamentowe prawo
nie zdołało uczynić, a więc przezwycięŜyć zła, to stało się w Jezusie Chrystusie, który przez swoją mękę i śmierć pokonał grzech
i uwolnił człowieka od tyranii grzechu. Człowiek nie musi juŜ czynić
tego, czego nienawidzi. Jeśli jest w Chrystusie, nie dosięga go juŜ
potępienie z powodu zła, które czyni. Kto jest w Chrystusie, nowym
jest stworzeniem. Apostoł Paweł powiada w 2. Liście do Koryntian,
Ŝe wszystko stało się nowe (2 Kor 5,17), Bóg bowiem w Chrystusie
świat sam z sobą pojednał. Człowiek stał się nowym stworzeniem,
pojednanym z Bogiem. Ochrzczony w imię Jezusa Chrystusa, powołany do słuŜenia sprawiedliwości (Rz 6,13), przyobleczony w Chrystusa (Ga 3,27; Rz 6,3), nie musi się obawiać odrzucenia i sądu.
Sprawiedliwość Chrystusa została przez wiarę zaliczona wierzącym.
Czy to oznacza, Ŝe wierzącym wszystko wolno? Apostoł Paweł
w 1. Liście do Koryntianin pisze o sobie: „Wszystko mi wolno, ale
nie wszystko jest poŜyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam
się niczym zniewolić” (1 Kor 6,12), nas zaś napomina: „Objawiła
się łaska BoŜa, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas,
abyśmy wyrzekli się bezboŜności i światowych poŜądliwości i na
tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i poboŜnie
Ŝyli” (Tt 2,11.12). Amen.
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Gliną jesteśmy
O, jak przewrotni jesteście! Tak jak gdyby moŜna garncarza stawiać na równi z gliną! Jak gdyby dzieło mogło mówić o swoim
twórcy: Nie on mnie stworzył, a garnek mówił o garncarzu: On nic
nie umie!
Iz 29,16
Kiedy prorok Izajasz pisał: „O, jak przewrotni jesteście!”, to nie
pisał o niczym nowym. Naród izraelski zawsze był krnąbrny i przewrotny. Sam Bóg powiedział o swoim ludzie, Ŝe jest to lud o twardym karku. Buntował się w czasach MojŜesza na pustyni, a w czasach Izajasza wielu Izraelitów, których działanie były ciemnością,
mówiło: „Kto nas widzi? Kto wie o nas?” (Iz 29,15).
Izajasz nie mógł zrozumieć takiego rozumowania niektórych
członków ludu, do którego sam naleŜał. Kto mówi: „Kto nas widzi?
Kto wie o nas?”, to jakby garncarz był równy naczyniu, które ulepił,
jakby garnek uwaŜał siebie za równego swojemu twórcy, jakby
wypalona glina mówiła o garncarzu: „On nic nie umie!”.
W świecie, w którym Ŝyjemy, niektórym ludziom wydaje się, Ŝe
nie ma Boga, a jeśli jest, to nic On nie widzi, nie dostrzega i nie
zna naszych dróg i postępków. Takie myślenie jest zaprzeczeniem
tego co mówi Pismo Święte oraz wielowiekowej tradycji teologicznej chrześcijaństwa. Wielu ludziom teŜ wydaje się, Ŝe wszystko
mogą i wszystko im wolno. Szermują hasłami wolności, zapominając, Ŝe wolność nie moŜe być usprawiedliwieniem grzechu, niemoralności i bandytyzmu.
„Kto nas widzi? Kto wie o nas?” Bóg nas widzie i Bóg wie o nas
wszystko. Jesteśmy BoŜym dziełem i nie mamy prawa stawiać się
na równi z Bogiem i domagać się takiej wolności, jaką jedynie Bóg
ma w swoim suwerennym działaniu. Apostoł Paweł pyta: „O człowiecze! KimŜe ty jesteś, Ŝe wdajesz się w spór z Bogiem? Czy
powie twór do twórcy: Czemuś mnie takim uczynił? Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, Ŝeby z tej samej bryły ulepić jedno
naczynie kosztowne, a drugie pospolite?” (Rz 9,20.21). Amen.
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Jedna ewangelia
Gdy was posłałem bez trzosa, bez torby, bez sandałów, czy brakowało wam czegoś? A oni na to: Niczego. On zaś rzekł do nich:
Lecz teraz kto ma trzos, niech go weźmie, podobnie i torbę, a kto
nie ma miecza, niech sprzeda suknię swoją i kupi.
Łk 22,35.36
Strategia w misji nie jest niezmienna. Kiedy Chrystus po raz
pierwszy wysłał uczniów swoich do palestyńskich wiosek i miast,
aby głosili nadejście Królestwa BoŜego, polecił im, aby niczego
z sobą nie zabierali. Godzien jest bowiem robotnik zapłaty swojej.
Ale kiedy Chrystus odszedł, uczniowie mają z sobą zabierać to, co
jest niezbędne. „Kto ma trzos, niech go weźmie, podobnie i torbę,
a kto nie ma miecza, niech sprzeda suknię swoją i kupi”. Strategia
misji jest zaleŜna od sytuacji, od czasu i miejsca misyjnej działalności Kościoła.
Niezmienna jest ewangelia, którą uczniowie Jezusa, Kościół
BoŜy musi zwiastować aŜ do końca świata i na wszystkich krańcach ziemi. Ewangelia nie podlega czasowi, chociaŜ moŜe zmieniać się sposób jej zwiastowania.
Inaczej wyglądała misja w dobie wielkich odkryć geograficznych, inaczej wygląda dzisiaj w krajach muzułmańskich, w Chinach
i w tzw. chrześcijańskiej Europie. W Europie misja jest rechrystianizacją. Kościół w Europie musi dzisiaj mieć odwagę zmierzyć się
z ateizmem, z ludźmi bez reszty pochłoniętymi zdobywaniem majątku, a takŜe z ludźmi nurzającymi się w moralnym brudzie. Ale
czy jest do tego przygotowany? Czy w ogóle ma jeszcze wolę walki o sprawę ewangelii i Królestwa BoŜego na ziemi?
Aby dziś prowadzić misję, trzeba nieć odpowiednie środki i zaplecze osobowe. Jednak przede wszystkim misyjny Kościół musi
być czysty i sprawiedliwy w swoim działaniu, wolny od wszelkiego
rodzaju podejrzeń, bogaty w miłość, wierność Bogu, przyodziany
w oręŜ wiary, pełen Ducha BoŜego, ze słowem BoŜym na ustach,
a nie z pustymi hasłami. Amen.
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Bóg dopomaga ku dobremu
Rzekł Bóg do Izraela w widzeniach nocnych, mówiąc: Jakubie!
Jakubie! A on odpowiedział: Oto jestem. Rzekł: Jam jest Bóg, Bóg
ojca twego! Nie bój się iść do Egiptu, bo tam uczynię cię wielkim
narodem.
1 MŜ 46,2.3
Po burzy świeci słońce. Po smutku przychodzi radość. Smutek
przeplata się z radością, niepokój serca z pokojem. Tak teŜ było
w Ŝyciu patriarchy izraelskiego Jakuba. Kiedy jego synowie pokazali mu skrwawione szaty Józefa, był przekonany, Ŝe Józef zginął,
i Ŝe nigdy juŜ go nie zobaczy. A jednak Józef Ŝył, chociaŜ droga
jego Ŝycia nie była prosta. Prowadziła od studni, do której wrzucili
go bracia, przez dom Putyfara, więzienie aŜ do wywyŜszenia
w domu faraona i do osiągnięcia wysokiej godności w Egipcie.
Patriarcha Jakub mógł po latach zobaczyć Józefa, ale lękał się
udać do Egiptu. Bóg przecieŜ obiecał jego dziadkowi, Abrahamowi,
Ŝe on i jego potomstwo otrzyma na własność ziemię, do której go
przyprowadził. Czy udając się do Egiptu nie pogardzi obietnicą
Boga?
Bóg przerwał wahanie Jakuba, kiedy powiedział do niego: „Nie
bój się iść do Egiptu, bo tam uczynię cię wielkim narodem”.
W Ŝyciu musimy podejmować róŜne decyzje. Od nich zaleŜy
nasze dalsze Ŝycie. Zastanawiamy się i nie wiemy jaką pójść drogą, która będzie dobra, a która moŜe okazać się niewłaściwa. Pójście po radę do wróŜki jest najgorszą z moŜliwych decyzji. KaŜdy
musi sam podjąć decyzję.
Powinniśmy prosić Boga, aby oświecił nasz umysł, natchnął odwagą i nadzieją, Ŝe na skutek naszej decyzji poszczęści się nam
w Ŝyciu, unikniemy cierpienia, upokorzenia, Ŝe osiągniemy sukces.
Apostoł Paweł pisał: „A wiemy, Ŝe Bóg współdziała we wszystkim
ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według
postanowienia jego są powołani” (Rz 8,28). Amen.

201

Lipiec

14 LIPCA

Bóg jest wierny
Co z tego, Ŝe niektórzy nie uwierzyli? CzyŜ niewierność ich zniweczy wierność BoŜą? Z pewnością nie! Wszak Bóg jest wierny.
Rz 3,34a
Apostoł Pański pisze, Ŝe Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli
zbawieni. Ale czy wszyscy ludzie uwierzyli? Czy wszyscy idą przez
Ŝycie, naśladując Chrystusa? Czy wszyscy w Bogu pokładają nadzieję? Nie. Ale to nie znaczy, Ŝe przez niewiarę niewierzących, Ŝe
przez nieposłuszeństwo nieposłusznych zniweczony zostanie BoŜy
plan zbawienia. Niewierność ludzka nie niweczy wierności BoŜej.
Nasza niewierność nie jest przeciwwagą wierności Wszechmogącego.
Człowiek niczego nie moŜe zmienić w BoŜych planach i postanowieniach. BoŜe decyzje i obietnice są nieodwołalne. Apostoł Paweł pisał do Kościoła w Rzymie: „Nieodwołalne są bowiem dary
i powołanie BoŜe” (Rz 11,29).
Nasza wiara i nadzieja moŜe budować się i rosnąć w siłę na
fundamencie wierności Boga. Jeśli Bóg jest wierny, to moŜemy być
pewni, Ŝe Jego obietnica zbawienia nie zostanie cofnięta. Jeśli
wszystko się zmienia w świecie, jeśli nie moŜemy być pewni, Ŝe
jutro wstaniemy, Ŝe pójdziemy do pracy, Ŝe spotkamy się z naszymi przyjaciółmi, to jednak stałość BoŜej miłości i wierności pozwala
nam mieć nadzieję, Ŝe dzięki niej mamy oparcie, Ŝe jest jednak coś
niezmiennego, na czym warto budować wiarę i Ŝycie.
Ochoczo i z radością śpiewajmy:
„Bóg wierny jest!
W ojcowskim sercu tym nie mieszka fałsz ni kłam.
Bóg wierny jest!
On w szczęściu, w razie złym jest Pomocnikiem nam.
Padnijcie wzgórza, ruńcie góry!
Pewniejszej nie znam juŜ podpory;
Bóg wierny jest!” (Ś.E. 660,1).
Amen.
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DąŜcie do pokoju i do uświęcenia
DąŜcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt
nie ujrzy Pana.
Hbr 12,14
Prorok Micheasz głosząc przyjście Mesjasza, wołał, Ŝe On będzie naszym pokojem. Kiedy przyszedł aniołowie nad polami betlejemskimi śpiewali: „Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi
pokój ludziom, w których ma upodobanie” (Łk 2,14). Autor Listu do
Efezjan, zapewniał, Ŝe Chrystus jest naszym pokojem (Ef 2,14).
W Liście do Hebrajczyków Apostoł zaś napomina: „DąŜcie do pokoju ze wszystkimi”.
Co znaczy dąŜyć do pokoju? Jeśli Chrystus jest naszym pokojem, to czy dąŜyć do pokoju nie znaczy, Ŝe naszą drogą Ŝycia jest
pokój? Na pewno tak, a to oznacza, Ŝe wszystko, co czynimy, powinniśmy czynić w imię Jezusa Chrystusa i wszystko to, co czynimy powinno być naśladowaniem naszego Pana, Księcia Pokoju.
Świat dąŜy do pokoju i o pokój walczy. Chrześcijanin zaś kroczy
drogą pokoju. Dla świata pokój jest celem. Ludzie wiary Ŝyją w pokoju, chociaŜ cierpią, są prześladowani i wyśmiewani. Pokój jest
stylem Ŝycia ludzi wiary. Pokój jest drogą, z której nie wolno nam
zboczyć.
Droga, której nie ma na mapie, a jednak wierzący powinni nią
chodzić codziennie, nazywa się Pokój. To droga miłości bliźniego,
poszanowania dla drugiego człowieka, droga przebaczania oraz
budowania wspólnoty dzieci BoŜych.
Apostoł takŜe napomina nas, abyśmy się uświęcali, bowiem bez
uświęcenia nikt nie moŜe zobaczyć Pana. Uświęcenie nie polega
na braniu udziału w poboŜnych praktykach, ale na codziennym
naśladowaniu Chrystusa, na poszukiwaniu prawdy i na Ŝyciu według prawdy BoŜego słowa. Duch Święty prowadzi nas do Chrystusa przez słowo ewangelii, którym się posługuje i uświęca nasze
Ŝycie. W Chrystusie jesteśmy uświęceni. W Chrystusie świat znajdzie dla siebie pokój. Chrystus jest nadzieją dla świata. Amen.
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Nie jesteśmy obcymi
Tak więc juŜ nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga.
Ef 2,19
Patriarcha Abraham, jego syn i wnuk byli przychodniami w Kanaanie. Dopiero ich potomkowie mieli odziedziczyć ziemię, do której Bóg polecił udać się Abrahamowi. Ze względu na to, Ŝe protoplaści Izraela byli w obcej ziemi przychodniami, ich potomkowie
z woli Boga musieli przyjaźnie odnosić się do kaŜdego cudzoziemca, który znalazł się na terenie Palestyny. W prawie jest bowiem
napisane: „Przychodnia nie będziesz gnębił ani uciskał, bo sami
byliście przychodniami w ziemi egipskiej” (2 MŜ 22,21). Izraelici
zobowiązani byli udzielić przychodniowi schronienie i nakarmić go.
Kto w czasach Starego Testamentu nie naleŜał do ludu wybranego, był obcym i przychodniem. Patrząc z perspektywy Izraela,
adresaci Listu do Efezjan byli obcymi i przychodniami. Ale ich sytuacja zmieniła się wraz z przyjściem Chrystusa, z Jego śmiercią
i zmartwychwstaniem. KrzyŜ naszego Zbawiciela pojednał podzieloną ludzkość. Jak pisze apostoł Paweł nie ma juŜ śyda ani Greka.
„Mur niezgody” pomiędzy Izraelem a pozostałymi ludźmi, poganami, został zburzony, a na fundamencie, którym jest Chrystus, Bóg
buduje sobie lud powołany do świętości.
My nie jesteśmy przychodniami, ale domownikami Boga. Domownik ma inne prawa aniŜeli przychodzień. Domownik cieszy się
ze swojego domu. Wszystkich domowników łączy miłość, serdeczność, poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialność za domowników.
Naszym domem jest Kościół, w którym powinna panować zgoda, prawda, troska o kaŜdego i szczera otwartość przed kaŜdym,
który się do niego zbliŜa.
Czy jesteśmy świadomi tego, Ŝe jesteśmy odpowiedzialni za
kaŜdą siostrę i brata w Chrystusie? Czy Kościół, do którego Bóg
nas powołał jest domem miłości i prawdy? Zadbajmy o to, aby tak
było! Amen.
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Ja jestem z tobą
Będą cię zwalczać, lecz cię nie przemogą, bo Ja jestem z tobą,
aby cię ratować – mówi Pan.
Jr 1,19
Kiedy Bóg powołał na swojego proroka Jeremiasza z Anatot,
był on jeszcze młodzieńcem. Prorok od samego początku był świadomy brzemienia, które Bóg połoŜył na jego ramiona i odpowiedzialności przed Bogiem za powierzone mu zadanie.
Jeremiasz nie chciał zostać prorokiem Pana. Był przekonany,
Ŝe jest za młody, i Ŝe zadanie, które mu Bóg powierza przerasta
jego siły i moŜliwości. Ale BoŜe powołania są nieodwołalne. Jeremiasz wymawiając się, był jednak świadomy, Ŝe nie moŜe Bogu
odpowiedzieć kategorycznie „Nie”, tym bardziej, Ŝe otrzymał obietnicę: „Będą cię zwalczać, lecz cię nie przemogą, bo Ja jestem
z tobą, aby cię ratować”.
Jesteśmy powołani przez Boga. Bóg podczas naszego chrztu
w imię Jezusa Chrystusa pochylił się nad nami i dał nam obietnicę
łaski i zbawienia. Wyciągnął do nas swoją dłoń i nas prowadzi. I mamy prawo wołać:
„Za rękę weź mnie, Panie, i prowadź sam,
AŜ dusza moja stanie u niebios bram,
Bez Ciebie ani kroku nie zrobię, nie!
Stań Ty u mego boku I prowadź mnie” (Ś.E. 513,1).
Słowa BoŜe skierowane do Jeremiasza podczas jego powołania spełniły się. Zwalczano go róŜnymi sposobami. Ale Bóg nie
opuścił swojego sługi, chociaŜ nieraz wydawało się Jeremiaszowi,
Ŝe jest inaczej, Ŝe jest osamotniony.
Wszystkie obietnice nam dane, spełnią się, bowiem Bóg jest
wierny i prawdomówny. W niedoli z ufnością moŜemy śpiewać:
„Niech ufam Twojej mocy w najgorszy czas:
Ty wiedziesz i wśród nocy do celu nas.
Za rękę weź mnie, Panie, i prowadź sam,
AŜ dusza moja stanie u niebios bram” (Ś.E. 513,3).
Amen.
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NajwaŜniejsze cele
DąŜmy więc do tego, co słuŜy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu.
Rz 14,9
DąŜenia i pragnienia ludzi są róŜne, nie muszą być i nie są identyczne. KaŜdy stawia przed sobą inne cele i wszelkimi sposobami
je realizuje. Raz są one bardziej szlachetne, innym razem nieco
mniej. Jedni dla ich realizacji poświęcają swoje siły i czas, inni zaś
po pewnym czasie porzucają swoje marzenia. Ale są cele i zadania, wokół których wszyscy powinni się zjednoczyć. Pisze o nich
apostoł Paweł w słowach: „DąŜmy więc do tego, co słuŜy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu”.
Mamy dąŜyć do pokoju i szukać tego, co słuŜy pokojowi. A co
słuŜy pokojowi? Pokojowi słuŜy duch wzajemnej miłości, który musi panować wszędzie tam, gdzie mieszkają ludzie wierzący. Pokojowi słuŜy gotowość niesienia bliźniemu pomocy materialnej i duchowej. Pokojowi nie słuŜy zaś zazdrość, nienawiść, brak pokory,
chęć wywyŜszania się, narzucania bliźnim swojego zdania i przekonania.
Tam gdzie Ŝyją chrześcijanie powinien takŜe panować duch wzajemnego budowania się we wierze, w ufności pokładanej w Bogu
i poznaniu prawdy. Wierzący powinni się budować w dom duchowy, w Kościół BoŜy, który nieustannie powinien rosnąć na chwałę
Imienia BoŜego. Kto w Kościele realizuje swoje cele i ludzkie ambicje, kto Kościół niszczy i rozrywa społeczność Kościoła, ten zadaje rany ciału Chrystusa, bowiem Kościół jest jednością w Chrystusie. Wierzący w Chrystusa na tym świecie pełnym niepokoju –
według woli BoŜej – są przybytkiem Pana, ciągle wznoszącą się
budowlą, mogącą przemienić ten świat, być dla niego przykładem
jedności i Ŝycia w pokoju. Pan Jezus powiedział w Kazaniu na górze do uczniów swoich: „Wy jesteście światłością świata; nie moŜe
się ukryć miasto połoŜone na górze. Nie zapalają teŜ świecy i nie
stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim,
którzy są w domu” (Mt 5,14.15). Amen.
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Bóg z nami
Nie zakryję przed nimi mojego oblicza, poniewaŜ wylałem mojego
ducha na dom izraelski – mówi Wszechmocny Pan.
Ez 39,29
Prorok Ezechiel Ŝył w trudnych dla ludu izraelskiego czasach.
Potomkowie Abrahama, których Bóg sobie wybrał na swój lud,
okazali się ludem „twardego karku”, krnąbrnym i lekcewaŜącym
BoŜe przykazania. Spotykała więc ich kara BoŜa. Zabrani zostali
przez najeźdźców z Babilonii do niewoli. Ziemia ich porosła chwastami i cierniami, a w zburzonych domach zamieszkały dzikie zwierzęta.
Podobnie stać się moŜe z kaŜdym narodem, który ma na ustach
poboŜne hasła, ale w sercu nie ma bojaźni BoŜej. Jednak kaŜdy
naród moŜe mieć nadzieję na zmianę losu i lepsze jutro, jeśli wypleni z serca pychę a zaufa Bogu, nie fałszywym prorokom. Wraz
z przyjściem Chrystusa – jak pisze apostoł Paweł – nie ma śyda
ani Greka, ani wolnego i niewolnika. Przeto słowa, które Bóg polecił głosić Ezechielowi zniewolonemu Izraelowi, odnoszą się do
kaŜdego człowieka, domu, społeczeństwa i narodu. „Nie zakryję
przed nimi mojego oblicza, poniewaŜ wylałem mojego ducha na
dom izraelski – mówi Wszechmocny Pan”.
Bóg ze względu na swojego Syna, Jezusa Chrystusa, ze względu na Jego ofiarę, okazuje kaŜdemu łaskę i „miłość, która rozlana
jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany” (Rz 5,5). Bóg jest z nami, a jeśli Bóg jest z nami, któŜ moŜe
być przeciwko nam (Rz 8,31).
Hasło „Bóg z nami” – to musi być teŜ hasło naszych czasów.
Nie moŜe jednak być ono wypisane na Ŝołnierskich pasach ani
w przedwyborczych programach partii politycznych, ani na transparentach dewotów, lecz w sercach ludzi szczerze oddanych Bogu. Kto szuka Boga i w sercu Ŝywi dla niego cześć, kto całym sercem ufa Wszechmogącemu i daje się Jemu prowadzić, przed tym
– zgodnie z obietnicą – Bóg nie zakryje swojego oblicza. Amen.
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Mieć dział z Chrystusem
Rzecze [Jezusowi] Piotr: Przenigdy nie będziesz umywał nóg moich! Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał
działu ze mną.
J 13,8
ZbliŜało się Ŝydowskie Święto Paschy. Pan stojąc w obliczu
krzyŜa, zbliŜając się do swojej męczeńskiej śmierci nie zapomniał
o swoich uczniach i o przekazaniu im pouczenia o konieczności
usługiwania sobie wzajemnie w pokorze. Pan w obliczu swojej
śmierci nie przestał myśleć z troską o tych, których wybrał i powołał, o ich słuŜbie i świętym powołaniu. Pouczenie to było zawarte
w geście umywania nóg uczniom. „Jeśli tedy Ja, Pan i Nauczyciel,
umyłem nogi wasze, i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi”.
Gest umywania nóg uczniom przez Nauczyciela w czasie poŜegnalnej wieczerzy jest testamentem. W nim wyraŜona została
ostatnia wola naszego Zbawiciela. Wola umierającego musi być
przyjęta z powagą. Jak Pan usługiwał uczniom, tak i uczniowie
Pańscy powinni sobie wzajemnie usługiwać.
Jezus zawsze był otwarty na człowieka. Jego pokorna posługa
w Wieczerniku była częścią Jego słuŜby dla wszystkich ludzi. On
przyszedł, aby słuŜyć. Starochrześcijański hymn o Chrystusie, który zacytował apostoł Paweł w Liście do Filipian powiada, Ŝe Chrystus przyjął postać sługi. KrzyŜ Golgoty jest najlepszym wyrazem
tego, jak dalece Pan pozwolił poniŜyć się w słuŜbie dla człowieka.
Naśmiewano się z Niego i powieszono między złoczyńcami na krzyŜu.
Chrystus ciągle staje przed nami jako Ten usługujący. Staje
przed nami z otwartymi dłońmi pełnymi darów przebaczenia, pojednania, usprawiedliwienia i zbawienia. Krew naszego Pana oczyszcza nas bowiem od wszelkiego duchowego brudu, grzechu, winy
i zaniedbania. Jeśli pozwolimy Chrystusowi sobie usłuŜyć przez
Jego słowo ewangelii i w świętym sakramencie Jego Ciała i Krwi,
wówczas będziemy mieli zbawienną społeczność z naszym Panem. Amen.
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Wzięliśmy ducha synostwa
Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz
wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze!
Rz 8,15
Autor Listu do Efezjan pisze, Ŝe juŜ nie jesteśmy obcymi i przychodniami, lecz domownikami Boga. Zostaliśmy usynowieni. Apostoł Paweł zaś przypomina: „Wszak nie wzięliście ducha niewoli,
by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze!”.
Apostoł Jan pisze: „Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, Ŝe
zostaliśmy nazwani dziećmi BoŜymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat
nas nie zna, Ŝe jego nie poznał. Umiłowani, teraz dziećmi BoŜymi
jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, Ŝe gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyŜ ujrzymy
go takim, jakim jest” (1 J 3,1.2).
Dzięki usynowieniu jesteśmy ludźmi wolnymi. Nie musimy się
lękać Boga. Bóg przez swojego Ducha udzielił nam ducha odwagi,
a nie bojaźni, dlatego moŜemy do Boga wołać: „Abba, Ojcze!” KaŜdego dnia ze śmiałością moŜemy podnieść swoje oczy, spojrzeć
na oblicze Boga, modlić się do Niego i – jak nauczył nas Chrystus
– wołać: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie”.
Co to znaczy, Ŝe Bóg jest naszym Ojcem?
Znaczy to, Ŝe Jemu zawdzięczamy Ŝycie i zbawienie. Ale znaczy to równieŜ – jak uczy nas katechizm – Ŝe „Bóg chce nas tym
zachęcić, abyśmy uwierzyli, iŜ jest prawdziwym Ojcem naszym,
a my prawdziwymi dziećmi Jego, abyśmy śmiele i z wszelką ufnością prosili Go, jak kochane dzieci swego kochanego ojca” oraz „Ŝe
wszystko daje nam i sprawia Bóg, abyśmy … odczuli i widzieli
Jego ojcowskie serce i niezmierną miłość do nas”.
Duch synostwa, który został nam dany nie jest duchem poufałości względem Boga, ale duchem szacunku, wdzięczności i chwały dla Boga. Dany nam duch synostwa uczy nas dziękczynnej
i pochwalnej modlitwy, w której moŜemy zawsze zawołać: „Abba,
Ojcze!”. Amen.
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Wielbi dusza moja Pana
I rzekła Maria: Wielbi dusza moja Pana, i rozradował się duch mój
w Bogu, Zbawicielu moim.
Łk 1,46.47
ZbliŜał się zapowiedziany czas przyjścia Chrystusa. Maria z Nazaretu otrzymała obietnicę, Ŝe z jej łona narodzi się Mesjasz. Jej
krewna, ElŜbieta, wiedziała, Ŝe dziecię, które urodzi, będzie poprzednikiem Mesjasza i będzie przygotowywać Jego przyjście.
Brzemienna Maria postanowiła odwiedzić swoją krewną, ElŜbietę. Gdy Maria przekroczyła próg domu ElŜbiety, usłyszała słowa
pozdrowienia: „Błogosławionaś ty między niewiastami…”. Maria
zaś na to pozdrowienie odpowiedziała: „Wielbi dusza moja Pana,
i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na
uniŜoność słuŜebnicy swojej”.
Bóg wybrał Marię z pośród wszystkich kobiet na matkę swojego
Syna. Dlatego Maria jest „błogosławioną między niewiastami”. Maria wiedziała, jak wielkie to wyróŜnienie i dlatego wielbiła Boga,
lecz nie z powodu tego wyróŜnienia, ale Ŝe nadszedł czas spełnienia się obietnicy przyjścia Zbawiciela świata.
Obietnica zbawienia dana jest wszystkim ludziom. To szczególne wyróŜnienie, przeto słowa Marii powinny takŜe brzmieć w naszych ustach: „Wielbi dusza moja Pana, i rozradował się duch mój
w Bogu, Zbawicielu moim”. Ten, który dał tą obietnicę, zagwarantował jej spełnienie i daje nam zbawienie, dlatego jest On godzien
chwały i uwielbienia. Uwielbiajmy więc Boga, chwalmy Jego imię
ustami i Ŝyciem!
„O Panie, Tobie chcę zaśpiewać,
Bo gdzieŜ jest inny, równy Tobie Bóg?
Pieśniami pragnę Ciebie wzywać,
DopomóŜ Sam wdzięczności spłacić dług.
Daj, bym w imieniu Syna Ciebie czcił
I przezeń zawsze Ci przyjemny był” (Ś.E. 610,1).
Amen.
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Oprócz Ciebie nikogo nie znamy
Panie, BoŜe nasz! Inni panowie, a nie Ty, panowali nad nami, my
zaś oprócz ciebie nikogo nie znamy, tylko twoje imię wysławiamy.
Iz 26,13
Izrael miał mieć tylko jednego Boga i Pana. Jemu powinien był
słuŜyć i uwielbiać Go. Otrzymał bowiem przykazanie: „Nie będziesz
miał innych bogów obok mnie”. JednakŜe nie zawsze tak było. Lud
wybrany często zapominając o swoim Bogu, słuŜył obcym bogom.
A wtedy inni panowie nad nim panowali. Raz byli to Egipcjanie, innym
razem Asyryjczycy i Babilończycy. Niewierność Bogu prowadziła do
niewoli u obcych. I tak jest zawsze.
Kto zapomina o Bogu, nie chce Mu być posłusznym, niechętnie
Mu słuŜy, ten staje się niewolnikiem swoich grzechów, namiętności
i pokus. Kto gardzi Bogiem, ten staje się niewolnikiem świata i tego
co świat oferuje. Kto zapomina o pierwszym przykazaniu, ten znajduje sobie róŜne boŜki, które go zniewalają. Jest to niewola dobrowolna, czasem świadoma.
Izraelici, kiedy spadały na nich nieszczęścia, a niewola stawała
się coraz bardziej uciąŜliwa, „przychodzili po rozum do głowy”.
Pełni trwogi i lęku przypominali sobie świętego Boga i wtedy wołali:
„My oprócz ciebie nikogo nie znamy, tylko twoje imię wysławiamy”.
Owszem, byli w Izraelu ludzie, którzy chcieli być i byli zawsze blisko
Boga. Wystarczy tu wspomnieć autora psalmu 73, który pisał: „Jam
zawsze z tobą; Tyś ujął prawą rękę moją. Prowadzisz mnie według
rady swojej” (Ps 73,23.24).
W Ŝyciu doświadczamy tego, Ŝe kiedy zapominamy o Bogu, to
stajemy się niewolnikami innych ludzi, naszych grzechów i namiętności. Kto chce być prawdziwie wolny, musi w Bogu widzieć swojego Pana i Jemu słuŜyć. SłuŜba Bogu jest wolnością i radością.
„Wszyscyśmy wpadli w grzechu niewolę,
Opłakujemy swoją niedolę;
O, raczŜe sprawić z grzechów powstanie:
Królu, nasz Panie!” (Ś.E. 420, 3)
Amen.
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Biada prorokom głupim
Tak mówi Wszechmocny Pan: Biada prorokom głupim, którzy postępują według własnego ducha, chociaŜ nic nie widzieli!
Ez 13,3
Kiedy Bóg powoływał proroków i posyłał ich do ludu Izraelskiego, aby obwieszczali Jego wolę, pojawiali się takŜe ludzie, których
nikt nie powoływał. Według swojego ducha głosili oni prawdy, których Bóg im nie nakazał głosić. Obok proroków Pana, pojawiali się
prorocy fałszywi. Obok proroków mających słowo Pana, w Izraelu
byli takŜe prorocy głupi, którzy nigdy nie otrzymali Ŝadnego objawienia. Bóg polecił prorokowi Ezechielowi wołać: „Biada prorokom
głupim, którzy postępują według własnego ducha, chociaŜ nic nie widzieli!”
W Kościele BoŜym jest podobnie. Z polecenia BoŜego słuŜą ludowi szafarze tajemnic BoŜych, powołani i ustanowieni według porządku panującego w Kościele. Ale są teŜ słudzy, których nikt nie
powołał. Są oni samozwańcami i rzadko głoszą ewangelię, częściej własne pomysły i promują samych siebie.
W Kościele BoŜym obok sług dobrze wykształconych, miłujących prawdy BoŜe, posłusznych ewangelii, są teŜ słudzy o słabych
umiejętnościach, a takŜe leniwi, którzy zmarnowali czas dany im
podczas studiów. Niektórzy wiele o sobie myślą, ale niewiele mają
– jak pisze apostoł Pański – ducha mocy, miłości i powściągliwości
(2 Tm 1,7). Słowa, które Bóg polecił ogłosić Ezechielowi, powinniśmy odczytać jako napomnienie, aktualne takŜe dzisiaj: „Biada
prorokom głupim, którzy postępują według własnego ducha, chociaŜ nic nie widzieli!”.
„Zbudź, Panie, ducha ojców wiary,
Syjonu stróŜów, którzy pełniąc straŜ,
Tak w nocy, jak w południa skwary
Stawali wrogom śmiało twarzą w twarz.
Daj, by ich głos po krańce ziemi biegł,
By cały świat u stóp Twych kornie legł” (Ś.E. 541,1).
Amen.
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Praca, koło domu Pana
Wtedy Pan poruszył ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, i ducha arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, i ducha całej reszty ludu, tak Ŝe przyszli i podjęli pracę koło domu Pana Zastępów, swojego Boga.
Ag 1,14
Kiedy lud izraelski powrócił z niewoli babilońskiej, wszyscy z ochotą zabrali się do odbudowy zniszczonego kraju. To oczywiste, Ŝe
naleŜało odbudować domy mieszkalne, stodoły i pomieszczenia
dla zwierząt. Ale dom BoŜy w Jerozolimie ciągle leŜał w gruzach.
Zachęty do podjęcia odbudowy świątyni nie brano sobie do serca.
Mówiono w Izraelu: „Jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu
Pana” (Ag 1,2).
Nasi ojcowie budowali kościoły, aby mogli się w nich gromadzić,
słuchać słowa BoŜego i modlić się. Dzisiaj niektóre kościoły są
w opłakanym stanie. Czy nie ma nikogo, kto by poruszony duchem
Pana nie podjął się odbudowy i postarał się o ich dawną świetność?
Prawdziwym domem BoŜym jest lud wierzący w imię Jezusa
Chrystusa, naszego Pana. Apostoł Paweł pisał: „Myśmy świątynią
Boga Ŝywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się
przechadzał pośród nich, i będę Bogiem ich, a oni będą ludem
moim” (2 Kor 6,16). Kościół to społeczność wierzących i świętych
zgromadzonych wokół ewangelii naszego Pana. W jakim stanie się
on znajduje? Czy rządzi się on prawdą i miłością? Czy ta świątynia
BoŜa budowana jest słowem ewangelii, która mówi o ofierze Jezusa za nasze grzechy i o miłości do bliźniego?
Dobry i łaskawy BoŜe rozbudź ducha twoich sług i „ducha całej
reszty ludu, aby przyszli i podjęli pracę koło domu Pana Zastępów,
swojego Boga”. Rozbudź ducha ojców wiary, uzbrój mocą swojego
ducha szafarzy Twoich tajemnic, aby Kościół budował się na fundamencie Chrystusa, w dom duchowy, przybytek święty na chwałę
Twojego imienia. Amen.
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Bądźcie Chrystusowego usposobienia
Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaŜ był w postaci BoŜej, nie upierał się
zachłannie przy tym, aby być równym Bogu.
Flp 2,5-7
Jest to świadectwo o Synu BoŜym, który przyjął postać sługi,
przeszedł przez poniŜenie i śmierć, ale któremu Bóg darował imię
ponad wszelkie imię (Flp 2,5-11). W tym świadectwie jest obecny
swoim Duchem Jezus Chrystus, jedyny i prawdziwy Syn BoŜy i jako zmartwychwstały Pan działa wśród nas i w nas.
Narodzenie w Betlejem, w stajni, było poniŜeniem, największym
z moŜliwych, od którego rozpoczęła się droga zhańbienia Syna
BoŜego. A wiodła ona od wcielenia, a więc poprzez ubogi Ŝłób
betlejemski, poprzez upodobnienie się do człowieka we wszystkim,
z wyjątkiem grzechu, a więc takŜe przyjęcie uczuć właściwych
człowiekowi, wśród nich bojaźni i lęku przed śmiercią. Droga ta
wiodła na samo dno ludzkiej egzystencji, do bramy śmierci i poprzez nią aŜ do krainy zmarłych.
Apostoł Paweł nakazuje nam patrzeć nie tylko na tą drogę, ale
takŜe kaŜe zapamiętać sobie, Ŝe Syn BoŜy, chociaŜ był w postaci
BoŜej wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i poniŜył samego
siebie aŜ do śmierci i to do śmierci krzyŜowej. RównieŜ nakazuje nam
zapamiętać, Ŝe Chrystus z wyboru, z miłości do człowieka i posłuszeństwa Ojcu, wybrał tą drogę poniŜenia, aby nas uwolnić z niewoli
grzechu, wyprowadzić z pohańbienia, którego źródłem jest grzech,
przyodziać nas w szatę sprawiedliwości i postawić na drodze, która
wiedzie poprzez uświęcenie Ŝycia do Boga. Takiego winniśmy być
usposobienia.
Czy to jest łatwe? Na pewno nie, ale uczeń Jezusa musi naśladować swojego Pana w przebaczaniu i słuŜbie, bo jeśli tego nie
czyni, nie jest godzien imienia ucznia swojego Pana i Nauczyciela,
a więc chrześcijanina. I trzeba się tego uczyć codziennie, stawiając
sobie przed oczy drogę poniŜenia Jezusa Chrystusa, codziennie
stawiać sobie przed oczyma wielkość Jego wyrzeczeń i błogosławiony owoc Jego poświęcenia. Amen.
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Nie gardźcie Ŝadnym z tych małych!
Baczcie, abyście nie gardzili Ŝadnym z tych małych, bo powiadam
wam, Ŝe aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca
mojego, który jest w niebie.
Mt 18,10
Są to dość tajemnicze słowa naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
na które czasem nie zwaŜamy ani teŜ nie staramy się zgłębić ich
treści i przesłania.
Pierwsza część nakazu jest jasna i nie wymaga specjalnego
wyjaśnienia. Mali, o których mówi Pan Jezus, to dzieci. Wskazuje
na to ewangeliczny kontekst tych słów. Ale nie jest wykluczone, Ŝe
Pan Jezus miał na myśli takŜe ludzi wykluczonych ze społeczeństwa, ludzi pogardzanych, na róŜny sposób upośledzonych, niedołęŜnych itp.
Nie naleŜy pogardzać dziećmi, ludźmi upośledzonymi i niepełnosprawnymi. Od niedawna zaczęto zwracać uwagę i dostrzegać
potrzeby takich ludzi, chociaŜ słowa Jezusa zostały wypowiedziane prawie dwa tysiąclecia temu.
W drugiej części jest mowa o tym, dlaczego nie naleŜy pogardzać „małymi”: „aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie”. Mali, ci pogardzani, mają
swoich aniołów w niebie, którzy patrzą na oblicze BoŜe. Są więc
u Boga uprzywilejowani. Nie moŜna więc nimi na ziemi pogardzać,
poniewaŜ są pod szczególną opieką BoŜą.
Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus opowiada się za powszechnym
przekonaniem panującym w judaizmie czasów Nowego Testamentu, Ŝe kaŜdy ma swojego anioła stróŜa (Księga Tobiasza 12,11nn).
A więc, kto pogardza „małymi” występuje przeciwko samemu Bogu, który chce, aby „mali” mieli swoich wspomoŜycieli i opiekunów
w niebie i na ziemi.
„Miłuj! A kogo, o to się nie pytaj,
Chrystus wyjątku nie zna tu Ŝadnego,
Weź Ewangelię, otwórz ją i czytaj:
«Miłuj bliźniego, jak siebie samego»” (Ś.E. 830,2).
Amen.
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Święta społeczność
A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto; a jeśli korzeń jest święty, to
i gałęzie.
Rz 11,16
Apostoł Paweł w 11. rozdziale Listu do Rzymian pisze o wzajemnej relacji ludu Starego Przymierza i Kościoła, do którego z woli
BoŜej weszli śydzi oraz wierzący, nawróceni z pogaństwa. Bóg nie
cofa swoich obietnic, dlatego Bóg nie odrzucił Izraela. Tylko część
potomków Abrahama, do których naleŜał takŜe św. Paweł weszła
do Kościoła BoŜego. Część „gałęzi z szlachetnego drzewa oliwnego” została odłamana, a na ich miejsce wszczepione zostały nowe,
a więc lud, który – mówiąc słowami 1. Listu św. Piotra – był nieludem.
Apostoł Paweł posługuje się dwoma obrazami wyjętymi z Ŝycia
wiejskiego, z kuchni i z sadu. Pisze, Ŝe ciasto jest takie jaki był
zaczyn, a gałęzie drzewa są takie, jaki jest jego korzeń. Jeśli więc
Kościół BoŜy, Kościół czasów ostatecznych wzniesiony jest na
najlepszym Synu narodu izraelskiego, przeto Kościół jest święty.
„Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, będąc gałązką
z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony
i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego”. Bogactwo
mądrości i poznania, które naleŜało się Izraelowi zostało – jak pisze Autor Listu do Kolosan – ukryte w Chrystusie i wszyscy, którzy
są w Chrystusie mogą z tego bogactwa korzystać.
Jeśli Bóg nie odrzucił Izraela, jeśli jest tylko jeden lud BoŜy, to
niezrozumiałe staje się zachowanie niektórych chrześcijan, którzy
z nienawiścią patrzą na współczesnych nam potomków Abrahama,
a do których przecieŜ naleŜał takŜe Chrystus. Dzięki świętemu zaczynowi, świętym korzeniom takŜe Kościół jest święty. Święty Kościół zaś powinien pamiętać jakie są jego korzenie i co zawdzięcza
obietnicy danej Abrahamowi: „Uczynię z ciebie naród wielki i będę
ci błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, tak Ŝe staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę; i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi” (1 MŜ 12,2.3). Amen.
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Sąd według uczynków
[Bóg] odda kaŜdemu według uczynków jego.
Rz 2,6
Usprawiedliwieni jesteśmy darmo, z łaski przez wiarę w Jezusa
Chrystusa. To przesłanie apostoła Pawła, głoszone w Liście do Galacjan oraz w Liście do Rzymian jest kwintesencją ewangelii naszego Zbawiciela. To jest prawda, z której Kościół nie moŜe zrezygnować. Jeśli by z niej zrezygnował, wówczas przestanie być Kościołem BoŜym.
Apostoł Paweł pisze na początku Listu do Rzymian: „nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą BoŜą ku
zbawieniu kaŜdego, kto wierzy, najpierw śyda, potem Greka, bo
usprawiedliwienie BoŜe w niej bywa objawione, z wiary w wiarę,
jak napisano: A sprawiedliwy z wiary Ŝyć będzie” (Rz 1,16.17. Ale
ten sam Apostoł nieco dalej pisze: „[Bóg] odda kaŜdemu według
uczynków jego”. Czy mamy tu do czynienia ze sprzecznością?
Apostoł Paweł w 2. rozdziale Listu do Rzymian pisze o grzechach śydów. śydom wydawało się, Ŝe nie spotka ich Ŝadna kara
BoŜa, poniewaŜ są potomkami Abrahama.
śydów – pisze apostoł Paweł – nie ominie sąd BoŜy, bo chociaŜ
mieli prawo BoŜe, to jednak nie zawsze je przestrzegali. „[Bóg]
odda kaŜdemu według uczynków jego”. Znany egzegeta katolicki
bp K. Romaniuk, komentując te słowa pisze, Ŝe w związku z tymi
słowami Wielkiego Apostoła: „zdarza się niekiedy egzegetom i teologom katolickim – iŜ nie moŜna by przypisać juŜ Ŝadnej funkcji
zbawczej męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, nad czym
ubolewają egzegeci i teologowie protestanccy grzeszący ze swej
strony prawie z zasady całkowitym zignorowaniem zbawczej wartości dobrych uczynków ludzkich”.
Zbawczą wartość posiada jedynie krzyŜ Chrystusa i Jego ofiara.
Uczynki są odpowiedzią wiary na usprawiedliwienie BoŜe. Są konieczne i świadczą o wierze. Człowiek więc odpowie przed Bogiem
za swoje uczynki. Amen.
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Wspaniałe jest imię Twoje Panie
Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię twoje na całej ziemi!
Ty, któryś wyniósł majestat swój na niebiosa.
Ps 8,2
Wspaniałe jest imię naszego Boga. Spójrzmy do góry! Kto jest
w stanie zliczyć gwiazdy na niebie? Kto wie ile jest jeszcze ciał
niebieskich, których nie moŜe zobaczyć oko ludzkie uzbrojone
nawet w najlepsze teleskopy? Kto moŜe dotrzeć wzrokiem poprzez
przestrzeń kosmosu do początku wszechrzeczy, ów – jak mówią
współcześni astrofizycy – błysk, ów wielki wybuch, niewyobraŜalny
ułamek sekundy, w której z niczego powstało coś, co trwa i rozprzestrzenia się z szybkością światła, a co Biblia opisuje w słowach: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” (1 MŜ 1,1).
Dzieła BoŜe rozpięte w przestrzeni i czasie opowiadają chwałę
BoŜą. To potęŜny hymn chwały stworzenia na cześć Boga.
Czy jednak piękno i wspaniałość dzieł BoŜych pobudza wszystkich do wielbienia imienia BoŜego? PrzecieŜ miliony ludzi przechodzi obojętnie obok kwitnącego drzewa, czystej rzeki pełnej ryb,
skalistej grani. Miliony ludzi bezmyślnie niszczy i dewastuje środowisko, w którym Ŝyjemy. Uwielbienie Boga i Stwórcy wszechrzeczy
związane jest z wiarą. Gdzie jej brak, tam nie rozlega się hymn
pochwalny i nieznana jest pieśń wielbiąca wspaniałość dzieła BoŜego. Związek uwielbienia z wiarą w całej wyrazistości ukazuje
nam słowo psalmisty, który pisze: „RozwaŜamy, BoŜe, łaskę twoją”
(Ps 48,10).
Uwielbianie Boga pomaga człowiekowi odnaleźć swoje miejsce
w świecie i uczy pokory wobec Boga i Jego stworzenia.
„Gdy wzniosę wzrok ku gwiazdom, co migocą
Nad głową mą jak iskier złotych rój,
Gdzie słońce w dzień, a blady księŜyc nocą
Bieg po przestworzach odbywają swój:
Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci:
Jak wielkiś Ty!” (Ś.E. 846,2)
Amen.
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JeŜeli Pan zechce
A teraz wy, którzy mówicie: Dziś albo jutro pójdziemy do tego lub
owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy
handlowali i ciągnęli zyski… Zamiast tego, winniście mówić: JeŜeli
Pan zechce, będziemy Ŝyli i zrobimy to lub owo.
Jk 4,13.15
Kto nie patrzy w przyszłość? Kto nie snuje Ŝadnych planów?
Patrzymy w przyszłość i planujemy wiele rzeczy. To naturalne. Bez
nich nasze Ŝycie byłoby bezbarwne. Nasze marzenia, plany i wizje
sprawiają, Ŝe jesteśmy aktywni, nieustannie gotowi do działania.
Nasze plany i ich realizacja sprawiają, Ŝe czujemy się wartościowi
i potrzebni. Przez naszą aktywność się realizujemy, stale przekraczamy „samych siebie”. Wydają się więc zrozumiałe słowa tych,
o których pisze św. Jakub.
Trzeba myśleć o przyszłości. Nie moŜna Ŝyć jak lekkoduch,
obibok, z dnia na dzień, na koszt innych ludzi. Człowiek jako obraz
BoŜy zobowiązany jest Ŝyć odpowiedzialnie we wszystkich sferach
Ŝycia. MoŜna powiedzieć, Ŝe historia ludzkości jest historią ludzkich planów i ich realizacji. Ludzkie plany nakręcają koło historii.
Nasze marzenia tworzą historię rodzin, czasem nawet wiąŜą z sobą kolejne pokolenia. Taką sytuację, chociaŜ na znacznie mniejszą
skalę ma na myśli św. Jakub, kiedy pisze: „Dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok
i będziemy handlowali i ciągnęli zyski”.
Snując plany naleŜy pamiętać na słowa napomnienia św. Jakuba: „winniście mówić: JeŜeli Pan zechce, będziemy Ŝyli i zrobimy
to lub owo”. My planujemy i realizujemy swoje plany, ale Bóg daje
siły do ich realizacji i Bóg wspomaga nas w naszych zmaganiach
i wysiłkach. Pamiętać takŜe naleŜy o hierarchii wartości. Pan Jezus
powiedział w Kazaniu na górze: „Szukajcie najpierw Królestwa
BoŜego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyŜ dzień jutrzejszy
będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia” (Mt 6,
33.34). Amen.
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1 SIERPNIA

Dobry jest Pan
Dobry jest Pan, ostoją jest w dniu ucisku; on zna tych, którzy mu
ufają.
Na 1,7
Początek proroctwa Nahuma zawiera wiele wypowiedzi o Bogu,
które stoją z sobą w sprzeczności. Według proroka, Bóg jest Bogiem Ŝarliwym, mściwym i pełnym gniewu. Mści się na swoich
wrogach i wybucha gniewem na swoich nieprzyjaciół. „Jego droga
jest w burzy i wichrze”. Ale prorok mówi teŜ o Bogu, Ŝe „jest cierpliwy i pełen łaski” oraz, Ŝe „Dobry jest Pan, ostoją jest w dniu ucisku”.
Bóg jest dobry i pełen gniewu. Jak wyjaśnić tą sprzeczność? Niczego co jest w Bogu nie da się wyjaśnić. Ufający Bogu doznają dobroci BoŜej, niesprawiedliwych zaś ogarnia lęk przed sprawiedliwym
i świętym Bogiem.
W księgach Starego Testamentu wielokrotnie jest mowa o dobroci BoŜej. Bóg okazuje dobroć (Iz 63,7), nasyca dobrocią (Jr 31,
12.14; Ps 65,5). Psalmiści opiewają i wielbią dobroć Boga (Ps 31,
20). Kilkakrotnie w psalmach Bóg jest opisany przy pomocy predykatu dobry (por. Ps 25,8). O dobroci BoŜej świadczy takŜe Jego
sprawiedliwość, łaska i miłosierdzie. Modlący się Izraelita odwoływał się do dobroci, sprawiedliwości, łaski i miłosierdzia BoŜego.
Dobry Bóg jest miarą wszystkiego. Dobre jest to, co Bóg zsyła
na drogę swojego ludu. Dobre jest błogosławieństwo i cierpienie.
A przejawem błogosławieństwa BoŜego są dobra materialne, liczna rodzina, zdrowie, przychylność przyjaciół itp. Cierpienie zaś ma
prowadzić do nawrócenia, naprawy Ŝycia, do wierności Bogu, wyraŜającej się w przestrzeganiu BoŜych nakazów i zakazów. Błogosławiony i szczęśliwy jest ten człowiek, który nie kroczy ścieŜkami
bezboŜnych, lecz kocha się w prawie Pańskim (Ps 1,1nn).
W Nowym Testamencie Bóg objawił swą dobroć w Jezusie
Chrystusie. Kto ufność swą pokłada w Synu BoŜym, ten na swojej
drodze doznaje wiele dobroci BoŜej. Amen.
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Przemieńcie się przez odnowienie swego umysłu
Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez
odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróŜnić, co jest wolą
BoŜą, co jest dobre, miłe i doskonałe.
Rz 12,2
Stary Testament wzywa nas do świętości. Jezus Chrystus zaś
w Kazaniu na górze powiedział: „Bądźcie wy doskonali, jak Ojciec
wasz niebieski doskonały jest” (Mt 5,48).
Świętość i doskonałość, do której jesteśmy powołani przez Boga i chodzenie w świętości, nie wynika z naszej doskonałości moralnej. Przekonanie, Ŝe moŜemy ją osiągnąć sami, jest grzechem
utrudniającym uświęcenie. Według koncepcji biblijnej świętość człowieka polega na jego związaniu się przez wiarę z Bogiem, bo On
jest źródłem świętości.
To nie oznacza, Ŝe moŜemy być bezczynni. Bóg oczekuje od
nas wiary, coraz bardziej ugruntowanej, mocniejszej, bogatszej,
Ŝywszej, zawsze skorej do ofiary. I temu oczekiwaniu powinniśmy
wyjść naprzeciw. Dlatego sami takŜe musimy wymagać od siebie
silnej i ufnej wiary. Bez wymagań stawianych sobie, nasza wiara
nie tylko moŜe ulec skostnieniu, ale nawet kurczyć się, ulegać zwyrodnieniu, nawet umrzeć i nigdy się nie odrodzić. Jeśli nie stawiamy sobie wymagań, wtedy gnuśniejemy, jeśli nie stawiamy sobie
celów, wówczas nasze Ŝycie staje się bez sensu.
Świat potrzebuje przemiany, a w nim takŜe my, chrześcijanie.
„Przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego” – pisze apostoł
Paweł. Przemiana powinna się rozpocząć od nas. Świat niebezpiecznie stacza się na dno marazmu moralnego. Zdarza się, Ŝe
pociąga za sobą tych, którzy powinni świecić przykładem dla innych. Przemiany umysłu, woli i uczuć potrzebują ludzie z tzw. marginesu społecznego, ale takŜe ci, którzy uwaŜają siebie za wierzących, ci, którzy zasiadają w ławkach kościelnych, ale takŜe księŜa
i biskupi. Przypomnijmy, co zmartwychwstały Chrystus powiedział
do Kościoła w Sardes: „Znam uczynki twoje: Masz imię, Ŝe Ŝyjesz,
a jesteś umarły” (Obj 3,1). Amen.
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Potrzeba nam pokoju i pokory
Nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próŜną chwałę,
lecz w pokorze uwaŜajcie jedni drugich za wyŜszych od siebie.
Flp 2,3
Ludzie są z sobą skłóceni. Kłócą się między sobą sąsiedzi, uczniowie w szkole, politycy, partie, członkowie róŜnych religii itp. Nierzadko się zdarza, Ŝe kłótnie przeradzają się w bójki, napaści, nawet dotkliwe pobicia, kończące się śmiercią.
Co jest powodem kłótni między ludźmi? Czasem są to sprawy
błahe i nic nie znaczące. A jednak mogą być przyczyną nieszczęść
i tragedii. Za kaŜdą kłótnią stoi chęć przeprowadzenia swojej racji,
u podłoŜa której zazwyczaj znajduje się poszukiwanie chwały za
wszelką cenę.
Apostoł Paweł pisze: „Nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez
wzgląd na próŜną chwałę, lecz w pokorze uwaŜajcie jedni drugich
za wyŜszych od siebie”, a to znaczy, Ŝe między wyznawcami Chrystusa nie moŜe być kłótni, chęci dominowania, pokazywania wszystkim, Ŝe jestem kimś, i Ŝe we wszelkiej kwestii spornej mam rację.
W chrześcijańskiej rodzinie zamiast kłótni powinien panować
pokój. Psalmista Pański pisze: „O, jak dobrze i miło, gdy bracia
w zgodzie mieszkają!” (Ps 133,1). W Kościele naleŜy kierować się
nie pychą, próŜną chwałą, lecz duchem pokory, miłości i wyrozumiałości. W chrześcijańskim państwie nie moŜe jeden na drugiego
napadać słowami, posądzać kogoś o złe intencje, uŜywać słów obraźliwych, ale naleŜy uzgadniać zdania w rzeczowej dyskusji, bez
szukania chwały i usiłowania pokazania swojej mocy przekonywania.
Tymczasem często dzieje się inaczej, a to oznacza, Ŝe nasze
Ŝycie nie obfituje w owoce Ducha Świętego, wśród których apostoł
Paweł wymienia pokój, lecz pełno w nim szkodliwych owoców ciała, jak „zazdrość, gniew, knowania, waśnie” (Ga 5,20). Kto takie
rzeczy czyni, nie odziedziczy Królestwa BoŜego. Amen.
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BoŜa droga
Których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych
i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił.
Rz 8,30
Droga do zbawienia jest drogą BoŜą. Na jej początku znajduje
się BoŜa decyzja i powołanie. Ci, którzy zostali powołani, zostają
usprawiedliwieni i uwielbieni.
O naszej przynaleŜności do Chrystusa i Jego Kościoła nie decyduje nasza chęć naleŜenia do Niego, a więc podpisana przez
nas jakaś deklaracja, lecz powołanie. Bóg powołuje sobie swoje
dzieci. Ustanowiony przez Chrystusa chrzest jest znakiem przyjęcia nas do społeczności dzieci BoŜych, włączenia do Chrystusa
i Jego Kościoła. Oczywiście, Ŝe ten dar moŜna utracić, ale nigdy
nie zostaje definitywne od nas oddalony. Marnotrawne dzieci BoŜe
zawsze mają drogę otwartą do Boga.
Apostoł Paweł pisze, Ŝe ci, którzy przez Boga zostali powołani,
ci zostaną usprawiedliwieni. Usprawiedliwienie jest BoŜym darem,
wysłuŜonym nam przez naszego Zbawiciela na Golgocie. Jest
suknią, w którą nas Bóg przyodziewa w Duchu Świętym, aby zakryty został brud naszych grzechów. Jest suknią sprawiedliwości
naszego Pana. Ale sprawiedliwość nie jest wyłącznie przypisaną
nam cudzą, Chrystusową sprawiedliwością, ale takŜe konstytuującą się sprawiedliwością w Ŝyciu przez wiarę i miłość.
Apostoł Pański pisze: „Gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi
Zbawiciela naszego, Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel
odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał
na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni łaską jego, stali się dziedzicami Ŝywota
wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca” (Tt 3,4nn). Ta łaska
zobowiązuje nas, „abyśmy wyrzekli się bezboŜności i światowych
poŜądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i poboŜnie Ŝyli” (Tt 2,12). Amen.
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Modlitwa o mądrość
A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana.
Jk 1,5
W Liście św. Jakuba na temat mądrości spotykamy kilka wypowiedzi. Cały List tchnie mądrościowym duchem i wszystko, co pisze św. Jakub mieści się w konwencji literatury sapiencjalnej. Zawiera rady, nie zawsze z sobą powiązane. Uczy postępowania
według z góry danej mądrości. Nie jest to mądrość o wybitnie
chrześcijańskim zabarwieniu, lecz ogólnoludzka, pasująca do niejednej kultury i religii.
Wierzący człowiek potrzebuje mądrości. Bez niej będzie błądził
na drodze BoŜej, nie będzie czynił tego, czego wymaga „doskonały
zakon wolności”. O tym chce przekonać św. Jakub adresatów swojego Listu, kiedy pisze: „Jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi
Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana”.
Brak mądrości dyskwalifikuje chrześcijanina. Przeto konieczna
jest modlitwa o mądrość. Musi ona wypływać z wierzącego serca,
być wypowiedziana z przekonaniem, Ŝe Bóg słyszy i wysłucha.
Brak wiary i przekonania o wysłuchaniu oznacza, Ŝe człowiek z tym
duchowym defektem ma rozdwojoną duszę, przeto nie moŜe liczyć
na BoŜe wysłuchanie (zob. Jk 1,6n).
Prawdziwą mądrość rozpoznać moŜna po tym, Ŝe człowiek mądry skłonny jest do zgody i okazuje miłosierdzie. „Mądrość, która
jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój,
łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców nie
stronnicza, nie obłudna” (Jk 3,14).
Bez mądrości człowiek nie moŜe być doskonały, bowiem nie
potrafi utrzymać na wodzy swojego języka, a kto tego nie potrafi,
dopuszcza się wielu uchybień. Mądrość pozwala utrzymać na
wodzy ciało i poŜądliwości, które prowadzą do grzechu. „Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień; jeśli kto w mowie nie
uchybia, ten jest męŜem doskonałym, który i całe ciało moŜe
utrzymać na wodzy” (Jk 3,2). Amen.
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Nakaz miłości
Miłujmy, gdyŜ On nas przedtem umiłował.
1 J 4,19
Wiele religii pretenduje do miana religii miłości. Ale po czym
poznać, Ŝe jakaś religia, czy społeczność jest społecznością ludzi
wzajemnie się miłującą? Odpowiedź jest bardzo prosta – po miłości. Tam gdzie nie ma wzajemnej miłości, gdzie człowiek dla człowieka nie jest przyjacielem, bratem i siostrą, lecz wrogiem i nieprzyjacielem, trudno mówić, Ŝe mamy tam do czynienia ze społecznością ludzi miłujących się.
Historia uczy nas, Ŝe w czasie prześladowań chrześcijaństwa
za czasów cesarzy rzymskich, wielu pogan było pełnych podziwu
dla prześladowanych wyznawców Chrystusa. Wielu mówiło: Patrzcie jak oni się miłują. Prześladowani chrześcijanie miłością zwycięŜyli wrogi im świat ludzi, który zionął nienawiścią do wyznawców
krzyŜa.
Chrześcijanie otrzymali przykazanie, które nakazuje im miłować. To było stare przykazanie, dane juŜ w Starym Testamencie,
ale Jezus i Jego uczniowie uczynili z niego pierwsze i największe
przykazanie. Przede wszystkim przykazanie to otrzymało teologiczne uzasadnienie. Bóg wszystkich nas umiłował, pierwej niŜ myśmy o Nim usłyszeli i umiłowali Go. Powinniśmy więc miłować Go
i miłować nasze siostry i braci. Na miłość BoŜą odpowiadać miłością.
We współczesnym świecie niewiele jest miłości. Ludzie nienawidzą się wzajemnie. Czasem między małŜonkami nie ma miłości.
Rodziny są rozdarte. Czasem ci, którzy z powołania mają być głosicielami miłości, co prawda nie głoszą nienawiści, ale w ich słowach jest wiele złości, jadu i podstępu. Niby to chrześcijańscy posłowie, a tak często „okładają się słowami”, posługują się niewybrednymi intrygami, Ŝe wielu ludzi ma juŜ tego dosyć. MoŜna by
mnoŜyć negatywne przykłady.
Prawdziwie wierzący chrześcijanin, niezaleŜnie od sytuacji, miłuje swego bliźniego, nie czyni mu krzywdy, przebacza i wyciąga
ręce do zgody. Miłujmy, bo Bóg nas pierwej umiłował! Amen.
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Ty stworzyłeś wszystko
Godzien jesteś, Panie i BoŜe nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc,
poniewaŜ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli twojej zostało stworzone, i zaistniało.
Obj 4,11
To słowa z apokaliptycznej wizji Boga, fragment hymnu pochwalnego na cześć Wszechmogącego, który jest stworzycielem
wszystkiego i dzięki któremu wszystko istnieje. Psalmista Pański
patrząc na firmament niebieski usłany gwiazdami, pytał: „Panie,
Władco nasz, jak wspaniałe jest imię twoje na całej ziemi! Ty, któryś wyniósł majestat swój na niebiosa. Gdy oglądam niebo twoje,
dzieło palców twoich, księŜyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś:
CzymŜe jest człowiek, Ŝe o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, Ŝe
go nawiedzasz?” (Ps 8,2.4.5).
CzymŜe jest człowiek, który często dzisiaj mówi: Nie ma Boga.
A więc „powraca do Ŝycia mit”, który zdawało się, Ŝe umarł na skutek rozwoju nauki. Mit ten głosi, Ŝe materia jest wieczna. Tymczasem wiemy, Ŝe świat ma swój początek. Nauka bada świat od
chwili jego powstania. I moŜe to czynić, a my powinniśmy być
wsłuchani w tą wspaniałą opowieść uczonych o świecie. Ale nauka
nic nie moŜe powiedzieć, co było przed powstaniem świata, przed
tzw. wielkim wybuchem.
Nasza wiara mówi nam, Ŝe był Bóg, który stworzył niebo i ziemię. Od Niego wszystko bierze swój początek. On rzekł i stało się.
Wszystkiemu nadał bieg. On wszystko utrzymuje. Dlatego jako
ludzie wiary powinniśmy podjąć słowa hymnu: „Godzien jesteś,
Panie i BoŜe nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, poniewaŜ Ty
stworzyłeś wszystko, i z woli twojej zostało stworzone, i zaistniało”
i śpiewać z wszystkimi, z całym stworzeniem.
„Gdy na ten świat spoglądam, wielki BoŜe,
Coś stworzył go wszechmocnym Słowem Swym,
Gdy myśl ma ludów policzyć nie moŜe,
Które na świecie rozmnoŜyłeś tym:
Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci:
Jak wielkiś Ty!” (Ś.E. 846.1)
Amen.
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Pozostawieni na świecie
Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od
złego.
J 17,15
ZbliŜał się koniec ziemskiej drogi Syna BoŜego, Jezusa Chrystusa. Nadszedł czas rozstania Nauczyciela z Galilei z uczniami.
Chrystus wiedział, Ŝe nadchodzą cięŜkie chwile dla Jego uczniów,
dlatego modlił się za nimi do Boga. W modlitwie swojej, którą nazywamy Modlitwą arcykapłańską, prosił Boga: „Nie proszę, abyś
ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego”.
Uczniowie muszą pozostać w świecie, aby kontynuować rozpoczęte przez Chrystusa dzieło ewangelizacji świata. „Idąc na cały
świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu” (Mk 16,15) –
powiedział Chrystus do swoich uczniów. Wierzący w Chrystusa nie
mogą uciekać przed otaczającą ich rzeczywistością, izolować się
od świata, lecz muszą w nim pozostać, aby być kwasem, który
obejmie całe zaczynienie (Mt 13,33), aby być światłem świata i solą ziemi (Mt 5,13.14).
Pan Jezus wiedział, Ŝe Jego uczniowie będą naraŜeni na ataki
złego, Ŝe będą prześladowani dla ewangelii, której są zwiastunami.
Dlatego prosił Boga, aby zachowani zostali od złego.
Modlitwa Jezusa jest dla nas pociechą. Ręka BoŜa ochrania
tych, którzy głoszą ewangelię i są jej wyznawcami. To nie oznacza,
Ŝe nas nic złego spotkać nie moŜe. Ostatecznie jednak zło nie
zwycięŜy. Będziemy musieli znieść wiele upokorzeń, przejść przez
niejedną ciemną dolinę. Ale na końcu kaŜdej świecić będzie światło, czekać nas będzie pokrzepienie i zwycięstwo.
„Jezu, zwycięstwo daj, usłysz wołanie!
StróŜu, Twe oczy nie zawrą się snem;
Niech Twe mnie wesprą przyczynne błagania,
Ufność ma w orędownictwie jest Twym” (Ś.E. 678,1).
Amen.
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Oko Pana jest nad tymi, którzy się go boją
Koń zawodzi, gdy chodzi o zwycięstwo, a wielka jego siła nie zapewni człowiekowi ocalenia. Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się
go boją, nad tymi, którzy spodziewają się łaski jego.
Ps 33,17.18
W staroŜytności na Bliskim Wschodzie koń nie był zwierzęciem
pociągowym. Rumaki były zwierzętami bojowymi. Zaprzęgano je
do rydwanów, które często decydowały o wyniku wojny. Podziwiano konie z powodu ich siły, której człowiek nie mógł dorównać.
Królowie ufali sile swojej armii, w której waŜną rolę odgrywały wozy
bojowe. Dlatego teŜ król Salomon rozkazał pobudować stajnie,
sporządzić wozy bojowe, a młodzieŜy ćwiczyć się w walce na rydwanach.
Psalmista Pański pisze, Ŝe nie naleŜy ufać sile koni. „Koń zawodzi, gdy chodzi o zwycięstwo, a wielka jego siła nie zapewni
człowiekowi ocalenia”. Historia dowodzi, Ŝe rydwany nie zapewniały zwycięstwa. Król Achab zginął właśnie na wozie bojowym, trafiony przez łucznika (1 Krl 22,34nn). Prorok Izajasz przepowiadał
smutny koniec tym, którzy mówili, Ŝe umkną na koniach (Iz 30,
15nn).
Obecnie to nie koń ma zapewnić zwycięstwo na polu walki, lecz
czołgi, samoloty, rakiety balistyczne itp. Lecz nie w prochu i stali
pokładać naleŜy ufność. Nic, co człowiek wymyśli, nie zapewnia
bezpieczeństwa. Pokoju nie zbuduje się na czołgach i atomowych
pociskach. Pokój zapewnia ludzkości jedynie Bóg w Jezusie Chrystusie. Jeśli ludzkość zaufa Bogu, wtedy uniknie złego, zagłady,
przelewu krwi i nieszczęść. „Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się
go boją, nad tymi, którzy spodziewają się łaski jego”.
Jeśli „oko Pana jest nad tymi, którzy się go boją”, to bojący się
Boga mogą bezpiecznie iść przez Ŝycie, chociaŜ moŜe czasem
cierpienie i zło spojrzy im w oczy. Ostatecznie zwycięstwo nad
złem zapewnia i daje Bóg, a Jego dłoń ochrania przed wrogami.
Amen.
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Pójdźcie do mnie
Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciąŜeni,
a Ja wam dam ukojenie .
Mt 11,28
Pan Jezus powiedział: „Wszystko zostało mi przekazane przez
Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko
Syn i ten, komu Syn zechce objawić”. Po nich zaś słowa wezwania: „Pójdźcie do mnie wszyscy…”.
Jedynie Syn zna Ojca, poniewaŜ nikt nie widział Ojca, tylko
Syn BoŜy, który jest na łonie Ojca (J 1,18). I tylko ten moŜe poznać
Ojca, wszechmogącego Boga, któremu Syn zechce Go objawić.
Dlatego Pan Jezus wzywa nas do siebie i mówi do nas: „Pójdźcie
do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciąŜeni, a Ja
wam dam ukojenie”. Widzimy więc, Ŝe Chrystus obiecał objawienie
Ojca, ale nie zapowiedział uwolnienia od cięŜarów Ŝycia doczesnego, a więc od cierpienia, trudu i kłopotów dnia powszedniego.
Obiecał jednak uwolnienie od cięŜarów, jakie nałoŜone zostały na
serca ludzkie przez uczonych w Piśmie, od jarzma drobiazgowych
przepisów, dotyczących zewnętrznego Ŝycia religijnego, a takŜe od
więzów lęku przed Bogiem.
Dziwić moŜe to, Ŝe wielu ludzi pozwala, aby zostały na nich
nałoŜone pewne cięŜary, które związane są z przynaleŜnością do
róŜnych społeczności religijnych, obiecujących zbawienie. W rzeczywistości zamiast zbawienia, nakładają one na ludzi róŜne cięŜary i powinności, które nie mają nic wspólnego z prawdziwą poboŜnością. Wielu wówczas jest spracowanych i obciąŜonych.
Owszem, Jezus zapowiedział, Ŝe na Jego uczniów nałoŜone
zostanie pewne jarzmo. Chrystusowa ewangelia znosi jarzmo prawa. To ewangelia jest tym jarzmem, ale jarzmem miłym, poniewaŜ
jest ona mocą BoŜą ku zbawieniu, radosną wieścią o łaskawym
Ojcu. I łatwo jest nieść to jarzmo, jeśli ma się poznanie miłości
BoŜej, Boga, który dla zbawienia ludzi posłał na ziemię swojego
Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.
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Zło dobrem zwycięŜaj
Nie daj się zwycięŜyć złu, ale zło dobrem zwycięŜaj.
Rz 12,21
Chrześcijanin jest ciągle w drodze, jest pielgrzymem na ziemi.
Autor Listu do Hebrajczyków pisze, Ŝe naśladując Chrystusa idziemy do przygotowanego nam odpocznienia. Nie jest to jedyny obraz
chrześcijanina. Nowy Testament sugeruje, Ŝe jesteśmy takŜe wojownikami. Apostoł Paweł pisząc: „Nie daj się zwycięŜyć złu, ale zło
dobrem zwycięŜaj” ma przed oczyma chrześcijanina, który musi
się nieustannie zmagać ze złem, które chce go pokonać i musi
przezwycięŜać zło przez czynienie dobra.
Jezus zniósł prawo odwetu. W Kazaniu na górze powiedział:
„Słyszeliście, iŜ powiedziano: Oko za oko, ząb za ząb. A Ja wam
powiadam: Nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w
prawy policzek, nadstaw mu i drugi. A temu, kto chce się z tobą
procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz… Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują” (Mt 5,
38-40.44).
Zła w społeczności ludzkiej nie da się wykorzenić przez zło. Kto
złem za zło płaci, ten mnoŜy zło, kto dobrem za zło płaci, ten neutralizuje zło i wyplenia je z serc ludzi. Kto miłuje, zakrywa mnóstwo
grzechów. Kto czyni dobro, buduje społeczność ludzi miłujących
się wzajemnie.
Dobro jest najlepszym oręŜem w walce ze złem. Chrześcijanin
walcząc ze złem, musi przywdziać zbroję. Autor Listu do Efezjan
pisze: „Weźcie całą zbroję BoŜą, abyście mogli stawić opór w dniu
złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości
i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju, a przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli
zgasić wszystkie ogniste pociski złego; weźcie teŜ przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo BoŜe” (Ef 6,13-17). Amen.
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Oblicze Boga
Jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba. Wtedy MojŜesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na
Boga.
2 MŜ 3,6
W Starym Testamencie często występuje pojęcie oblicza Pana.
Jako termin, którego część (oblicze) pochodzi ze słownika antropologicznego, nie moŜe być w połączeniu ze słowem Pan lub Bóg,
pojmowany dosłownie. Czy Bóg jak człowiek ma oblicze z wszystkimi jego częściami, chociaŜ mówimy o oczach i ustach BoŜych?
Podobnie jak imię Pana, lub Duch Pana, tak równieŜ oblicze
Pana jest w Starym Testamencie synonimem samego Boga, dlatego dość wcześnie w Izraelu utrwaliło się przekonanie, Ŝe oblicze
Pana, podobnie jak On sam, jest niewidzialne (2 MŜ 33,20-33).
Nigdy jednak pojęcia oblicze Pana nie przestano uwaŜać za formę
i sposób manifestacji Boga. Z obliczem Pana związane teŜ zostały
konkretne myśli o zbawczej obecności Boga. Kiedy mowa jest
o obliczu Pana, wówczas mowa jest o obecności i bliskości Boga.
W powyŜszych słowach z 2. Księgi MojŜeszowej: „Jam jest Bóg
ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba. Wtedy MojŜesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga ” jest mowa o objawieniu się Boga MojŜeszowi. Nie wydaje się, aby miały one
mówić o tym, iŜ MojŜesz oglądał Boga i widział Jego oblicze, jak
człowiek w czasie rozmowy z drugim człowiekiem moŜe spojrzeć mu
w oczy. Raczej biblijnemu autorowi chodziło o stwierdzenie, Ŝe MojŜesz miał bliski kontakt z Bogiem, Ŝe stał przed Bogiem.
Modląc się stajemy przed obliczem Boga, słuchając słowa BoŜego, postawieni jesteśmy przed chwalą NajwyŜszego. Ale nie musimy wtedy zakrywać twarzy. Dzięki temu, Ŝe Bóg zesłał nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa i usynowił nas, moŜemy stać przed
Bogiem jako naszym Ojcem. I nie ma teŜ róŜnicy między męŜczyzną i kobietą, dzieckiem i młodzieńcem, kiedy się modlimy i słuchamy słowa Pańskiego. Amen.
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Duch miłości, mocy i powściągliwości
Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości.
2 Tm 1,7
Duch Święty rozdziela w Kościele swoje dary jak chce i kiedy
chce, kaŜdemu z osobna, aby Kościół mógł budować się na święty
przybytek Pana. Nie kaŜdy otrzymuje wszystkie dary Ducha Świętego, ale kaŜdy powinien słuŜyć darem, który otrzymał.
Wszyscy wierzący obdarowani są duchem mocy, miłości i powściągliwości. Te dary bowiem są potrzebne nie tylko do budowania Kościoła BoŜego, lecz aby w naszym codziennym, społecznym
Ŝyciu wszystko działo się według woli BoŜej, ku pojednaniu się
w zwaśnionej społeczności ludzkiej.
Bóg dał nam ducha mocy. To duch odwagi i męstwa, potrzebny
w kontaktach międzyludzkich, abyśmy nie zamykali się przed swoimi bliźnimi, lecz otworzyli swoje serca przed nimi i odwaŜnie im
słuŜyli. Wiara manifestuje się w pełnym mocy działaniu, słuŜącemu
dobru, pokojowi, budowaniu więzi międzyludzkich, opartych na zaufaniu i miłości. Dlatego Apostoł pisze, Ŝe Bóg dał nam teŜ ducha
miłości.
Duch miłości, to duch, który wszystko przebacza, wszystko znosi, wszystkiego się spodziewa, nie zazdrości, nie jest chełpliwy
i nie nadyma się, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa.
Bardzo waŜnym darem jest duch powściągliwości. Chrześcijanin powinien być powściągliwy w jedzeniu i piciu, mówieniu i korzystaniu z moŜliwości wyraŜania swoich opinii na temat bliźnich,
powściągliwy takŜe w manifestowaniu poboŜności, ale teŜ i swojej
odmienności. A więc powinien być powściągliwy w Ŝyciu cielesnym
i duchowym.
Niechaj duch mocy wzmacnia naszą miłość, a duch miłości
niech nas prowadzi do skromności i powściągliwości w codziennym Ŝyciu! Amen.
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Przeciwko partactwu
Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej
moŜności.
Kz 9,10a
Dobry rzemieślnik jest powaŜany i chętnie są mu zlecane prace
do wykonania. Dobrzy nauczyciele, prawnicy, czy lekarze są chwaleni. Poszukiwani są dobrzy fachowcy. Dobry i natchniony kaznodzieja zawsze będzie miał więcej słuchaczy aniŜeli ten, który się
nie przykłada do przygotowania kazania.
Autor powyŜszych słów, wyjętych z Księgi kaznodziei, dość
pesymistycznie patrzył na Ŝycie. Wielokrotnie powtarzał, Ŝe wszystko jest marnością. Jeśli jednak masz coś zrobić człowiecze, to –
nauczał – zrób to według swojej moŜności, a więc zdolności, posiadanych umiejętności. Nie moŜesz ich zmarnować, ale musisz je ujawnić, wykonując swoją pracę jak najlepiej. Nauka zawarta w słowach: „Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według
swojej moŜności” streszcza się w nakazie: Nie moŜesz być partaczem, ale sumiennym, dobrym pracownikiem, nauczycielem, zarządcą, gospodarzem.
Masz załoŜyć ogród, to załóŜ go według najlepszych wzorów.
Masz pomalować swój dom, to pomaluj go z gustem, dobrze i dokładnie. Masz zdawać egzamin, to się dobrze do niego przygotuj.
Masz napisać pracę, to napisz ją jak najlepiej. Masz wygłosić mowę,
to dobrze przemyśl to, co masz do powiedzenia. Wszystko naleŜy
czynić według swojej moŜności, umiejętności i zdolności. NaleŜy powiedzieć jeszcze więcej. Umiejętności i zdolności naleŜy doskonalić.
Nie moŜna stać w miejscu. Kto nie doskonali się w swoim „rzemiośle”,
ten nie tylko nie sprawdza się w swoim fachu, ale się cofa. Rzemieślnik, który nie zna nowych technologii, nie będzie nigdy cenionym malarzem, stolarzem, hydraulikiem itp. Lekarz, który się nie dokształca,
nie moŜe dobrze wykonywać swojego zadania. Duchowny, który nie
doskonali się, nie uczy, nie zdobywa ciągle nowej wiedzy, nie pogłębia swojej wiary, nie moŜe dobrze zadbać o tych, których Bóg mu
powierzył.
Prawdziwą mądrość i umiejętność, która jest z Boga, stale trzeba doskonalić. Amen.
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Skarby mądrości
[W Chrystusie] są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania.
Kol 2,3
Zainteresowanie mądrością w staroŜytności na Bliskim Wschodzie nieustannie wzrastało. Ludzie byli przekonani, Ŝe mądrość
jest ukryta i naleŜy jej poszukiwać, Ŝe dostępna jest ona jedynie
dla wybranych i wtajemniczonych. Popularne więc były róŜnego
rodzaju sekty, które rzekomo odkryły mądrość BoŜą i dlatego jedynie one mają do niej dostęp.
Biblia mówi, Ŝe mądrość jest darem BoŜym. Nie jest to Ŝadna
tajemnica, którą naleŜy posiąść, lecz praktyczna mądrość, która
uczy postępowania. Św. Jakub pisze, Ŝe naleŜy modlić się do Boga o mądrość, a prosząc o nią nie naleŜy wątpić. „Jeśli komu z was
brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie
i bez wypominania, a będzie mu dana” (Jk 1,5).
Autor Listu do Kolosan pisze, Ŝe wszystkie skarby mądrości
i poznania ukryte są w Chrystusie. Nie chodzi tu jedynie o praktyczną mądrość, ale o prawdy zbawienia, o poznanie samego
Chrystusa, jako Syna BoŜego. ChociaŜ Autor Listu, pisze, Ŝe są
one „ukryte”, to nie znaczy, Ŝe są niedostępne. Wskazuje przecieŜ
na „miejsce” ukrycia mądrości i poznania. Kto ma Chrystusa, kto
jest w Niego wszczepiony, ten ma dostęp do bogactwa mądrości.
Pan Jezus powiedział do śydów, którzy w Niego uwierzyli: „JeŜeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi” (J 8,31.32). Do
swoich uczniów zaś powiedział: „Ja jestem droga i prawda, i Ŝywot,
nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie” (J 14,6). Nikt nie
znajdzie prawdy poza Chrystusem, Panem i Zbawicielem. Nie ma
jej nigdzie tam, gdzie Chrystus nie jest zwiastowany. KaŜdy znajdzie ją w Kościele, który buduje swoją naukę na ewangelii o Jezusie Chrystusie. Nie daje jej Ŝadna przynaleŜność do jakiejkolwiek
społeczności religijnej, lecz sam Chrystus, w którym ukryte są
skarby mądrości i poznania. Amen.
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Nikt nie moŜe dwom panom słuŜyć
Nikt nie moŜe dwom panom słuŜyć, gdyŜ albo jednego nienawidzić
będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie,
a drugim pogardzi. Nie moŜecie Bogu słuŜyć i mamonie.
Mt 6,24
„Nie moŜecie Bogu słuŜyć i mamonie”. Ks. Marcin Luter w jednym ze swoich kazań nauczał: „Niejeden myśli, Ŝe ma Boga i dość
wszystkiego, gdy posiada pieniądze i mienie; buduje na tym i chełpi się z tego tak niewzruszenie i pewnie, iŜ nie dba o nic innego.
Zaiste, tak i ma takŜe Boga, który się nazywa mamoną – to jest
pieniądz i mienie, którym oddaje całe serce. Mamona jest najpospolitszym boŜyszczem tego świata. Kto ma pieniądze i mienie,
ten czuje się pewnie, bywa wesoły i nieustraszony, jak gdyby był
w raju; i przeciwnie, kto ich nie ma, czuje się niepewnie i trapi się,
jak gdyby nie wiedział o Ŝadnym Bogu. Mało jest bowiem takich,
którzy byliby dobrej myśli, nie smucili się i nie narzekali, nie mając
mamony; jest to zespolone i związane z ludzką naturą aŜ do grobu”.
Miłość pieniędzy jest grzechem. Leon Wielki w mowie „O męce
Pańskiej” powiedział: „Nie ma grzechu bez chciwości, wszelka niedozwolona Ŝądza z tej choroby powstaje. Kto się kocha w pieniądzu, za nic ma wszelką inną miłość: dusza chciwca sama siebie
zaprzepaści. Nie doszukasz się nawet śladu sprawiedliwości w
takim sercu, w którym zagnieździła się chciwość. W pogoni za
zyskiem wiarołomny Judasz oszołomiony tą trucizną, dorobił się
stryczka”. Ojciec Kościoła, Augustyn ostrzega więc: „śeby powiększyć zasób pieniędzy, wiara twoja zmniejszyła się, a urosło złoto.
Coś utracił, a coś zyskał? To, coś zyskał, zwie się złotem, to, coś
utracił, zwie się wiarą. Porównaj wiarę do złota. …Nie wiem, czym
tam jest wypchana twoja sakiewka, ale popatrz jak bardzo zmalała
zawartość twojego serca. Kiedy otworzysz sakiewkę znajdziesz
pieniądze, których nie było. ZwaŜ na skarbiec serca. Była tam wiara, a jej nie ma. JeŜeli tam się cieszysz, czemu tu nie opłakujesz?
Więcej utraciłeś niŜ zdobyłeś”.
Chryste, spraw, abyśmy słuŜyli Tobie, a nie mamonie! Amen.
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Łaska BoŜa, zbawienna dla wszystkich ludzi
Objawiła się łaska BoŜa, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezboŜności i światowych poŜądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie
i poboŜnie Ŝyli.
Tt 2,11.12
Chrystus przyszedł na świat dla zbawienia wszystkich ludzi.
Apostoł Pański napisał: „[Bóg] chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2,4). Anioł Pański na
polach betlejemskich powiedział do pasterzy: „…dziś się wam narodził Zbawiciel” (Łk 2,11). Owe „wam” nie obejmuje jedynie pasterzy, lecz wszystkich, wszak powiedział takŜe: „…oto zwiastuję wam
radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu” (Łk 2,10).
W Chrystusie objawiła się łaska BoŜa, która wzywa nas abyśmy
wyrzekli się bezboŜnego Ŝycia.
Dzisiaj ludzie niechętnie słuchają słów wzywających do porzucenia bezboŜnego Ŝycia. Wezwanie zaś do świętego Ŝycia uwaŜają za zamach na ich wolność. To, co bezboŜne wielu uwaŜa za
normalne, a to co dla nas jest bezboŜnością, usprawiedliwiają odmiennością kondycji biologicznej. Apostoł Paweł pisał: „Wszystko
mi wolno, ale nie wszystko jest poŜyteczne. Wszystko mi wolno,
lecz ja nie dam się niczym zniewolić” (1 Kor 6,12). To pisał Wielki
Apostoł, mając na myśli libertynów korynckich. Jeśli dzisiaj wielu
chrześcijan oburza się, widząc bezboŜność świata, poŜądliwość
rujnującą Ŝycie i nieetyczne postępowanie, przejawiające się w róŜny sposób, to rozumiemy to, ale nie rozumiemy tych, którzy uwaŜając się za obrońców demokracji, wolności, akceptują moralną
zgniliznę, postępowanie wbrew naturze i nakazom BoŜym.
Łaska BoŜa objawiona w Chrystusie wzywa nas do poboŜnego
i świętego Ŝycia. O naszej świętości nie decyduje to, co widzimy,
co budzi poklask innych, ale to, co znajduje się w sercu, co zbliŜa
nas do drugiego człowieka, do zobaczenia w nim bliźniego, którego naleŜy miłować i nieść mu pomoc. Amen.
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Fałszywe zapewnienia
Nie polegajcie na słowach zwodniczych, gdy mówią: Świątynia
Pańska, świątynia Pańska, świątynia Pańska to jest! Lecz jeŜeli
szczerze poprawicie swoje drogi i swoje czyny, jeŜeli uczciwie
stosować będziecie prawo między ludźmi.
Jr 7,4.5
Jeremiasz został powołany na proroka przez Boga, prorocy
fałszywi zaś sami się powoływali i uwaŜali siebie za proroków Pana. Czy moŜliwa była weryfikacja powołania przez osoby postronne? Jak moŜna było odróŜnić jednych od drugich, prawdziwych
proroków od fałszywych? Prostego sposobu nie było.
Jeremiasz musiał niejeden raz zmierzyć się z fałszywymi prorokami. To była walka o rząd dusz. Jeremiasz nie traktował jej jako
zmaganie się, którego celem było wykazanie wyŜszości nad innymi, jako czysto ludzką satysfakcję, „nakarmienie” zwycięstwem
swojej pychy. Jeremiasz miał słowo Pana i je zwiastował, chociaŜ
nie było ono przyjmowane. Prorok często po wygłoszeniu wyroczni
Pana był prześladowany, bowiem nie głosił on słów pieszczących
uszu i serc słuchaczy, ale twarde, wzywające do radykalnego odwrócenia się od zła. Były to słowa o karze i narodowej klęsce.
Zgoła inaczej zachowywali się fałszywi prorocy. Głosili oni słowa, które chętnie słuchano. Budziły one poczucie bezpieczeństwa,
nadzieję, która opierała się na znakach, a nie na Ŝywym Bogu.
Fałszywi prorocy w obliczu niebezpieczeństwa groŜącego ze strony Babilończyków wołali: „Świątynia Pańska, świątynia Pańska,
świątynia Pańska to jest!”. Ale historia zweryfikowała prawdziwość
poselstwa Jeremiasza i fałszywych proroków. To Jeremiasz głosił
prawdę.
W Ŝyciu nie wolno niczego budować na słowach mówiących
o jakiejś szczególnej opiece ze względu na istnienie i odwiedzanie
tego, czy innego sanktuarium, na hasłach głoszonych przez tzw.
„nawiedzonych” ludzi. Prawdziwie wierzący człowiek musi budować
swoje Ŝycie i nadzieję na Bogu i Jego słowach, na Jego obietnicy:
„Kto jest w Chrystusie nowym jest stworzeniem” (2 Kor 5,17). Amen.
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Z woli Boga
Przez wiarę poznajemy, Ŝe światy zostały ukształtowane słowem
Boga, tak iŜ to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk.
Hbr 11,3
Współcześni fizycy usiłują odpowiedzieć na pytanie: Co działo
się w pierwszych sekundach po tzw. wielkim wybuchu, a więc
w pierwszych sekundach zaistnienia materii, z której przez miliardy
lat kształtowało się to, co nazywamy wszechświatem, otaczającym
nas kosmosem. To jest zadanie dla ludzi nauki i tego zadania
i prawa do poznania rzeczywistości materialnego świata nie wolno
im odbierać. Nie moŜna teŜ nazywać ich szarlatanami, ignorantami
i bluźniercami, jak czynią to niektórzy przedstawiciele fundamentalistycznych sekt.
Co było przed wielkim wybuchem? Na to pytanie nauka nie potrafi odpowiedzieć. Mówi nam o tym nasza wiara, pierwsze zdanie
Pisma Świętego: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” (1 MŜ 1,
1). Wiarą teŜ przyjmujemy to fundamentalne zdanie Biblii. „Przez
wiarę poznajemy, Ŝe światy zostały ukształtowane słowem Boga,
tak iŜ to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk”.
Ukształtowanie świata słowem znaczy, Ŝe cała rzeczywistość
i ta sprzed miliardów lat, i ta obecna zawdzięcza swoje istnienie
Bogu. Wszystko jest z woli Boga i dzięki Jego woli istnieje. I Bóg
nie posłuŜył się czymś, co juŜ istniało, lecz powołał do istnienia
coś, co przed tym nie istniało. Materia nie powstała z materii, lecz
z niczego, dzięki słowu, a więc z woli Boga. „to, co widzialne, nie
powstało ze świata zjawisk”. Dzieło stworzenia budzi zachwyt.
Jego wielkość, potęga i moc opiewają wielkość i mądrość Boga.
W niewyobraŜalnie wielkim i doskonałym kosmosie, człowiek jest
niewyobraŜalnie małym pyłkiem. A jednak Bóg dba i pamięta
o człowieku jako o cząstce swojego stworzenia, błogosławi mu i daje zbawienie w Jezusie Chrystusie. Psalmista Pański pisze: „Gdy
oglądam niebo twoje, dzieło palców twoich, KsięŜyc i gwiazdy,
które Ty ustanowiłeś: CzymŜe jest człowiek, Ŝe o nim pamiętasz,
lub syn człowieczy, Ŝe go nawiedzasz?” (Ps 8,4.5). Amen.
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Z Chrystusem Ŝyć będziemy
Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, Ŝe teŜ z nim Ŝyć
będziemy.
Rz 6,8
Jeśli umarliśmy przez chrzest w Chrystusie i w chrzcie wszczepieni zostaliśmy w podobieństwo Jego śmierci, przeto moŜemy mieć
nadzieję, Ŝe razem z Nim zmartwychwstaniemy. Ale czy ochrzczony w imię Chrystusa moŜe mieć tą pewność, Ŝe dzięki zjednoczeniu z Chrystusem w chrzcie, z Chrystusem teŜ Ŝyć będzie? Czy
śmierć grzechowi pociąga za sobą wieczne Ŝycie w Chrystusie?
Jeśli wraz z Chrystusem umarliśmy grzechowi, to wraz z Nim
zmartwychwstaniemy i Ŝyć będziemy. Aby zmartwychwstać, trzeba
najpierw umrzeć. Jeśli Chrystus zmartwychwstał i śmierć juŜ nad
Nim nie panuje, to naleŜy się domyślać, Ŝe równieŜ nad ochrzczonymi, umarłymi dla grzechu w Chrystusie, śmierć juŜ nie włada,
oczywiście śmierć, która jest wynikiem kary za grzech, a więc potępienie. Śmierć jako zjawisko biologiczne nie została jeszcze całkowicie zniszczona. Chrzest nie dotyczy sfery cielesnej, ale duchowej. Ostatecznie śmierć zostanie zniszczona w dniu powtórnego przyjścia Chrystusa i powszechnego zmartwychwstania (1 Kor 15,
24.54). Nie oznacza to, Ŝe Apostoł Paweł głosi wolność od śmierci,
która pozostaje jedynie w sferze marzeń i pragnień człowieka.
Uwolnienie od śmierci jest darowaną przez Boga rzeczywistością,
która powinna być oglądana nie tylko poprzez pryzmat wiary i jej
pewności, która opiera się na obietnicy zawartej w chrzcie w imię
Chrystusa, ale takŜe w perspektywie eschatologicznej. Chrześcijan
Ŝyje w napięciu pomiędzy „juŜ” a jeszcze „nie”, z którego wynika
imperatyw etyczny, o którym apostoł Paweł pisze w dalszej części
6. rozdziału.
Umieranie oraz przyszłe zmartwychwstanie z Chrystusem jest
charakteru osobistego i dotyczy zawsze sfery Ŝycia człowieka
z Bogiem. Jest to kreowana przez Boga rzeczywistość zbawcza,
na którą człowiek nie ma wpływu. Człowiekowi pozostaje ją jedynie
uznać za właśnie taką i odpowiedzieć na nią wiarą. Amen.
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Sługa sług
KtóŜ bowiem jest większy? Czy ten, który u stołu zasiada, czy ten,
który usługuje? Czy nie ten, który u stołu zasiada? Lecz Ja jestem
wśród was jako ten, który usługuje.
Łk 22,27
Chrystus często zaskakiwał swoich uczniów, nie tylko niezwykłymi czynami, ale takŜe słowami. Słowa towarzyszyły czynom,
i odwrotnie, czyny słowom. Tak było w Wieczerniku, kiedy Chrystus
przepasawszy się prześcieradłem zaczął umywać uczniom nogi.
PowyŜsze słowa Jezusa zdają się mieć jakiś związek z tym, co podczas ostatniej wieczerzy uczynił Pan Jezus.
Całe Ŝycie Jezusa charakteryzują i opisują Jego słowa: „Syn
Człowieczy nie przyszedł, aby mu słuŜono, lecz aby słuŜył i oddał
Ŝycie swoje na okup za wielu” (Mt 20,28). Wypełniły się one na
Golgocie, kiedy po skazaniu Jezusa na śmierć, zawisł On na krzyŜu. Śmierć Jezusa była najwyŜszym poświęceniem, doskonałą słuŜbą Syna BoŜego dla człowieka.
Tajemniczo brzmią słowa: „KtóŜ bowiem jest większy? Czy ten,
który u stołu zasiada, czy ten, który usługuje?”. Oczywiście, Ŝe ten,
który zasiada u stołu, i któremu słudzy usługują. Jezus jest Synem
BoŜym, a jednak usługuje. CzyŜby w oczach Jezusa kaŜdy człowiek
był panem, któremu Pan nad panami usługuje? CzyŜby uwaŜał
uczniów swoich za panów, którym On powinien usłuŜyć i Ŝycie swoje
im poświęcić? JuŜ te pytania brzmią paradoksalnie, jeszcze bardziej
paradoksalnie brzmi odpowiedź na nie.
Jezus nie wdaje się tu w dyskusję. Stwierdza: „Ja jestem wśród
was jako ten, który usługuje”. Taka była Jego wola. Jeśli Chrystus
jest usługującym, to jeszcze to nie oznacza, Ŝe moŜemy się ponad
Niego wynosić. Rozstrzygające jest tu słowo apostoła Pawła: „Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaŜ był w postaci BoŜej, nie upierał się
zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem” (Flp 2,). Powinniśmy naśladować doskonałego Sługę. Amen.
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Wypróbowani w wierze
Oto wytapiałem cię sobie jak srebro, próbowałem cię w piecu cierpienia.
Iz 48,10
W Biblii często występuje metafora tygla lub pieca, w którym
wytapiano srebro, złoto lub inne metale. Aby oddzielić złoto lub
srebro od mniej szlachetnych metali przetapiano je w tyglu. Nie
jest teŜ złoto równe złotu. Wytopione w tyglu złotnika było bardziej
szlachetne i wartościowe aniŜeli złoto pozbawione zabiegu oczyszczającego. Piec hutniczy lub tygiel złotnika jest w Biblii symbolem cierpienia, celem którego było oczyszczenie i uszlachetnienie
człowieka, aby jako wybrane BoŜe naczynie przynosił dobre owoce
swojej wiary.
Biblia przedstawia Boga jako doskonałego złotnika, który złoto
oddziela od zanieczyszczeń. Bóg oczyszcza serce człowieka,
uszlachetnia jego ducha, a czyni to „w tyglu doświadczenia i cierpienia”. Cierpienie uszlachetnia, doświadczenie umacnia wiarę
i zaufanie. Bóg przez doświadczanie Izraela udoskonalał i umacniał w wierze swój lud. Przez nieznanego proroka czasu niewoli
babilońskiej mówił do oczekujących wybawienia potomków Jakuba: „Oto wytapiałem cię sobie jak srebro, próbowałem cię w piecu
cierpienia”. Niewola prowadziła do przemiany wybranych BoŜych
w lud w ogniu wypróbowany.
Cierpienie ma cel wychowawczy. Apostoł Piotr pisał: „Weselcie
się z tego, mimo Ŝe teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie róŜnorodnymi doświadczeniami, aŜeby wypróbowana wiara
wasza okazała się cenniejsza niŜ znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus”
(1 P 1,6.7).
„Im większy krzyŜ, tym większe plony.
Przedziwnie nas doświadcza Pan,
A deszczem łzawym nie zroszony
W pustynię się przemienia łan.
W płomieniu złoto pławi się,
A człowiek – gdy niedola gnie” (Ś.E. 675,2).
Amen.
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Panie, spraw nam odnowę
Panie, BoŜe Zastępów, spraw nam odnowę, rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni.
Ps 80,20
Modlitwa psalmisty: „BoŜe Zastępów, spraw nam odnowę”, powinna być naszą codzienną modlitwą. Taka modlitwa nie oznacza,
Ŝe moŜemy się ograniczyć tylko do tęsknoty za zbawieniem i wołaniem do Boga o odnowę Ŝycia i działania. Odnowa duchowa jest
w pewnej mierze wynikiem naszej woli, jednak bierze ona swój
początek w BoŜej woli, gdyŜ apostoł Paweł powiedział: „Bóg sprawia w nas chcenie i wykonanie” (Flp 2,13). Wynika z tego niedwuznacznie, Ŝe z odnową wiąŜe się działanie.
Bóg oczekuje od nas konkretnego działania. Odnowa nie jest
pojęciem tylko religijnym, ale rzeczywistością w sferze naszego
ducha i Ŝycia. Nowe Ŝycie rodzi nowe działanie. Gdzie brak tego
działania, nie moŜe być mowy o nowym Ŝyciu. Wie o tym psalmista
Pański i dlatego w swojej modlitwie o odnowę i zbawienie składa
ślubowanie: „My zaś nie odstąpimy juŜ od Ciebie. Zachowaj nas
przy Ŝyciu, a będziemy wzywali imienia Twojego”.
BoŜe działanie musi być podjęte przez nas i powinno zaowocować posłuszeństwem wobec Boga, aby dzieło BoŜe w nas zostało doprowadzone do końca. Bóg daje nam czas łaski, abyśmy
w nim zastanowili się nad sobą, stawiając sobie pytanie: Czy tylko
tęsknimy za odnową Ŝycia i zbawieniem, czy teŜ odnowieni wewnętrznie przez działanie Ducha BoŜego podejmujemy działanie,
którego celem jest szukanie chwały imienia Pańskiego? KaŜdy
sam musi się nad tym zastanowić. KaŜdy sam musi wejrzeć
w siebie i w świetle słowa BoŜego dokonać krytycznej oceny swojej drogi Ŝycia. śycie kaŜdego jest inne. KaŜdy indywidualnie będzie odpowiadać przed Bogiem za swoją pielgrzymkę na ziemi,
i dlatego teŜ kaŜdy z osobna musi myśleć o sobie, o osobistym
stosunku do Boga oraz o owocach swojego działania. Amen.
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Czynić to, co dobre w oczach wszystkich ludzi
Nikomu złem za złe nie oddawajcie, starajcie się o to, co jest dobre
w oczach wszystkich ludzi.
Rz 12,17
W Starym Testamencie spotykamy się z prawem zemsty: oko
za oko, ząb za ząb.
Zasada zemsty znalazła się na kartach Starego Testamentu
jako relikt nomadycznych czasów. W społeczeństwie koczowniczym, w którym nie funkcjonowało sądownictwo międzyplemienne,
jako pewnego rodzaju zasada równości, była w stanie czasem
połoŜyć kres agresji i samowoli niepohamowanej zemsty i chęci
odpłaty (zob. 1 MŜ 4,23n). Ale mogła teŜ stworzyć pewne ramy
opieki. Wewnątrz grupy obowiązywała solidarność. Jednostka
znajdowała się pod ochroną i prawem tej grupy. Ale na zewnątrz
panował surowy porządek. W przypadku ran zadanych na ciele
odpłacano tym samym (2 MŜ 21,23nn i inne), w wypadku zabójstwa obowiązywała zemsta krwi (3 MŜ 35,9nn i inne).
Oddawanie złem za zło, nie usuwało zła, lecz nakręcało spiralę
przemocy. W późniejszym okresie w literaturze mądrościowej Starego Testamentu spotykamy się z zakazem zemsty: Mędrzec radził: „Nie powiadaj: Odpłacę za zło! Polegaj na Panu, a On cię
wspomoŜe” (Prz 20,22).
Pan Jezus zniósł prawo zemsty. Nauczał w Kazaniu na górze: „Słyszeliście, iŜ powiedziano: Oko za oko, ząb za ząb. A Ja wam powiadam: Nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi” (Mt 6,38.39). Apostoł Paweł zaś
napominał: „Nikomu złem za złe nie oddawajcie”.
Nie tylko nie naleŜy odpłacać złem za zło, ale w chrześcijaństwie obowiązuje zasada, aby czynić to, co jest dobre w oczach
wszystkich ludzi, a więc okazywać miłość, przebaczać krzywdzicielowi, podać mu dłoń i dopomóc mu do przemiany Ŝycia. Zło rodzi
zło, dobro zaś dobro. Ludzie czyniący dobro tworzą łańcuch ludzi
dobrej woli, którzy chcą z pomocą BoŜą zmieniać świat. Amen.
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Usprawiedliwieni krwią Chrystusa
Teraz, usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez niego zachowani od gniewu.
Rz 5,9
W dwóch listach apostoła Pawła, a mianowicie w Liście do Galacjan oraz w Liście do Rzymian znajduje się wiele wypowiedzi,
w których uŜyte jest słowo sprawiedliwość i mowa jest o darowanej
nam BoŜej sprawiedliwości.
Apostoł Paweł pisze, Ŝe usprawiedliwieni jesteśmy krwią Chrystusa. I to jest kluczowa wypowiedź apostoła Pawła na temat usprawiedliwienia. Czasem wskazuje się na inne wypowiedzi, jako
fundamentalne w kwestii naszego usprawiedliwienia. JednakŜe
w tej, z 9. wiersza 5. rozdziału Listu do Rzymian, zawarta jest prawda, która wszystkie inne determinuje. Usprawiedliwieni jesteśmy
krwią Chrystusa. Nasze usprawiedliwienie jest wysłuŜone, lecz nie
przez nas, ale przez naszego Zbawiciela na Golgocie. A to oznacza, Ŝe na usprawiedliwienie nie moŜna sobie zasłuŜyć niczym ani
dobrymi uczynkami, ani teŜ wiarą. Wiarą przyswajamy sobie dar
usprawiedliwienia, przyjmujemy go z ręki BoŜej, uczynki zaś są
odpowiedzią na darowane usprawiedliwienie, są potwierdzeniem
wiary, powinnością, której nie wolno zaniedbać.
Odpowiedzią na BoŜy zbawczy czyn jest wiara w Tego, który
wykupił wierzących nie złotem ani srebrem, ale krwią swoją świętą
przelaną na krzyŜu, na Golgocie. Z wiarą powinna być powiązana
miłość, wszak bez niej wiara moŜe okazać się tylko deklaracją,
uczuciem pozbawionym aktywności.
„Przez nią poznajemy, Ŝe sprawiedliwość polega nie na uczynkach, choć oczywiście ani nie moŜe, ani nie śmie brakować uczynków, podobnie jak nie moŜemy obejść się bez pokarmu i napoju,
i całego tego funkcjonowania śmiertelnego ciała; jednakŜe nie na
uczynkach opiera się nasza sprawiedliwość, ale na wierze, aczkolwiek nie naleŜy z tego powodu uczynkami pogardzać ani ich zaniechać. Tak przeto na tym świecie jesteśmy pod przymusem konieczności Ŝycia w ciele, lecz sprawiedliwość nasza z niego się nie wywodzi” (M. Luter). Amen.
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Zbawcze dzieło Jezusa
[Chrystus] został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego.
Rz 4,25
Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem i jedynym Pośrednikiem zbawienia. Kiedy się narodził w Betlejem, anioł Pański nazwał Go Zbawicielem. Obok Chrystusa nie ma Ŝadnego innego
Zbawiciela ani Pośrednika. Zbawcze dzieło zostało dokonane w Jezusie Chrystusie i przez Chrystusa, przez Jego śmierć na krzyŜu
i przez zmartwychwstanie.
Chrystus został wydany na śmierć za grzechy nasze. Na Niego
została złoŜona cała nasza wina i na Nim spoczęło przekleństwo
grzechu. Przez Jego krew zostaliśmy oczyszczeni. Pan Jezus
ustanawiając sakrament swojego ciała i krwi, błogosławiąc kielich,
powiedział: „Ten kielich, to nowe przymierze we krwi mojej, która
się za was wylewa” (Łk 22,20). Św. Jan zaś pisał: „Krew Jezusa
Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu” (1 J 1,
7b).
Śmierć nie zatrzymała i nie pokonała Chrystusa, Syna BoŜego.
To Jezus Chrystus śmierć zwycięŜył przez swoje zmartwychwstanie. W 2. Liście do Tymoteusza czytamy o Chrystusie, Ŝe On
„śmierć zniszczył, a Ŝywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł
przez ewangelię” (2 Tm 1,10b). A więc zbawcze dzieło związane
jest z krzyŜem i pustym grobem Chrystusa. To dzieło jest zwiastowane, a słowo o nim jest ewangelią, która jest największym skarbem Kościoła. Nie ma większego skarbu. Niczym są wobec tego
skarbu uczynki ludzi, ich poświęcenie i miłość do innych ludzi. Są
powinnością, a nie zasługą. One nie usprawiedliwiają. Usprawiedliwia sam Bóg dzięki krzyŜowej śmierci i zmartwychwstaniu swojego Syna, naszego jedynego Zbawiciela i Pośrednika.
Powinniśmy mocno wiarą trzymać się ewangelii o darowanym
nam usprawiedliwieniu w ukrzyŜowanym i zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie. Ta ewangelia jest skarbem i jej jak apostoł Paweł
nie powinniśmy się wstydzić, lecz głosić ją światu. Amen.
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Bóg buduje swoje Królestwo
Ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi
wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych.
Mi 5,1
To proroctwo nakazuje nam patrzeć w kierunku Betlejem, na
którego obrzeŜach przed wiekami pasł owce swojego ojca młody
Dawid, późniejszy król Izraela. Paradoksem jest, Ŝe te słowa zostały wypowiedziane w czasie, w którym jeszcze w Jerozolimie na
tronie zasiadali potomkowie Dawida, króla, z którym zawsze wiązane były wielkie nadzieje. Ale potomkowie Dawida, króla-pasterza
nie spełnili pokładanych w nich nadziei, dlatego Izraelowi groziła
zagłada ze strony potęŜnych sąsiadów.
Słowa Micheasza w obliczu dziejowego kataklizmu zapowiadają
rozpoczęcie historii Dawidowego królestwa jeszcze raz na nowo,
od początku, w zgoła innej scenerii. Ta historia znowu ma się rozpocząć w Betlejem, niepozornym mieście. Czy się rozpoczęła? Nie
ulega dla nas wątpliwości, Ŝe tak, Ŝe się rozpoczęła i trwa. Anioł
Gabriel zwiastował Marii, ubogiej kobiecie z rodu Dawida, Ŝe Ten,
który się z niej narodzi, otrzyma tron swojego ojca, Dawida, i Ŝe
będzie królował nad domem Jakuba na wieki. Wszystko rozpoczęło się jeszcze raz wtedy, gdy anioł stanął przed pasterzami na polach betlejemskich, a więc tam, gdzie przed wiekami Dawid pilnował owiec swojego ojca, i zwiastował: „Dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym”.
Według proroka Micheasza nowy potomek miał być wodzem
Izraela. Ale urodził się w stajni, z ubogiej Matki, połoŜony został
w Ŝłobie, Jego narodzenia nie witali dworzanie. Zaiste dziwna sceneria, tak dziwna, Ŝe anioł musiał powiedzieć pasterzom, gdzie
mają szukać potomka Dawida, Zbawiciela świata: „…to będzie dla
was znakiem: Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i połoŜone w Ŝłobie”. Bóg w przedziwny sposób realizuje swoje obietnice
i buduje swoje Królestwo. Czyni to inaczej aniŜeli wielcy tego świata. Kiedy ludzkie królestwa upadają, Królestwo BoŜe trwa i rozrasta
się. Amen.
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Wiara i modlitwa
Cierpi kto między wami? Niech się modli. Weseli się kto? Niech
śpiewa pieśni.
Jk 5,13
PowyŜsze słowa znajdują się w końcowych napomnieniach
Listu św. Jakuba i mają związek z napomnieniem do wiary. Św. Jakubowi chodzi o pewność wysłuchania modlitwy. Jakub mówi o skuteczności modlitwy, o roli wiary w uratowaniu chorego. Nie akt namaszczenia przywraca zdrowie, lecz modlitwa. Jakub pisząc w kontekście powyŜszych słów o namaszczeniu nie ma na myśli Ŝadnego magicznego działania. W całym fragmencie, z którego pochodzą powyŜsze słowa, chodzi o sprawczą moc modlitwy, a więc
o wiarę, bowiem modlitwa bez wiary jest pustosłowiem. Wiara
przynosi ratunek. Wiara czyni cuda. Wiara uzdrawia.
W Jakubowym pojmowaniu wiary mieści się zarówno to, w co
się wierzy i jak się wierzy. Mieści się w niej zarówno czynnik poznawczy, treściowy, jak i egzystencjalny. Klamrą spinającą te dwa
elementy są słowa znajdujące się na wstępie Listu: „Doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość” (Jk 1,3).
Św. Jakub pisze takŜe: „Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim
i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele moŜe
usilna modlitwa sprawiedliwego” (Jk 5,16). A po tych słowach znajduje się przykład wzięty z historii staroŜytnego Izraela: „Eliasz był
człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, Ŝeby nie było
deszczu; i nie było deszczu na ziemi przez trzy lata i sześć miesięcy. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz, i ziemia wydała swój plon” (Jk 5,17.18). Św. Jakub wybrał bardzo charakterystyczny i przemawiający przykład, aby podkreślić waŜność wiary
u modlącego się do wszechmogącego Boga, a tym samym wskazać, Ŝe brak wiary czyni modlitwę bezsilną.
Człowiek modlący się bez wiary, jest jak człowiek pukający do
domu, w którym nikogo nie ma, jak człowiek, który pisze do urzędu podanie, ale go nie uzasadnia, jak człowiek, który coś czyni,
ale bez zaangaŜowania i przekonania o słuszności swojego działania. Amen.
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Kto pragnie, niech przyjdzie i pije
A w ostatnim, wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał:
Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije.
J 7,37
Był ostatni dzień Święta Namiotów. KaŜdego dnia tych świąt,
obchodzonych na pamiątkę wędrówki potomków Jakuba przez
pustynię z Egiptu do Ziemi Obiecanej kapłani przynosili w dzbanach wodę z sadzawki Syloe i wylewali ją na ołtarz. Czynili to na
pamiątkę BoŜych interwencji, dzięki którym Izraelici otrzymywali
wodę na wysuszonej pustynnej ziemi. Ale Święto Namiotów było
takŜe świętem dziękczynienia za Ŝniwa, w czasie którego proszono
Boga o deszcz, aby ziemia znowu mogła wydać następne plony.
Woda jest potrzebna do Ŝycia. Bez niej wszystko wysycha i umiera.
Kiedy Święto Namiotów miało się juŜ ku końcowi, Jezus stanął
na dziedzińcu świątyni i głośno wołał: „Jeśli kto pragnie, niech
przyjdzie do mnie i pije”. Prorok Joel zapowiadał, Ŝe w ostateczne
dni, Bóg wyleje na ziemię Ducha Świętego (Jl 3,1), a ze świątyni wytryśnie źródło (Jl 3,23). A więc oto nadszedł koniec dni, oto wylany
zostanie Duch Święty, oto wytryska ze źródła woda, woda Ŝycia, która
gasi tęsknotę człowieka za zbawieniem.
Według ewangelisty Jana, Jezus uwaŜał siebie za nową świątynię. Po oczyszczeniu świątyni przez Jezusa, pytano Go: Jakim
prawem to czynisz? Wówczas Jezus powiedział: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni ją odbuduję” (J 2,19). Ewangelista komentując te słowa, pisze, Ŝe Jezus miał na myśli siebie, bowiem On jest
świątynią, miejscem spotkania Boga z ludźmi. Z tej świątyni popłynęły oŜywcze wody ewangelii, które gaszą pragnienie, niosą Ŝycie,
dają wzrost wiary i sprawiają, Ŝe człowiek owocuje w dobre uczynki.
Chrześcijański kult jest kultem w Chrystusie, a nie w świątyniach wybudowanych ludzkimi rękami. Jeśli się w nich gromadzimy, to aby się modlić i słuchać słowa BoŜego. Ale niewielki będzie
z tego poŜytek, jeśli zgromadzony lud nie będzie świadomy swojej
przynaleŜności do Chrystusa i nie będzie zespolony z Chrystusem,
nie będzie wielbił i słuŜył Bogu. Amen.
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Dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości
Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od
Ojca światłości; u niego nie ma Ŝadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia.
Jk 1,17
Bóg Listu św. Jakuba jest przede wszystkim Panem. Za tytułem
tym niewątpliwie kryje się imię BoŜe Jahwe. Trzykrotnie zaś Jakub
nazywa Boga Ojcem. „Czystą i nieskalaną poboŜnością przed Bogiem i Ojcem jest to: nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli
…” (Jk 1,27); „Natomiast nikt z ludzi nie moŜe ujarzmić języka, tego
krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy
Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi…” (Jk 3,8.9); „Wszelki datek
dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości” (Jk 1,
17).
Autor Listu św. Jakuba pisze o Bogu, jako Ojcu bardzo ogólnie,
nigdy w relacji do członka Kościoła BoŜego. Nie nazywa on Boga
naszym Ojcem. MoŜna domniemywać, Ŝe wypowiedzi Jakuba mieszczą się w granicach judaistycznej myśli o Bogu, jako Ojcu. Nie
moŜemy w Liście św. Jakuba dostrzec wpływu zwiastowania Jezusa w kwestii ojcostwa Boga, zresztą nigdzie w tym Liście nie spotykamy formuły, która wskazywałaby na Boga, jako Ojca Jezusa
Chrystusa, jak to jest w teologii synoptyków, tradycji Janowej i teologii apostoła Pawła i jego uczniów. Myśl o relacji między Bogiem
a Chrystusem nie występuje w Liście św. Jakuba.
Bóg św. Jakuba jest dawcą wszelkiego dobra. „Wszelki datek
dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości;…” (Jk 1,17). Dobre dary otrzymujemy z ręki BoŜej, bowiem
jest On Ojcem światłości. Jako dawca dobrych i doskonałych
darów jest przede wszystkim inicjatorem i dawcą zbawienia. Tylko w Jego mocy jest zbawić wierzącego, ale teŜ jako surowy
i sprawiedliwy sędzia moŜe potępić człowieka (Jk 4,12). Św. Jakub głównie jednak skupia się na darze mądrości, która przychodzi z góry. Ganiąc kłótliwość adresatów swojego Listu, pisze: „Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz przyziemna,
zmysłowa, demoniczna” (Jk 3,15). Amen.
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Wszystko w rękach Boga
W jego ręku są głębokości ziemi i jego są szczyty gór.
Ps 95,4
Bóg powiedział: „Rozradzajcie się i rozmnaŜajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami
morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami,
które się poruszają po ziemi!” (1 MŜ 1,28). Słowa te nie znaczą, Ŝe
człowiek jest panem stworzenia i wszystkiego co jest na ziemi.
Człowiek jest szafarzem BoŜych darów i tylko za włodarza tych
darów powinien się uwaŜać.
Panem stworzenia jest Bóg. Wiele biblijnych słów nam to przypomina, między innymi takŜe te, które wyszły spod pióra psalmisty
Pańskiego: „W jego ręku są głębokości ziemi i jego są szczyty gór”.
Człowiekowi wydaje się nieraz, Ŝe moŜe opanować Ŝywioły ziemi. Uczeni radzieccy chcieli zmieniać bieg rzek i klimat na ziemi.
Zniweczone zostały ich plany. Jeśli człowiek ingeruje w przyrodę,
to bardzo często okazuje się, Ŝe niczego nie naprawia, a raczej
wszystko psuje.
Człowiek chciałby dotrzeć aŜ do dna oceanu, ale – jak dotąd –
nie moŜe tego uczynić. Człowiek pragnie podbić kosmos, ale jest
bezradny wobec ogromnych, nieprzebytych przestrzeni i praw, którymi rządzi się kosmos. Dotychczasowe loty w kosmos, to tylko
pierwsze nieudolne próby przelotu małego ptaszka z gniazda na
najbliŜszy konar.
Niektórym udaje się wejść na najwyŜsze szczyty górskie, ale
często te osiągnięcia okupione są ludzkimi ofiarami. Bóg jest Panem stworzenia, przestrzeni nad nami i głębokości morskich. „W jego ręku są głębokości ziemi i jego są szczyty gór”.
To, co mamy na ziemi, to BoŜy dar, za który winniśmy Mu dziękować. Powinniśmy podziwiać majestat gór i być zadziwieni tajemnicami
głębokości oceanów. Urzeczeni wielkością kosmosu, winniśmy wielbić wielkość i potęgę Boga, a biorąc do ręki małego robaczka, rozmyślać nad tym, jak wielka jest tajemnica i siła Ŝycia. Amen.
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1. WRZEŚNIA

Z głębokiej nędzy w sercu mym, do Ciebie wołam Panie
A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu,
lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: BoŜe, bądź miłościw mnie
grzesznemu.
Łk 18,13
PowyŜsze słowa pochodzą z przypowieści Pana Jezusa o faryzeuszu i celniku, a więc z przypowieści o dwóch ludziach, reprezentujących róŜne profesje i postawy, w tym takŜe religijne.
W swojej modlitwie faryzeusz wyliczał Bogu swoje zasługi. Celnik
takich przed Bogiem w ogóle nie posiadał.
Pan Jezus naprzeciw modlitwy faryzeusza postawił modlitwę
celnika, człowieka znienawidzonego w Izraelu. Celników uwaŜano
za kolaborantów, za ludzi wysługujących się okupantowi. Ponadto
wielu z nich postępowało nieuczciwie. Poznajemy to ze słów Zacheusza, przełoŜonego nad celnikami, który po nawróceniu powiedział: „…a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać
w czwórnasób” (Łk 19,8b). Zapewne wielu celników za czasów Pana Jezusa zasłuŜyło sobie na pogardę swoim niegodziwym postępowaniem.
Celnik z przypowieści Pana Jezusa modlił się: „BoŜe, bądź miłościw mnie grzesznemu”. Nasz Zbawiciel powiedział, Ŝe celnik nie
miał odwagi nawet podnieść swoich oczu ku niebu, i Ŝe bił się
w piersi.
W porównaniu z faryzeuszem celnik nie miał nic do zaoferowania Bogu. Przyszedł do świątyni przed BoŜe oblicze ze swoimi
grzechami. Ale teŜ Ŝadnych grzechów nie wyliczał, wszak wiedział,
Ŝe Bóg go widział, jak siedział na cle, jak pobierał podatki, jak
oszukiwał itp. Mógł do swojej modlitwy dodać jedynie słowa Psalmisty: „Panie, zbadałeś mnie i znasz… Wiesz dobrze o wszystkich
ścieŜkach moich” (139,1.3).
Co my mamy Bogu do zaoferowania? Nie próbujmy nawet w zakamarkach naszego sumienia szukać czegoś, co jest nasze i dobre. Wszystko, co dobre, to ma swój początek w Bogu. Lepiej zaśpiewać: „Z głębokiej nędzy w sercu mym, do Ciebie wołam Panie…”. Amen.
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Jesteśmy prochem
On wie, jakim tworem jesteśmy, pamięta, Ŝeśmy prochem.
Ps 103,14
Czym jest proch ziemi? Wiatr go unosi i przenosi z miejsca na
miejsce, a w czasie ulewy zamienia się w błoto. Nie jest niczym
stałym, zmienia konsystencję i miejsce. Mówimy czasem, Ŝe coś
jest warte tyle, co proch na drodze.
Słowo BoŜe mówi, Ŝe powstaliśmy z prochu ziemi i po śmierci
w proch się obrócimy. W Starym Testamencie ekwiwalentem terminu człowiek jest słowo adam. A słowo to znaczy ziemianin.
Psalmista Pański przypomina nam, Ŝe jesteśmy prochem. Pisze, Ŝe Bóg pamięta o tym, Ŝe jesteśmy prochem, a więc niczym
szczególnym, niewiele wartym. A jednak ten sam psalmista pisze
takŜe: „Gdy oglądam niebo twoje, dzieło palców twoich, księŜyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś: CzymŜe jest człowiek, Ŝe o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, Ŝe go nawiedzasz?” (Ps 8,4.5). Pytanie to
nie pozostawia bez odpowiedzi: „Uczyniłeś go niewiele mniejszym
od Boga, chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich, wszystko złoŜyłeś pod stopy jego”
(Ps 8,6.7).
Przedziwna jest BoŜa pamięć. Bóg pamięta, Ŝe jesteśmy prochem ziemi. I moŜemy powiedzieć, Ŝe dzięki tej pamięci zawdzięczamy Bogu przemianę i dary, dzięki którym w Jego oczach jesteśmy wartościowi. „Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co
jest potrzebne do Ŝycia i poboŜności, przez poznanie tego, który
nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane
nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali
się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skaŜenia, jakie na tym
świecie pociąga za sobą poŜądliwość” (2 P 1,3.4).
Jako z prochu wzięci, dzięki Bogu i ofierze krzyŜowej Chrystusa
staliśmy się „uczestnikami boskiej natury”. Nie moŜemy więc nigdy
przestać być wdzięcznymi Bogu za cudowną przemianę. Amen.
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3 WRZEŚNIA

Troska o cudze dobro
Niechaj kaŜdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze.
Flp 2,4
Są ludzie, którzy szanują tylko to, co jest ich własnością. Myślą,
Ŝe o cudzą własność nie muszą się troszczyć ani ją szanować.
Takich ludzi apostoł Paweł napomina: „Niechaj kaŜdy baczy nie
tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze”.
Luter w Małym i DuŜym katechizmie wielokrotnie zwraca uwagę, Ŝe nie tylko nie wolno poŜądać cudzej własności i zabierać jej
bliźniemu, ale Ŝe naleŜy dbać o własność bliźniego: Nie chodzi
więc w Dekalogu o konkretny grzeszny czyn, etycznie naganny,
a więc kradzieŜ lub poŜądanie cudzej własności, ale takŜe o grzech zaniedbania. W Nowym Testamencie czytamy: „Kto więc umie
dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu” (Jk 4,17);
„Niech się odwróci od złego, a czyni dobre, niech szuka pokoju
i dąŜy do niego” (1 P 3,11); „Umiłowany! Nie naśladuj tego, co złe,
ale to, co dobre. Kto czyni dobrze, z Boga jest, kto czyni źle, nie
widział Boga” (3 J 1,11).
Dekalog zabrania kradzieŜy, grabieŜy, podstępnego zagarniania
cudzej własności, a takŜe poŜądania. Ks. Marcin Luter pisał: „Pozostajemy więc przy ogólnym sensie tego przykazania, iŜ nakazuje
ono najpierw, aby nie nastawać na szkodę bliźniego, nie dopomagać ani nie przyczyniać się do jej powstawania, lecz dobrze mu
Ŝyczyć i pozostawić mu to, co posiada, być mu pomocnym do rozwoju i zachowania tego, co jest dla niego korzystne i co moŜe mu
wyświadczyć usługę, tak jak byśmy chcieli, aby nam czyniono. Tak
więc przykazanie to skierowane jest szczególnie przeciwko nieŜyczliwości i nieszczęsnej chciwości, gdyŜ Bóg chce usunąć przyczynę i korzeń, z których wyrasta wszelka szkoda, jaką bliźniemu
wyrządzamy”.
Do czynienia dobra, niesienia pomocy w utrzymaniu mienia
bliźniego najczęściej przeszkodą jest zazdrość. Apostoł Paweł
zalicza zazdrość do uczynków ciała (Ga 5,19nn). Amen.
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4 WRZEŚNIA

Prosić z wiarą, bez powątpiewania
Gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich.
Mt 18,20
Atrybutem Boga jest wszechobecność. Co to znaczy? Znaczy
to, Ŝe Bóg wszystko przenika. Nie jest materią, lecz Duchem i jako
Duch moŜe być wszędzie, gdzie zechce. Obejmuje swoją mocą
wszystko, co uwaŜa za godne swojej obecności. Bóg przekracza
to, co jest Jego stworzeniem, a więc jest większy niŜ stworzenie.
Przekracza czas i przestrzeń. Jest wieczny, niczym nieograniczony. Król Salomon modlił się: „Oto niebiosa i niebiosa niebios nie
mogą cię ogarnąć, a cóŜ dopiero ten dom, który zbudowałem?!”
(1 Krl 8,27). Biskup staroŜytnego Kościoła chrześcijańskiego, Cyprian, nauczał: „Wiemy, Ŝe Bóg jest wszędzie obecny, wszystko
słyszy i widzi i pełnością swego majestatu wszystko co skryte i tajne przenika”.
Ze słów: „Gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam
jestem pośród nich” wynika, Ŝe przypisuje Jezusa sobie atrybut
wszechobecności. Przyrzeka swoim uczniom, Ŝe będzie tam, gdzie
Jego uczniowie będą się gromadzili i modlili. Wysłucha ich wołania, chociaŜby zgromadzonych w imię Jego było tylko dwóch, albo
trzech. Siła modlitwy leŜy nie w ilości wołających, ale w ich wierze.
Św. Jakub pisze: „A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi
Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania; kto
bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam
miotanej” (Jk 1,5.6).
Tertulian nauczał: „Modlitwa gładzi winy, odpędza pokusy, gasi
prześladowania, pociesza smutnych, raduje wielkodusznych, prowadzi podróŜnych, łagodzi fale, przeszkadza zabójcom, Ŝywi ubogich, rządzi bogatymi, podnosi upadłych, podtrzymuje chwiejnych,
daje moc stojącym. Modlitwa jest murem wiary, bronią i tarczą
przed nieprzyjacielem. Nigdy zatem nie wychodźmy nieuzbrojeni.
Nie zapominajmy o powstaniu za dnia i o czuwaniu w nocy”. Amen.
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5 WRZEŚNIA

Nieogarniony Bóg
Czy naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa
niebios nie mogą cię ogarnąć, a cóŜ dopiero ten dom, który zbudowałem?
1 Krl 8,27b
Kiedy Dawid zasiadł na tronie w Jerozolimie, słuŜbę BoŜą ku czci
Jahwe zaczęto sprawować równieŜ na Syjonie. Król zamierzał zbudować tu przybytek Pański. Zgromadził materiał budowlany, ale Bóg
zakazał mu rozpoczęcia budowy. Mógł to uczynić dopiero jego Syn,
Salomon. Po zakończeniu budowy nadszedł czas poświęcenia
świątyni. Król Salomon biorąc czynny udział w poświęceniu świątyni,
modlił się: „Czy naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Oto niebiosa
i niebiosa niebios nie mogą cię ogarnąć, a cóŜ dopiero ten dom,
który zbudowałem? ”.
Król prezentuje tu nową myśl, która rozwinęła się w Izraelu,
myśl zupełnie odmienną od tej pogańskiej, wyznawanej przez róŜne kananejskie religie. Bóg nie mieszka w budowlach wzniesionych
ludzkimi rękami. Bóg jest nieogarniony, wszechobecny, wszystko
wypełniający.
Przekonanie to wiązało się z wiarą Izraela w Jahwe jako Boga
całego świata i Króla wszystkich narodów mieszkających na ziemi.
Tak pojmowany Bóg jest wywyŜszony ponad ziemię. Moc Jego
dosięga wszystkich ludów. Bóg sprawuje suwerennie sądy nad
ludźmi. Jego pałac znajduje się ponad górnymi wodami. Boga otacza dwór, który nieustannie oddaje Mu cześć i uwielbienie.
Najpiękniej wiarę tą wyraził autor Ps 139 w słowach: „Dokąd
ujdę przed duchem twoim? I dokąd przed obliczem twoim ucieknę?
Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, a jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła
rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka twoja, dosięgłaby mnie prawica twoja. A gdybym
rzekł: Niech ciemność mnie ukryje i nocą się stanie światło wokoło
mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed tobą, a noc jest jasna jak
dzień, ciemność jest dla ciebie jak światło” (Ps 139,7-12). Amen.
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6 WRZEŚNIA

Przychodzić z błogosławieństwem
Wiem, Ŝe idąc do was, przyjdę z pełnią błogosławieństwa Chrystusowego.
Rz 15,29
Misyjne plany apostoła Pawła zakrojone były na szeroką skalę.
Apostoł głosił ewangelię w Damaszku, Syrii, Cylicji, na Cyprze,
niemalŜe w całej Azji Mniejszej i w wielu miastach greckich. Pisząc
List do Rzymian, wyraził nadzieję, Ŝe rozpocznie takŜe dzieło
ewangelizacji w Hiszpanii. W drodze na Półwysep Iberyjski zamierzał odwiedzić społeczność chrześcijan w Rzymie. Apostoł nie
chciał stanąć przed rzymskim Kościołem z pustymi rękoma. Pisał:
„Wiem, Ŝe idąc do was, przyjdę z pełnią błogosławieństwa Chrystusowego”.
CóŜ to jest błogosławieństwo Chrystusowe? Pod tymi słowami
apostoła Pawła moŜna rozumieć bardzo wiele. Jezus rozpoczął
Kazanie na górze od błogosławieństw. Błogosławieństwem Chrystusowym jest więc ewangelia i wszystko, co jest z nią związane,
a więc zbawienie, pokój BoŜy, sprawiedliwość, czyste serce itp. I to
wszystko jest potrzebne, niezbędne, zbawcze dla kaŜdej społeczności religijnej ludzi wierzących w Chrystusa.
Kiedy kaznodzieja staje na ambonie, powinien prosić Ducha
Świętego, aby pozwolił mu przekazać swoim słuchaczom pełnię
błogosławieństwa Chrystusowego, zaś zgromadzeni w kościele
mają prawo oczekiwać, Ŝe z tego błogosławieństwa zostanie im
przekazane jak najwięcej.
Kiedy przekraczamy próg domu naszego bliźniego, przestąpmy
go z dobrym słowem, budzącym pokój i radość, a nie niepokój i smutek. Między chrześcijanami nie moŜe być podejrzliwości i awantur,
a jeśli juŜ gdzieś do takich dojdzie, to pamiętajmy na słowa napomnienia z Listu do Efezjan: „Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym” (Ef 4,26).
DąŜmy do zgody, pokoju, przebaczenia, pojednania. Przychodźmy jedni do drugich zawsze z pełnią błogosławieństwa Chrystusowego, aby wszystko działo się na chwałę Boga i ku naszemu
zbawieniu. Amen.
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7 WRZEŚNIA

Obiecana szczęśliwość
Króla w jego piękności ujrzą twoje oczy, będą patrzeć na rozległy
kraj.
Iz 33,17
BoŜe obietnice w Starym Testamencie często bywają obwarowane pewnymi wymogami. Oczywiście są na kartach Starego Przymierza takie, które nie są niczym uwarunkowane. Taką obietnicą
jest dane przez Boga Abrahamowi słowo, Ŝe Bóg będzie mu błogosławił, i Ŝe będzie błogosławieństwem (1 MŜ 12,1nn). Obietnice
z Księgi Izajasza poprzedzają słowa: „Kto postępuje sprawiedliwie
i mówi szczerze, kto gardzi wymuszonym zyskiem, kto cofa swoje
dłonie, aby nie brać łapówki, kto zatyka ucho, aby nie słyszeć
o krwi przelewie, kto zamyka oczy, aby nie patrzeć na zło, ten będzie mieszkał na wysokościach; jego ostoją twierdze na skałach,
ten ma pod dostatkiem chleba i nie wysychają jego wody” (Iz 33,
15.16).
Izrael będzie mógł patrzeć na oblicze swojego króla i na rozległy kraj, a więc będzie doznawał szczęśliwości. Bóg będzie błogosławił, jeśli potomkowie Jakuba będą postępowali sprawiedliwe,
a więc będą chodzić drogami Pańskimi.
Ta sytuacja występująca w Starym Testamencie nie powinna
nas zwieść i spowodować zamieszania w naszym myśleniu. Nowy
Testament głosi bezwarunkową łaskę i usprawiedliwienie. Bóg jednak stawia nam pewne wymagania, których nie moŜemy lekcewaŜyć. Między Starym a Nowym Testamentem róŜnica jednak jest
fundamentalna. Czyny, działania, postanowienia w chrześcijaństwie mają być odpowiedzią na BoŜą łaskę przyjętą we wierze.
Prawdziwa wiara, która jest darem BoŜym, jest nie tylko akceptacją, naszym „tak” na BoŜe dary i postanowienia, ale jest takŜe włączeniem się w wielkie dzieło BoŜe, w zbawcze działanie w świecie.
Jesteśmy włączeni w BoŜy zbawczy plan działania nie tylko jako
podmiot zbawienia, ale takŜe jako narzędzia w BoŜych rękach. Nie
moŜemy być tylko oczekującymi zbawienia – ale jak pisze apostoł
Paweł – świat powinien o nas myśleć, jako o szafarzach tajemnic
BoŜych (1 Kor 4,1). „A od szafarzy tego się właśnie wymaga, Ŝeby
kaŜdy okazał się wierny” (1 Kor 4,2). Amen.
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8 WRZEŚNIA

Dzieje się wola Pana
Wiele zamysłów jest w sercu człowieka, lecz dzieje się wola Pana.
Prz 19,21
Wizja antropologiczna w Starym Testamencie odbiega od współczesnej wizji człowieka.
Serce jest siedzibą Ŝycia emocjonalnego, a więc organem uczuć
i pragnień. Serce jest siedzibą radości i smutku, których źródłem
mogą być róŜne sytuacje, zdarzenia. I tak np. wino rozwesela serce człowieka (Ps 104,15, Za 10,7). Przyczyną smutku dla zamęŜnej kobiety była niepłodność (1 Sm 1,8). Sercem poŜąda się cudze
mienie (5MŜ 6,25). Serce jest siedliskiem ludzkiej pychy, wyniosłości itp. (5 MŜ 8,14; Oz 13,6; Iz 9,8).
Stary Testament pojmuje serce równieŜ jako siedlisko Ŝycia
intelektualnego. Człowiek otrzymał serce, aby przy jego pomocy
mógł rozumieć sprawy ziemskie i Boskie. Ale nie zawsze Bóg daje
rozumne serce. „AŜ do dnia dzisiejszego nie dał wam Pan serca,
które by rozumiało, ani oczu, które by widziały, ani uszu, które by
słyszały” – 5 MŜ 29,3). Serce moŜe więc być rozumne, lub nierozumne. Serce mądre szuka wiedzy (Prz 8,5). Ale w sercu moŜe teŜ
mieszkać głupota (Prz 22,15). Mądre serce jest przedmiotem modlitwy, słucha Boga i szuka wiedzy.
Serce jest takŜe siedliskiem Ŝycia wolitywnego. W sercu człowieka rodzą się plany (Ps 20,5). W sercu człowiek podejmuje decyzje, zarówno sprawiedliwe, prowadzące do dobra, jak teŜ i złe,
godne potępienia. Dlatego, Ŝe serce człowieka jest złe i przewrotne od młodości (1 MŜ 8,21), rodzą się w nim przede wszystkim
myśli przewrotne. Mędrzec wylicza więc przewrotne, „serce, które
knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego” (Prz 6,18) wśród
rzeczy i spraw, których Bóg nienawidzi.
Serce człowieka nie jest suwerenne. Suwerenny jest Bóg. „Wiele zamysłów jest w sercu człowieka, lecz dzieje się wola Pana”.
Św. Jan pisze: „Bóg jest większy niŜ serce nasze i wie wszystko”
(1 J 3,20). Amen.
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9 WRZEŚNIA

Nigdy się nie potkniecie
DołóŜcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić; czyniąc
to bowiem, nigdy się nie potkniecie.
2 P 1,10
Jeśli ktoś myśli, Ŝe wystarczy wierzyć, tego to przekonanie moŜe doprowadzić na manowce. Apostoł św. Paweł pisze, Ŝe wiara
powinna być czynna w miłości (Ga 5,6). Autor 2. Listu św. Piotra
poszerza napomnienie św. Pawła o kilka elementów. Wzywa:
„Uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie
powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie poboŜnością, poboŜność braterstwem, braterstwo miłością” (2 P 1,5-7).
Nie oznacza to, Ŝe wiara jest czymś małym, niewiele znaczącym,
Ŝe naleŜy ją uzupełnić, bo inaczej nie znajdzie uznania u Boga.
Wszystko co wielkie i zbawienne jest dzięki Bogu z wiary. Ale
wiara nie jest czymś statycznym, niezmiennym. Ona stale musi się
rozwijać, wzrastać i przynosić dobre owoce, z których najbardziej
„pachnącym i słodkim” jest miłość. Wierze stale musi towarzyszyć
poznanie, powściągliwość, wytrwanie, poboŜność, braterstwo i miłość. Wtedy jest dostrzegana przez innych, słuŜy nam i naszym
bliźnim.
Nie ma wiary tam, gdzie uprzednio Bóg nie wybrał i nie powołał
człowieka. Wiara jest darem Boga i jest świadectwem naszego
wybrania i powołania. Umacniając wiarę, umacniamy nasze wybranie i powołanie. „DołóŜcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić; czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie”.
Zaskakujące jest zapewnienie: „czyniąc to, nigdy się nie potkniecie”. Pewność wiary, wybrania i powołania czyni cuda. Pewnych swej wiary, mocnych w przekonaniu wybrania i powołania nie
złamie krzyŜ i doświadczenie. Ale kaŜda nieuwaga, kaŜde zadufanie w swoje siły moŜe spowodować upadek. Nie zachwieją się
tylko ci, którzy ufają Bogu, a swoje powołanie uwaŜa ją za fundament chrześcijańskiego Ŝycia.
Nie zachwiejesz się, jeśli siła twojej wiary będzie w Bogu! Amen.
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10 WRZEŚNIA

Pan wymierza sprawiedliwość
Wiem, Ŝe Pan ujmie się za biednym, Ŝe ubogim wymierzy sprawiedliwość.
Ps 140,13
Psalmiści stawiali sobie pytanie: Dlaczego sprawiedliwym i poboŜnym czasem dzieje się źle, niesprawiedliwym zaś dobrze?
Odpowiedzi w Psałterzu są róŜne. W jednych psalmach wzięty
został pod uwagę ostateczny koniec człowieka, w innych zaś widać bezradność psalmistów w rozwiązaniu problemu odpłaty.
Autor psalmu 73. przyznaje się, Ŝe niewiele rozumiał z postępowania Boga wobec poboŜnych i bezboŜnych: „Chciałem to tedy
zrozumieć, lecz niezwykle trudne mi się to wydało” (Ps 73,16).
Ostatecznie jednak doszedł do przekonania, Ŝe warto być blisko
Boga, bowiem kres bezboŜnych jest tragiczny.
Autor psalmu 140. wie i jest tego pewien, „Ŝe Pan ujmie się za
biednym, Ŝe ubogim wymierzy sprawiedliwość”. Bóg jest po stronie
biednych i uciśnionych. BoŜa ręka ochrania poboŜnego biedaka.
Tajemniczo brzmią słowa, Ŝe Pan „ubogim wymierzy sprawiedliwość”. Co to znaczy, Ŝe łaskawy i dobry Bóg ubogiemu wymierzy sprawiedliwość?
W Starym Testamencie sprawiedliwość jest przymiotem Boga.
Wielokrotnie księgi Starego Przymierza mówią, Ŝe Bóg jest sprawiedliwy i sprawiedliwie obchodzi się ze swoim ludem, i Ŝe wszystkie Jego dzieła są sprawiedliwe.
Sprawiedliwość Boga przejawia się w Jego zbawczym działaniu. Sprawiedliwość BoŜa wobec Izraela wyraŜała się w okazywaniu Izraelowi łaski i wierności przymierzu, na którą lud wybrany
powinien był odpowiedzieć równieŜ wiernością swojemu Bogu i przymierzu. Wierność ta wyraŜa się w wypełnianiu woli BoŜej.
W słowach psalmisty: „Pan ujmie się za biednym, Ŝe ubogim wymierzy sprawiedliwość” sprawiedliwość jest synonimem miłosierdzia i nagrody za wierność Bogu. Amen.
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11 WRZEŚNIA

Opowiadajcie w świetle dnia
Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co
słyszycie na ucho, głoście na dachach.
Mt 10,27
Od czasu pierwszego publicznego wystąpienia Jezusa z Nazaretu i ogłoszenia ewangelii, Ŝe wypełnił się czas i przybliŜyło się
Królestwo BoŜe, nieustannie – z lepszym lub gorszym skutkiem –
na całym świecie głoszona jest ewangelia. Głosili ją apostołowie
Chrystusa, ich uczniowie, ojcowie Kościoła, reformatorzy Kościoła
i do dziś zwiastują ją słudzy tajemnic BoŜych. Głoszona jest w kościołach, na wielkich stadionach, w internecie itp.
Czy są jeszcze miejsca, gdzie ewangelia nie jest głoszona? Na
pewno są. Podejmowane są próby głoszenia jej wśród innowierców, wrogo ustosunkowanych do chrześcijaństwa. Zdarzają się
wypadki, Ŝe duchowni skłonni są składać świadectwo o ewangelii
Jezusa Chrystusa tam, gdzie gromadzą się ludzie o podejrzanej
profesji. Wymaga to odwagi, ale jest to konieczne. Najprościej głosić ewangelię ludziom dobrej woli. Ale ona ma być zwiastowana
tam, gdzie moŜe wywołać sprzeciwy, a nawet wrogość. „Co mówię
wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na
ucho, głoście na dachach”.
Ewangelia ma być głoszona na dachach, to znaczy, Ŝe jej słowa
muszą brzmieć mocno, wyraźnie, docierać daleko.
Niestety, wielu dzisiaj wstydzi się swojej wiary i jawnie nie przyznaje się do niej. To łatwe, przyznawać się do ewangelii wśród
sióstr i braci wierzących w Chrystusa, trudniej to czynić wśród ludzi, którzy z drwiącym uśmiechem na twarzy przyjmują kaŜde świadectwo o Chrystusie.
Ewangelia nie jest głoszona tam, gdzie – co prawda jest o niej
mowa – ale jej głosiciele nie postępują według ewangelii. Ewangelia to nie tylko słowa, ale to Ŝywe świadectwo, to jawne postępowanie według ewangelii, zdecydowane manifestowanie stylu Ŝycia,
którego domaga się Chrystus od swoich uczniów. Amen.
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Błogosławiony mąŜ, który wytrwa w próbie
Błogosławiony mąŜ, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec Ŝywota, obiecany przez Boga tym, którzy go
miłują.
Jk 1,12
Św. Jakub na początku 1. rozdziału swojego Listu pisze o doświadczeniu. Jakub ma na myśli róŜnorodne doświadczenia (w. 2).
W wierszu 3. ma na myśli próbę wiary.
Chrześcijaninowi przysługuje tytuł błogosławionego wówczas,
kiedy wytrwa w próbie. Kto wytrwa w próbie jest błogosławiony
i otrzyma wieniec Ŝycia wiecznego.
Wytrwałość i zwycięstwo w próbie wiary posiada wspaniałą
obietnicę – wieniec Ŝycia. Wieniec, korona jest symbolem zwycięstwa i darowanego zbawienia (por. np. 1 Kor 9,25, 2 Tm 2,5; 4,8;
Obj 6,2, 9,7; 12,1; 14,14). Wieniec Ŝycia jest obiecany przez Boga
tym, którzy Go miłują. Miłość jest więc powiązana w słowach Jakuba z próbą wiary. Miłujący Boga przezwycięŜają wszelkie próby.
Miłość jest oręŜem w walce z doświadczeniami, o których wspomina Autor interesującego nas Listu.
Jeśli wieniec Ŝycia jest obiecany wytrwałym w wierze, przeto
naleŜy zapytać do jakiej obietnicy odwołuje się św. Jakub. Jakub
nie wskazuje na Ŝadną konkretną obietnicę. śaden tekst Starego
Testamentu nie stwierdza wprost, Ŝe Bóg obiecuje wieniec Ŝycia
tym, którzy Go miłują. Ale w grę moŜe wchodzić obietnica wiecznej nagrody dla sprawiedliwych, zawarta w Księdze mądrości (Mdr
5,16). Podobna obietnica zawarta jest w Apokalipsie św. Jana (Obj
2,10). MoŜe teŜ św. Jakub miał na myśli jakąś wypowiedź Jezusa,
która nie weszła do ewangelii.
Sądzić jednak naleŜy, Ŝe Jakub nie miał na myśli Ŝadnego konkretnego tekstu ze Starego Testamentu, nawet z ewangelii. Stary
Testament i kaŜde słowo ewangelii Jezusa Chrystusa jest obietnicą,
na co szczególnie zwracał uwagę apostoł Paweł. Dlatego nie wstydził się ewangelii i był jej wytrwałym i wiernym zwiastunem. Amen.
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Pasterze według BoŜego serca
I dam wam pasterzy według swojego serca, którzy was będą paść
rozumnie i mądrze.
Jr 3,15
Bóg jest pasterzem swojego ludu. Psalmista Pański wyznawał:
„Pan jest pasterzem moim” (Ps 23,1). Chrystus powiedział o sobie,
Ŝe jest Dobrym Pasterzem, który Ŝycie swoje kładzie za owce (J 10,
11).
Obietnica, Ŝe Bóg da swojemu ludowi pasterzy według swojego
serca, jest zawsze aktualna, bowiem wszędzie i w kaŜdym czasie
ludzie wierzący potrzebują przewodników i pasterzy, którzy słuŜąc
ludowi BoŜemu będą naśladować Chrystusa.
Jacy to są pasterze według serca BoŜego? To są ludzie, których
Bóg powołuje, aby byli szafarzami tajemnic BoŜych, prowadzili
wybranych i powołanych przez Boga ludzi – mówiąc obrazowo –
na pastwiska zielone, a więc do słowa BoŜego, ewangelii, do źródła Ŝycia wiecznego.
Autor 1. Listu św. Piotra napominał przewodników małoazjatyckich Kościołów: „Paście trzodę BoŜą, która jest między wami, nie
z przymusu, lecz ochotnie, po BoŜemu, nie dla brzydkiego zysku,
lecz z oddaniem, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody” (1 P 5,2.3). To, co odnosi się
w Liście do Tytusa do biskupów, w istocie odnosi się do wszystkich
pasterzy w Kościele: „Biskup bowiem jako włodarz BoŜy powinien
być nienaganny, nie samowolny, nieskory do gniewu, nie oddający
się pijaństwu, nie porywczy, nie chciwy brudnego zysku, ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, poboŜny, wstrzemięźliwy, trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł
zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak teŜ
dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają” (Tt 1,7-9).
Tylko pasterz postępujący nienagannie i pilnujący nauki moŜe
z pomocą BoŜą paść lud BoŜy „rozumnie i mądrze”. Amen.
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Bóg wie czego potrzebujemy
Nie bądźcie do nich podobni, gdyŜ wie Bóg, Ojciec wasz, czego
potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie.
Mt 6,8
PowyŜsze słowa Pana Jezusa z Kazania na górze odzwierciedlają sytuację i stan religijności w judaizmie i pogaństwie tamtych
czasów. Modlitwy pogan, kierowane do boŜków często były długie,
nieraz krzykliwe, wypowiadane w ekstazie. Sądzono, Ŝe modlący
się zostanie wysłuchany ze względu na wielomówstwo i natarczywość. Pan Jezus nauczał: „Nie bądźcie do nich podobni”. śydzi
zaś, głównie faryzeusze modlili się na rogach ulic, aby ich widziano, chwalono i podziwiano. Wyliczali swoje zasługi, jakby Pan Bóg
nie wiedział o nich i nie dostrzegał ich wysiłków i poboŜności. Pan
Jezus takŜe krytycznie odnosił się do faryzejskiej poboŜności.
„Baczcie teŜ, byście poboŜności swojej nie wynosili przed ludźmi,
aby was widziano; inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 6,1).
Chrystus nauczał swoich uczniów: „Wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie”. Bóg jest wszechwiedzący. Wszystko przenika. Zna tajemnice ludzkich serc. Dostrzega nawet potrzeby tam, gdzie my ich nie dostrzegamy. Ale to
nie oznacza, Ŝe jesteśmy zwolnieni z modlitwy, Ŝe zbędna jest
prośba i błaganie. Niepotrzebne jest wielomówstwo. Zbędne są
długie modlitwy, chociaŜ wiemy, Ŝe wielu wielkich męŜów Kościoła
modliło się często i długo. I dzięki ich modlitwom wiele zmieniało
się w Kościele i Ŝyciu ludzi.
O wysłuchaniu modlitwy nie decyduje ilość słów, ale ufność
modlącego się pokładana w Bogu. Św. Jakub pisze: „Jeśli komu
z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza
chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi
z wiarą, bez powątpiewania; kto bowiem wątpi, podobny jest do fali
morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema
taki człowiek, Ŝe coś od Pana otrzyma” (Jk 1,5-7). Ufasz – otrzymasz, wątpisz – wówczas daremnie prosisz. Amen.
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Dalej zwiastować i budować
Zwiastować będziemy dobrą nowinę takŜe poza waszym krajem, nie
chlubiąc się tym, czego juŜ dokonano na cudzym polu działania.
2 Kor 10,16
ChociaŜ w apostolskim Kościele – przynajmniej w niektórych
jego częściach – bardzo waŜną rolę odgrywały charyzmaty, to jednak starano się stworzyć pewne ramy organizacyjne, aby wszystko
działo się godnie i porządnie. Troszczono się o to, aby podczas
naboŜeństw panował porządek, aby na czele Kościołów stali starsi
i biskupi, którzy byli powoływani przez nałoŜenie rąk i modlitwę.
Kościół się rozwijał. Przez Chrystusa zostało mu powierzone
dzieło misji i ewangelizacji świata. TakŜe na misyjnym polu miał panować ustalony uprzednio ład i porządek. Apostolscy misjonarze
dbać mieli o to, aby nie głosić ewangelii tam, gdzie juŜ była ona
zwiastowana przez innych szafarzy tajemnic BoŜych. 10. rozdział 2. Listu do Koryntian jest tego dowodem. Ale lektura tego rozdziału skłania do postawienia pytania: Czy pomiędzy chrześcijańskimi misjonarzami panowała rywalizacja? Być moŜe, Ŝe tak, ale apostoł Paweł
zdaje się przestrzegał ustalonych zasad i nie przypisywał sobie niczego, czego nie dokonał osobiście. A więc nie chlubił się z niczyjej
pracy, co nie znaczy, Ŝe za nią nie dziękował Bogu, lecz sam starał
się tak pracować i głosić ewangelię, aby się krzewiła i przynosiła jak
największy owoc.
Często się zdarza, Ŝe ludzie przypisują sobie zasługi, których
właściwie nie mają, chlubią się czymś, czego nie dokonali. Jak
buduje się dom na załoŜonym fundamencie i nakłada się na siebie
kolejne warstwy cegieł, tak teŜ w Kościele na tym, co zostało juŜ
zbudowane, co wytrzymało próbę czasu, naleŜy budować dalej,
i to nie gorzej, lecz coraz lepiej, aby Kościół rósł i wzmacniał się
we wierze na chwałę Boga. Budowanie Kościoła, niezaleŜnie od
tego kto i gdzie pracuje, powinno odbywać się w miłości i pokoju,
a spoiwem wszystkich części BoŜej budowli, jaką jest Kościół, musi być Chrystus. Chrystus jest spoiwem, którego nie zniszczy próba czasu. Rozpadną się zaś „mury” Kościoła, które wzniesiono na
chwałę ludzi. Amen.
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Pisma prowadzą do Chrystusa
Zbawienia poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce.
1 P 1,10
Bóg stworzył człowieka i ocenia jego drogi. Bóg widzi kaŜdego
z nas i kaŜdemu okazuje łaskę zbawienia. Ale nie wiedzielibyśmy
o tym, gdyby Bóg nie objawił się człowiekowi. Początek objawienia
BoŜego związany jest z osobą Abrahama, zaś pełnia objawienia
miała miejsce w osobie Jezusa Chrystusa. Św. Jan pisze: „Z jego
pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską. Boga nikt nigdy
nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił
go” (J 1,16.18).
Te dwa wydarzenia są klamrą spinającą dzieje BoŜego objawienia, bowiem Bóg wielokrotnie i wieloma sposobami mówił do
ludzi (Hbr 1,1). Objawiał się prorokom i przez nich mówił o swoich
planach wobec ludu wybranego, ale takŜe całej ludzkości. Dlatego
autor 1. Listu św. Piotra pisał: „Zbawienia poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was
łasce”.
ChociaŜ światło Chrystusa rozjaśnia całą historię objawienia
i w Jego świetle moŜemy rozumieć cząstkowe wypowiedzi prowoków Pańskich, to jednak nie powinniśmy wyłącznie skupiać się na
objawieniu danym w Chrystusie, ale musimy mieć przed oczyma
całą historię objawienia, abyśmy mogli poznać BoŜą historię zbawienia i pojąć jak wielka jest BoŜa mądrość i łaska, która od małych i zda się niepozornych czynów, podąŜała ku coraz większym,
aby w końcu nasze oczy mogły spocząć na krzyŜu Chrystusa na
Golgocie.
NaleŜy badać Pismo Święte, lecz nie tylko dlatego, Ŝe ono
wskazuje na drogę, którą powinniśmy podąŜać za Chrystusem,
lecz dlatego, Ŝe ono składa świadectwo o Chrystusie. Dzięki temu
świadectwu moŜemy dopiero rozpoznać w Biblii drogę, która wiedzie do zbawienia i z radością naśladować Chrystusa. Pan Jezus
powiedział: „Badacie Pisma, bo sądzicie, Ŝe macie w nich Ŝywot
wieczny; a one składają świadectwo o mnie” (J 5,39). Amen.
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SłuŜcie Panu
W gorliwości nie ustając, płomienni duchem, Panu słuŜcie.
Rz 12,11
SłuŜcie Panu! Co to znaczy słuŜyć Bogu? Co znaczy słuŜyć
Chrystusowi? Czy Pan Bóg potrzebuje naszej słuŜby? Czy nie moŜe się bez niej obejść?
To nie Pan potrzebuje naszej słuŜby, lecz my jej potrzebujemy.
Owszem ona przynosi Bogu chwałę między nami, ale w Bogu niczego nie zmienia, bo On jest wieczny i niezmienny. Kiedy słuŜymy
Bogu, to w nas dokonuje się przemiana. Z grzeszników stajemy się
ludźmi usprawiedliwionymi, z pełnych poŜądliwości stajemy się
ludźmi gotowymi zerwać z miłością świata, z egoistów zmieniamy
się na otwartych na bliźnich, miłujących i niosących pomoc potrzebującym.
SłuŜba Bogu jest Bogu miła ze względu na nas i naszych bliźnich. Dlatego apostoł Paweł pisze na początku 12. rozdziału Listu
do Rzymian. „Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie BoŜe,
abyście składali ciała swoje jako ofiarę Ŝywą, świętą, miłą Bogu, bo
taka winna być duchowa słuŜba wasza” (Rz 12,1).
Apostoł Paweł napomina nas, abyśmy słuŜąc Bogu byli gorliwi
i nie ustawali w gorliwości. A więc ma to być słuŜba stała, nieustanna. Nie moŜemy wziąć w niej urlopu. W kościele, domu, pracy i w drodze powinniśmy nie zapominać, Ŝe jesteśmy sługami
naszego Pana i nie moŜemy postępować tak, jakbyśmy nie byli ludźmi wierzącymi. Nawet na chwilę nie wolno nam zapomnieć, Ŝe
jesteśmy chrześcijanami, Ŝe powołani jesteśmy przez Boga i naleŜymy do Niego.
Nie moŜemy teŜ w tej słuŜbie poczuć się zmęczonymi. Musimy
być pełni siły, ducha, radosnej chęci do działania.
To nie jest łatwa słuŜba. Jako ludzie nie podołamy jej, jeśli nie
będzie nas w niej ochraniał od złego nasz Ojciec niebieski, wspierał nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, i nie pocieszał nasz Boski Pocieszyciel, Duch Święty. Amen.
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Oczekujemy objawienia
Oczekujemy błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego
Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa.
Tt 2,13
Chrześcijanin jest nieustannie w drodze. Pielgrzymuje pod przewodnictwem Chrystusa do odpocznienia przygotowanego przez
Boga. Nie powinniśmy patrzeć wstecz, lecz przed siebie. Wspominanie tego, co było, jest tylko wtedy poŜyteczne, kiedy słuŜy umocnieniu wiary. Dlatego powyŜsze słowa poprzedza przypomnienie
objawienia się łaski BoŜej, zbawiennej dla wszystkich ludzi (Tt 1,
11).
Bóg objawił się w Jezusie Chrystusie i w Nim okazał nam łaskę.
W Nim dane są nam światłość, prawda, pokój, odpuszczenie grzechów, pojednanie z Bogiem, usprawiedliwienie i zbawienia. Objawienie się łaski BoŜej jest wezwaniem, „abyśmy wyrzekli się bezboŜności i światowych poŜądliwości i na tym doczesnym świecie
wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i poboŜnie Ŝyli” (T 2,12). To jest wezwanie natury etycznej, które powinno wypływać z wiary, Ŝe przed
nami jest jeszcze jedno objawienie – objawienie „chwały wielkiego
Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa”.
Autor Listu do Tytusa, pisząc, Ŝe oczekujemy „objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa” miał na
myśli drugie przyjście Chrystusa, naszego Zbawiciela. Chrystus to
przyjście zapowiedział swoim uczniom. Zgodnie z Jego słowami
nie znamy dnia ani godziny, w której przyjdzie i objawi się w świecie. Na ten dzień „objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela
naszego, Chrystusa Jezusa” musimy być przygotowani, jak owe
pięć panien z przypowieści Jezusa o dziesięciu pannach, oczekujących na oblubieńca, a więc zawsze oczekujący, zawsze gotowi,
zawsze czujni.
„Przyjdź, narodów zbawienie!
O Jezus spełń Ŝyczenie:
Zjaw nam się w swej jasności
I wybaw na z ciemności!” (Ś.E 21,1)
Amen.
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Owoc godny upamiętania
Wydawajcie więc owoc godny upamiętania.
Mt 3,8
To fragment napomnień Jana Chrzciciela, skierowanych do ludzi, którzy gromadzili się wokół niego nad Jordanem, gdzie chrzcił
i głosił chrzest upamiętania. Głoszone przez Jana, syna Zachariasza i ElŜbiety kazanie pokutne miało przygotować nadejście Królestwa BoŜego i drogę zapowiedzianemu przez proroków Mesjaszowi. Jest to wezwanie do przemiany Ŝycia, do odpowiedzi na wezwanie do nawrócenia, do przynoszenia owoców godnych upamiętania.
Upamiętanie nie moŜe być deklaracją bez pokrycia. Upamiętanie jest dziełem BoŜym, wszak Bóg sprawia w nas chcenie i wykonanie (Flp 2,13). KaŜdy, kto z pomocą BoŜą upamięta się, musi
w swoim Ŝyciu owocować w czyny, których Bóg domaga się od nas
w swoim słowie.
Bywa tak, Ŝe ludzie, którzy uwaŜają się za nawróconych są
pyszni, egoistyczni, odsuwają się od swoich bliźnich, są zamknięci
i myślą tylko o sobie, o swojej domniemanej świętości i sprawiedliwości. W takim wypadku nie moŜe być mowy o prawdziwym upamiętaniu. Człowiek prawdziwie nawrócony musi zapomnieć, Ŝe
cokolwiek mu się naleŜy. Powinien być otwarty na Chrystusa i Jego darowaną sprawiedliwość, przyjaźnie usposobiony do bliźniego,
któremu naleŜy słuŜyć, a nie okazywać nad nim swoją wyŜszość.
Upamiętanie jest początkiem drogi, na której nawrócony powinien przynosić owoce Ducha Świętego, jak: „miłość, radość, pokój,
cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość” (Ga 5,22.23). Człowieka, który się upamiętał, przyrównać
moŜemy do męŜa „który nie idzie za radą bezboŜnych ani nie stoi
na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz
ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozwaŜa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie,
a wszystko, co uczyni, powiedzie się” (Ps 1,1-3). Amen.

269

Wrzesień

20 WRZEŚNIA

Zadatek Ducha
Duch Święty… jest rękojmią dziedzictwa naszego, aŜ nastąpi odkupienie własności BoŜej, ku uwielbieniu chwały jego.
Ef 1,14
Tekst grecki mówi o danym nam zadatku dziedzictwa naszego,
a więc o części, która juŜ została nam dana. Mowa o tym jest często
w listach, które przypisywane są apostołowi Pawłowi.
Liczne wypowiedzi apostoła Pawła na temat Ducha Świętego,
jako daru BoŜego dla wierzących, podzielić moŜna na dwie grupy.
Do pierwszej zaliczyć naleŜy te, które mówią, Ŝe dany nam został
zadatek Ducha Świętego, do drugiej zaś, Ŝe Duch Święty działa
w wierzących w sposób ciągły i stały.
W 2. Liście do Koryntian (1,21.22) Paweł pisze: „Tym, który nas
utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg,
który teŜ wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do serc
naszych”. Charakterystyczne jest tu właśnie pojęcie zadatek Ducha. Z identycznym terminem spotykamy się w 2 Kor 5,5: „Przysposobił nas do tego Bóg, który nam teŜ dał zadatek Ducha”.
Bóg jest dawcą Ducha Świętego. Otrzymujemy Go jednak nie
w pełni, lecz jako zadatek. Zadatek jest częścią naleŜnej całości,
co nie znaczy, Ŝe dar Ducha Świętego jest zapłatą, którą Bóg winien człowiekowi, gdyŜ Bóg nic nie jest nam winien. Wierzący ma
prawo oczekiwać na dar Ducha Świętego, którym Bóg do końca
Go napełni. śyje więc on pomiędzy „juŜ” a przecieŜ „jeszcze nie
w pełni”, czyli w polu eschatologicznego napięcia i nieustannego
oczekiwania.
Wydarzenie, podczas którego został nam dany zadatek Ducha
Świętego, naleŜy do bliŜej nieokreślonej przeszłości, którego jednak skutki mają trwałe znaczenie. W Ŝyciu chrześcijanina chwila
ta juŜ zaistniała. W tym sensie dany nam zadatek Ducha jest
poręczeniem, Ŝe cała obiecana nam reszta dziedzictwa, zbawienia, Ŝycia z Bogiem zostanie nam dana we właściwym czasie,
kiedy „nastąpi odkupienie własności BoŜej, ku uwielbieniu chwały
jego”. Amen.

270

Wrzesień

21 WRZEŚNIA

Bez nagany na dzień Chrystusowy
O to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróŜniać to, co słuszne
od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień
Chrystusowy.
Flp 1,9.10
Pan Jezus nakazał swoim uczniom, aby jedni modlili się za drugich. Dlatego apostoł Paweł modlił się za swój umiłowany Kościół
w Filippi, ale takŜe za inne Kościoły, o pomyślność misji, o rozprzestrzenianie się ewangelii Jezusa Chrystusa w świecie.
Apostoł Paweł nie modlił się o dobrobyt, o obfitość pokarmu dla
Filipian, lecz o dobra duchowe. Te muszą mieć zawsze priorytet
przed materialnymi, co nie znaczy, Ŝe te materialne nie są waŜne.
Pan Jezus nakazał nam się modlić o przyjście Królestwa BoŜego,
ale takŜe o chleb powszedni.
Modlitwa apostoła Pawła to modlitwa o obfitość poznania i obfitości błogosławionych doznań religijnych. Bez poznania prawdy
o Chrystusie, naszym Zbawicielu, o tajemnicy krzyŜa, o łasce Boga
objawionej w Jezusie, nie ma głębokiej wiary. Wiara bowiem musi
opierać się na fundamencie poznania tajemnicy BoŜej, BoŜego
objawienia, ewangelii o Królestwie BoŜym.
Nie chodzi jednak tylko o samo poznanie. Poznanie ma słuŜyć
pogłębieniu wiary, ale takŜe słuŜyć budowaniu wewnętrznej poboŜności i umiejętności odróŜniania tego co jest dobre, sprawiedliwe, co słuŜy pokojowi, a więc „co słuszne”, od tego „co niesłuszne”, niegodne BoŜych dzieci, wyznawców ewangelii Jezusa Chrystusa.
Poznanie musi prowadzić do oczyszczenia od grzechu we krwi
Baranka BoŜego, Jezusa Chrystusa, aby wierzący zostali zachowani bez nagany na dzień powtórnego przyjścia naszego Pana,
Jezusa Chrystusa.
Módlmy się o poznanie prawdy dla siebie, ale takŜe dla naszych
bliźnich. Amen.
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22 WRZEŚNIA

StrzeŜ, co ci powierzono!
Tego, co ci dobrego powierzono, strzeŜ przez Ducha Świętego,
który mieszka w nas.
2 Tm 1,14
Tak napominał wielki apostoł Paweł swojego ucznia, Tymoteusza. To napomnienie poprzedzają słowa Wielkiego Apostoła:
„Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, Ŝyjąc
w wierze i w miłości, która jest w Chrystusie Jezusie”.
Apostoł Paweł dbał o czystość ewangelii i nauki chrześcijańskiej. Od uczniów swoich wymagał, aby trwali w przekazanej im
tradycji i nauce, ale takŜe Ŝyli w wierze i miłości. Nauka powinna
być ugruntowana na wierze, wiara zaś powinna budować się na
zdrowej nauce. Związek ten powinna cementować miłość. Ona
trwa na wieki. Przeminie nauka i wiara, ale miłość jako świadectwo
chrześcijańskiego Ŝycia zaowocuje w dobra, które słuŜyć będą bliźnim i przyszłym pokoleniom.
Napominamy konfirmantów, aby strzegli powierzonej im nauki,
trwali w wierze i miłości. Zgromadzeni w kościele nieustannie są
nauczani i wzywani do zachowania nauki i wiary. Czasem napomnienia te na nic się zdają, bowiem przychodzą do naszych domów fałszywi nauczyciele i prorocy, omamiają ludzi, twierdząc, Ŝe
znają i reprezentują prawdziwą naukę. W istocie to często tylko
zręcznie poskładane i powiązane z sobą zdania wyjęte z Pisma
Świętego, z których wcale nie wynika prawdziwa biblijna nauka.
Napomnienie skierowane do Tymoteusza, jest nieustannie przez
Ducha Świętego kierowane do szafarzy tajemnic BoŜych, a więc
do duchownych, powołanych duszpasterzy. Jak lekarze, prawnicy,
budowniczowie i inni muszą nieustannie uczyć się, aby dobrze
mogli wykonywać powierzone im zadanie, tak muszą to nieustannie czynić duchowni, aby nie ucierpiało w niczym powierzone im
powołanie. Lud BoŜy ma prawo wymagać tego od swoich pasterzy,
aby nieustannie pilnowali nauki w domu i kościele, aby z mocą
była szerzona ewangelia i wzrastała chwała BoŜa między nami, ku
poznaniu prawdy i zbawieniu ludzi. Amen.
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23 WRZEŚNIA

Moja dusza tęskni za tobą
Moja dusza tęskni za tobą w nocy i mój duch poszukuje ciebie, bo
gdy twoje sądy docierają do ziemi, mieszkańcy jej okręgu uczą się
sprawiedliwości.
Iz 26,9
To fragment pieśni, którą śpiewać miano w Izraelu. MoŜe i śpiewano. Ale czy słowa tej pieśni brano sobie do serca? Prorocy często karcili lud wybrany przez Boga za brak sprawiedliwości, niewłaściwe i niezgodne z wolą Boga odnoszenie się bogatych do
biednych, za odstępstwo od Boga i lekcewaŜenie przykazań.
Czy rzeczywiście serca Izraelitów tęskniły i poszukiwały Boga?
Wielu poboŜnych potomków Abrahama nieustannie poszukiwało
Boga, wszak psalmista Pański pisze: „KogóŜ innego mam w niebie, jeśli nie ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania!
ChociaŜ ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca
mego i działem moim na wieki” (Ps 73,25.26) oraz „Oczy moje
zawsze patrzą na Pana” (Ps 25,15). Ale nie wszyscy byli tak poboŜni jak psalmista.
Trzeba patrzeć na Boga, rozmyślać o Jego sądach, o tym co
dopuszcza i co czyni, bo tylko wówczas moŜemy rozumieć bieg
historii. Kto nie patrzy na oblicze Pana, temu wydaje się, Ŝe dziejami
ludzkości rządzi ślepy los, Ŝe Ŝycie nie ma sensu, Ŝe trzeba wykorzystać kaŜdą chwilę Ŝycia na uciechy świata i nie trzeba troszczyć
się o jutrzejszy dzień ani teŜ o bliźnich. A przecieŜ prorok kazał
śpiewać ludowi izraelskiemu: „gdy twoje sądy docierają do ziemi,
mieszkańcy jej okręgu uczą się sprawiedliwości”.
Patrząc na historię świata, na dzieje Kościoła, na nasze Ŝycie,
powinniśmy się uczyć sprawiedliwości, a więc miłości i miłosiernego obchodzenia się z bliźnimi, bowiem sprawiedliwość BoŜa –
według Starego Testamentu – jest okazywaniem miłosierdzia. Patrząc na bieg naszego Ŝycia, na dni radosne, którymi nas obdarza
Bóg i na te boleścią naznaczone, nie pytajmy: „Dlaczego tak, a nie
inaczej się dzieje?”, ale raczej pytajmy, co Bóg chce nam powiedzieć przez to, co nas spotkało, czego chce nas nauczyć i ku czemu zwrócić nasze myśli. Amen.
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24 WRZEŚNIA

Powołanie do Królestwa BoŜego
A gdy wrócił sługa, doniósł o tym panu swemu. Wtedy gospodarz
rozgniewał się i rzekł do sługi swego: Wyjdź prędko na place i ulice
miasta i sprowadź tutaj ubogich i ułomnych, i ślepych, i chromych.
Łk 14,21
PowyŜsze słowa pochodzą z przypowieści Jezusa o uczcie
weselnej. Co doniósł sługa swemu panu? Sługa doniósł swojemu
panu, Ŝe zaproszeni odrzucili zaproszenie. Chrystus powiedział tą
przypowieść, bowiem lud, do którego On został posłany wielokrotnie odrzucał zaproszenie BoŜe. Przede wszystkim odrzucił on Jezusa, bowiem nie poznał w Nim Mesjasza.
Tą smutną przypowieść nie moŜemy jedynie odczytywać jako
skargę Jezusa z powodu tych, którzy za Jego czasów odrzucili
słowa: „Szukajcie Królestwa BoŜego…!”. Królestwo BoŜe przyszło
w Jezusie i zaproszenie jest stale aktualne: „Pójdźcie, bo juŜ
wszystko gotowe”. Skoro potomkowie Abrahama odrzucili wezwanie BoŜe, przeto oferta zbawienia została przedstawiona wszystkim ludziom. Pan Jezus w swojej przypowieści powiedział, Ŝe gospodarz polecił słudze: „Wyjdź prędko na place i ulice miasta
i sprowadź tutaj ubogich i ułomnych, i ślepych, i chromych”
Jezus Chrystus, Syn BoŜy zwraca się równieŜ do nas z zaproszeniem do Ŝycia w społeczności z Bogiem, do wspólnoty wiary,
a więc do Królestwa BoŜego. Kto wątpi w realność tego zaproszenia, lub odrzuca je, odrzuca Boga i BoŜą ofertę zbawienia.
Obecnie – a jest na to wiele dowodów – częściej lekcewaŜy się
zaproszenie do Ŝycia z Bogiem aniŜeli w czasach Jezusa. Składa
się na to wiele przyczyn, nie zawsze jest to brak wiary, częściej
powodem jest umiłowanie tego, co związane jest z naszym cielesnym Ŝyciem. WaŜniejsza dla wielu jest moŜliwość dokonania zakupów w supermarkecie, obejrzenie w telewizji ciekawego filmu,
lub atrakcje na świeŜym powietrzu. Albo, czyŜ ludzie nie mówią
czasem tak: kupiłem samochód, muszę nim jeździć; mam Ŝonę,
ale ona poszła do innego kościoła, a ja muszę pilnować naszych
dzieci? To smutne, ale prawdziwe. Amen.
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25 WRZEŚNIA

Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni
W kaŜdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie
postępuje.
Dz 10,35
śydzi w czasach Jezusa byli przekonani, Ŝe zbawienie i łaska
naleŜą się jedynie tym, którzy są śydami. Nawet Pan Jezus powiedział do Kananejki: „Niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać
szczeniętom” (Mt 15,26) oraz do Samarytanki przy studni Jakubowej: „Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo
zbawienie pochodzi od śydów” (J 4,22). Ale powiedział teŜ: „I przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa, i zasiądą
w Królestwie BoŜym” (Łk 13,29). Chrystus przyszedł do śydów, ale
Jego posłannictwo i dzieło zbawienia obejmuje wszystkich ludzi,
Bóg bowiem chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni (1 Tm 2,4).
Czy uczniowie Jezusa od samego początku wiedzieli, Ŝe działalność ich Mistrza ma charakter uniwersalny, dotyczy nie tylko
śydów, ale takŜe pogan? Z całą pewnością nie. Trzeba było interwencji Ducha Świętego w domu poganina Korneliusza, aby apostoł
Piotr poznał, Ŝe zbawienie naleŜy się takŜe tym, którzy są z pogan.
Kiedy Piotr zrozumiał to, wtedy powiedział: „Teraz pojmuję naprawdę, Ŝe Bóg nie ma względu na osobę, lecz w kaŜdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Posłał On synom izraelskim Słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju
przez Jezusa Chrystusa”.
Bóg jest Panem wszystkich ludzi i w kaŜdym narodzie wybiera
sobie ludzi, których powołuje i obdarza pokojem i zbawieniem w Jezusie Chrystusie. W kaŜdym narodzie są tacy, którzy boją się Boga
i postępują sprawiedliwie. Nie moŜemy nawet na chwilę pomyśleć,
Ŝe tylko my miłujemy Boga i postępujemy sprawiedliwie, a inni nie.
Jeśli miłujemy Boga i postępujemy sprawiedliwie, to znaczy to, Ŝe
Bóg nas umiłował i powołał do społeczności swoich dzieci. Bóg
wyprzedza nas w miłości i działaniu. Prędzej niŜ postanowimy być
Jego, On nas wybiera i obdarza łaską zbawienia. Amen.
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26 WRZEŚNIA

Dlaczego Panie?
Czy garncarz nie ma władzy nad gliną, Ŝeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite?
Rz 9,21
Kiedy spotka nas jakieś nieszczęście, wówczas pytamy: Dlaczego? Kiedy powodzi nam się gorzej, aniŜeli naszym bliźnim, wtedy pytamy: Dlaczego? Kiedy zdolnościami, lub urodą nie dorównujemy ludziom, których spotykamy na drodze naszego Ŝycia, zastanawiamy się i pytamy: Dlaczego?
Często w tym pytaniu nie jest jednak zawarta chęć poznania
prawdy, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Raczej kryje się za nim
niezadowolenie z zaistnienia takiej, a nie innej sytuacji. MoŜe być
nawet wyrazem wyrzutu pod adresem samego Boga, niezadowolenia z biegu zdarzeń i wypadków.
Zanim postawimy pytanie: „Dlaczego?”, powinniśmy się zastanowić, czy w ogóle mamy prawo pytać i wyraŜać swoje niezadowolenie z tego, co nas spotkało, lub czym jesteśmy? Byłoby jednak
czymś nieodpowiedzialnym twierdzić, Ŝe nie wolno nam pytać:
„Dlaczego?” Człowiek ma takie prawo, ale z tym pytaniem musi się
wiązać świadomość, Ŝe nie wolno nam wiązać z nim jakichkolwiek
pretensji pod adresem Boga.
Bóg jest Bogiem suwerennym, to znaczy, Ŝe ma prawo postępować zgodnie ze swoją wolą. Gdyby tego prawa nie miał, nie
byłby Bogiem. Elementem istoty Boga jest Jego suwerenność. Bóg
jest prawdziwym, suwerennym Bogiem. Nie jest On narzędziem
w ręku ludzi z urzędu sprawujących kult, jak było to w przypadku
kapłanów kananejskiego Baala w Starym Testamencie. Nie moŜemy teŜ Bogu niczego rozkazać w naszych modlitwach. Nie moŜemy Go zmusić do takiego działania, które nam się wydaje być
słuszne i właściwe. Nasz punkt widzenia nie moŜe się liczyć
w naszym spotkaniu się z Bogiem. Apostoł Paweł, aby wyjaśnić tą
prawdę odbiorcom swojego Listu do Rzymian, pytał: „Czy garncarz
nie ma władzy nad gliną, Ŝeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite?”. Amen.
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27 WRZEŚNIA

Pomnij o mnie, Panie!
Pomnij o mnie, Panie, przez Ŝyczliwość dla ludu swego, nawiedź
mnie zbawieniem swoim.
Ps 106,4
KaŜdy Izraelita czuł się cząstką narodu wybranego i był świadomy tego, Ŝe jego los zaleŜny jest od losu całego Izraela. Kiedy
Bóg błogosławił Izraelowi, wtedy błogosławił teŜ tym, którzy do
niego naleŜą, kiedy karał lud wybrany, kara spotykała teŜ poszczególnych jego członków. Dlatego psalmista modlił się: „Pomnij
o mnie, Panie, przez Ŝyczliwość dla ludu swego, nawiedź mnie
zbawieniem swoim”. Bóg ma sobie wspomnieć o psalmiście, nie ze
względu na poboŜność psalmisty, lecz ze względu na Ŝyczliwość
i miłosierdzie, które okazuje swojemu ludowi. Bóg zbawia swój lud,
przeto niech zbawi takŜe swojego sługę.
My nie odczuwamy takiej więzi z Kościołem, jak Izraelita z losem całego narodu wybranego. Jest to wynikiem zindywidualizowania poboŜności w chrześcijańskim Kościele. W wyniku tego
niewiele obchodzi nas stan naszej parafii i Kościoła. Gotowi jesteśmy nawet nie przejmować się tym, Ŝe jest słaba frekwencja na
naboŜeństwach, Ŝe niechlujnie wyglądają budynki kościelne i parafialne, Ŝe wiele rzeczy dzieje się niezgodnie z ewangelią.
Apostołowie Pańscy budując Kościół na fundamencie, którym
jest Chrystus, zapewne nie przewidywali takiej sytuacji. Starali się
o to, aby kaŜdy wierzący był odpowiedzialny za Kościół i za społeczność, do której naleŜał. Wskazują na to np. słowa apostoła
Pawła: „Bóg tak ukształtował ciało, iŜ dał pośledniejszemu większą
zacność, aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały
nawzajem o sobie jednakie staranie. I jeśli jeden członek cierpi,
cierpią z nim wszystkie członki; a jeśli doznaje czci jeden członek,
radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami” (1 Kor 12,24-26).
Bóg takŜe dla wiary całego Kościoła okazuje swoje miłosierdzie
poszczególnym jego członkom. Amen.
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28 WRZEŚNIA

Od zdumienia do uwielbiania
Lud zdumiewał się,, widząc, Ŝe niemi mówią, kalecy odzyskują
zdrowie, chromi chodzą, ślepi widzą, i wielbili Boga Izraela.
Mt 15,31
Od pierwszego publicznego wystąpienia Jezusa szło za Nim
wiele ludzi. Jedni szli, aby być świadkami cudów, które czynił Jezus, inni zaś śpieszyli za Nim, aby słuchać Jego nauki, radosnej
ewangelii o przyjściu Królestwa BoŜego. Cuda Jezusa były potwierdzeniem prawdziwości tego, co Jezus zwiastował.
Ludzie chętniej oglądają rzeczy dziwne i niespotykane aniŜeli
słuchają tego, co ktoś ma do powiedzenia. Tak było teŜ w wypadku
świadków działalności Jezusa. Większość chodziła za Jezusem,
aby być świadkami tego, co wyraŜone jest w słowach: „niemi mówią, kalecy odzyskują zdrowie, chromi chodzą, ślepi widzą”. Czy byli
świadomi tego, Ŝe są świadkami wypełnienia się czasu, w którym
dziać się będą dzieła niezwykłe, świadczące, Ŝe nastąpił koniec
czasu, i Ŝe bliŜsze staje się zbawienie? Być moŜe, Ŝe wielu zdawało
sobie z tego sprawę, jednakŜe niezaleŜnie od świadomości świadków cudów, które czynił Jezus, lud widząc, Ŝe „niemi mówią, kalecy
odzyskują zdrowie, chromi chodzą, ślepi widzą” wielbił Boga. Wielu
teŜ odwaŜnie mówiło, Ŝe Bóg wszystko dobrze uczynił (Mk 7,37).
Czy oczekujemy, aby ktoś czynił takie cuda, jakie czynił Jezus?
Ludzie zawsze są głodni sensacji i wielu oczekuje na cuda. Mają one
świadczyć o świętości osób, które czynią cudowne rzeczy.
Nasze Ŝycie jest darem BoŜym i wielkim cudem. Wystarczy rozejrzeć się, aby wszędzie zobaczyć cuda stworzenia. Wystarczy to, Ŝe
udało nam się uniknąć niebezpieczeństwa, Ŝe mamy chleb powszedni, pracę, dom i bliźnich, aby dziękować Bogu i wielbić Go.
„Chcę dobroć Twoją wielką głosić,
Dopóki język słuŜy mi.
Chcę Ci ofiarne modły wznosić,
Dopóki serce w piersiach drŜy.
Gdy w ustach juŜ zabraknie sił,
Westchnieniem będę Ciebie czcił” (Ś.E. 595,5)
Amen.
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29 WRZEŚNIA

Dobrzy pasterze
Tak mówi Wszechmocny Pan: Biada pasterzom Izraela, którzy
sami siebie paśli! Czy pasterze nie powinni raczej paść trzody?
Ez 34,2
Bóg powołał pasterzy swojego ludu, który sobie wybrał. Pasterzami Izraela byli królowie, kapłani i prorocy.
Bóg negatywnie ocenił większość pasterzy Izraela. Probierzem ich
oceny był cel ich działania. Często paśli siebie samych, a nie powierzony im lud. Lud więc błądził, kaŜdy szukał własnej drogi, zapominając
o Bogu i Jego przykazaniach. Na skutek zaniedbań lud BoŜy rozproszył
się między narodami. Wielu poszło do niewoli, wielu dobrowolnie opuściło spustoszoną ojczyznę. Winę za to ponosili źli pasterze Izraela.
Prorok Jeremiasz wołał: „Biada pasterzom, którzy gubią i rozpraszają
owce mojego pastwiska… To wy rozproszyliście moje owce i rozpędziliście je, a nie zatroszczyliście się o nie. ToteŜ ukarzę was za złe wasze
uczynki” (Jr 23,1.2).
Przestroga z proroctwa Ezechiela jest stale aktualna i pamiętać
naleŜy, Ŝe Bóg upomni się o kaŜdą zagubioną duszę z powodu
niedbalstwa pasterzy. Aktualne teŜ jest napomnienie apostoła Pawła, skierowane do Tymoteusza: „Pilnuj czytania, napominania, nauki.
Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na
podstawie prorockiego orzeczenia przez włoŜenie rąk starszych.
O to się troszcz, w tym trwaj, Ŝeby postępy twoje były widoczne dla
wszystkich. Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc,
i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają” (1 Tm 13-16).
Dobrzy pasterze prowadzą trzodę BoŜą, wierzących na dobre
pastwiska, na zielone pasze.
Czym są owe zielone pasze? Zieloną i poŜywną paszą są słowa
BoŜe, które są Ŝyciem i dają Ŝycie. One są chlebem, bez którego
dusza karleje i traci moc Ŝycia. Pan Jezus powiedział: „Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i Ŝywotem” (J 6,63). Stół, który zastawia przed nami Bóg, to przede wszystkim stół Jezusa
Chrystusa, stół sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej. Amen.
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Jezus Chrystus jest Panem
Dlatego teŜ Bóg wielce go wywyŜszył …, aby wszelki język wyznawał, Ŝe Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.
Flp 2,9a.11
PowyŜsze słowa są fragmentem hymnu na cześć Chrystusa. To
nie jest jedynie świadectwo o człowieku, o Jezusie, bowiem wtedy
naleŜałby On dzisiaj wyłącznie do historii i nie odgrywałby większej
roli w naszym Ŝyciu. Jest to świadectwo o Synu BoŜym, który przyjął postać sługi, przeszedł przez poniŜenie i śmierć, ale któremu
Bóg darował imię ponad wszelkie imię (Flp 2,5-11). Jest to świadectwo o Słowie Ŝywota, które było Bogiem i było u Boga (J 1,11),
a które stało się ciałem i zamieszkało wśród nas (J 1,14).
Syn BoŜy, chociaŜ był w postaci BoŜej, wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i poniŜył samego siebie aŜ do śmierci i to
do śmierci krzyŜowej. Chrystus z miłości do człowieka i posłuszeństwa Ojcu, wybrał tę drogę poniŜenia, aby nas uwolnić z niewoli
grzechu, wyprowadzić z pohańbienia, którego źródłem jest grzech,
przyodziać nas w szatę sprawiedliwości i postawić na drodze, która wiedzie poprzez uświęcenie Ŝycia do Boga.
Bóg nie pozostawił w poniŜeniu swojego Syna. Dlatego, Ŝe był
On „posłuszny aŜ do śmierci, i to do śmierci krzyŜowej”, wywyŜszył
Go przez wzbudzenie z martwych i darował Mu Imię ponad wszelkie imię, aby na to Imię zginało się wszelkie kolano i „aby wszelki
język wyznawał, Ŝe Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga
Ojca”.
Wyznajemy, Ŝe Jezus Chrystus jest Panem. To jest treść naszej
wiary. Ale ta wiara nie jest z nas, abyśmy się zbytnio nie chlubili.
Jest ona z Ducha Świętego. Apostoł Paweł pisał do Koryntian:
„Oznajmiam wam, Ŝe nikt, przemawiając w Duchu BoŜym, nie powie: Niech Jezus będzie przeklęty! i nikt nie moŜe rzec: Jezus jest
Panem, chyba tylko w Duchu Świętym.” (1 Kor 12,3). A kto wyznaje to Imię, będzie zbawiony. Amen.
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1 PAŹDZIERNIKA

Bóg bogaty w miłosierdzie
Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej,
którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, oŜywił
wraz z Chrystusem – łaską zbawieni jesteście – i wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie
Jezusie.
Ef 2,4-6
W listach apostoła Pawła nie spotykamy się z twierdzeniem występującym w 1. Liście św. Jana: „Bóg jest miłością” (1 J 4,8). JednakŜe
Paweł wyraźnie pisze o miłości BoŜej (Rz 5,5; 8,3). W Liście do Efezjan
czytamy, Ŝe Bóg „jest bogaty w miłosierdzie” (Ef 2,4). Miłość BoŜa wypełnia serca wierzących. Jej wyrazem jest miłość Chrystusa do ludzi.
MoŜna nawet postawić znak równości między miłością Chrystusa
a miłością Boga. W kaŜdym bądź razie, miłość BoŜa jest w Chrystusie.
Dzięki miłości Bóg oŜywił nas w Chrystusie i w Chrystusie Jezusie posadził w okręgach niebieskich. Pawłowe „teraz”, np. teraz
jesteśmy usprawiedliwieni, to w Liście do Efezjan przybrało charakterystyczny i budzący refleksję kształt: teraz w Chrystusie zostaliśmy posadzeni w okręgach niebieskich.
PrzecieŜ jesteśmy jeszcze na ziemi, tu Ŝyjemy i pielgrzymujemy
w wierze. JednakŜe dzięki naszej egzystencji w Chrystusie, niezaleŜnie
od tego gdzie Ŝyjemy, mamy juŜ miejsce w niebie, przy Bogu. W Chrystusie – jak pisze apostoł Paweł – jesteśmy nowym stworzeniem.
W Chrystusie nasza egzystencja nie ma juŜ wyłącznie ziemskiego wymiaru. W Chrystusie partycypujemy w zbawieniu. Zbawienie jest łaską
(Ef 2,5.8). Czas łaski – to czas zbawienia (2 Kor 6,2). Z łaską spływa
pokój (Rz 1,7) niezaleŜnie od miejsca i czasu.
„Miłości Ty BoŜa, coś umiłowała
Niegodny i grzeszny człowieczy ten ród!
Zagładyś i śmierci grzesznika nie chciała
I wzniosłaś zbawienia bezpieczny nam gród.
Tym grodem Twe rany, O Panie nad pany!
W nich znalazł juŜ pokój duch walką skruszony.
O Chryste, po wieki więc bądź pochwalony!” (Ś.E. 631,4)
Amen.
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Gniew człowieka
Gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga.
Jk 1,20
Grzegorz Wielki, ojciec Kościoła chrześcijańskiego, podzielił wszystkie grzechy na siedem grup. Doszedł bowiem do przekonania, Ŝe
kaŜdy grzech, popełniony przez człowieka, moŜna podporządkować jednemu z siedmiu grzechów głównych, do których na drugim
miejscu zaliczył gniew.
Czym jest gniew?
Gniew jest stanem ludzkiej duszy, która pod wpływem zewnętrznych bodźców, pełna wzburzenia i niepokoju, broniąc się gwałtownie, protestuje przeciw zadanej jej krzywdzie, lub teŜ nieprzyjaźnie ustosunkowuje się do bliźniego. Człowiek, gniewając się, moŜe zadawać dotkliwe rany, w rozumieniu dosłownym i przenośnym.
Opanowani gniewem, zazwyczaj nie kontrolujemy swoich słów i czynów. Wtedy łatwo o obrazę lub zabójstwo.
PoniewaŜ w gniewie człowiek nie potrafi opanować wzburzenia
swego serca, wyznawca Jezusa Chrystusa nie powinien niczego
czynić w stanie gniewnego podniecenia. Nie przystoi gniewać się
dzieciom BoŜym, które pomimo swojej grzeszności Ŝyją w Chrystusie i mają pokój z Bogiem.
Gniew jest źródłem wielu grzechów. Jest początkiem grzechów,
które są zabronione przez przykazanie: „Nie zabijaj!”. Grzech sprzed
progu Kainowego serca wdarł się do jego wnętrza, opanował duszę i wydał krwawy owoc. Mając przed oczyma tą smutną historię,
opisaną na początku Biblii, wciąŜ powtarzającą się w Ŝyciu wielu
ludzi, w dziejach społeczeństw i narodów, lepiej rozumiemy słowa
Jezusa: „KaŜdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd”
(Mt 5,22). Dlatego św. Jakub napomina nas: „Gniew człowieka nie
czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga”. Amen.
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3 PAŹDZIERNIKA

Chrystus zawsze z nami
Ja prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś
nawrócisz, utwierdzaj braci swoich.
Łk 22,32
To są jedne z ostatnich słów historycznego Jezusa na ziemi.
Pan Ŝegnał się w wieczerniku ze swoimi uczniami i powiedział do
nich, Ŝe zostanie pojmany i zabity, Ŝe wielu zgorszy się z Niego.
Zwracając się do Szymona Piotra, powiedział: „Szymonie, Szymonie,
oto szatan wyprosił sobie, Ŝeby was przesiać jak pszenicę” (Łk 22,
31). TakŜe wielu Jego uczniów – mówił Jezus – zwątpi, rozproszy
się.
Jezus wiedział, Ŝe za kilka godzin Szymon Piotr zaprze się Go.
Wiedział, Ŝe na dziedzińcu pałacu arcykapłana powie, Ŝe nie zna
tego człowieka, którego pojmano, a więc nie wie kim jest Jezus.
Strach całkowicie sparaliŜował Piotra. Nie zdawał sobie sprawy z tego, co mówi i czyni.
Szymon Piotr na dziedzińcu pałacu arcykapłana nie był sam,
lecz otoczony sługami arcykapłana i wrogami Jezusa. ChociaŜ wówczas Jezusa sądzono, to jednak On był myślami przy swoim
uczniu. Był przy nim znacznie wcześniej, bowiem Jezus w wieczerniku powiedział do Szymona Piotra: „Ja prosiłem za tobą, aby
nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj
braci swoich”.
Piotr zaparł się Jezusa, ale jego wiara w Jezusa odrodziła się.
Pan „pracował” wokół duszy Piotra, aby mógł on spełnić zadanie,
do którego został powołany.
PrzeŜywamy w Ŝyciu nieraz trudne chwile, ale pamiętajmy, Ŝe
właśnie wtedy, kiedy zaczynamy się chwiać w swojej wierze, kiedy
zagraŜa nam zło, nasz Zbawiciel jest przy nas, oręduje za nami
u Ojca, abyśmy nie upadli i nie zatracili się. TakŜe Duch Święty
modli się za nami. Pan Jezus obiecał nam, Ŝe da nam „Pocieszyciela, aby był z wami na wieki” (J 14,16). Apostoł Paweł zaś pisze,
Ŝe „Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co
się modlić, jak naleŜy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach” (Rz 8,26). Amen.
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Próba wiary
Jezus, odpowiadając, rzekł do niej: Niewiasto, wielka jest wiara
twoja; niechaj ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka
od tej godziny.
Mt 15,28
To są słowa Jezusa skierowane do kobiety kananejskiej, która
przyszła do Jezusa i błagała o uzdrowienie chorej córki. Jezus nie
od razu wysłuchał prośby kobiety. Najpierw doświadczył jej wiarę,
ale ona nie zachwiała się w swojej ufności, Ŝe tylko Jezus moŜe
przyjść jej z pomocą.
Jezus od samego początku wiedział jaka była wiara Kananejki,
ale doświadczał jej wiarę, aby pouczyć swoich uczniów i świadków
spotkania owej kobiety z Nim, czym jest prawdziwa wiara. Powiedział bowiem, wobec zgromadzonych ludzi: „Niewiasto, wielka jest
wiara twoja; niechaj ci się stanie, jak chcesz”. Wiara kananejskiej
kobiety zwycięŜyła ją samą, jej dumę i godność. Nie ustała w prośbie o zdrowie dla córki i otrzymała to, o co prosiła Jezusa, chociaŜ
Jezus doświadczając ją, powiedział do niej, Ŝe nie godzi się brać
chleb dzieci i rzucać je szczeniętom. W rozumieniu śydów poganie, a nią była Kananejka, byli psami, którym nie naleŜą się Ŝadne
dary BoŜe. MoŜe ktoś inny na takie słowa odszedłby i zrezygnował
z prośby, wszak słowa Jezusa były przecieŜ w pewnym sensie
policzkiem, ale nie dla owej kobiety, o której mówi ewangelia. Jej
wiara była gotowa wszystko znieść.
Często Bóg doświadcza takŜe naszą wiarę, chociaŜ nie jesteśmy
tego świadomi. Pomyśl Siostro i Bracie, czy twoje niepowodzenia,
choroby, które dotykają ciebie lub twoich bliskich, nie są dotknięciem
ręki BoŜej, doświadczeniem Twojej wiary? Walcz wtedy o swoją wiarę, nie upadaj! Bóg nie chce twojego upadku, lecz pragnie cię umocnić
w wierze i podźwignąć z niedoli.
Kiedy jesteśmy doświadczani i wydaje się nam, Ŝe Bóg nie słyszy
naszych modlitw, albo nie chce nam przyjść z pomocą, wówczas
często rezygnujemy z modlitwy. Ale jak błogo nam, kiedy poznajemy,
Ŝe BoŜa ręka wsparła, podniosła, ochroniła i wzmocniła. Dla takiego
przeŜycia warto zmagać się i modlić. Amen.
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Najwięksi są najmniejszymi
Kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym.
Mt 23,11
W świecie, w którym Ŝyjemy, ktoś musi być pierwszy, a ktoś
ostatni. Są w nim rządzący i rządzeni. Jest tak nawet w społeczeństwach, które uwaŜają się za demokratyczne. Ale w takim społeczeństwie wszystko musi się odbywać godnie i zgodnie z ustanowionym prawem. Bezwzględne podporządkowywanie sobie innych
jest naganne. I chociaŜ jedni to lubią i tego pragną, to inni znoszą
to z trudem. Dlatego wszelkie totalitarne systemy społeczne prędzej czy później upadają.
Jeśli komukolwiek z ludzi prawdziwie wierzących powierzona zostanie jakakolwiek władza w społeczeństwie, to powinna być ona
sprawowana rzetelnie, bez pogwałcenia prawa i lekcewaŜenia innych.
Słowa: „Kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą
waszym” skierowane zostały do uczniów Pańskich, kiedy Jakub
i Jan prosili Pana Jezusa, aby pozwolił im zasiąść w Królestwie
BoŜym po lewicy i po prawicy Jego.
A więc, Chrystus w powyŜszych słowach mówi jaki porządek
powinien panować w Kościele BoŜym. Ci, którzy zostali powołani
do głoszenia słowa BoŜego są sługami Chrystusa, sługami ewangelii dla tych, którzy zostali powierzeni ich pieczy. Apostoł Paweł
pisał do wierzących w Koryncie: „Tak niechaj kaŜdy myśli o nas
jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic BoŜych. A od
szafarzy tego się właśnie wymaga, Ŝeby kaŜdy okazał się wierny”
(1 Kor 4,1.2).
Czy jest to moŜliwe? Jest moŜliwe, ale tylko wtedy, kiedy przykładem będzie Chrystus. „Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł,
aby mu słuŜono, lecz aby słuŜyć i oddać swe Ŝycie na okup za
wielu”. SłuŜba w Królestwie BoŜym jest naśladowaniem Chrystusa,
niesieniem krzyŜa. SłuŜba jest wypatrywaniem nie pierwszego, ale
ostatniego miejsca, bo tylko z niego widać najlepiej, co potrzeba
bliźniemu i Kościołowi. Amen.
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CzymŜe jest człowiek?
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, chwałą i dostojeństwem
uwieńczyłeś go.
Ps 8,6
Wspaniałe jest imię naszego Boga. Spójrzmy do góry! Kto jest
w stanie zliczyć gwiazdy na niebie? Kto wie ile jeszcze ciał niebieskich nie potrafi zobaczyć oko ludzkie uzbrojone nawet w najlepsze
teleskopy? Kto moŜe dotrzeć wzrokiem poprzez przestrzeń kosmosu do początku wszechrzeczy, ów błysk – jak mówią współcześni
astrofizycy – ów wielki wybuch, niewyobraŜalny ułamek sekundy,
w której z niczego powstało coś, co trwa i rozprzestrzenia się z szybkością światła, a co Biblia opisuje w słowach: „Na początku Bóg
stworzył niebo i ziemię” (1 MŜ 1,1). Dzieła BoŜe rozpięte w przestrzeni i czasie opowiadają chwalę BoŜą. To potęŜny hymn chwały
na cześć Boga.
Psalmista patrząc na wspaniałość stworzenia, pytał: „CzymŜe
jest człowiek, Ŝe o nim pamiętasz, Lub syn człowieczy, Ŝe go nawiedzasz?” (Ps 8,5).
Człowiek jest prochem nic nie znaczącym. Jego Ŝycie jest jak
trawa, która rośnie, potem więdnie, jak mgła poranna, która szybko
znika. A jednak człowiek jest stworzony na wzór i podobieństwo
BoŜe. W oczach BoŜych ma wartość. Psalmista pisze: „Uczyniłeś
go niewiele mniejszym od Boga, chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go”.
Kim jest człowiek w oczach BoŜych, wyraźnie widzimy, patrząc
na krzyŜ Golgoty. Na krzyŜu Golgoty umarł dla naszego zbawienia
Syn BoŜy, Chrystus. Bóg nie oszczędził swojego Syna, ale Go
poświęcił, aby człowiek mógł stanąć przed obliczem BoŜym i wziąć
z ręki BoŜej wieczne Ŝycie. Za zbawienie człowieka została zapłacona najwyŜsza cena. Apostoł Pański pisał: „Nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą
krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego” (1 P 1,
18). O wartości człowieka w oczach BoŜych mówi cena krwi, która
przelana została na Golgocie. Amen.
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Ufać Bogu
Potem Dawida ruszyło sumienie, Ŝe kazał przeprowadzić spis ludności. Rzekł więc Dawid do Pana: Zgrzeszyłem bardzo, Ŝe to
uczyniłem; lecz teraz, Panie, odpuść winę sługi twego, gdyŜ postąpiłem bardzo nierozsądnie.
2 Sm 24,10
We współczesnym świecie spisy ludności i dokładne ewidencjonowanie mieszkańców miast i wiosek jest czymś normalnym, na
porządku dziennym i koniecznym. Chodzi nie tylko o poznanie
stanu liczbowego ludności danego kraju, ale o planowanie polityki
finansowej i gospodarczej.
W dawnych czasach w Izraelu, kaŜde plemię i ród był przypisany do konkretnego kawałka ziemi, który przekazywany był z pokolenia na pokolenie.
Król Dawid postanowił policzyć wszystkich ludzi swojego królestwa. Dawidowi chodziło głównie o poznanie potencjału militarnego
Izraela. Czy było w tym coś złego i niewłaściwego? Bóg i prorocy
wielokrotnie zapewniali, Ŝe nie na sile Ŝołnierzy i koni leŜy siła narodu wybranego, ale w zaufaniu Bogu. Bóg bowiem jest ratunkiem
dla swojego ludu. Jeśli Dawid postanowił poznać potencjał wojskowy swojego królestwa, to w oczach BoŜych uchodziło to za
brak zaufania Bogu. I chyba zdał sobie sprawę z tego król Dawid,
skoro starotestamentowy historyk pisze: „Potem Dawida ruszyło sumienie, Ŝe kazał przeprowadzić spis ludności. Rzekł więc Dawid do
Pana: Zgrzeszyłem bardzo, Ŝe to uczyniłem; lecz teraz, Panie, odpuść winę sługi twego, gdyŜ postąpiłem bardzo nierozsądnie”.
Refleksja przyszła po fakcie. Jest to lepsze aniŜeli brak jakiejkolwiek
refleksji. My takŜe czasem podejmujemy decyzje, uprzednio jednak nie
pomyślawszy o skutkach tych decyzji i postanowień. Zanim podejmiemy jakieś decyzje, powinniśmy zastanowić się, czy są one słuszne, czy
będą podobać się Bogu, czy nie zranią BoŜego serca, czy nie będą
one świadczyły o naszej małej wierze i braku zaufania Bogu.
„Pozwól, duszo, Bogu rządzić,
On nie moŜe nigdy zbłądzić” (Ś.E 699,1).
Amen.
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Pan kieruje stopami swych sług
I miał Paweł w nocy widzenie: Jakiś Macedończyk stał i prosił go,
mówiąc: Przepraw się do Macedonii i pomóŜ nam. Gdy tylko ujrzał
to widzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii, wnioskując, iŜ nas Bóg powołał abyśmy im zwiastowali dobrą nowinę.
Dz 16,9.10
Autor Dziejów apostolskich, który towarzyszył apostołowi Pawłowi w niektórych podróŜach misyjnych, opisuje wydarzenie, które
miało wpływ na dalsze losy chrześcijaństwa. Apostoł Paweł zamierzał pójść do Bitynii w Azji Mniejszej, aby tam głosić ewangelię
o Jezusie Chrystusie. I wtedy w nocy Wielki Apostoł miał widzenie,
które towarzysz misyjnej podróŜy Apostoła opisał w słowach: „Jakiś Macedończyk stał i prosił go, mówiąc: Przepraw się do Macedonii i pomóŜ nam”.
Apostoł Paweł zrozumiał, Ŝe Duch BoŜy chce, aby udał się nie
tam, gdzie zaplanował, ale do Macedonii, a więc na kontynent europejski. Paweł uczynił tak, jak tego chciał Bóg. Poddając się woli BoŜej
rozpoczął dzieło ewangelizacji w Europie. Tym samym otwarty został
nowy rozdział dziejów chrześcijaństwa. Niełatwa była droga misyjna
apostoła Pawła na kontynencie europejskim. Tu teŜ miała się ona
zakończyć męczeńską śmiercią w Rzymie.
Nie człowiek kieruje historią Kościoła na ziemi, ale Bóg. Chrystus jako głowa Kościoła, decyduje o przyszłości swojego Kościoła. Nie oznacza to, Ŝe słudzy Kościoła mogą bezczynnie czekać,
aŜ Pan zadecyduje o losie swojego Kościoła. Szafarze tajemnic
BoŜych, słudzy słowa BoŜego, stojący w słuŜbie Chrystusa powinni
nieustannie działać i pracować w winnicy Pańskiej. Jeśli Pan zechce, to zadecyduje kiedy i gdzie mają się udać i co uczynić. JednakŜe tam gdzie zostali postawieni mają być wiernymi pracownikami w winnicy Pańskiej. Jeśli nie będą przynosili dobrych owoców, wówczas – zgodnie ze słowami Jezusa – zostaną odrzuceni.
Apostoł Paweł pisał: „od szafarzy tego się właśnie wymaga, Ŝeby
kaŜdy okazał się wierny” (1 Kor 4,2). Amen.
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Jesteśmy synami światłości
Wy wszyscy synami światłości jesteście i synami dnia. Nie naleŜymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz
czuwajmy i bądźmy trzeźwi.
1 Tes 5,5.6
Chrystus powiedział o sobie, Ŝe jest światłością świata. W Kazaniu na górze do uczniów zwrócił się w słowach: „Wy jesteście
światłością świata; nie moŜe się ukryć miasto połoŜone na górze.
Nie zapalają teŜ świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na
świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu” (Mt 5,14,15).
Uczniowie Jezusa nie byli światłością świata dlatego, Ŝe otaczał
ich jakiś blask, ale byli światłością, bowiem byli uczniami Jezusa,
ze względu na ewangelię, której słuchali i która przemieniała ich
Ŝycie.
Wszyscy wyznawcy Chrystusa są światłością i wszyscy są synami dnia. Wielokrotnie apostoł Paweł przypominał to adresatom
swoich listów. Do Kościoła w Rzymie pisał: „Noc przeminęła, a dzień
się przybliŜył” (Rz 13,12a). Ciemność i noc grzechu przeminęła,
bowiem przyszedł Chrystus, który przezwycięŜył grzech i wierzących wprowadził w przestrzeń BoŜego światła.
Ta nowa sytuacja zobowiązuje. To takŜe Wielki Apostoł przypominał wielokrotnie: „Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi”. Podobnie napominał Rzymian: „Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości ale obleczcie się
w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać poŜądliwości” (Rz 13,12b-14).
„Czas, abyśmy ze snu wstali, Pana czynem uwielbiali!
Pan nam z nieba przypomina, Ŝe nadeszła juŜ godzina.
Przyobleczmy strój godowy i zacznijmy Ŝywot nowy!
Z ciałem, co chce, niech się stanie, czas o ducha mieć staranie!” (Ś.E. 10,1)
Amen.
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Jezus chlebem Ŝycia
Ja jestem chlebem Ŝywota. .Ojcowie wasi jedli manę na pustyni
i poumierali; tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie
umarł ten, kto go spoŜywa.
J 6,48-50
Jezus nazwał siebie chlebem Ŝycia, prawdziwym chlebem, który
z nieba zstąpił, chlebem Ŝywym i dającym Ŝycie. Jezus chciał więc
powiedzieć swoim słuchaczom, Ŝe On przewyŜsza swoją godnością
MojŜesza, z którego śydzi byli dumni. SpoŜywać ten chleb, nie znaczy nic innego, jak wierzyć w Jezusa, przyjąć Go, iść za Nim i przede
wszystkim dostrzec w Nim Syna posłanego przez Ojca. „Zaprawdę,
zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma Ŝywot wieczny”.
Myśl ta szczególnie uwydatniona została w tajemniczo brzmiących
słowach: „Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest
prawdziwym napojem”. Moje ciało i moja krew w rozumieniu biblijnym
znaczy: moja osoba, ja. Chodzi więc nie tylko o wiarę w słowa Jezusa, ale o wiarę w samego Jezusa jako Syna BoŜego.
Kościół z perspektywy krzyŜa i zmartwychwstania odczytał słowa
o chlebie Ŝycia, którym jest ciało i krew Jezusa, a więc sam Jezus,
jako zapowiedź ustanowienia sakramentu ołtarza, wieczerzy Pańskiej. Na tych słowach głównie oparta jest katechizmowa wykładnia
sakramentu ołtarza. W Małym katechizmie na pytanie: „Co to jest
sakrament ołtarza?” znajdujemy odpowiedź: „Jest to prawdziwe
ciało i prawdziwa krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, pod chlebem i winem nam chrześcijanom do spoŜywania i picia przez samego Chrystusa ustanowione”. Odpowiedź na pytanie o poŜytek z wieczerzy Pańskiej zaś brzmi: „Na to wskazują nam słowa: za was się
daje i wylewa na odpuszczenie grzechów. To jest, Ŝe w sakramencie
przez te słowa udzielone nam zostaje odpuszczenie grzechów, Ŝycie i zbawienie; bo gdzie jest odpuszczenie grzechów, tam teŜ jest
Ŝycie i zbawienie”.
Nikt nie moŜe zostać posilony, nie sięgając po chleb powszedni.
Nikt teŜ nie moŜe zostać wzmocniony duchowo, nie sięgając po
duchowe dary, które są w Jezusie Chrystusie. Kto nie sięga po te
dary, coraz bardziej słabnie duchowo, aŜ w końcu upadnie i moŜe
się juŜ nie podnieść. Amen.
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Niezbadane są wyroki BoŜe
O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! JakŜe niezbadane są wyroki jego i nie wyśledzone drogi jego!
Rz 11,33
Bóg jest tajemnicą. Wymyka się On nie tylko wszelkiej próbie
zdefiniowania, ale takŜe próbie pełnego opisania tego, co czyni i tego, co jest w Jego zamyśle.
Bóg ma pieczę nad nami i Bóg prowadzi do celu, który wyznacza kaŜdemu. Nic więc nie dzieje się bez woli Boga. Pan Jezus,
aby nam uprzytomnić tą prawdę powiedział w Kazaniu na górze:
„CzyŜ nie sprzedają za grosz dwu wróbli? A jednak ani jeden
z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze
włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się; jesteście
więcej warci niŜ wiele wróbli” (Mt 10,29-31).
To jest wielka tajemnica drogi BoŜej. Niezbadana jest tajemnica
Istoty Boga. „O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga!
JakŜe niezbadane są wyroki jego i nie wyśledzone drogi jego! Bo
któŜ poznał myśl Pana?”. Niezbadane są myśli BoŜe o nas.
Ale zaufajmy Bogu, bowiem On przez usta swoich proroków
mówi: „Myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi
moje, lecz jak niebiosa są wyŜsze niŜ ziemia, tak moje drogi są
wyŜsze niŜ drogi wasze i myśli moje niŜ myśli wasze” (Iz 55,8.9),
oraz „Ja wiem, jakie myśli mam o was, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was.
A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem” (Jr 29,11-13).
„Nadzieję mocną w Bogu mam, On twierdzą i pociechą.
Na Niego się ze wszystkim zdam, co jest pod moją strzechą.
Na Niegom zdan, mój wierny Pan, mój włos na głowie zliczył,
Osłania nas, ratuje nas, czyliŜby źle mi Ŝyczył?” (Ś.K .238.2).
Amen.
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Jesteśmy tylko pielgrzymami
GdyŜ pielgrzymami jesteśmy przed tobą i przychodniami, jak wszyscy ojcowie nasi; jak cień są dni nasze na ziemi, beznadziejne.
1Krn 29,15
Król Dawid miał upodobanie w przybytku Pańskim. Zapragnął
postawić w Jerozolimie świątynię, w której on i cały lud będzie słuŜył Panu. I chociaŜ Dawidowi nie było dane wznieść świątyni dla
Pana, to jednak król poświęcił swoje kosztowności, zebrał wielkie
dary, które składali ksiąŜęta i dowódcy Ŝołnierzy Dawida. Kiedy
zebrał złoto i kosztowności, wtedy Dawid modlił się do Boga: „BoŜe
nasz, składamy ci dzięki i wielbimy chwalebne imię twoje, lecz
czymŜe ja jestem i czymŜe jest mój lud, Ŝe moŜemy ochotnie składać tobie dary? Wszak od ciebie pochodzi to wszystko i daliśmy
tylko to, co z twojej ręki mamy. GdyŜ pielgrzymami jesteśmy przed
tobą i przychodniami, jak wszyscy ojcowie nasi; jak cień są dni nasze na ziemi, beznadziejne”.
O potomku Dawida – Jezusie Chrystusie napisane jest w Nowym Testamencie, Ŝe gorliwość o dom BoŜy zŜerała Go. Napisane
to zostało w związku z oczyszczeniem świątyni, wypędzeniem
przez Jezusa z domu BoŜego handlarzy i bankierów (J 2,17).
Chrystus jest wzorem do naśladowania. Wszelka nieczystość
musi być usunięta z Kościoła. W Kościele zawsze naleŜy pamiętać
na słowa Jezusa: „Zabierzcie to stąd, z domu Ojca mego nie czyńcie targowiska”.
Czy zŜera nas równieŜ gorliwość o Kościół BoŜy, czy teŜ jest
nam obojętne to, co się nieraz tu, lub tam w Kościele dzieje? Czy
wszystko, co w nim się dzieje jest zgodne z ewangelią? Czy postępuje się w Kościele zgodnie ze słowem BoŜym? Czy prawo funkcjonujące w Kościele jest zgodne z ewangelią naszego Pana, a gremia w nim funkcjonujące postępują tak, jak tego chce Jezus Chrystus? Czy motywem naszego działania jest miłość, czy teŜ zemsta
i zazdrość?
To pytania, które kaŜdy sam musi przemyśleć. Tu jesteśmy tylko
pielgrzymami i za kaŜdy czyn odpowiemy przed Bogiem. Amen.
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Twój Król przychodzi do ciebie
Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski,
łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy.
Za 9,9
Prorok Zachariasz zapowiadając przyjście Mesjasza, wołał: „Wesel się bardzo, córko syjońska. Wykrzykuj córko jeruzalemska! Oto
twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny
i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy”. Dzięki temu proroctwu lud zgromadzony w Jerozolimie, we wjeŜdŜającym na oślęciu
Jezusie, zobaczył Syna Dawidowego, Mesjasza, Odkupiciela Izraela. Dlatego z radością wołał: „Hosanna Synowi Dawidowemu!
Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Hosanna na
wysokościach!” JednakŜe decydujący wpływ na poznanie w Jezusie Mesjasza-Króla miała cała publiczna działalność Pana i oddziaływanie Ducha BoŜego przez Jezusowe zwiastowanie, który otwierał serca i dawał poznanie prawdy.
„Oto król twój przychodzi do ciebie”. Dla radującego się ludu
oznaczało to, Ŝe wypełnił się czas oczekiwania, Ŝe realizowane są
BoŜe obietnice i rzeczywistością staje się wielowiekowa tęsknota
za BoŜym nawiedzeniem, a więc, Ŝe rozpoczął się czas Mesjasza.
Dla nas zaś to oznacza, Ŝe Ŝyjemy w erze Mesjasza-Króla. Na
płaszczyźnie i w sferze ducha, Ŝycie nasze jest Ŝyciem w Królestwie BoŜym, którego inauguracją było przyjście Jezusa Chrystusa. Jezus rozpoczął bowiem swoje zwiastowanie od proklamacji:
„Wypełnił się czas i przybliŜyło się Królestwo BoŜe, upamiętajcie
się i wierzcie ewangelii” (Mk 1,15).
Chrystus, który przyszedł w imieniu Pańskim ma za sobą autorytet Boga. Nie z naszej woli jest Królem Królestwa BoŜego, ale
z woli odwiecznego Boga jest On naszym Panem, Królem i Władcą
Ŝycia. Zdecydowane odrzucenie Jego przyjścia i osoby, jest równoznaczne z odrzuceniem woli BoŜej i sprzeciwieniem się Temu,
który jest ponad wszystkim i we wszystkim. Amen.
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W drodze do odpocznienia
Widzimy więc, Ŝe nie mogli wejść z powodu niewiary.
Hbr 3,19
O kim pisze autor Listu do Hebrajczyków?
Autor Listu do Hebrajczyków pisze o ludzie izraelskim w czasie
jego wędrówki z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Wielu Izraelitów na
pustyni buntowało się przeciwko Bogu, wyraŜało swoje niezadowolenie, Ŝe musieli zostawić garnki pełne mięsa i udać się na tułaczkę, której cel był – według nich – niepewny. Dlatego – pisze autor
Listu do Hebrajczyków – Bóg „przysiągł, Ŝe nie wejdą do odpocznienia”. Przeto ciała buntowników „legły na pustyni”.
Izraelici, którzy wyszli z ziemi niewoli i buntowali się przeciwko
woli Boga, nie zobaczyli Ziemi Obiecanej. Nie mogli oni wejść do
niej „z powodu niewiary”.
Czym jest wiara? Wiara jest poznaniem dobroci i miłosierdzia
Boga oraz zaufaniem pokładanym w Bogu. Dlatego – pisze autor
Listu do Hebrajczyków – „Bez wiary nie moŜna podobać się Bogu;
kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, Ŝe On istnieje
i Ŝe nagradza tych, którzy go szukają” (Hbr 11,6).
Nie moŜemy bez wiary liczyć na odpocznienie u Boga, które
jest nam przygotowane, i do którego jesteśmy prowadzeni przez
Chrystusa, bowiem droga do wiecznego odpocznienia jest drogą
wiary i zaufania Chrystusowi, który jest początkiem i końcem wiary.
To znaczy, Ŝe wiara jest ze społeczności z Nim i ku Niemu nas ona
prowadzi. Bez wiary nie będziemy mogli stanąć przed obliczem
Boga. Bez wiary jesteśmy martwi, bezsilni, zgubieni na naszej
drodze Ŝycia. Bez wiary nie odnajdziemy drogi, która nas przybliŜy
do Boga.
„Jasna nadziejo, świeć nam w łez padole,
Byśmy swe własne uciszyli bóle,
Cicho, z pokorą Panu się poddali,
Jemu ufali!” (Ś.E. 914,3).
Amen.
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Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni
Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni; nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie; nie uwaŜajcie sami siebie za
mądrych.
Rz 12,16
Obserwując Ŝycie w naszych czasach, dostrzegamy duŜo agresywności, a bardzo mało miłości, zwykłego ludzkiego współczucia
i wzajemnego szacunku. Wielu ludziom w tym chrześcijańskim
państwie, w którym Ŝyjemy, a które tak postrzegamy, brakuje chleba, wielu cierpi niedostatek i chłód. Świadczy to o tym, Ŝe jest
w nim takŜe deficyt miłości, wzajemnego szacunku i powaŜania.
Apostoł Paweł chce, aby nasza miłość wyraŜała się w gestach
i czynach. „Wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność”. Coraz więcej ludzi wokół nas wyciąga swoje ręce, prosząc
o pomoc. Nie zawsze – jak się czasem uwaŜa – ci ludzie sami są
winni swojej biedy. Jednak niezaleŜnie od tego, czy są oni winni,
czy nie są winni swojej biedy, nie wolno nikomu odmówić kromki
chleba, wszak modlimy się: „Chleba naszego powszedniego daj
nam dzisiaj”. Bóg daje nam pokarm, abyśmy mogli nim usłuŜyć
innym.
W Ŝyciu powinniśmy się kierować miłością i współczuciem. Mamy miłować swojego bliźniego jak siebie samego. Czy sobie odmawiamy chleba? Czy hasła „Solidarności” juŜ wyblakły i są bez
treści? A przecieŜ o solidarność, o współuczestniczenie w Ŝyciu
bliźniego chodzi, kiedy Wielki Apostoł pisze te piękne słowa: „Weselcie się z weselącymi, płaczcie z płaczącymi”. I nie moŜe być teŜ
tak, Ŝe dokonujemy pewnej selekcji i wartościowania naszych bliźnich. Nie moŜemy uwaŜać, Ŝe jedni są godni naszej miłości, współczucia i pomocy, inni nie są jej godni. „Bądźcie wobec siebie jednakowego usposobienia” – pisze apostoł Paweł.
„Miłosiernym bądź dla brata, nie potępiaj i nie sądź!
Tak nas uczy Zbawca świata: Miłosierdzia pełnym bądź!
Dawaj, a będzie ci dan dar Ŝywota, mówi Pan” (Ś.E. 827,1)
Amen.
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Duch wspiera nas w niemocy naszej
Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak naleŜy, ale sam Duch wstawia się za
nami w niewysłowionych westchnieniach.
Rz 8,26
Uświęcenie wierzącego polega na związaniu się w wierze z Bogiem, na chodzeniu z Duchem Świętym i przynoszeniu owoców wiary. Świętość wierzących zakotwiczona jest w Duchu BoŜym, który
na mocy suwerennej decyzji uczynił sobie z wierzących swoje mieszkanie i świątynię. Obowiązkiem naszym, jako wyznawców Chrystusa i jako dzieci BoŜych, jest tak Ŝyć i postępować, aby nie zasmucać Ducha Świętego. Jest to moŜliwe, gdyŜ dany jest nam
zadatek Ducha. Bóg wyposaŜył nas w Ducha swojego, aby nikt nie
miał wymówki, Ŝe nie stworzono mu moŜliwości duchowego rozwoju i uświęcenia Ŝycia. I chociaŜ czasem wierzący zasmucają Ducha
Świętego, to jednak On przyczynia się za nimi westchnieniami niewypowiedzianymi, aby zawsze moŜliwy był powrót marnotrawnych
córek i synów do Boga – „Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie
wiemy bowiem, o co się modlić, jak naleŜy, ale sam Duch wstawia
się za nami w niewysłowionych westchnieniach” (Rz 8,26).
To nie oznacza , Ŝe moŜemy być bezczynni. Bóg oczekuje od nas
wiary, coraz bardziej ugruntowanej, mocniejszej, bogatszej, Ŝywej,
zawsze skorej do ofiary. I temu oczekiwaniu powinniśmy wyjść
naprzeciw. Dlatego sami takŜe musimy wymagać od siebie silnej
i ufnej wiary. Bez wymagań stawianych sobie, nasza wiara nie tylko moŜe ulec skostnieniu, ale nawet kurczyć się, ulegać zwyrodnieniu, nawet umrzeć i nigdy się nie odrodzić. Jeśli nie stawiamy
sobie wymagań, wtedy gnuśniejemy, jeśli nie stawiamy sobie celów, wówczas nasze Ŝycie staje się bez sensu. NaleŜy pracować
nad sobą. Trzeba z pomocą Ducha Świętego naśladować Jezusa
Chrystusa i uświęcać swoje Ŝycie przez codzienną modlitwę i czytanie słowa BoŜego, które powinno zaowocować w Ŝycie pełne
miłości i sprawiedliwości. W wysiłku tym nie jesteśmy osamotnieni.
„Duch wspiera nas w niemocy naszej”. Amen.
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Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił
Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, oby przed tobą zatrzęsły się góry.
Iz 64,1
PowyŜsze słowa poprzedzają słowa proroka Pańskiego: „Jak
ogień zapala chrust i powoduje, Ŝe kipi woda, aby było objawione
twoje imię twoim nieprzyjaciołom, tak Ŝe narody będą drŜeć przed
tobą, gdy czynisz dziwne rzeczy, których nie oczekiwaliśmy! Obyś
zstąpił i zatrzęsły się góry przed tobą!”. Słowa te brzmią złowieszczo. Ale słowa te brzmią w ten sposób dla tych, którzy są wrogami
Izraela i jego ciemięŜycielami. Na skutek grzechu Judy, Pan dopuścił, aby „na wygnanie poszedł Juda, na cierpienie i w cięŜką niewolę”. Aby „zamieszkał między poganami i nie znajduje odpocznienia” (Tr 1,3). Lecz los potomków Jakuba się odmieni. Pan okaŜe
swoją moc i wszyscy ciemięŜyciele będą drŜeć przed Bogiem. Prorok ponaglał Boga, wzywał Go, aby zstąpił jak najprędzej i aby zatrzęsła się ziemia i rozpoczął się sąd nad narodami.
Prawdziwie rozdarło się niebo, kiedy w betlejemską noc w stajence narodziło się Dziecko, któremu – zgodnie ze słowami anioła
– nadano imię Jezus i któremu Bóg darował imię (Pan), „które jest
ponad wszelkie imię i aby na nie zginało się wszelkie kolano”.
Wraz z przyjściem Syna BoŜego nie nastał jakiś spektakularny
sąd, bo Jezus – zgodnie z Jego słowami – nie przyszedł, aby sądzić świat, lecz aby go zbawić (J 12,47). Jednak wraz z przyjściem
Chrystusa nastąpił sąd. Mówi o tym Chrystus w słowach: „Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, juŜ jest osądzony dlatego, Ŝe nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna BoŜego” (J 3,18).
Pan jest wśród nas i stale odbywa się nad nami sąd. Unika sądu ten, kto wierzy w Chrystusa. Sądzony zaś jest ten, kto nie wierzy w Syna BoŜego, Jezusa Chrystusa. W wierze jesteśmy zbawieni, bez wiary zaś jesteśmy teraz i na wieki oddaleni od Boga
łaski i miłości. Amen.
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Dowód miłości
Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, Ŝe kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.
Rz 5,8
Autor 1. Listu św. Piotra pisze, Ŝe spotykają nas cierpienia duchowe i cielesne, „aby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niŜ znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci,
i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus” (1 P 1,7). Apostoł Paweł
zaś pociesza nas: „Albowiem sądzę, Ŝe utrapienia teraźniejszego
czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam
objawić” (Rz 8,18). Musimy pamiętać, Ŝe Ŝycie nasze jest kroczeniem za cierpiącym Chrystusem, dlatego warto jeszcze raz wysłuchać kazania naszego Reformatora: „I tak, na wzór twojego Pana
Chrystusa, z powodu prawdy, jesteś krzyŜowany i musisz znosić
wielkie pohańbienie, wystawiać na niebezpieczeństwa ciało, Ŝycie,
majętność i przyjaciół i wszystko, aŜ one wygnają cię od niego z tego Ŝycia do Ŝycia wiecznego. A w tym wszystkim musisz być wesołym, znosić to z chęcią i uznawać za dobre, zachowywać z nimi
pokój…” (M. Luter).
To wszystko co znosimy, co jest dla nas cięŜarem, przede wszystkim co znosimy w świecie dla wiary, który nie jest do niej przychylnie usposobiony, nie świadczy, Ŝe Bóg o nas nie pamięta, Ŝe odwraca nieustannie od nas swoje oblicze, Ŝe pozostawia nas samych sobie. Łaska BoŜa jest niezmienna, a miłość BoŜa, jak zapewnia nas apostoł Paweł, „rozlana jest w sercach naszych przez
Ducha Świętego, który nam jest dany”.
Co znaczą te słowa? One znaczą, Ŝe Bóg kaŜdego obdarza
swą miłością. Wszystkich obejmuje swym ramieniem i jako prawdziwy Ojciec, przygarnia nas do siebie, chroni, prowadzi i napełnia
pewnością, Ŝe wiara nasza nie jest daremna, i Ŝe zbliŜamy się do
chwały, która jest przygotowana dla dzieci BoŜych. Dowodem BoŜej miłości jest krzyŜ naszego Zbawiciela.
„Z miłości jest, co czyni Bóg! Mnie nigdy nie zawiedzie.
Nie wskaŜe mi omylnych dróg. Zaradzi wszelkiej biedzie.
Jest Bogiem mym, mam ufność w Nim” (Ś.E. 256,1).
Amen.
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Wolą Boga jest, abyśmy dobrze czynili
Albowiem taka jest wola BoŜa, abyście dobrze czyniąc, zamykali
usta niewiedzy ludzi głupich, jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności uŜywają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga
1 P 2,15.16
W 1. Liście św. Piotra znajdujemy wiele odniesień do Ŝycia i realiów, które czytelnicy Listu muszą wziąć pod uwagę. Nie brak odniesień do sytuacji socjalno-politycznych, których nie moŜna lekcewaŜyć. „Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze
względu na Pana, czy to królowi jako najwyŜszemu władcy, czy to
namiestnikom, jako przezeń wysyłanym dla karania złoczyńców,
a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Albowiem taka
jest wola BoŜa, abyście dobrze czyniąc, zamykali usta niewiedzy
ludzi głupich. Jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności uŜywają za
osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Wszystkich szanujcie, braci
miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie” (1 P 213-17). Autor Listu
ma więc słowo dla sług (1 P 2,18-25), otwiera oczy na konflikt między wierzącymi a poganami, którzy wyznawców Jezusa oczerniają
i podejrzliwie na nich spoglądają (1 P 3,1-6). Konflikt ten moŜe
przenieść się na płaszczyznę rodziny, szczególnie tam, gdzie Ŝona
jest chrześcijanką, mąŜ zaś poganinem.
Świat jest z sobą skłócony. Biedni występują przeciwko bogatym. KrzyŜ staje się przedmiotem walki, zamiast łączyć i być znakiem pojednania. Ludzie nienawidzą się, nawet wtedy, kiedy łączą
ich więzy krwi. Nie zawsze wspólna treść wiary przybliŜa do siebie
ludzi. Miłość jest na „cenzurowanym”, w wielu wypadkach „poszła
na wygnanie”. KaŜdy chce mieć rację, nie pytając o rację bliźniego.
Usta wrogów moŜna zamknąć tylko okazywaną im dobrocią. Niewolno złym za zło odpłacać. Zło mnoŜy zło. Dobroć i miłość zakrywa mnóstwo grzechów. BoŜą wolą jest, abyśmy dobrocią zamykali
usta tym, którzy nas oskarŜają, wygłaszają niemądre mowy, posiadają lichą wiedzę o nas i o tym czym się w Ŝyciu kierujemy. Amen.
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W Chrystusie mamy dostęp do Boga
W Chrystusie Jezusie, Panu naszym, …mamy swobodę i dostęp
do Boga z ufnością przez wiarę w niego.
Ef 3,11b.12
Pomiędzy Bogiem a człowiekiem jest nieprzebyta przepaść, jak
pomiędzy Stwórcą a stworzeniem. Kiedy MojŜesz chciał zobaczyć
Boga, wówczas usłyszał słowa: „Nie moŜesz oglądać oblicza mojego, gdyŜ nie moŜe mnie człowiek oglądać i pozostać przy Ŝyciu”
(2 MŜ 33,20).
Pragnieniem Boga jest mieć społeczność z człowiekiem, bowiem Bóg umiłował koronę swojego stworzenia. Wszechmogący
chce, abyśmy odpowiedzieli na Jego wezwanie i przyszli do Niego.
Ale czy człowiek moŜe przekroczyć przepaść, która dzieli go od
Boga? Przepaść tą przekroczył sam Bóg w swoim Synu, Jezusie
Chrystusie. Ewangelista Jan pisał: „Boga nikt nigdy nie widział,
lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go” (J 1,
18). Chrystus jest obrazem Boga i objawieniem Wszechmocnego.
I tylko w Chrystusie moŜemy się przybliŜyć do naszego Ojca, który
jest w niebie, a więc w Jego imieniu modlić się do Boga.
Pan Jezus powiedział do swojego ucznia, Tomasza: „Ja jestem
drogą i prawdą i Ŝywotem, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie” (J 14,6). Powiedział takŜe do uczniów swoich: „O cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był
uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim,
spełnię to” (J 14,13.14); „Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby
owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam” (J 15,16). Naukę Jezusa zrozumiał dobrze
apostoł Paweł, bowiem napisał: „Jeden jest Bóg, jeden teŜ pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus” (1 Tm2,5).
Poza Chrystusem nie ma innych pośredników. Słowo „jeden”
wyklucza jakichkolwiek innych pośredników między ludźmi a Bogiem. Wołanie do Boga przez innych pośredników, których Bóg nie
ustanowił, jest straconym czasem. Amen.
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Budujcie się na mieszkanie BoŜe
Na którym [ Chrystusie] i wy się wespół budujecie na mieszkanie
BoŜe w Duchu.
Ef 2,22
BoŜe zaproszenie skierowane jest do wszystkich ludzi. Król z przypowieści Pana Jezusa, który wyprawił synowi wesele, po odmowie
zaproszonych, powiedział do sług: „Idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele” (Mt 22,8.9). Bóg
zbudował sobie Kościół z zaproszonych z wszystkich ludów na
ziemi. Apostoł Pański głosił tą wieść. Mając na myśli Jezusa Chrystusa, zapraszającego spracowanych i obciąŜonych, pisał: „I przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym,
którzy są blisko. Albowiem przez niego [Chrystusa] mamy dostęp
do Ojca…, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie BoŜe w Duchu” (Ef 2,17-22).
Wezwanie BoŜe jest jasne: wszyscy mają się budować w dom
duchowy w Panu. Tym domem jest Kościół naszego Pana Jezusa
Chrystusa. Apostoł Pański pisze, Ŝe jesteśmy „zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym
jest sam Chrystus Jezus”. Nie ma prócz Chrystusa innego kamienia węgielnego w Kościele, który by łączył i spajał lud Starego Testamentu oraz pozyskanych dla Chrystusa pogan. Nie ma innego
fundamentu wiary, jak tylko ukrzyŜowany i zmartwychwstały Chrystus.
Co to znaczy? Znaczy to, Ŝe w Chrystusie wszyscy są jedno.
W Nim znikają podziały i rozdarcia. On jest fundamentem jedności
Kościoła. Kto nie jest w Chrystusie jest poza Kościołem. Pan Jezus
powiedział: „Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami.
Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze
mnie nic uczynić nie moŜecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje
wyrzucony precz jak zeschnięta latorośl; takie zbierają i wrzucają
w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje
w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się
wam” (J 15,5-7). Amen.
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Zawsze czynić naleŜy dobrze
Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im
powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało
potrzebuje, cóŜ to pomoŜe?
Jk 2,15.16
Św. Jakub, wzywając do wytrwałości w wierze, pragnie powiedzieć, Ŝe nie moŜe się w niej zachwiać Ŝaden wierzący. Wiara więc
jest wyznaniem, które ma się uzewnętrznić w doświadczeniu,
prześladowaniu, trudnych sytuacjach wierzącego i całej społeczności. Wiara jako czynnik skupiający wierzących w Kościele, jest
wyznaniem wobec świata. Jeśli ma się ten charakter wiary na
uwadze, to z łatwością moŜna zrozumieć, dlaczego św. Jakub pisze: „wiara, jeŜeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie”.
Wiara ma się manifestować w uczynkach.
Opieranie chrześcijańskiego Ŝycia jedynie na wierze, która wie,
Ŝe Bóg jest jeden, jest błędem. Chrześcijańskie Ŝycie nie na takiej
wierze się opiera. Dlatego św. Jakub pisze: „Czy wiara moŜe go
zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im: Idźcie
w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego
ciało potrzebuje, CóŜ to pomoŜe? Tak i wiara, jeŜeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie”.
Według Listu św. Jakuba do wiary naleŜy takŜe jej uzewnętrznianie się, wyjście poza sferę wewnętrznego Ŝycia, z kręgu upojenia i zauroczenia się przekonaniem, Ŝe Bóg jest jeden, do w pełni
aktywnego Ŝycia w społeczności wierzących, a więc do przynoszenia w pierwszym rzędzie uczynków miłości bliźniego, do okazywania miłosierdzia. Wierzący, którego Ŝycie nie obfituje w uczynki miłości, pomocy dla bliźniego, co prawda Ŝyje swoją wiarą, ale
jego wiara jest martwa, rzec moŜna – niepełna. „Wiara współdziałała z uczynkami jego i Ŝe przez uczynki stała się doskonała” (Jk 2,
22). Uczynki nie zbawiają, ale wypływają z wiary i są świadectwem
wiary w Jezusa Chrystusa. Amen.
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W Chrystusie zostało wszystko stworzone
W nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi,
rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy
nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla
niego zostało stworzone.
Kol 1,16
Nikt, nawet najbardziej płomienny kaznodzieja, nie moŜe ukazać chwały BoŜej, która jest na obliczu Chrystusa. Nikt, Ŝaden
najbardziej oddany duszpasterz nie sprawi, Ŝe otwiera się serce na
Chrystusa, który – jak pisze Autor Listu do Kolosan – „jest obrazem
Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia” (Kol
1,15). Czyni to tylko Bóg przez swojego Ducha. O pewnej sprzedawczyni purpury, autor Dziejów apostolskich napisał: „Przysłuchiwała się teŜ pewna bogobojna niewiasta, imieniem Lidia…, której Pan otworzył serce, tak iŜ się skłaniała do tego, co Paweł mówił” (Dz 16,14). Duch BoŜy działa tam, gdzie zwiastowana jest
ewangelia Jezusa Chrystusa.
Autor Listu do Kolosan pisze takŜe o Chrystusie, Ŝe zamieszkała w Nim pełnia boskości (Kol 1,19), a ewangelista Jan, Ŝe na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo, i Ŝe
stało się Ono ciałem (J 1,1.14).
W Chrystusie jest pełnia boskości. Syn BoŜy jest obrazem Boga. Mając udział w Ŝyciu Trójcy Świętej, jest takŜe Stworzycielem
wszystkich rzeczy. Autor Listu do Hebrajczyków wyraŜa tą prawdę
w słowach: „U kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego takŜe wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego
istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy
oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach” (Hbr 1,2.3).
Oddajemy Chrystusowi cześć i chwałę za to, Ŝe zbawił nas
przez swoją śmierć krzyŜową. Oddajmy Mu teŜ cześć, Ŝe jest współstworzycielem, bowiem przez Niego jest „stworzone wszystko, co
jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne”. Amen.
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Chrystus przyszedł do grzeszników
Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników.
Mt 9,13
Jezus gromadził wokół siebie grzesznych, niesprawiedliwych,
celników i mówił: „Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle
mają” (Mt 9,12). ChociaŜ głosił nadejście Królestwa BoŜego, faryzeusze i uczeni w Piśmie nie zaangaŜowali się w krzewienie Królestwa Niebios i ewangelii. Byli zdecydowanymi przeciwnikami Nauczyciela z Galilei. Gorszyli się z tego, Ŝe Jezus zwrócił się do ludzi z marginesu społecznego, którymi oni gardzili. Wielu pytało
uczniów Jezusa: „Dlaczego Nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami?” (Mt 9,11).
W historii Kościoła, wielu chrześcijan, w tym takŜe sług słowa BoŜego, niezbyt róŜniło się od faryzeuszów i uczonych w Piśmie. Ludzie
z marginesu społecznego zawsze byli przez nich pogardzani i często
nie interesowano się ich losem. Tworzono grupy, składające się z ludzi jednakowych poglądów i podobnej poboŜności. Powstawały podziały, które źle świadczą o wierzących.
Dzisiaj często bywa podobnie. Lubimy być w gronie ludzi podobnie wierzących i myślących. Nie interesują nas inni, szczególnie
ci, którzy swym zachowaniem gorszą otoczenie. A przecieŜ powinniśmy być naśladowcami Chrystusa. Chrystus spotykał się z ludźmi, których unikali przywódcy narodu izraelskiego. Spotykał się
z celnikami i grzesznikami, miał odwagę zbliŜyć się do trędowatych, wygnanych ze swoich siedzib i błąkających się w miejscach
bezludnych. Powiedział: „Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych,
lecz grzeszników”.
Bóg powiedział do proroka Ezechiela: „Na stróŜa domu izraelskiego cię powołałem! Ilekroć usłyszysz słowo z moich ust, ostrzeŜ
ich w moim imieniu. JeŜeli powiem do bezboŜnego: Na pewno
umrzesz, a ty go nie ostrzeŜesz i nic nie powiesz, aby bezboŜnego
ostrzec przed jego bezboŜną drogą tak, abyś uratował jego Ŝycie,
wtedy ten bezboŜny umrze z powodu swojej winy, ale Ja uczynię
cię odpowiedzialnym za jego krew” (Ez 3,17.18). Amen.
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Przyszła chwała
Albowiem sądzę, Ŝe utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić.
Rz 8,18
PowyŜsze słowa apostoła Pawła, pochodzące z fragmentu Listu
do Rzymian, w którym jest mowa o tęsknym „oczekiwaniu objawienia
synów BoŜych”, są doskonałym przykładem, jak w Nowym Testamencie Ŝycie nasze i to, co nas w nim spotyka, ocenione zostało w świetle
przyszłości, a więc wieczności i zbawienia.
Powszechnie występującym elementem ludzkiej egzystencji jest
cierpienie. Wszystko, co zawarte jest pomiędzy kolebką a trumną,
jest cierpieniem, więcej lub mniej znośnym. Bywają jednak chwile
w Ŝyciu człowieka, w których szczególnie dotkliwie odczuwa on
cięŜar przygniatającego go krzyŜa. Upada pod jego cięŜarem. Roni
łzy, próbuje powstać, zmaga się z bólem, milczy lub w pokorze
woła do Boga, dziękuje za doświadczenie lub się buntuje. Stawia
równieŜ bardzo często pytanie: „Dlaczego? I nie znajduje odpowiedzi. To pytanie „Dlaczego?” dość często nasuwa się nam, wyznawcom Jezusa Chrystusa, wierzymy bowiem, Ŝe Pan nasz uwolnił
nas od grzechu, śmierci i władzy szatana. Dlaczego więc jeszcze
cierpimy?
Pewne jest, Ŝe tak długo będziemy pytali: „Dlaczego?”, jak długo
wszelkiego rodzaju cierpienie będzie nieznośnym cięŜarem i koszmarem, dopóki oceniać je będziemy w świetle przeŜywanej chwili,
teraźniejszości. Nasza egzystencja, nasz byt i całe nasze trwanie
winno być oceniane w świetle wieczności. Apostoł Paweł powiada:
„Utrapienia czasu teraźniejszego nic nie znaczą w porównaniu z tą
chwałą, która ma się nam objawić”. Nie są to puste słowa, bezwartościowa pociecha dla małych i słabych. Przyjęcie jej i wewnętrzna
zgoda na wszelki krzyŜ czyni człowieka naprawdę mocnym i silnym.
Uczeń Jezusa Chrystusa, który wie, Ŝe utrapienia czasu teraźniejszego nic nie znaczą w porównaniu z przyszłą chwałą, nie upadnie
pod cięŜarem krzyŜa, lecz weźmie go na siebie i pójdzie z nim,
oczekując dnia wyzwolenia. Dzieci BoŜe wszystko w Ŝyciu swoim
oceniają w świetle przyszłego zbawienia, przyszłej chwały i szczęśliwości. Amen.
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Bądźcie wykonawcami słowa BoŜego
A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie.
Jk 1,22
W Liście św. Jakuba znajduje się antropologiczny termin – rozdwojona dusza (Jk 1,8; 4,8). Człowiek rozdwojony w swojej duszy
jest słuchaczem słowa BoŜego, ale nie jest jego wykonawcą (Jk 1,
22-24). Przede wszystkim rozdwojenie duszy przejawia się w postępowaniu. „PoŜądacie, a nie macie; … walczycie i spory prowadzicie.
Nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego Ŝe
źle prosicie, zamyślając to zuŜyć na zaspokojenie swoich namiętności…” (Jk 4,2-4). Dlatego św. Jakub kieruje do odbiorców swojego
Listu wezwanie do posłuszeństwa słowu, do wykonywania prawa
wolności: „A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami,
oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem Słowa,
a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu; bo przypatrzył się
sobie i odszedł, i zaraz zapomniał, jakim jest…” (Jk 1,22-25).
Jak wiara – według św. Jakuba bez uczynków jest martwa – tak
teŜ nie wystarczy samo słuchanie słowa BoŜego. Jakub poucza, Ŝe
nie wystarczy być słuchaczem słowa, lecz naleŜy je przyjąć z łagodnością i być jego wykonawcą, a więc wykonywać to, co Bóg przez
swoje słowa nakazuje wierzącym, odrodzonym przez słowo prawdy.
Kto jedynie słucha słowa, a nie wykonuje tego, co ono wymaga, ten
sam siebie oszukuje. Być moŜe, Ŝe niektórym członkom Kościoła
BoŜego w Jerozolimie wydawało się, Ŝe sama przynaleŜność do
ludu czasów ostatecznych wystarczy, przeto wystarczy być słuchaczem słowa, jak teŜ wystarczy wierzyć, Ŝe Bóg jest jeden. TakŜe
dzisiaj nie wystarczy być jedynie słuchaczem słowa BoŜego, trzeba
być równieŜ jego wykonawcą.
Kimkolwiek jesteś, zastanów się, czy jesteś słuchaczem słowa
BoŜego, czy teŜ nie! Jeśli słuchasz ewangelię naszego Pana, zastanów się, czy jesteś jej wykonawcą! Jeśli nie, to jesteś człowiekiem o rozdwojonej duszy. Amen.
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Zawsze naleŜy dobrze czynić
Niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego.
1 Kor 10,24
Jesteśmy odpowiedzialni za naszych bliźnich, za ich zbawienie
(Ez 3,17.18), a takŜe jakość ich Ŝycia. Ale nie na tym wyczerpuje
się nasza odpowiedzialność za naszych bliźnich. Apostoł Paweł
pisał do Koryntian: „Niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz
korzyści bliźniego”. Chodziło w tych słowach nie tylko o wartości
duchowe, ale takŜe materialne, bowiem słowa te występują w 1. Liście do Koryntian po bardzo waŜnej, etycznej dyrektywie Wielkiego
Apostoła: „Wszystko wolno, ale nie wszystko jest poŜyteczne; wszystko wolno, ale nie wszystko buduje”.
Być moŜe ks. Marcin Luter dzięki słowom: „Niech nikt nie szuka
własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego” doskonale wyczuł intencje Boga, który dał Izraelitom Dekalog. Wittenberski Reformator
objaśniając poszczególne przykazania, nie tylko pisał, co w poszczególnym przykazaniu jest zakazane, ale takŜe co Bóg nakazuje nam w przykazaniach. I tak np. objaśniając 5. przykazanie: „Nie
zabijaj!”, najpierw pisze, Ŝe nie wolno nam nikomu odbierać Ŝycia
ani nikomu nie wyrządzać Ŝadnej krzywdy i szkody na ciele, a następnie pisze, co nakazane jest w tym przykazaniu: „ale mu pomagali i wspierali go we wszelkich potrzebach cielesnych”.
Kain zapytany przez Boga: „Gdzie jest brat twój, Abel?”, odpowiedział: „Czy jestem stróŜem brata mego?”. KaŜdy w jakimś stopniu i sensie jest stróŜem brata swojego, to znaczy kaŜdy zobowiązany jest do udzielania pomocy bliźniemu. Nie moŜemy dbać tylko
o korzyści dla siebie, ale takŜe o korzyści naszych bliźnich. Nie
moŜemy tylko szanować przedmioty, które są naszą własnością,
ale takŜe rzeczy, które naleŜą do naszych bliźnich. Nie moŜemy
być obojętni na dewastowanie dobra naszych braci i sióstr, a takŜe
dobra społecznego, lecz zawsze reagować pozytywnie, kiedy jesteśmy świadkami wandalizmu, kradzieŜy, niszczenia cudzej własności. Amen.
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Gniew jest początkiem wielu nieprawości
Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym.
Ef 4,26b
Czym jest gniew?
Gniew jest stanem ludzkiej duszy, która pod wpływem zewnętrznych bodźców, pełna wzburzenia i niepokoju, broniąc się
gwałtownie, protestuje przeciw zadanej jej krzywdzie, lub teŜ nieprzyjaźnie ustosunkowuje się do bliźniego. Człowiek, gniewając
się, moŜe zadawać dotkliwe rany, w rozumieniu dosłownym i przenośnym. Opanowani gniewem, zazwyczaj nie kontrolujemy swoich
słów i czynów. JakŜe wtedy łatwo o obrazę lub zabójstwo!
PoniewaŜ w gniewie człowiek nie potrafi opanować wzburzenia
swego serca, wyznawca Jezusa Chrystusa nie powinien niczego
czynić w stanie gniewnego podniecenia. Nie przystoi gniewać się
dzieciom BoŜym, które pomimo swojej grzeszności Ŝyją w Chrystusie i mają pokój z Bogiem.
Czasem ogarnia nas słuszne oburzenie, gdy spotykamy się z jawną niesprawiedliwością lub podłością. Ale jakŜe łatwo to oburzenie moŜe przekształcić się w najzwyklejszy gniew, który zrywa
międzyludzkie więzy przyjaźni! JakŜe często przekształca się
w nieokiełznaną nienawiść, która, niczym najgorszy chwast, wysiewa się na grobie dawniejszej Ŝyczliwości!
Znamy epilog tragicznej historii z pierwszych kart Biblii. Kain,
nie mogąc opanować gniewu, zabił swojego brata. Grzech sprzed
progu Kainowego serca, wdarł się do jego wnętrza, opanował duszę i wydał krwawy owoc.
Apostoł Pański wiedział, Ŝe trudno wyplenić z Ŝycia ludzkiego
gniew i dlatego pisał i rozkazywał: „Niech słońce nie zachodzi nad
gniewem waszym”. To znaczy, pogódź się ze swoim bliźnim jak
najszybciej, abyś następny dzień mógł rozpocząć z pokojem w sercu i uśmiechnąć się do swojego bliźniego. Amen.
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Pan jest Królem i Odkupicielem
Tak mówi Pan, Król Izraelski i jego Odkupiciel, Pan Zastępów: Ja
jestem pierwszy i Ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga.
Iz 44,6
W świecie ludów semickich bóstwu przysługiwał tytuł króla. Nie
inaczej było w Izraelu. W jednym z najstarszych utworów literackich Starego Testamentu znajdują się słowa: „Pan będzie królował
na wieki wieków” (2 MŜ 15,18).
Bóg w zwiastowaniu proroków jest nie tylko królem jednego
narodu, Izraela. JuŜ w tekstach pochodzących sprzed niewoli babilońskiej spotykamy się z wypowiedziami, z których wynika, Ŝe wyobraŜano Go sobie jako króla i Boga wszystkich ludów mieszkających na ziemi. Jego królowanie nie ogranicza się więc jedynie do
Izraela.
Bóg Jahwe okazuje swoje zmiłowanie nie tylko Izraelowi i nie
karze tylko potomków Jakuba, ale takŜe wyciąga swą łaskawą dłoń
do innych narodów (por. Iz 19,25; Jon 1,1nn). Przeciwko nim takŜe
jest ręka Pana (por. Iz 31,8).
Królewskie panowanie Boga Izraela sięga wszędzie. Ramię Pana sięga nawet do krainy zmarłych (Ps 139,8; por. 16,10; 49,16).
Ale Bóg jest takŜe Odkupicielem, to znaczy dawcą zbawienia.
Dla Izraela dzieje zbawienia rozpoczął exodus egipski. W Starym
Testamencie wyjście z niewoli egipskiej jest modelem wszelkiego
zbawczego działania Boga. Ale jak Bóg jest Bogiem wszystkich
narodów, tak teŜ jest On Bogiem zbawienia dla wszystkich ludzi.
Apostoł pisze, Ŝe Bóg chce, aby kaŜdy był zbawiony (1 Tm 2,4).
Zbawcze dzieło Boga ukoronowane zostało zbawczym dziełem Chrystusa na Golgocie. Na krzyŜu dokonało się nasze zbawienie, kiedy
umierający za nasze grzechy Chrystus wypowiedział najcudowniejsze słowo: „Wykonało się” (J 19,30). Wykonało się wtedy zbawienie całej ludzkości.
Tylko Bóg w Jezusie Chrystusie jest naszym Królem i Zbawicielem. Oprócz niego nie mamy Króla i Zbawiciela. Amen.
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Anioł i oblicze Pana
Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w drodze i zaprowadził cię na miejsce, które przygotowałem.
2 MŜ 23,20
Po zakończeniu niewoli egipskiej, w czasie wędrówki Izraela
przez pustynię do Ziemi Obiecanej, MojŜesz niejednokrotnie lękał
się i Ŝywił w sercu swoim obawę, Ŝe nie podoła powierzonemu
przez Boga zadaniu. Dlatego prosił Boga, aby On sam prowadził
swój lud. MojŜesz bał się opuścić pewne miejsce obozowania i prosił o BoŜe prowadzenie. Dopiero, gdy Bóg obiecał przewodnictwo
poprzez swoje oblicze, Izrael gotowy był podjąć dalszą wędrówkę
przez pustynię.
W powyŜszym tekście biblijnym występuje pojęcie anioła Pana.
Przy jego pomocy w zamierzchłej przeszłości, usiłowano przedstawić głębokie religijne przekonanie, Ŝe transcendentny Bóg
kontaktuje się z człowiekiem. W licznych tekstach starotestamentowych anioł jest identyczny z Bogiem Jahwe. Jest tak np. w opowiadaniu przedstawiającym objawienie się Boga MojŜeszowi w gorejącym krzaku u podnóŜa góry BoŜej, Horeb (2 MŜ 3,1nn). Podobna sytuacja występuje w relacji powołania Gedeona (Sdz
6,1nn). Anioł Pana, który objawił się Gedeonowi, wyraźnie jest
identyczny z Jahwe.
Anioł Pana nie jest jakąś absolutnie odrębną wielkością od Boga. Identyfikowanie go z samym Jahwe – wydaje się – miało na
celu umocnienie wiary w Jahwe, jako jedynego Boga. Anioł Boga
Jahwe jest w pewnym sensie „zmaterializowaną”, zatem bardziej
uchwytną dla zmysłów formą objawiającego się Boga w dziejach
ludu izraelskiego.
Co znaczy, Ŝe Bóg prowadził swój lud przez swojego anioła lub
swoje oblicze? Występujące w BoŜej obietnicy wyraŜenie moje
oblicze oraz mój anioł będzie was prowadził oznacza: Ja sam,
osobiście będę z wami.
Bóg nas wybrał w Jezusie Chrystusie i prowadzi nas przez
Chrystusa, jako dobrego Pasterza i jedynego Zbawiciela. Amen.
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Czym jest zwiastowanie ewangelii?
Jeśli ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chlubić; jest to bowiem dla mnie koniecznością; a biada mi, jeślibym ewangelii nie
zwiastował.
1 Kor 9,16
31 października 1517 roku na drzwiach kościoła zamkowego
w Wittenberdze, ksiądz Marcin Luter przybił 95 tez, czyli zdań na
temat odpustów, wzywając tym samym uczonych do publicznej
dyskusji. Wittenberski profesor w gruncie rzeczy nie zaatakował
w swoich tezach samego odpustu, lecz wskazał na właściwe jego
znaczenie oraz na wartości, o które naleŜy zabiegać. Wystąpił
o przywrócenie właściwego miejsca i znaczenia pokuty.
W Lutrowych tezach znajduje się bardzo waŜne zdanie, które
moŜna uznać za manifest Reformacji: „Prawdziwym skarbem Kościoła jest najświętsza ewangelia chwały i łaski BoŜej” (Teza 62).
Od czasu napisania tego zdania, dla Lutra, jego współpracowników i całego Kościoła ewangelickiego najwaŜniejszą rzeczą jest
zwiastowanie ewangelii Jezusa Chrystusa. KaŜdy więc musi mieć
przed oczyma słowa św. Pawła: „Jeśli ewangelię zwiastuję, nie
mam się czym chlubić; jest to bowiem dla mnie koniecznością;
a biada mi, jeślibym ewangelii nie zwiastował”.
Wielki Apostoł wiele się natrudził, znosił liczne niedogodności,
o których pisał na innym miejscu, a to wszystko dla ewangelii, którą zobowiązany był zwiastować, aby zbawić tych, którzy byli śydami, i tych których pozyskał z pogaństwa.
SłuŜba ewangelii nie jest łatwa. Kto głosi słowo o krzyŜu, musi
liczyć się z tym, Ŝe spotkają go zniewagi, Ŝe naraŜony będzie na
szyderstwa i drwiny, bo kazanie o krzyŜu – jak pisze apostoł Paweł
– dla jednych jest głupstwem, dla innych zaś zgorszeniem. Dla
wierzących nie ma alternatywy. Zwiastowanie ewangelii o krzyŜu
jest nakazem i koniecznością. Milczenie nie jest alternatywą, lecz
automatycznym spisaniem się na stratę. Jest tylko jedna droga,
a jest nią Chrystus, Jego krzyŜ i ewangelia. Amen.
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Dobra cząstka
Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy; niewiele
zaś potrzeba, bo tylko jednego; Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta.
Łk 10,41.42
CóŜ to była za chwila, w której Pan Jezus, Zbawiciel świata,
wstąpił w gościnny dom Marii i Marty z Betanii! To była święta
chwila, kiedy w serca domowników obficie płynęło błogosławieństwo społeczności z Panem Jezusem, była to chwila łaski BoŜej,
światłości przenikającej szarzyznę Ŝycia. Mając to na uwadze,
moŜna jedynie dobrze zrozumieć słowa Pana Jezusa skierowane
do Marty, w których Pan zawarł pochwałę Marii, siedzącej u Jego
stóp: „Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy;
niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego; Maria bowiem dobrą
cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta”. Jeśli Pan wstąpił do
domu Marii i Marty i zwiastował ewangelię o łasce i pokoju BoŜym,
jeśli przyszedł Ten, który powiedział o sobie: „Syn Człowieczy nie
przyszedł, aby mu słuŜono, ale aby słuŜył i aby oddał Ŝycie swoje
na okup za wielu”, przeto nie trzeba było troszczyć się o to, co
naleŜy do codzienności, o sprawy Ŝycia powszedniego, ale trzeba
było usiąść, jak uczeń siada u stóp nauczyciela, i czerpać wodę
Ŝycia ze studni, którą jest Chrystus. Kiedy Jezus wszedł do domu
sióstr, Maria zrozumiała, Ŝe nadszedł dla niej czas słuchania i czas
słuŜby Chrystusa wobec niej. Usiadła więc u stóp Pana Jezusa
i słuchała, starając się nic nie uronić z duchowego pokarmu, którym Pan ją karmił. Dlatego Jezus powiedział o Marii, Ŝe obrała
dobrą cząstkę.
Kto siada u stóp Jezusa i słucha Jego słowa, ten wybiera
w swoim Ŝyciu dobrą cząstkę, której nikt nie moŜe odebrać. Ze
słuchania słowa BoŜego rodzi się wiara. Ze słowa BoŜego powstał Kościół. Kościół jest bogaty słowem BoŜym. Bez słowa BoŜego, chociaŜby był bogaty w dobra materialne jest martwy.
Zmiecie go kaŜda nawałnica. Wszystko, co nie słuŜy budowaniu
wiary, co jest martwe i skostniałe, co nie przynosi owoców, powinno zniknąć z Kościoła. Amen.
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Wstępować w ślady Jego
Na to bowiem powołani jesteście, gdyŜ i Chrystus cierpiał za was,
zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady.
1 P 2,21
Autor 1. Listu św. Piotra stawia ochrzczonym przed oczy nie tylko
cierpienie, które ich spotka, lecz wręcz przypomina, Ŝe juŜ go doświadczają. Ochrzczeni muszą zdawać sobie sprawę, Ŝe nie ma
w tym nic szczególnego, wszak ich droga z Panem jest drogą doświadczenia i cierpienia z powodu i dla imienia Pana. Jeśli Chrystus był zniewaŜany i cierpiał, to zniewagi i doświadczenia będą
spotykały takŜe wierzących: „Na to bowiem powołani jesteście,
gdyŜ i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady; On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego; On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę
temu, który sprawiedliwie sądzi; On grzechy nasze sam na ciele
swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla
sprawiedliwości Ŝyli; jego sińce uleczyły was” (1 P 2,21-24).
Doświadczenia są błogosławieństwem, jeśli chrześcijanie muszą je znosić z powodu imienia Jezusa Chrystusa. Doświadczenia
z powodu Chrystusa nie są hańbą, lecz dobrem i świadczą, Ŝe na
cierpiących wyznawcach Chrystusa spoczywa Duch BoŜy.
Według Autora Listu św. Piotra chrześcijanie powinni w cierpieniu naśladować swojego Pana i Pasterza, Jezusa Chrystusa.
Chrystus daje przykład właściwej i godnej postawy wobec cierpienia. Ale On jest kimś więcej aniŜeli tylko przykładem, On przez
cierpienie chrześcijan Ŝyje w kaŜdym doświadczanym naśladowcy
drogi Jego ewangelii.
Naśladować moŜna kogoś, kogo się zna. Pierwszym warunkiem naśladowania Jezusa Chrystusa jest więc poznanie Chrystusa. Autor 1. Listu św. Piotra wielokrotnie na kartach swojego
Listu przypomina adresatom, kim jest Chrystus i co On dla nas
uczynił. Amen.
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Ofiara Bogu przyjemna
Przez niego [Chrystusa] nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają jego imię.
Hbr 13,15
Chrystus złoŜył ofiarę za nasze grzechy raz na zawsze. Autor
Listu do Hebrajczyków pisze, Ŝe Chrystus „nie musi codziennie, jak
inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu; uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie” (Hbr 7,27). Jeśli ofiara Jezusa na Golgocie jest
wystarczająca, to niepotrzebne są juŜ Ŝadne inne ofiary składane
przez ludzi za ich grzechy. Chrystus teŜ nie musi być ciągle na
nowo składany Bogu w ofierze.
Ale apostoł Paweł i Autor Listu do Hebrajczyków pisze, Ŝe powinniśmy składać ofiary Bogu. Wielki Apostoł w Liście do Rzymian
pisze: „Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie BoŜe, abyście składali ciała swoje jako ofiarę Ŝywą, świętą, miłą Bogu, bo
taka winna być duchowa słuŜba wasza” (Rz 12, 1). Autor Listu do
Hebrajczyków zaś pisze: „Przez niego [Chrystusa] nieustannie
składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają jego imię”. Nasza ofiara nie jest ofiarą za grzechy przez nas
popełnione, bowiem taką ofiarę złoŜył za nas Chrystus. Nasza
ofiara, to ofiara, mająca chwalić Boga, ofiara dziękczynienia za dar
łaski i zbawienia, dany nam w naszym Zbawicielu, Jezusie Chrystusie. Taka ofiara powinna być przez nas składana kaŜdego dnia.
A jest to ofiara z naszego Ŝycia, które powinniśmy Bogu poświęcić,
ofiara miłości Boga i naszych bliźnich.
Taka ofiara wymaga wyrzeczenia się własnej chwały i ambicji,
a jeśli będzie potrzeba takŜe tego, co posiadamy. Jest ona miła
Bogu, jeśli składamy ją w Chrystusie i w Jego imieniu.
„Miłość świata marną rzuć,
Stracisz wtedy mało;
Serce, myśl do Boga zwróć,
Zyskasz wieczność całą” (Ś.E. 739,4).
Amen.
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Nawróć się do mnie
Starłem jak obłok twoje występki, a twoje grzechy jak mgłę: Nawróć się do mnie, bo cię odkupiłem.
Iz 44,22
To słowa Boga, skierowane przez proroka do ludu wybranego.
Bóg oznajmia swojemu ludowi, Ŝe starł jego występki i grzechy,
a wiec usunął je z przed swojego oblicza. Bóg jest Bogiem łaskawym i nierychłym do gniewu. Okazuje On miłosierdzie tym, którzy
Ŝałują swojego, niegodziwego postępowania.
Prorok w imieniu Boga, woła: „Nawróć się do mnie”.
Czym jest nawrócenie? Prorok Joel wołał: „Nawróćcie się do
mnie całym swym sercem, w poście, płaczu i narzekaniu! Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty, i nawróćcie się do Pana,
swojego Boga” (Jl 2,12,13). Serce jest siedliskiem myśli i z serca
wywodzi się wszelkie zło. Rozdarcie serca oznacza więc sąd nad
samym sobą, radykalne zerwanie z grzechem i rozpoczęcie nowego Ŝycia. W sercu musi dojść do radykalnej przemiany myśli i woli.
Nawrócenie jest całkowitą przemianą myśli i postępowania.
Grzech jest czymś realnym. Zmienia wewnętrzny związek między człowiekiem a Bogiem, burzy bowiem pokój między Bogiem
a człowiekiem. Nawrócenie i pokuta nie moŜe ograniczać się jedynie do gestów. Musi głęboko sięgać w serce człowieka, aby przez
nawrócenie została zawiązana nowa więź pomiędzy pokutującym
grzesznikiem a świętym Bogiem. Konieczna jest odbudowa zerwanych więzi.
Zwróćmy uwagę, Ŝe według słów proroka Izajasza, odpuszczenie grzechów nie jest uwarunkowane nawróceniem. Odpuszczenie
grzechów poprzedziło jakąkolwiek decyzję ludu wybranego. Nawrócenie ma być pozytywną odpowiedzią na okazane Izraelowi
miłosierdzie.
Św. Jan pisze: „Na tym polega miłość, Ŝe nie myśmy umiłowali
Boga, lecz Ŝe On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie
za grzechy nasze” (1 J 4,10). Nawróćmy się i miłujmy Boga i dobro, bo Bóg nas w Chrystusie umiłował. Amen.
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Bóg z nami
Jeśli Bóg za nami, któŜ przeciwko nam?
Rz 8,31
Bóg objawił MojŜeszowi swoje imię: Jahwe. Zgodnie ze starotestamentowym myśleniem, imię świadczy o istocie tego, który to
imię nosi. CóŜ znaczy imię BoŜe Jahwe?
Imię BoŜe Jahwe znaczy Jestem, a więc mówi ono o stałej
obecności, pomocy i wierności Boga wobec swojego ludu. Objawia
zbawcze, czynne trwanie przy boku ludu Boga ojców, Abrahama,
Izaaka i Jakuba. Imię Jestem – to nie byt sam w sobie, lecz Bóg
obecny, działający zbawczo i skutecznie. Imię Jahwe objawia więc
istotę Boga, lecz nie jako bytu samego w sobie, lecz jako osobową
Moc zbawczą.
Kiedy Bóg mówił, Ŝe Imię Jego będzie z ludem, to zapewniał
o swojej zbawczej obecności, nieustannej opiece i wyciągniętej
dłoni, aby chronić i pomagać.
Ewangelista Jan pisze: „Słowo ciałem się stało i zamieszkało
wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę jaką ma jedyny Syn od
Ojca, pełne łaski i prawdy” (J 1,14). Bóg więc w Chrystusie zamieszkał na sposób cielesny z nami na ziemi, w określonym czasie
i miejscu. W Chrystusie spełniła się prośba proroka, aby Bóg rozdarł niebiosa i zstąpił.
Chrystus po swoim zmartwychwstaniu przyrzekł swoim uczniom: „A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aŜ do skończenia
świata” (Mt 28,20). Chrystus jest obecny między nami w słowach
głoszonej przez Niego ewangelii i w sakramencie ołtarza, w wieczerzy świętej.
Chrystus jest z nami takŜe w Duchu Świętym. Powiedział On do
uczniów swoich: „Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki Ducha prawdy, którego świat przyjąć
nie moŜe, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa
wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do
was” (J 14,16-18).
W Chrystusie i Duchu Świętym Bóg jest z nami na wieki. Amen.
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Ja jestem krzewem winnym
Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we
mnie a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie moŜecie.
J 15,5
Winnica i owoce winnego krzewu budziły zawsze w Izraelu dobre
uczucia, bogate skojarzenia i myśli, które rodziły radość w Ŝyciu. Stary
Testament mówi, Ŝe Izrael jest winnicą Pana. Izajasz w imieniu Boga
wołał: „Zaiste, winnicą Pana Zastępów jest dom izraelski, a męŜowie
judzcy ulubioną jego latoroślą” (Iz 5, 7).
Pan Jezus nawiązał do tego obrazu, kiedy powiedział: „Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami”. Kto te słowa
chociaŜ trochę przemyślał, ten musi zrozumieć to, Ŝe Ŝycie bez
Chrystusa, bez zaufania Chrystusowi, bez oparcia wiary na Nim,
jest niemoŜliwe, bezsensowne i prowadzi donikąd. Musimy podjąć
wysiłek pogłębienia społeczności z Chrystusem, aby Ŝycie nasze
było bogate w owoce. Wystarczy jeden mały krok ku Chrystusowi,
a wtedy zobaczymy, Ŝe Chrystus juŜ zrobił ku nam tysiące milowych kroków. A ten jeden nasz krok, to teŜ krok zrobiony dzięki
dłoni i wsparciu Chrystusa, On bowiem powiedział: „…beze mnie
nic uczynić nie moŜecie ”.
W alegorii Jezusa o krzewie winnym zawarta jest teŜ przestroga,
której nie moŜemy przemilczeć. Pan ostrzega wszystkich wierzących
przed bezczynnością. Bez Chrystusa nic uczynić nie moŜemy. Ale
mimo darowanych nam Ŝyciodajnych sił, moŜe zdarzyć się tak, Ŝe
owoce naszego Ŝycia w Chrystusie będą cierpkie i marne. Jezus mówi: „KaŜdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a kaŜdą,
która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc”. Kto
więc nie przynosi owoców, zostanie odłączony i odcięty. KaŜdy, kto
podejmuje wysiłek zaowocowania w Chrystusie, temu dana zostanie
jeszcze większa moc ku owocowaniu na chwałę Chrystusa i ku zbawieniu.
To dotyczy takŜe Kościoła. Kościół, który zapomina o swoim
posłannictwie, zajmuje się tylko sobą, dba tylko o ziemskie interesy, jest latoroślą, która nie jest w stanie wydać Ŝadnego błogosławionego owocu. Amen.
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Ludzie wiary
Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa
z wierzącym Abrahamem.
Ga 3,9
Wiara jest wielkim skarbem. Wierzący powinni zabiegać o to,
aby ten skarb nie tylko nie utracić, ale go powiększać i umacniać.
Wielu ludzi po przeczytaniu ksiąŜki propagującej ateizm, po obejrzeniu jakiegoś filmu przyrodniczego, lub dla wygody, z łatwością
się go pozbywa. Cokolwiek przenika do naszych serc i rozumu
musi być przemyślane. Niczego nie wolno przyjmować bez głębokiej refleksji i zastanowienia.
Wierzącemu Abrahamowi została dana przez Boga obietnica.
Ta obietnica wielokrotnie dla potomków Abrahama, a więc Izraela,
była ponawiana i poszerzana o nowe, duchowe i zbawienne wartości. Apostoł Paweł w Liście do Galacjan zapewnia nas, Ŝe takŜe
naleŜy się ona nam, wierzącym w Jezusa Chrystusa. W Chrystusie
bowiem, w potomku Abrahama, najlepszym Synu narodu izraelskiego, stajemy się uczestnikami darów BoŜych, dziedzicami wszystkich obietnic, danych poprzez wieki ludowi BoŜemu.
Wraz z wiarą, która jest skarbem duszy, dziedziczymy jeszcze
większy skarb, a mianowicie obietnicę zbawienia. W Chrystusie
obietnica zbawienia stała się rzeczywistością, dla kaŜdego kto wierzy. W Ewangelii św. Jana czytamy: „Kto wierzy w Syna, ma Ŝywot
wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy Ŝywota” (J 3,36). Apostoł Paweł zaś wyznaje: „Nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej,
jest ona bowiem mocą BoŜą ku zbawieniu kaŜdego, kto wierzy”
(Rz 1,16).
Prawdziwie teraz juŜ poznałem,
Czym to w Jezusie stałem się.
Gdy na bezdroŜach się błąkałem,
On drogę w niebo wskazał mi.
W Jezusie znajdę łaskę Boga,
Przeminie bojaźń, pierzchnie trwoga! (Ś. K. 436,2)
Amen.
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Pan czeka, aby wam okazać łaskę
Pan czeka, aby wam okazać łaskę, i dlatego podnosi się, aby się
nad wami zlitować.
Iz 30,18a
Bóg nie przypatruje się ludziom, aby ich gnębić i karać za popełnione grzechy i nieprawości. Nie jest Bogiem rychłym do gniewu, ale Bogiem wielkiego miłosierdzia. Psalmista pisze: „Łaskawy,
i miłosierny jest Pan, nierychły do gniewu i pełen łaski. Dobry jest
Pan dla wszystkich, a miłosierdzie jego jest nad wszystkimi jego
dziełami” (Ps 145, 8.9).
Prorok Izajasz z polecenia Boga zwiastował ludowi izraelskiemu, błądzącemu i nieposłusznemu Bogu, Ŝe Pan czeka i jest gotowy do okazania łaski swojemu ludowi.
Mimo, Ŝe Izrael nie zasługiwał na zmiłowanie, to jednak Bóg
pamiętał o swoich obietnicach, dlatego „podnosił się”, a więc był
gotowy do działania i do okazania zmiłowania.
Dzisiaj nie jest inaczej. MoŜe się nam nieraz wydawać, Ŝe Bóg
zapomniał o nas, bo przecieŜ spotyka nas zło i doświadczamy
ludzkiej niesprawiedliwości. Ale kiedy ktoś jest przeciw nam, to
Bóg jest z nami. Jeśli cierpimy, to właśnie wtedy najbardziej otwiera się przed nami i okazuje nam swoje zmiłowanie i łaskę.
Bóg zawsze jest gotowy do okazania łaski grzesznikowi. Poręką
BoŜej łaski jest Chrystus i Jego krzyŜ, na którym Pan złoŜył w ofierze swoje Ŝycie, aby zbawić wszystkich ludzi. Bóg bowiem chce,
aby wszyscy byli zbawieni. W Chrystusie podniesiona jest zbawcza prawica Pańska. W Jezusie Chrystusie Bóg zrobił krok w kierunku nas.
Bóg czeka, abyśmy równieŜ uczynili krok w kierunku Niego. To
musi być krok Ŝywej wiary i zaufania Temu, który jest Bogiem miłosierdzia i łaski, krok uczyniony bez wahania.
„Gdy ze mną Bóg, niech stanie świat cały przeciw mnie…
Gdy twierdzą mą ochronną i druhem wierny Bóg,
Daremnie złością płonną przerazić chce mnie wróg” (Ś.E. 635,1).
Amen.
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Obficie obdarzy cię Pan
Obficie obdarzy cię Pan, Bóg twój, dobrem w kaŜdym dziele twoich
rąk, w twoim potomstwie, w rozpłodzie twojego bydła, w plonie
twojej ziemi, gdyŜ Pan znów radować się będzie twoją pomyślnością, jak radował się twoimi ojcami.
5 MŜ 30,9
Przedziwne to słowa. Bóg pomnaŜa dzieła rąk ludzkich, obficie
obdarza potomstwem, daje plony i rozmnaŜa bydło, a więc troszczy się o dobra doczesne dla człowieka. Bóg raduje się z tego, Ŝe
moŜe to wszystko dać człowiekowi.
Nie powinno nas dziwić takie biblijne słowo, wszak pochodzi
ono ze Starego Testamentu, a w starym Testamencie zbawienie
jest rozumiane niemalŜe na sposób ziemski. Na kartach Starego
Testamentu zbawienie pachnie kwieciem łąk, świeŜo upieczonego
chleba, radością dzieci, pokojem między ludźmi.
Ale nie zawsze Bóg udzielał obfitych dóbr niektórym członkom
swojego ludu wybranego. Często ludzie bogobojni, kroczący drogą
sprawiedliwości cierpieli niedostatek. CzyŜby Bóg był niesprawiedliwy? Ten problem próbowali rozwiązać psalmiści i mędrcy izraelscy. Ale pozostawmy starotestamentowe myśli na ten temat! Spójrzmy na to zagadnienie ze strony Nowego Testamentu!
Bóg moŜe chciał, aby wierzący w Jego Imię poznali, Ŝe zbawcze dary, to nie tylko liczne dobra, rodzina i radość dzieci, ale coś
znacznie więcej, czego nie moŜna dostrzec oczyma cielesnymi, co
jest jakby zasłoną dostatku i niedostatku, radości i smutku, dlatego
dopuszczał taką moŜliwość, Ŝe niesprawiedliwym wiodło się lepiej
aniŜeli sprawiedliwym. Nowy Testament uczy nas, Ŝe zbawienie –
to Ŝycie w Chrystusie, to przede wszystkim pokój z Bogiem, to
pewność wiary, Ŝe jest Ŝycie poza tym Ŝyciem w doczesności, pełnia Ŝycia z Bogiem.
Bóg raduje się, Ŝe Jego dzieci takie Ŝycie odnalazły w Chrystusie. Amen.
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Miłujcie dobro
Nienawidźcie zła, a miłujcie dobro i zapewnijcie prawu miejsce
w bramie! MoŜe zmiłuje się Pan, Bóg Zastępów, nad resztką Józefa.
Am 5,15
Okres działalności proroka Amosa przypada na spektakularny
rozwój gospodarczy i ekonomiczny Państwa Północnego, a więc
Izraela, części która odłączyła się od Judy, gdzie panowali potomkowie Dawida. Ale rozwój ekonomiczny nie zawsze idzie w parze
z dobrobytem ogółu. Tam, gdzie przybywa materialnych dóbr, powstaje duŜa przepaść między bogatymi i biednymi. Bogacenie się
części społeczeństwa nie sprzyjało rozwojowi duchowemu, religijnemu. W Izraelu więc upadała religia, czcząca Boga Jahwe, natomiast rozwijał się kult pogańskiego boŜka Baala. Umiłowano zło,
lekcewaŜono prawo. Dlatego Bóg kazał wołać prorokowi Amosowi:
„Nienawidźcie zła, a miłujcie dobro i zapewnijcie prawu miejsce
w bramie! MoŜe zmiłuje się Pan, Bóg Zastępów, nad resztką Józefa”.
Zło, jak chwasty w ogródku, zawsze się rozplenia. Tam zaś gdzie
ono się panoszy, niewiele miejsca pozostaje dla dobra, dla sprawiedliwości i ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Aby dobro mogło się rozwijać, a sprawiedliwość święcić triumfy,
naleŜy znienawidzić zła, nie dopuścić, aby ono zagnieździło się
w naszych sercach, domach i naszym otoczeniu. NaleŜy umiłować
sprawiedliwość, aby nikt nie cierpiał z powodu niesprawiedliwości.
Stale naleŜy mieć przed oczyma ewangelię naszego Pana, bowiem
ona uczy miłości, przebaczenia i pokoju. Stary Testament – mając
na myśli prawo BoŜe – uczy: „Niechaj słowa te, które Ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc
się i wstając. PrzywiąŜesz je jako znak do swojej ręki i będą jako
przepaska między twoimi oczyma. Wypiszesz je teŜ na odrzwiach
twojego domu i na twoich bramach” 5 MŜ 6,6-9), apostoł Paweł zaś
wyznaje: „Nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem
mocą BoŜą ku zbawieniu kaŜdego, kto wierzy” (Rz 1,16). Amen.
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Odnówcie się w duchu umysłu waszego
Odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego
człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości
i świętości prawdy.
Ef 4,23.24
Apostoł nakazuje nam, abyśmy zwlekli z siebie starego człowieka, a przyoblekli się w nowego. Napomina: „Odnówcie się
w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka”.
Stary człowiek – to nowotestamentowa formuła, która mówi o naszym zakorzenieniu w grzechu, o niegodnym chrześcijanina postępowaniu, o Ŝyciu z dala od Boga, bez Chrystusa. Jeśli ulegamy
grzeszności, namiętnościom i poŜądliwościom, jeśli zamiast owoców Ducha, przynosimy owoce ciała, jak: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość,
gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo,
obŜarstwo i tym podobne” (Ga 5,10.20), wówczas rządzi nami –
mówiąc słowami naszego tekstu biblijnego – stary, zewnętrzny
człowiek. Kto według starego człowieka postępuje, ten – pisze
apostoł Paweł – nie odziedziczy Królestwa BoŜego. Kto takie rzeczy czyni nie jest z Ducha BoŜego.
Wszyscy rodzą się w grzechu i wszyscy zgrzeszyli (Rz 5,12).
Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Ten stan grzeszności, nieustannej ucieczki przed Bogiem, jest stanem oddalenia od Boga,
wyobcowania ze świata BoŜego, utraty pokoju, sprawiedliwości
i zbawienia, bo nie ma Ŝadnego sojuszu między grzechem a świętością, między dobrem a złem.
Stary człowiek musi w nas umrzeć, to znaczy: porzucić musimy
to, co nas plami, co oddala od Boga, czyni nas nieuŜytecznymi
w Królestwie BoŜym, co moŜe być przyczyną nie tylko naszej tragedii, ale takŜe tragedii naszych bliźnich. Jak się to dzieje i jak się to
stać moŜe? Przede wszystkim śmierć starego, zewnętrznego człowieka jest dziełem BoŜym w nas. Nikt z ludzi nie jest w stanie sam
się odrodzić. Pan Jezus powiedział: „Beze mnie nic uczynić nie moŜecie” (J 15,5). Odradza nas Duch BoŜy, kiedy działa przez słowo
BoŜe. Amen.
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Zawsze dziękować Bogu
Powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani
przez Pana, Ŝe Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez
Ducha, który uświęca, i przez wiarę w prawdę.
1 Tes 2,13
Apostoł Paweł uwaŜał za stosowne dziękować Bogu za wierzących Braci i wierzące Siostry w Jezusie Chrystusie. A było za co
dziękować. Jak pisze Wielki Apostoł, zostali oni umiłowani przez
Pana, wybrani, powołani i przeznaczeni do zbawienia. Według
apostoła Pawła, ma to być modlitwa za BoŜe dary zbawienia dla
wierzących chrześcijan.
Dary te Bóg daje swoim wybranym przez Ducha Świętego. Duch
Święty kontynuuje zbawcze dzieło Chrystusa w świecie i między
wierzącymi. Marcin Luter wyznawał: „Wierzę, Ŝe ani przez własny
rozum, ani przez siły swoje w Jezusa Chrystusa, Pana mego,
uwierzyć ani z Nim połączyć się nie mogę, ale Ŝe mnie Duch Święty przez Ewangelię powołał, darami swymi oświecił, w prawdziwej
wierze poświęcił i utrzymał; tak jak całe chrześcijaństwo na ziemi
powołuje, zgromadza, oświeca, poświęca i w prawdziwej, jedynej
wierze w Jezusa Chrystusa utrzymuje”.
Dziękujmy Bogu za dary zbawienia, którymi nas obdarza. Chwalmy Boga za to, Ŝe powołał do Królestwa BoŜego i swojego ludu
takŜe nasze siostry i naszych braci. Dziękujmy Chrystusowi, Ŝe
nas obdarza swoją łaską, otacza opieką i miłością. Chwalmy naszego Zbawiciela, Ŝe gromadzi wokół siebie wierzących, niezaleŜnie od ich koloru skóry, płci i pochodzenia.
„Dziękujmy Bogu wraz
I sercem, i ustami,
Bo wielkość Jego spraw
Objawia się nad nami.
On nas od pierwszych lat
W opiece Swojej miał
I niezliczonych łask
Dowodów wiele dał” (Ś.E 59,1).
Amen.
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Niezmienność Boga
Ja, Pan, nie zmieniam się.
Ml 3,6
W naszym teologicznym myśleniu i mówieniu o Bogu musimy
posługiwać się kategoriami rozumowymi i pojęciami wypracowanymi przez nasz rozum. Bóg z definicji jest niepoznawalny, niewyraŜalny, niezmienny, stały, jest On bowiem inny i róŜny od stworzenia, które podlega stałej przemianie. Nie jesteśmy w stanie w pełni
Boga poznać ani zmysłami, ani rozumem, naleŜymy bowiem do
świata w porządku czasu i materii. Język nasz nie umoŜliwia nam
wyraŜenia istoty oraz opisania wszystkich przymiotów Boga. Cokolwiek mówimy o Bogu, to mówimy na sposób ludzki. Ale teŜ sam
Bóg mówi do nas naszym językiem i przy pomocy naszych pojęć
się do nas zwraca. Prorokowi nakazał On napisać: „Ja, Pan, nie
zmieniam się”.
Izraelowi wydawało się, Ŝe Bóg stale zmienia swoje postanowienia, Ŝe raz jest Bogiem miłości, innym razem zaś Bogiem gniewu, raz daje się poznać i jest blisko swojego ludu, innym razem
zaś jest Bogiem dalekim.
Człowiek odczytuje BoŜe działanie jako zmienne, a więc człowiekowi moŜe się wydawać, Ŝe Bóg się zmienia. Bóg dokonuje
stale nowych zbawczych czynów, ale w swojej Istocie jest niezmienny. Niezmienny jest w swojej miłości do człowieka, którego
umiłował i zbawił w Jezusie Chrystusie.
„Bóg wierny słowom Swym!
On nigdy się nie zmienia
I kocha dzieci Swe,
Choć śle im utrapienia,
On nieraz cięŜki krzyŜ
Dla próby zsyła im,
Bo chce doświadczyć je.
Bóg wierny słowom Swym!” (Ś.E. 661,1)
Amen.
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Wspomnij dni dawne
Wspomnij dni dawne, rozwaŜcie lata dawnych pokoleń, zapytaj
ojca twego, a oznajmi ci, starszych twoich, a powiedzą ci.
5 MŜ 32,7
W staroŜytności w Izraelu nauczanie oparte było na przekazie
z tradycji i nauczaniu syna przez ojca. Wychowanie miało na uwadze przede wszystkim przygotowanie do Ŝycia, nabycie odpowiednich nawyków i zachowań. Podstawowym celem wychowania było
wdroŜenie dziecka w karność i dyscyplinę (Prz 1,8; 15,5; 19,18;
23,12.13. 20.21; 29,17), nauczenie go postępowania „drogą prawości” (Prz 23,19), wpojenie mu zasad postępowania moralnego.
Izraelscy mędrcy uwaŜali, Ŝe skutecznym środkiem wychowawczym jest upominanie: „Nie szczędź chłopcu karcenia; jeŜeli go
uderzysz rózgą, nie umrze. Ty go uderzysz rózgą, a jego duszę
wyrwiesz z krainy umarłych” (Prz 23,13.14); „Karć swojego syna,
a oszczędzi ci niepokoju i sprawi rozkosz twojej duszy” (Prz 29,
17). Z powyŜszego wynika, Ŝe mędrcy zalecali uŜywanie rózgi, a więc
kar cielesnych.
Dzisiaj proces nauczania, przekazywania wiedzy i obyczajów
odbywa się zgoła inaczej. Ma on miejsce głównie w szkole. JednakŜe bardzo waŜnym miejscem nauczania dzieci i młodego pokolenia jest dom rodzinny. Rodzice zawsze powinni być gotowi do
odpowiedzi swoim dzieciom, na ich pytania o wiarę i miejsce Boga
w codziennym Ŝyciu.
Ks. Marcin Luter nauczał: „Rodzice powinni wiedzieć, Ŝe najlepszą i najpoŜyteczniejszą rzeczą, jaką mogą uczynić dla chrześcijaństwa i dla świata jest dobrze wychować swoje dzieci. …Nie ma
większej szkody dla chrześcijaństwa, jak zaniedbanie wychowania
dzieci. Jeśli chcemy wspomóc chrześcijaństwo, to musimy rozpocząć od dzieci, jak to bywało dawnymi czasy. Fałszywie rozumiana
miłość zaślepia rodziców, którzy większą uwagę zwracają na ciało
swych dzieci niŜ na ich duszę. Dzieci to drogocenny, wieczny
skarb, dany od Boga rodzicom na przechowanie…”. Amen.
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Modlitwa płynąca z wiary
Modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie;
jeŜeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone.
Jk 5,15
W powyŜszych słowach chodzi o modlitwę wiary, a więc takŜe
o pewność wysłuchania, lecz nie tylko. Jakub zdaje się mówić o skuteczności modlitwy, a więc roli wiary w uratowaniu chorego. Nie akt
namaszczenia przywraca zdrowie, lecz modlitwa. Jakub nie ma tu
na myśli Ŝadnego magicznego działania. Modlitwa bez wiary jest
pustosłowiem. Wiara przynosi ratunek. Wiara czyni cuda. Wiara uzdrawia.
Wiara a modlitwa… Modlitwa wiary… Przekonywanie kogokolwiek, Ŝe modlitwa ma związek z wiarą, jest zbędne i moŜe uchodzić za wysiłek całkowicie niepotrzebny. Człowiek wierzący modli
się, niewierzący uwaŜa modlitwę za próbę samouspokojenia. Podjęcie więc wysiłku przedstawienia powiązania wiary z modlitwą,
wydaje się być przedsięwzięciem prowadzącym do ustalenia czegoś, co jest oczywiste, przeto zgoła niepotrzebne. Wiara i modlitwa
naleŜą do siebie. Bez wiary modlitwa jest martwa, wiara bez modlitwy jest złudzeniem. Ojciec Kościoła, Augustyn powiedział: „Wierz,
aby móc się modlić i módl się, aby nie zabrakło ci tej wiary, z którą
się modlisz”.
Biblijna refleksja nad doświadczaniem Boga przez człowieka,
znajdue się u podłoŜa chrześcijańskiego rozumienia wiary, która
czyni człowieka otwartym na Boga i dzięki niej staje się on istotą
poszukującą i podąŜającą za Bogiem. Prawdziwie wierzące serce
otwiera się na Boga i nieustannie tęskni za rozmową z Bogiem
w modlitwie.
Wielka jest moc modlitwy. Ale modlitwa czerpie moc z wiary. Kto
z wiarą modli się i woła do Boga, zostanie wysłuchany. Św. Jakub
pisze: „Modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie”. Ale to nie oznacza, Ŝe nad chorym naleŜy się jedynie
modlić. Bóg wysłuchuje nasze modlitwy i działa suwerennie, jak
chce, kiedy chce i przez kogo chce. Modlitwa nie zastąpi lekarza,
ale jest niezbędna, aby BoŜe działanie przez człowieka było skuteczne. Amen.
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Dar przez łaskę Jezusa Chrystusa
Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez Ŝycie jego.
Rz 5,10
W 9. wierszu 5. rozdziału Listu do Rzymian jest mowa o usprawiedliwieniu, w 10. zaś o pojednaniu. Czy pojednanie jest synonimem usprawiedliwienia? A moŜe jest czymś więcej?
UŜycie przez apostoła Pawła w Rz 5,10 partykuły bowiem, nie
upowaŜnia nas do wysnuwania wniosku, Ŝe pojednanie jest czymś
więcej aniŜeli usprawiedliwieniem. Jeśli nie ulega wątpliwości, Ŝe
usprawiedliwienie jest aktem zewnętrznym, to znaczy, Ŝe źródło
jego znajduje się poza nami, to jednak nie całkowicie poza nami,
gdyŜ zostaje ono przyswojone człowiekowi wierzącemu przez jego
wiarę. Usprawiedliwienie nie tylko jest aktem obiektywnym. Posiada ono równieŜ wymiar subiektywny. Będąc usprawiedliwieni pokój
mamy z Bogiem (Rz 5,1). Pojednanie zaś nie posiada wyłącznie
wymiaru subiektywnego. Dzięki pojednaniu następuje zmiana usposobienia człowieka do Boga. Zarówno usprawiedliwienie jak i pojednanie prowadzi do nowego Ŝycia w Chrystusie.
Pojednanie znaczy: ocalenie od gniewu BoŜego. Bóg sam sobą
świat pojednał. Dokonało się to w chwili, gdy byliśmy jeszcze nieprzyjaciółmi Boga, a więc wrogo do Niego usposobionymi. Chrystus
umarł za nieprzyjaciół Boga. Dzięki krwi Jezusa zostaliśmy usprawiedliwieni. Grzechy nasze zostały zakryte przez krew Chrystusa.
Bóg spojrzał na nas łaskawym okiem, uznał nas za pojednanych
z Nim, za przyjaciół, za miłych Jego sercu.
Nasza nadzieja ma mocny fundament. MoŜemy Ŝyć w nadziei na
przyodzianie w chwałę BoŜą nie tylko dlatego, Ŝe Bóg okazał nam
miłość w śmierci Chrystusa. Jeśli staliśmy się przyjaciółmi Boga dzięki
krwi Chrystusa, to tym bardziej moŜemy być pewni zbawienia, gdyŜ
Chrystus jest Ŝywy. Nasza pewność zbawienia opiera się na wierze
w wiecznie Ŝywego i przyczyniającego się za nami Arcykapłana, Jezusa Chrystusa (por. Hbr 7,25). Amen.
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Wyzwoleni od grzechu
Teraz zaś, wyzwoleni od grzechu, a oddani w słuŜbę Bogu, macie
poŜytek w poświęceniu, a za cel Ŝywot wieczny.
Rz 6,22
Zgodnie z wcześniejszymi wywodami Apostoła Pawła w 6. rozdziale Listu do Rzymian, kresem posłuszeństwa i niewoli grzechowi jest śmierć. Słowa te przypominają, a moŜe nawet stoją w pewnym związku myślowym z zakończeniem psalmu 1: „GdyŜ Pan
troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezboŜnych wiedzie donikąd” (1,6; por 5 MŜ 30,15-20).
W słuŜbie Bogu wierzący zbierają zgoła inny plon aniŜeli ci,
którzy trwają w niewoli grzechu. Owocem jest uświęcenie. Uświęcenie nie jest dziełem człowieka, ale darem BoŜym dla ochrzczonego w imię Jezusa Chrystusa. Tym, który uświęca w chrzcie jest
Duch Święty. Apostoł Paweł mając na myśli BoŜe dzieło w chrzcie,
pisze: „Wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do serc naszych” (por. 2 Kor 1,22). Dzieło uświęcenia dokonuje się w Chrystusie Jezusie: „Aby Ŝaden człowiek nie chełpił się przed obliczem
BoŜym. Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który
stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem, aby, jak napisano: Kto się chlubi, w Panu się
chlubił” (1 Kor 1,29-31). Uświęcenie, jak równieŜ usprawiedliwienie, o którym wcześniej pisał Apostoł, jest dziełem Chrystusa i Ducha: „ale jesteście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu
Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego” (1 Kor 6,11).
Duch Święty jest takŜe Duchem uświęcenia w codziennym Ŝyciu
wiary, tak, Ŝe chrześcijanin staje się mieszkaniem, świątynią Ducha. Apostoł Paweł pytał Koryntian: „Czy nie wiecie, Ŝe świątynią
BoŜą jesteście i Ŝe Duch BoŜy mieszka w was?” (1 Kor 3,16). Ale
uświęcenie jest nie tylko darem BoŜym, lecz równieŜ zadaniem dla
kaŜdego, kto związany został z Chrystusem.
śycie w uświęceniu prowadzi do ostatecznego celu, którym jest
Ŝycie wieczne. Amen.
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Ufajcie!
Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwoŜyli się i mówili, Ŝe to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział: Ufajcie, Ja jestem, nie bójcie się!
Mt 14,26.27
Wydarzenie, które opisuje ewangelista Mateusz w 14. rozdziale
swojej ewangelii, a więc cud uciszenia burzy przez Jezusa, nakazuje nam zastanowić się nad jakością naszej wiary. Znaki, które
czynił Jezus nie tylko zwracają oczy na Jezusa, jako Mesjasza, ale
zmuszają nas, abyśmy spojrzeli na siebie, w nasze serce.
Jaka była reakcja uczniów płynących w łodzi na widok Jezusa,
idącego po grzbietach fal? Czy ogarnęła ich radość, Ŝe oto Pan się
zbliŜa? Czy w serca wstąpiło uczucie ulgi, Ŝe nadchodzi pomoc
i wsparcie w chwili, w której łódź miotana była przez fale i wiatr?
Wiele mówiące są słowa: „Ufajcie, Ja jestem, nie bójcie się!”.
Powinny one stale brzmieć w naszych uszach i sercach. I one się
rozlegają, tylko musimy je umieć usłyszeć. Pan do nas mówi: „Ufajcie, Ja jestem, nie bójcie się!” w chorobie, w zagroŜeniu Ŝycia,
w cierpieniu, w niedoli.
Ale byłoby to niewłaściwe, gdybyśmy słyszeli je tylko w nieszczęściu. Chrześcijanin musi słyszeć je zawsze, w kaŜdej chwili.
Musi być świadomy obecności Pana, dostrzegać Jego prowadzącą
i ochraniającą dłoń.
Jezusowe „…nie bójcie się!” rozlega się w słowie naszego Pana
i wtedy kiedy nasz wzrok spocznie na krzyŜu. Szczególnym znakiem obecności Pana i zapewnienia pomocy jest sakrament wieczerzy świętej. Kiedy Chrystus mówi: „To jest ciało moje… To jest
krew moja…” to wówczas mówi: To Ja jestem, nie bójcie się.
„Choć dokoła ciemne mroki
Zasępiają świat szeroki,
Choć pochodnie, światła gasną –
W sercach wiernych zawsze jasno” (Ś.E. 632,1).
Amen.
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Chrystus godzien jest chwały
Godzien jest ten Baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość,
i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo.
Obj 5,12
PowyŜsze słowa stanowią część wizji Autora Objawienia św.
Jana, w której opisane zostały obrazy, które moŜe nie zawsze
moŜna sobie wyobrazić, ale jednak mające nas wprowadzić
w świat pełen tajemnicy przyszłego Ŝycia w świecie wiecznej BoŜej
chwały i mocy. Janowi dane teŜ było słyszeć śpiew niebiańskiej
liturgii, chwalącej Boga i Baranka, a więc Syna BoŜego, Jezusa
Chrystusa: „Godzien jest ten Baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo”.
Baranek zabity, to nie Chrystus pochłonięty przez moc śmierci,
lecz Chrystus zwycięski, Pan Ŝycia, który w ręku trzyma klucze
krainy umarłych. Nazwany jest Barankiem zabitym, bo jak krew baranków ofiarnych w jerozolimskiej świątyni, wylewana była na ołtarz za grzechy Izraela, tak teŜ krew Chrystusa została przelana na
krzyŜu dla zbawienia grzesznej ludzkości. Właśnie dlatego, Ŝe Chrystus, Syn BoŜy złoŜył swoje Ŝycie w ofierze, aby człowiek oczyszczony od swoich grzechów mógł stanąć przed obliczem BoŜym,
jest On godzien „wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć,
i chwałę, i błogosławieństwo”. Chwała naleŜy się więc Chrystusowi. O Jego chwale śpiewają aniołowie. Nią jest otoczony. Jego imię
jest błogosławione, na Jego imię zgina się wszelkie kolano (Flp 2,
10).
Chwała i uwielbienie naleŜy się Jemu takŜe z naszych ust, kaŜdego dnia, dopóki tu na ziemi będzie trwała nasza wędrówka. Serca nasze powinny łączyć się z pieśnią aniołów i zbawionych
w niebie w wiecznej pieśni uwielbienia naszego Zbawiciela, który
z powodu tego, co dla nas uczynił, „Godzien jest …wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo”.
„Imię Jezus wiecznie Ŝywe, z niszczyć go nie moŜe czas,
Więc Jezusa imieniowi niechaj śpiewa kaŜdy z nas” (Ś.E. 787,1)
Amen.
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Dlaczego osądzasz swojego brata?
Przeto nie osądzajmy juŜ jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie
dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia.
Rz 14,13
Dlaczego osądzasz swojego brata? Apostoł Paweł miał powody, aby postawić takie pytanie. Wielokrotnie spotykał się z surowym i niesprawiedliwym osądem swojego postępowania i drogi,
którą obrał i uwaŜał za słuszną. Oczerniano go w korynckim Kościele, wielokrotnie musiał się bronić przed atakami swoich rodaków, śydami, którzy nienawidzili go nie tylko dlatego, Ŝe uwierzył
w Chrystusa, ale Ŝe z gorliwością głosił Jego ewangelię.
Ale apostoł Paweł pisząc swój List do Rzymian, miał na myśli
sytuację, która miała miejsce w młodym apostolskim Kościele. Wierzący, zamiast być dla siebie siostrami i braćmi w Chrystusie, miłować się wzajemnie i pomagać sobie, dostrzegając między sobą
róŜnice w poboŜności i postępowaniu, wzajemnie się oczerniali
i osądzali. Zapewne punktem odniesienia i podstawą osądu, było
własne pojmowanie istoty chrześcijańskiego Ŝycia i postępowania.
KaŜdy zapewne był miarą osądu swojego bliźniego. Tymczasem
nikt nie moŜe siebie ustanawiać miarą osądu. Dlatego apostoł Paweł pytał: „Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty, czemu
pogardzasz swoim bratem?”
Czy spotykamy się tutaj z czymś, co jest nam nieznane, czego
nie ma w naszym Ŝyciu i Ŝyciu naszych bliźnich? Od zarania dziejów, osądzanie bliźniego jest czymś nagminnym, dlatego w Dekalogu umieszczone zostało przykazanie: „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”.
Apostoł Paweł pisze, aby nie dawać bratu powodu do upadku.
Chrześcijanin powinien tak kroczyć przez Ŝycie, aby nikomu nie
dać zgorszenia i nie stać się przyczyną upadku bliźniego! Ojciec
Kościoła, Augustyn, powiedział: „Głoszenie prawdy jest niczym,
jeŜeli serce nie jest zgodne z językiem. Słuchanie prawdy takŜe nic
nie znaczy, jeŜeli za nim nie idą owoce”. Amen.
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Pan zawsze po prawicy
Mam zawsze Pana przed sobą. Gdy On jest po prawicy mojej, nie
zachwieję się.
Ps 16,8
Psalmista Pański wyznaje: „Mam zawsze Pana przed sobą”.
Wielu ma u boku swego Boga. Ale czy zawsze? Czy nie jest tak,
Ŝe raczej idziemy sami przez Ŝycie i liczymy na własne siły? Tylko
wtedy, kiedy grozi nam niebezpieczeństwo, kiedy bojaźń ogarnia
nasze serce, wołamy do Boga, aby stanął przy nas i ochronił swoją
dłonią.
MojŜesz w czasie wędrówki ludu izraelskiego z Egiptu do Ziemi
Obiecanej, zdając sobie sprawę z trudności jakie czekają naród
pielgrzymujący do ziemi obiecanej ojcom, Abrahamowi, Izaakowi
Jakubowi, powiedział do Boga: „JeŜeli oblicze twoje nie pójdzie
z nami, to nie kaŜ nam stąd wyruszać. Po czym bowiem moŜna
poznać, Ŝe znalazłem łaskę w oczach twoich, ja i lud twój, jak nie
po tym, Ŝe Ty pójdziesz z nami, bo wtedy będziemy wyróŜnieni, ja
i lud twój, spośród wszystkich ludów, które są na powierzchni ziemi” (2 MŜ 33,15-16). W tych słowach wyraŜona jest wiara i pewność, którą psalmista ubiera w słowa: „Gdy On jest po prawicy
mojej, nie zachwieję się”.
Najwyraźniej, najbardziej przekonująco Bóg stanął przy boku
swoich wybranych, wierzących i ufających Mu w osobie swojego
Syna, Jezusa Chrystusa, a naszego Pana. Jego imię, nadane Mu
przez anioła – Immanuel: „Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel” (Mt 1,23) znaczy właśnie: Bóg z nami. A jeśli Bóg w Chrystusie Jezusie z nami, to kto i co moŜe być przeciwko nam? – pytał apostoł Paweł (Rz 8,31).
Wychodząc z domu, idźmy z Bogiem! KaŜdą pracę, wykonujmy,
będąc świadomymi, Ŝe Bóg jest u naszego boku! Rozpoczynajmy
kaŜdy dzień modlitwą i dziękczynną modlitwą kończmy kaŜdy dzień
przeŜyty z Bogiem! W nauce niechaj nam towarzyszy Duch Święty!
W zabawie nie zapomnijmy, Ŝe oczy wszechwidzącego Boga są
zwrócone na nas! Amen.
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Wolność w Chrystusie
Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest poŜyteczne. Wszystko mi
wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić.
1 Kor 6,12
Wszechmogący Bóg w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, obdarował nas wolnością i wezwał, abyśmy w tej wolności Ŝyli (Ga 5,1).
Uwolnionym od krępujących przepisów prawa, wolno nam korzystać z ewangelicznej wolności i we wierze kształtować nasze Ŝycie.
Nie wszystko, co spotykamy na drogach naszego Ŝycia, jest godne uwagi i dlatego korzystanie z wszystkiego, co oferuje nam
świat, nie jest dobre. Nie wszystko buduje i nie wszystko jest poŜyteczne. Korzystając bez ograniczeń i bezkrytycznie z darowanej
nam wolności, moŜemy stać się niewolnikami grzechu i świata.
Młodszy syn, o którym mówi nasz Pan w przypowieści o dobrym
ojcu, chciał w pełni korzystać z przysługującej mu wolności. Opuścił ojcowski dom i w dalekiej krainie bardzo szybko stał się najpierw niewolnikiem grzechu, a następnie zwykłym sługą, pragnącym omłotem napełnić swój Ŝołądek. Prawdziwie wolnym stał się
znowu, kiedy wrócił do domu swojego ojca (Łk 15,11-32).
Wolnymi jesteśmy tylko wtedy, gdy stoimy blisko Boga. Pan Jezus powiedział, Ŝe prawdziwie wolnymi staniemy się, gdy poznamy
prawdę (J 8,32). Poznanie prawdy słowa BoŜego, społeczność
z Tym, który powiedział o sobie: „Ja jestem prawda” (J 14,6),
uchroni nas od niewoli grzechu i świata. Zanim podejmiemy jakąkolwiek decyzję, pomyślmy, czy czasem dzięki niej nie staniemy
się niewolnikami, marnotrawnymi synami. Korzystając z darowanego nam Ŝycia, zastanówmy się, czy korzystanie z niego bez
ograniczeń jest dobre i poŜyteczne. Nie zawsze, co wydaje się
nam dla nas dobre, jest dobre i nie zawsze, co nas boli, jest dla
nas złe.
Bóg uczynił nas wolnymi, abyśmy korzystając z wolności wzajemnie sobie słuŜyli. Amen.
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Bądźcie miłosierni
Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz.
Łk 6,36
Czy moŜna spełnić Ŝądanie Jezusa, abyśmy byli miłosierni, jak
sam Bóg, nasz niebieski Ojciec?
Bóg pod kaŜdym względem jest inny od człowieka. Od Niego
dzieli nas niewyobraŜalna przepaść. Niepojęta jest dobroć BoŜa.
Niezgłębione jest miłosierdzie NajwyŜszego. Czy dla okazania miłosierdzia bliźniemu, jesteśmy gotowi do największych poświęceń,
do ofiary z Ŝycia? „Bóg tak umiłował świat, Ŝe Syna swego jednorodzonego dał...” (J 3,16). „Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości,
trwa w Bogu, a Bóg w nim” ( 1 J 4,16).
Dobry i miłosierny Bóg nie wymaga od nas tak wielkiego poświęcenia. Jezus Chrystus, nasz Pan, jednak Ŝąda, abyśmy okazywali miłosierdzie. I stawia nam bardzo wysoką poprzeczkę. Mamy być miłosierni, jak sam Bóg jest miłosierny.
Jeśli Pan nasz mówi, Ŝe mamy być miłosierni jak nasz niebieski
Ojciec, to chce, abyśmy nieustannie doskonalili się w okazywaniu
miłosierdzia. Wokół nas zawsze są ludzie, którzy potrzebują naszego wsparcia, pomocnej dłoni, serdeczności i dobrego słowa
(por. J 12,8). Świat jest wielkim poligonem doświadczalnym, na
którym winniśmy się ćwiczyć w okazywaniu miłosierdzia.
Być miłosiernym jak Ojciec niebieski, oznacza równieŜ, Ŝe nie
wolno nam sądzić, iŜ jesteśmy dostatecznie dobrzy i otwarci na
potrzeby naszych bliźnich, przeto juŜ większe wysiłki są zbędne.
Pan nam powiada: „Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: Sługami nieuŜytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy” (Łk 17,10).
„Miłosiernym bądź dla brata,
Nie potępiaj i nie sądź!
Tak nas uczy Zbawca świata:
Miłosierdzia pełnym bądź” (Ś.E. 827,1).
Amen.
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Wielkie Ŝniwo
śniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana
Ŝniwa, aby wysłał robotników na Ŝniwo swoje.
Łk 10,2
Chrystus Pan, rozpoczynając swoją ewangelizacyjną działalność, widział jak bardzo była zaniedbana duszpasterska niwa.
W Jerozolimie byli kapłani, w synagogach nauczali mniej lub więcej sławni uczeni w Piśmie. JednakŜe ludzkie serca nie były w stanie wydać prawdziwych owoców wiary i sprawiedliwości. PoboŜność oparta na prawie MojŜesza nie przybliŜała ludzi do Boga.
Dopiero zasiew Jezusowej ewangelii oŜywił serca, rozbudził wiarę,
w której Bóg miał upodobanie. Zakwitła niwa. Gromadzące się wokół Jezusa z Nazaretu tłumy, zapowiadały wielkie Ŝniwo.
Owoce zasiewu ewangelii dojrzewają w kaŜdym czasie. Chrystus zwraca się więc do nas, abyśmy modlili się i prosili o wielkie
rzesze Ŝniwiarzy, które Pan powołuje i posyła do pracy. Nikt nie ma
prawa zbierać owoców zasiewu ewangelii, jeśli nie został powołany do pracy na niwie Pańskiej. Samozwańcy zawsze zbierają do
swoich gumien.
Polecenie Chrystusa: „śniwo wprawdzie wielkie, ale robotników
mało. Proście więc Pana Ŝniwa, aby wysłał robotników na Ŝniwo
swoje” zobowiązuje nas do nieustannej modlitwy o nowe powołania do pracy w Kościele. Prosić teŜ winniśmy za tymi, którzy zostali
powołani i są szafarzami tajemnic BoŜych, aby pozostali wierni
swojemu powołaniu, z gorliwością wykonywali swoje zadania, nie
upadali na duchu w chwilach niepowodzeń i zawsze mieli na uwadze dobro tych, którzy ich pieczy zostali powierzeni.
„Zbudź, Panie, ducha ojców wiary,
Syjonu stróŜów, którzy pełniąc straŜ,
Tak w nocy, jak w południa skwary
Stawali wrogom śmiało twarzą w twarz.
Daj, by ich głos po krańce ziemi biegł,
By cały świat u stóp Twych kornie legł” (Ś.E. 541,1).
Amen.
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Bóg Ŝywych
[Bóg] nie jest Bogiem umarłych, ale Ŝywych.
Łk 20,38
Drogę doczesnego Ŝycia kaŜdego z nas kończy śmierć. Wywołuje ona lęk i budzi w sercu smutek, powoduje bowiem rozstanie
z bliskimi i drogimi sercu. Ci, którzy przekroczyli bramę śmierci nie
powracają.
Dla niewierzących śmierć jest końcem wszystkiego. Człowiek
umiera i pochłania go nicość. Wyznawcy Chrystusa Pana postrzegają śmierć zgoła inaczej. Dla nich jest ona niewątpliwie wielką
tajemnicą. Nie pozostaje jednak czymś zupełnie nieznanym. Rozświetla ją sam Bóg, który jest Bogiem Ŝywych, a nie umarłych.
Śmierć, przez grzech pierwszego człowieka, wtargnęła na świat
i w nim panuje nad grzesznym rodem ludzkim. Ale przez przyjście
Chrystusa, Jego krzyŜową śmierć i chwalebne zmartwychwstanie
zatriumfowało Ŝycie. Chrystus dla wierzących jest zmartwychwstaniem i Ŝyciem (por. J 11,25). W Nim i przez Niego Ŝywy Bóg panuje
nad nami i wiedzie przez Ŝycie ku Ŝyciu, chociaŜ nieraz przez cierniste drogi i doliny cienia śmierci. Prawica Pańska dosięga nas
wszędzie, tu, w doczesności, ale takŜe jej moc nie jest ukrócona
w krainie umarłych.
Sam Bóg jest pociechą w godzinie śmierci. Smutek po stracie
najbliŜszych zamienia w radość i budzi w nas nadzieję w nowe i lepsze Ŝycie w królestwie Jego chwały. Dzięki zwiastowaniu ewangelii o zmartwychwstaniu w Chrystusie Jezusie moŜemy myśleć ze
spokojem o chwili, w której Pan wezwie nas do siebie.
„Pokoju udziel duszy mej, gdy oczy zamknę, Panie,
A wtedy się z litości Twej śmierć Ŝyciem dla mnie stanie.
Wyciągnij krwią zbroczoną dłoń i dziecię swe stęsknione
Poprowadź na ojczystą błoń, gdzie będzie uwielbione” (Ś.E. 925,2).
Amen.
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Bądźcie wytrwali!
Wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę BoŜą,
dostąpili tego, co obiecał.
Hbr 10,36
Wytrwałość jest cnotą, w której człowiek winien nieustannie się
ćwiczyć. Ile się jej nauczymy, tyle jest jej w naszym sercu. KrzyŜ
jest szkołą wytrwałości i cierpliwości. „Chlubimy się z ucisków,
wiedząc, Ŝe ucisk wywołuje cierpliwość” (Rz 5,3).
Bóg wzywa nas do wytrwałości w wierze. Kto wytrwa do końca
swoich dni w wierze i ufności Bogu, temu będzie dana korona Ŝywota wiecznego. „Doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość” (Jk 1,3).
Kto zachowa w sercu swoim nadzieję, oglądać będzie we wieczności oblicze świętego Boga i obdarowany zostanie chwałą przygotowaną dla zbawionych. „Jeśli spodziewamy się tego, czego nie
widzimy, oczekujemy Ŝarliwie, z cierpliwością” (Rz 8,25).
Kto wytrwale chodzi w miłości, okazuje serdeczność i śpieszy
z pomocą potrzebującemu, ten dostąpi miłosierdzia. „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).
Apostoł Jakub pisze, Ŝe „za błogosławionych uwaŜamy tych, którzy wytrwali” (Jk 5,11). Hiob i inni wielcy męŜowie BoŜy, którzy
wytrwali w doświadczeniu wiary, są dla nas przykładem posłuszeństwa i cierpliwości. Naśladując ich, moŜemy oczekiwać wypełnienia obietnic danych wytrwałym. Kto wytrwa w wierze, nadziei
i miłości, wypełni bez szemrania wolę BoŜą, w Ŝyciu swoim przynosić będzie dobre owoce swojego upamiętania, ten otrzyma koronę Ŝywota wiecznego.
Zmartwychwstały Chrystus mówi: „Zwycięzcy pozwolę zasiąść
ze mną na tronie, jak i Ja zwycięŜyłem i zasiadłem wraz z Ojcem
moim na jego tronie” (Obj 3,21). Dlatego powinniśmy się modlić,
aby dobry Bóg nauczył nas wytrwałości w wierze, w dźwiganiu
krzyŜa i w wypełniania Jego woli. Amen.
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Patrzcie na Jezusa!
Patrzcie na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary.
Hbr 12,2
Turysta patrzy na znaki, które prowadzą go po szlaku do celu.
PodróŜując samochodem, wypatrujemy drogowskazów, aby upewnić się, czy jedziemy we właściwym kierunku. Nasza egzystencja
w ciele jest Ŝyciem pielgrzymów, których prawdziwa ojczyzna jest
w niebie.
Czy na naszej drodze Ŝycia postawione zostały takŜe znaki,
wskazujące nam na cel naszej doczesnej pielgrzymki? Czy kroczymy w ciemnościach, czy teŜ mamy przewodnika? Czy potrafimy
odczytywać dane nam znaki?
Na drodze Ŝycia naszego postawione zostały nie tylko znaki,
pozwalające nam nieustannie orientować się, czy kroczymy właściwą drogą do naszej niebieskiej ojczyzny, ale razem z nami
przez Ŝycie idzie przewodnik, który najpewniej przeprowadzi nas
przez jasne i mroczne dni naszej wędrówki. Jest nim nasz Pan,
zmartwychwstały Jezus Chrystus. Na Niego winniśmy nieustannie
spoglądać. On jest dobrym pasterzem i początkiem naszej wiary,
która nas uskrzydla oraz napełnia ochotą do wytrwałej pielgrzymki
do domu naszego Boga i Ojca. Chrystus, zwycięzca nad grzechem
i śmiercią jest teŜ końcem naszej wiary, a więc ostatecznym celem.
W Nim i przez Niego zostaną wypełnione wszystkie obietnice zbawienia wiecznego. Jest bramą, którą przekroczą wytrwali we wierze, aby w radości wiecznie obcować z Bogiem.
Patrzmy na Jezusa, On jest początkiem i końcem naszej wiary!
„Za Jezusem podąŜajmy, naśladując Jego wzór!
W świecie – z świata uciekajmy, dąŜąc do niebieskich gór.
Choć jesteśmy ziemianami, według nieba musim Ŝyć,
Wiarą Pana swego czcić, okazywać ją czynami;
Jezu drogi, Ty ją nieć, ścieŜką prawą sam nas wiedź”. Ś.E. 774,1)
Amen.
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Bóg nie ma względu na osobę
Bóg nie ma względu na osobę, lecz w kaŜdym narodzie miły mu
jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje.
Dz 10,34.35
Podstawowe wyznanie Starego Testamentu brzmi: Jahwe jest
Bogiem Izraela, a Izrael jest Jego ludem. Izraelici uwaŜali się za
lud wyróŜniony przez Boga. KaŜdy śyd w czasach Jezusa spoglądał na poganina z pogardą. Nawet uczniom Jezusa trudno było
zrozumieć, Ŝe dzięki krzyŜowej śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, kaŜdy ma otwartą drogę do Boga. Apostoł Paweł pisał, „nie ma
śyda ani Greka”. JednakŜe zanim ta prawda utorowała sobie drogę do serc uczniów Pańskich, Duch BoŜy musiał przełamać istniejące w nich uprzedzenia i złamać opory.
Zanim apostoł Piotr udał się do poganina Korneliusza i ochrzcił
go w imieniu Jezusa Chrystusa, otrzymał znak od Pana. Oczekując na posiłek, przyszło na niego zachwycenie. Widział zawinięte
w prześcieradle róŜnego rodzaju zwierzęta i usłyszał głos zachęcający go do jedzenia. Ale on się wzbraniał, mówiąc, Ŝe nigdy nie jadł
nic nieczystego. Wtedy teŜ usłyszał: „Co Bóg oczyścił, ty nigdy nie
miej za skalane (Dz 10,15). Apostoł Piotr wspomniawszy sobie to
widzenie w domu Korneliusza, zrozumiał, Ŝe Bóg nie ma teŜ względu na osoby. Gdy zobaczył jak Duch Święty działa takŜe w człowieku, którym dotychczas jako poganinem pogardzał, został przekonany, Ŝe Pan otworzył drzwi do zbawienia takŜe ludziom wywodzącym się z pogaństwa.
Dzisiaj nikt w to nie wątpi. Wszyscy ludzie są sobie równi i wszyscy są godnymi, aby być dziećmi BoŜymi, chociaŜ wielu ludzi nie
potrafi zastosować owej równości w Ŝyciu.
JednakŜe, jeśli nie z pogardą, to często z uprzedzeniem odnosimy się do przedstawicieli niektórych narodowości. Czynimy róŜnice między ludźmi, chociaŜ w Jezusie Chrystusie wszyscy stali się
równi. Naśladując Chrystusa, okazujmy kaŜdemu jednakową miłość. Amen.
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Umiłowanie domu Pańskiego
Panie! Umiłowałem mieszkanie domu twego i miejsce przebywania
chwały twojej.
Ps 26,8
W czasach biblijnych mieszkaniec Bliskiego Wschodu, kłaniając
się posągowi bóstwa, był przekonany, Ŝe w nim mieszka jego bóg,
któremu słuŜy i w którym pokłada nadzieję. Bóg Izraela jest Panem
całego kosmosu. Król Salomon modlił się do Boga podczas poświęcenia świątyni: „Niebiosa i niebiosa niebios nie mogą cię ogarnąć” (1 Krl 8, 27). JednakŜe mimo tego, dla poboŜnych Izraelitów
miejscem spotkania z Bogiem była jerozolimska świątynia. W niej
składano Bogu ofiary i szukano porady u kapłana.
Wierzący Izraelita z radością śpieszył do świątyni Pańskiej,
gdyŜ dla niego wielkim szczęściem było przebywanie blisko swojego Boga (Ps 73, 28). Psalmista wyznawał więc, Ŝe serce jego umiłowało mieszkanie chwały BoŜej.
Pan Jezus, wypędzając ze świątyni przekupniów i właścicieli
kantorów wymiany pieniędzy, powiedział do oburzonych kapłanów:
„Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni ją odbuduję” (J 2, 19). A miał
Pan wtedy na myśli ciało i śmierć swoją. Ucieleśniony Syn BoŜy
jest miejscem spotkania z wiecznym Bogiem. Przez usta Chrystusa mówi Bóg. I nikt nie moŜe przyjść do NajwyŜszego jak tylko
przez Tego, który powiedział: „Ja jestem drogą”(J 14, 6).
Ilekroć w naszych kościołach słuchamy ewangelii, musimy być
świadomi tego, Ŝe w nich poprzez zwiastowane słowo BoŜe spotykamy naszego Ojca niebieskiego. On jest obecny wśród nas, leczy
nasze dusze, cieszy serca i spaja węzłem wiary i miłości. Umiłujmy
miejsce naszego spotkania z Bogiem, jego atmosferę, cudowną
ciszę, budującą muzykę! „Panie! Umiłowałem mieszkanie domu
twego i miejsce przebywania chwały twojej”. Amen.
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Kosmos głosi chwałę Boga
Niebiosa opowiadają chwalę Boga, a firmament głosi dzieło rąk jego.
Ps 19,2
Świadectwem wielkości Boga są wszystkie Jego czyny. Wszechmocny Bóg załoŜył fundament ziemi i na niebieskim firmamencie
rozsiał miliony gwiazd. Poeta powiada:
„Tyś Pan wszystkiego świata,
Tyś niebo zbudował
I złotymi gwiazdami
Ślicznieś uhaftował” (Ś.E. 248,5).
Bóg rzekł i wszystko według Jego woli się stało. On wywiódł równieŜ z prochu ziemi człowieka, obdarzył go rozumem, aby podziwiał „dzieła palców BoŜych”.
Wszystko głosi i wielbi wielkość Boga. Cały kosmos jest pełen
cudownej melodii sławiącej NajwyŜszego. Czy z pieśnią uwielbienia otaczającej nas przyrody łączą się nasze serca i usta takŜe śpiewają Panu pieśń chwały?
Staramy się wielbić naszego Boga! Lecz ile warta jest nasza
pieśń? Naszym działaniem zadajemy przyrodzie cięŜkie rany. Niszczymy dzieła rąk BoŜych. W harmonijną pieśń pochwalną na cześć
Boga wprowadzamy dysonans.
Psalmista spoglądając na dzieło palców BoŜych, pyta: „CzymŜe
jest człowiek, Ŝe o nim pamiętasz...?” (Ps 8,5). RównieŜ zapytajmy
siebie: Kim jesteśmy, Ŝe nie mamy poszanowania dla wielkości i wspaniałości dzieł BoŜych?
Upamiętajmy się i zacznijmy od siebie słowem i czynem wielbić
Boga. Umiłujmy dzieła BoŜe i uczmy innych poszanowania dla otaczającej nas przyrody!
„Gdy na ten świat spoglądam wielki BoŜe,
Coś stworzył go wszechmocnym Słowem swym...
Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci:
Jak wielkiś Ty!” (Ś.E. 846,1).
Amen.
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1 GRUDNIA

Pan jest naszą ostoją
Nie smućcie się, wszak radość z Pana jest waszą ostoją.
Ne 8,10
Wielki i wspaniały był dzień, w którym Ezdrasz czytał zgromadzonemu ludowi słowa z księgi prawa Pana. Wzruszenie malowało
się na twarzach. Łzy spływały po policzkach. Ezdrasz ogłosił, Ŝe
dzień ten został poświęcony Panu. I chociaŜ po powrocie z niewoli
babilońskiej lud izraelski w zniszczonej ojczyźnie miał bardzo wiele
do zrobienia, a spustoszona ziemia i zburzone miasta napawały smutkiem, to przecieŜ moŜność obcowania z Panem i Jego słowem,
winna przemienić łzy smutku w łzy szczęścia, bezsilność w nadzieję nowego Ŝycia. „Nie smućcie się, wszak radość z Pana jest waszą ostoją” — napominał Ezdrasz zgromadzony lud.
Na naszej drodze Ŝycia przeŜywamy wiele dni pełnych smutku,
spowodowanego przez cierpienie, chorobę i śmierć najbliŜszych. Jednak w doświadczeniu nie jesteśmy pozostawieni sami sobie. Ostoją
naszej wiary i nadziei przezwycięŜającej smutek jest Bóg objawiony w Jezusie Chrystusie. „Oto Ja jestem z wami po wszystkie dni,
aŜ do skończenia świata”(Mt 28,20) – mówi zmartwychwstały
Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel.
MoŜność obcowania z Nim jest radosnym doświadczeniem Jego zbawczej mocy. Jeśli przenikać będzie ona całe nasze Ŝycie,
działanie, myślenie, wtedy smutek nie tylko w radość się przemieni, lecz w kaŜdym doświadczeniu dostrzegać będziemy opatrznościowe prowadzenie. Za przykładem pierwszych chrześcijan będziemy takŜe radowali się z tego, Ŝe zostaliśmy uznani za godnych
cierpienia dla Jezusa Chrystusa.
W okresie Adwentu apostoł Paweł wzywa nas do radości: „Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się. Skromność
wasza niech będzie znana wszystkim ludziom: Pan jest blisko. Nie
troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach
z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu” (Flp 4,4-6). Amen.

342

Grudzień

2 GRUDNIA

Prowadzić dzieci do Chrystusa!
Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie.
Łk 18,16
„Bitwa o dzieci” – tak moŜna zatytułować niektóre programy telewizyjne, poruszające smutny los niechcianych dzieci, bitych i przez
nikogo nie kochanych. Co naleŜy uczynić, aby poprawić dolę takich dzieci?
Ale wiemy teŜ, Ŝe są dzieci, które opływają w dostatek, a takŜe
spełnia się kaŜdą ich zachciankę. Mają wszystko, są rozkapryszone i nieznośne.
Wydaje się, Ŝe w jednym i drugim wypadku dzieci mają ograniczony dostęp do Chrystusa. Tymczasem Pan nasz mówi: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”. Zabraniać dzieciom dostępu do
Jezusa Chrystusa moŜna w róŜny sposób. Utrudnia się dzieciom
dostęp do Chrystusa równieŜ wtedy, gdy się im na Niego nie wskazuje. Kto nie kieruje oczu dzieci na naszego Zbawiciela, ten buduje
wokół nich mur niewiedzy i obojętności. A przecieŜ mają one prawo
być blisko swojego Zbawiciela. Im takŜe jest obiecane Królestwo
BoŜe. Nie moŜe być przed nimi postawiona na drodze do Królestwa Niebios Ŝadna przeszkoda.
Powołaniem i zadaniem rodziców oraz Kościoła jest prowadzić
dzieci do Chrystusa, wyłącznie bowiem na Nim mogą budować
swoje Ŝycie i przyszłość. I to naleŜy czynić niezaleŜnie od miejsca
i czasu.
Szczęśliwy dom, gdzie juŜ malutkie dziatki
Przywykły składać w modłach ręce swe;
Twa miłość, większa niźli miłość matki,
Otacza łaską ich szczęśliwe dnie.
A gdy się ufnie u stóp Twoich zbiorą,
Ty ich nauczasz słodkich swoich Słów –
A Ŝe tak wcześnie sławią Cię z pokorą,
Jeśli upadną, Ty ich dźwigasz znów” (Ś.E. 469,2).
Amen.
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3 GRUDNIA

Kto wyznaje grzechy, dostępuje miłosierdzia
Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje
i porzuca, dostępuje miłosierdzia.
Prz 28,13
Czego doznaje serce obciąŜone grzechami? Dokąd prowadzi
droga człowieka nie pojednanego z Bogiem?
Serce obciąŜone grzechami jest jak kamień młyński u szyi piechura. KaŜdy grzech utrudnia pielgrzymkę i krępuje ruchy w naszej
wędrówce do celu. Psalmista powiedział, Ŝe droga bezboŜnego
prowadzi donikąd.
Starotestamentowy mędrzec naucza, Ŝe „kto ukrywa występki,
nie ma powodzenia”. Dostrzegamy, Ŝe kłamcy i oszuści coraz bardziej wplątują się w sidła grzechu przeciwko ósmemu przykazaniu.
Bałwochwalcy i cudzołoŜnicy coraz głębiej wpadają w błoto i grzeszą przeciwko przykazaniom: „Nie będziesz miał innych bogów
obok mnie!”, „Nie cudzołóŜ!”. Grzech rodzi zawsze grzech. Apostoł
Jakub pisał: „Gdy poŜądliwość pocznie, rodzi grzech” (Jk 1, 15).
Kto wyznaje Bogu swoje winy, dąŜy do pojednania z Nim, dostępuje łaski i miłosierdzia. Wyznający swoje grzechy i Ŝałujący za
nie, zostają ręką Boga oczyszczeni. Izajasz w imieniu Boga wołał:
„Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją; choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna” (Iz 1,
18). Pan zaś, błogosławiąc kielich przed swoją śmiercią, powiedział: „Ten kielich, to nowe przymierze we krwi mojej, która się za
was wylewa” (Łk 22,20).
Przed Bogiem nie ukryjemy naszych grzechów. „Dokąd ujdę przed
duchem twoim? I dokąd przed obliczem twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, a jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał
spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka twoja, dosięgłaby mnie prawica twoja” (Ps 139, 7-10). Nie wyznana
wina, uwiera w sercu jak ostry kamyk w bucie. Kto wyznaje swoje
winy, spotyka na swojej drodze miłosiernego Boga. Amen.
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4 GRUDNIA

Błogosławiony niech będzie Bóg!
Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, Ŝe nawiedził lud swój i dokonał
jego odkupienia, i wzbudził nam mocarnego zbawiciela z domu
Dawida, sługi swego.
Łk 1,68.69
Narodził się zapowiedziany przez Boga poprzednik Mesjasza,
Zbawiciela świata, Księcia Pokoju. Spoczywał on na rękach swojego sędziwego ojca, Zachariasza, który nadał mu imię – Jan. Ludzie
nazwali go później Chrzcicielem. Jego przyjście oznaczało juŜ tylko jedno: Chrystus jest blisko, dokonuje się odkupienie ludu wybranego. Otwierają się niebiosa i Bóg w swoim Synu zstępuje na
ziemię.
Zachariasz trzymając na rękach swojego syna, wielbił Boga za
darowane ludziom zbawienie: „Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, Ŝe
nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia, i wzbudził nam mocarnego zbawiciela z domu Dawida, sługi swego”. I chociaŜ widział
on jak we mgle zbliŜającego się Zbawiciela z domu Dawida, to
serce jego juŜ było pełne wdzięczności. On i wiele ludzi jemu podobnych oczekiwało na ten dzień, w którym wypełni się BoŜa obietnica przyjścia Zbawiciela świata.
Po zwiastowaniu anioła na polach betlejemskich: „Dziś się wam
narodził Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym” (Łk 2,11) stało się oczywiste, Ŝe przyobiecany Zbawiciel
przyszedł na świat. Po słowach UkrzyŜowanego: „Wykonało się!”
(J 19,30) zbawcze dzieło Boga zostało zrealizowane.
Błogosławmy Boga, Ŝe z miłości swojej wypełnił daną obietnicę
zbawienia i wybawił nas z mocy grzechu przez wcielenie Syna
BoŜego, przez Jego posłuszeństwo i śmierć krzyŜową! ZbliŜmy się
przez betlejemski Ŝłób do krzyŜa Golgoty i podziękujmy NajwyŜszemu za Chrystusa, który jest obrazem Jego serca ojcowskiego.
Nośmy ten obraz w naszych serach, a wtedy wśród nas zapanuje
pokój i radość z darowanego nam wiecznego zbawienia. Amen.
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5 GRUDNIA

Wszystko jest z Boga
Przez Niego [Jezusa Chrystusa] uwierzyliście w Boga, który go
wzbudził z umarłych i dał mu chwałę, tak iŜ wiara wasza i nadzieja
są w Bogu.
1 P 1,21
Przez Chrystusa do Boga. Taka jest droga naszej wiary w Boga.
Pan Jezus powiedział: „nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze
mnie” (J 14,6). Nikt nie moŜe spojrzeć w ojcowskie serce Boga,
pomijając Chrystusa. Chrystus – powiedział ks. dr Marcin Luter –
jest obrazem serca BoŜego. Wiara w Boga bez wiary w Chrystusa
jako jedynego pośrednika pomiędzy Bogiem a człowiekiem, jest
szukaniem po omacku Tego, który jest ponad wszystkim i wszystko
wypełnia.
Ale uwierzyć w Chrystusa nie moŜna bez Boga. Wiara nie jest
dziełem człowieka, lecz zbawczym czynem Boga w nas. Spojrzenie na Chrystusa, jeśli ma być spojrzeniem wiary, musi być aktem
zaufania UkrzyŜowanemu na Golgocie. Ale dlaczego ufać mamy
Temu, który zdaje się być bezsilny wobec swoich oprawców i naśmiewców? Czy UkrzyŜowany sam nie potrzebuje pomocy?
Bóg wzbudził Chrystusa z umarłych, obdarował Go chwałą, jaką
miał od wieków u Ojca. Dzięki zmartwychwstaniu okazał się naszym Panem. Zwycięstwo nad śmiercią odsłania sens cierpienia
i krzyŜa Jezusa Chrystusa.
Bóg uwierzytelnił dzieło swojego Syna. W Wielkanocny Poranek
na nowo zostaliśmy postawieni wobec słów: „Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, jego słuchajcie!” (Mt 17,5).
Bóg więc tym samym uwierzytelnił słowa Jezusa Chrystusa, drogę,
po której nas prowadził do Wszechmogącego oraz świadectwo Jego
Ŝycia jako jedynego pośrednika między Bogiem a człowiekiem.
A więc wszystko z Boga i ku Bogu. Źródłem naszej wiary i nadziei
jest Bóg. śywa woda wytryska w Chrystusie. Źródlana woda zawsze
pochodzi gdzieś z głębin ziemi. Jednak wodę czerpiemy ze źródła.
Widzialnym źródłem BoŜych darów zbawienia jest Syn BoŜy, którego pamiątkę przyjścia obchodzimy w Święta BoŜego Narodzenia.
Amen.
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6 GRUDNIA

Prawdziwa wielkość
Ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie
sługą waszym.
Mk 10, 43
W naturze człowieka tkwi chęć panowania. SkaŜona grzechem
rodzi grzech. Grzech rozrywa więzy między człowiekiem a Bogiem,
burzy pokój, utrudnia, czasem wręcz czyni niemoŜliwe współŜycie
między ludźmi.
Chrystus, chociaŜ sam był bez grzechu, dobrze wiedział do czego prowadzi egoizm, pycha, nieposkromiona chęć panowania i przewodzenia wśród bliźnich. Gdy więc proszono Go, aby pozwolił
w swoim Królestwie zasiąść dwóm swoim uczniom, jednemu po
prawicy, drugiemu zaś po lewicy, odpowiedział: „Ktokolwiek by
chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym”.
Prawdziwa wielkość w Królestwie BoŜym polega na usługiwaniu. Kto pragnie w Kościele być wielkim, musi nauczyć się pokory i być zawsze gotowym do słuŜby bliźniemu. Wielcy tego świata
domagają się zaszczytów, poklasku tłumu i ciągle nowych urzędów, nieograniczonej władzy. Wielcy w Królestwie BoŜym za nic
mają dostojeństwa związane z urzędami, lecz z oddaniem wypełniają swoje powinności, z pokorą słuŜą, nie oczekują pochwały,
myślą jedynie o dobru ogółu.
Przykładem postępowania dla wszystkich obywateli Królestwa
BoŜego jest Chrystus, wcielony Syn BoŜy, który chociaŜ był w postaci BoŜej, zaparł się samego siebie, wziął na siebie brzemię
krzyŜa i posłuszny był Bogu aŜ do śmierci (por. Flp 2, 8). On nie
przyszedł, aby Mu słuŜono, lecz aby słuŜyć i Ŝycie swoje oddać za
innych (por. Mt 10, 45).
BoŜe miłosierny, spraw łaskawie, aby nigdy nie opanowała nas
chęć wywyŜszania się nad bliźnimi, lecz zawsze słuŜyli najmniejszym naszym braciom i siostrom! Spraw, abyśmy pamiętali, Ŝe kto
słuŜy bliźniemu, słuŜy i czci Ciebie! Amen.
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7 GRUDNIA

Szafarze rozlicznej łaski BoŜej
Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki kaŜdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski BoŜej.
1 P 4,10
Za kogo uwaŜa się człowiek na ziemi? Za jej suwerennego
władcę? Za pana, który moŜe decydować o jej obliczu?
Obserwując działalność ostatnich ludzkich pokoleń, moŜna odnieść wraŜenie, Ŝe jedynym panem na ziemi jest człowiek, którego
zŜera pycha i chęć panowania. Tymczasem człowiek jest jedynie
szafarzem tych darów, które Bóg połoŜył wszędzie na ziemi. Szafarz nie jest panem, lecz sługą.
Bóg ustanowił nas przede wszystkim szafarzami zbawiennych
darów. Liczne i wielkie są dary łaski BoŜej. Wielką ich obfitość
znajdujemy w słowie BoŜym i sakramentach. Odpuszczenie grzechów, usprawiedliwienie, pojednanie, pokój – to dary, które przewyŜszają wszystkie dobra ziemskie.
Nikt z nas nie otrzymał darów BoŜych wyłącznie dla siebie. BoŜe dary są darowanym ludzkości dobrem, z którego mogą i powinni korzystać wszyscy. Moim poznaniem prawdy muszę się dzielić
z innymi. Darowany mi pokój powinienem wnosić w Ŝycie bliźnich.
Ale mam teŜ prawo korzystać z radości, którą przeŜywa siostra lub
brat w Jezusie Chrystusie. Apostoł Paweł pisał: „A w kaŜdym róŜnie przejawia się Duch ku wspólnemu poŜytkowi. Jeden bowiem
otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego
Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar
uzdrawiania w tym samym Duchu... Wszystko to zaś sprawia jeden
i ten sam Duch, rozdzielając kaŜdemu poszczególnie, jak chce”
(1 Kor 12, 7-11).
Jako szafarze rozlicznej łaski BoŜej pamiętajmy, Ŝe cokolwiek
czynimy lub cokolwiek mówimy, musi słuŜyć ogółowi. Nawet brak
intencji słuŜenia jest wielką przeszkodą w szafarstwie darami łaski
BoŜej. Egoizm wręcz uniemoŜliwia szafarstwo darami Boga dla
Jego dzieci.
Oby Bóg sprawił, abyśmy z radością słuŜyli naszym bliźnim i dzielili się z nimi darami, które otrzymaliśmy z Jego ręki! Amen.
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8 GRUDNIA

Wezwani do szczerości
Niech będzie wasze serce szczere wobec Pana, Boga naszego.
1 Krl 8, 61
Biblia mówi, Ŝe serce człowieka jest złe od jego młodości. Jest
ono jak gąbka, wchłania wiele nieczystości tego świata. Rozpiera
je pycha, kieruje się egoizmem. W sercu rodzą się złe myśli, zazdrość i nienawiść bliźniego. Wszystko, co w sercu gromadzi się
złego, dzieli człowieka od Boga. W sercu powstaje przepaść pomiędzy człowiekiem a jego Stworzycielem.
Myśli Boga o naszym sercu są jednak inne.
Święty i wielki Bóg pragnie w sercach naszych znaleźć dla siebie tron i świątynię. Powinny być one zawsze otwarte dla Boga.
W nich rozlegać się winna pochwalna pieśń i modlitwa sławiąca
imię BoŜe.
W końcowej części mowy króla Salomona po poświęceniu jerozolimskiej świątyni, czytamy: „Niech będzie wasze serce szczere
wobec Pana, Boga naszego”. Świątynia była znakiem obecności
Boga pomiędzy ludem wybranym. Jeśli Bóg jest blisko swojego
ludu, przeto dzieci przymierza winny zmienić swój stosunek do
Boga. Lud nie moŜe juŜ dłuŜej zdradzać swojego Zbawiciela, chodzić własnymi drogami, zarówno wołać do Boga i czynić niesprawiedliwość. Serce kaŜdego winno być szczere wobec Boga.
Napomnienie: „Niech będzie wasze serce szczere wobec Pana,
Boga naszego” było wezwaniem do odnowy Ŝycia.
Królewskie napomnienie jest ciągle aktualne. Z serc naszych nadal płyną słowa błogosławieństwa i przekleństwa, kojące ból i raniące bliźniego, szczere i obłudne. Słowa i deklaracje nasze często
rozmijają się z postępowaniem.
Oby Bóg oczyścił nasze dusze i sprawił, Ŝe zawsze szczerym
sercem będziemy się zwracać do Niego, bo On jest święty i nienawidzi obłudy.
BoŜe, uczyń serca nasze tronem Twojej chwały! Amen.
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9 GRUDNIA

Panie, nie wchodź w sąd ze sługą swoim
Słuchajcie, wszystkie ludy! Słuchaj uwaŜnie, ziemio, i to co ją napełnia! Niech stanie Wszechmogący Pan jako świadek przeciwko wam.
Mi 1,2
Niejednokrotnie stajemy zdumieni, gdy dosięga nas biblijne słowo. Prorok Micheasz wzywa Boga na świadka przeciwko ludowi
izraelskiemu. Czy Bóg nie jest sędzią?
Wszechmogący Bóg, który zna myśli nasze z daleka, przed którym nic się nie ukryje (por. Ps 139), jest ostatecznym sędzią wszystkich myśli, słów i czynów człowieka. Ale sprawa, którą Bóg ma
rozsądzić jest sprawą pomiędzy Nim a człowiekiem. Bóg jest więc
równieŜ oskarŜycielem. Lecz Stary Testament nie zna instytucji
oskarŜyciela. OskarŜającym był świadek w procesie. Dlatego prorok wzywa samego Boga na świadka w sporze pomiędzy człowiekiem a jego Stworzycielem.
Człowiek nie znajdzie nic na swoje usprawiedliwienie. Jest winien
i powinien zapaść wyrok skazujący. JednakŜe stało się coś zgoła
innego. Zapadł wyrok uniewinniający. Gniew i kara, która miała spotkać człowieka, dosięgła Chrystusa na Golgocie. Bóg nie oszczędził
swojego Syna i za nas Go grzechem uczynił (2 Kor 5, 21). Dla zasługi Chrystusa okazuje nam miłosierdzie, przebacza nasze winy
i płaszczem sprawiedliwości przykrywa nagość naszej duszy.
Uniewinniającym nas wyrokiem jest krzyŜ Jezusa Chrystusa.
W Chrystusie dokonało się nasze zbawienie. Przed nami połoŜony
został wielki dar, który z pokorą i wdzięcznością powinniśmy przyjąć z ręki BoŜej. Jest on w Chrystusie i staje się naszą własnością,
gdy w wierze złączeni jesteśmy z naszym Zbawicielem. Bóg
w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając mu jego upadków. Kto zaś jest w Chrystusie, ten jest nowym stworzeniem (por.
2 Kor 5,17–19).
Niechaj dobry Bóg okazuje nam kaŜdego dnia swoje ojcowskie
serce, nie sądzi nas według świętości swojej, ale z wielkiej litości,
dla zasługi swojego Syna, przebacza nam nasze grzechy i nieprawości! Amen.
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Dwoje jednym
Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza.
Mk 10,9
Bóg stworzył człowieka – męŜczyznę i kobietę. Wolą BoŜą jest,
aby Ŝyli we wspólnocie, która ma być zaczątkiem rodziny, zdrowym
fundamentem społeczeństwa. Ich miłość spaja dom i jest atmosferą, w której Ŝyją i rozwijają się ich dzieci. W DuŜym katechizmie
czytamy, Ŝe stan małŜeński jest „najbardziej powszechny, najszlachetniejszy, przenika on i obejmuje całe chrześcijaństwo i cały
świat”. „Powinieneś wiedzieć, Ŝe nie jest to tylko stan szanowny,
lecz równieŜ konieczny i przez Boga uroczyście nakazany, aby
weń wstępowały wszystkie stany, męŜczyźni i kobiety, którzy ku
temu zostali stworzeni…”.
MałŜeństwo i rodzina w przestrzeni i czasie przyjmowała róŜną
formę i postać. Chrześcijańskie małŜeństwo jest monogamiczne, jest
wspólnotą Ŝycia męŜczyzny i kobiety. Jego rolę w świecie i w Kościele określa słowo BoŜe. Powołane zostało do Ŝycia w czystości
i świętości. Nieustannie powinno się uświęcać przez słowo BoŜe,
które jak ogień oczyszcza i jak pochodnia rozświetla drogi Ŝycia.
MałŜonkowie Ŝyją w świecie, w którym wszystko jest skaŜone
grzechem. KaŜdemu małŜeństwu zagraŜa rozpad, bo gdzie jest
grzech, tam powstają pęknięcia i szczeliny. Trwałość związku zaleŜy od małŜonków. Jeśli swoje Ŝycie budują na słowie BoŜym, łączy
ich wiara i miłość, mogą oprzeć się wszelkim pokusom i ochronić
swą miłość. Jeśli związek swój rozumieją jako wyraz woli BoŜej
wobec nich, wtedy święte będą dla nich słowa: „Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza”.
Rozpad małŜeństwa ma najczęściej swoje źródło w łamaniu,
przynajmniej przez jednego z małŜonków, podstawowych przykazań BoŜych. A z grzechem jest jak z lawiną. Wzmaga się i rozpiera, wszystko stara się zniszczyć po drodze. Apostoł Jakub pisze:
„Gdy poŜądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje,
rodzi śmierć” (Jk 1,15). Amen.

351

Grudzień

11 GRUDNIA

Źródło prawdziwej wody
Mój lud popełnił dwojakie zło: mnie, źródło wód Ŝywych, opuścili,
a wykopali sobie cysterny, cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą.
Jr 2,13
Słowa BoŜe wypowiedziane przez Jeremiasza w imieniu Boga
zawierają skargę i są pełne goryczy. MoŜna w nich takŜe wyczytać
oskarŜenie pod adresem ludu izraelskiego, który doświadczył wiele
dobrego, łaski i zbawiennej mocy. Ale za dobroć odwdzięczył się
niewiernością.
Bóg objawił się Abrahamowi, wyprowadził lud izraelski z niewoli
egipskiej, zawarł z nim przymierze, wprowadził do Ziemi Obiecanej, ochraniał i przez nadanie prawa wiódł ku lepszej przyszłości.
Bóg był źródłem wszelkiego dobra. Tymczasem lud wybrany, który
zawsze – jak skarŜył się prorok – był twardego karku, szukał obcych bogów i słuŜył im. Dlatego Bóg przez proroka mówił, Ŝe lud
odszedł od źródła mocy i Ŝycia i wykopał sobie dziurawe cysterny.
Izrael nie słuchał swojego Pana, który polecił prorokowi wołać: „NuŜe, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy
nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie! Pójdźcie, kupujcie
bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko!”(Iz 55,1).
Ludzie początku dwudziestego pierwszego wieku takŜe wykopali sobie wiele „cystern”, i w nich próbują zgromadzić „wodę”. Hołdują ideom nowoepokowców (new age), zafascynowani są religiami Wschodu, które przeceniają moŜliwości człowieka. Gromadzą sobie własną, mętną wodę, gardzą zaś źródłem Ŝywej wody,
Synem BoŜym, Jezusem Chrystusem, który powiedział: „Kto napije
się wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki” (J 4,14).
Rozejrzyjmy się wokoło! Czy sami nie gromadzimy sobie nasze,
ludzkie prawdy i posilamy nimi serca?
Zaufajmy świętemu Bogu i Jego Słowu! Idźmy posłusznie za
głosem Jezusa Chrystusa, gdyŜ jedynie On, jako Dobry Pasterz,
wiedzie nas do Ŝywych strumieni wód i na wiecznie zielone pasze
(por. Ps 23). Amen.
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Duch Pana prowadzi do wolności
Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność.
2 Kor 3,17
„Pan jest Duchem” – napisał Apostoł Paweł. Wielki Apostoł napisał takŜe: „Jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz juŜ nie
znamy” (2 Kor 5,16). Te słowa oznaczają, Ŝe w naszym Ŝyciu
wspominanie czynów Jezusa nie jest dobrem samym w sobie,
ostatecznym celem naszej chrześcijańskiej refleksji, treścią naszego powołania, lecz powinno słuŜyć posłuszeństwu Temu, który
przeszedł przez krzyŜ, został wzbudzony z martwych przez Boga
i obdarowany imieniem, które jest ponad wszelkie imię (por. Flp 2,
9). Nie tylko wierzymy w Jezusa, który przed wieloma wiekami
przemierzał palestyńskie drogi, rozmawiał z ludźmi o Bogu, lecz
w Chrystusa, który jest Panem historii i jako nasz Zbawiciel prowadzi nas przez Ŝycie.
Mamy Pana, a jednak obdarowani jesteśmy wolnością. Gdzie
Duch tego Pana, tam jest wolność. Kto kieruje się Duchem Pańskim, tego nie krępuje litera prawa, bo Duch Pański sam prowadzi
drogą sprawiedliwości. Ale Duch Pański nigdy nie prowadzi do
łamania woli BoŜej. Ludzie mówiący o sobie, Ŝe ogarnął ich duch
wolności w Chrystusie, a postępują niesprawiedliwie, pełni są pychy, myślą tylko o sobie, są kłamcami i grzeszą przeciwko Bogu.
Wolność w Chrystusie jest pozytywnym działaniem, zawsze dla
dobra bliźniego i ku chwale imienia BoŜego. Wolność w Jezusie Chrystusie nigdy nie pyta o dobro dla siebie, lecz ogółu, drugiego człowieka. Wolność w Chrystusie nie ogranicza wolności innych, nie
powoduje strat bliźniego na ciele i duszy. Gdzie sprawiedliwość
jest pustym słowem, tam nie działa Duch Pana, lecz grzech, a wolność przemienia się w anarchię.
Niechaj dobry Bóg, chroni nas od ludzi, którzy powołują się na
Ducha naszego Pana, a postępują nagannie i swoim postępowaniem krzywdzą innych! Amen.
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Oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi
Oczekujemy, według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi,
w których mieszka sprawiedliwość.
2 P 3,13
Jesień, spadające z drzew liście, przygotowująca się do snu
zimowego przyroda, budzi refleksje o przemijaniu. Szybko płynie
czas, a wraz z nim przemija to, co materialne. Podczas długich
wieczorów często ogarnia nas melancholia, która jednak jest
czymś obcym, nie pasującym do chrześcijańskiej wiary i nadziei.
ChociaŜ poddani jesteśmy prawu przemijania, to jednak idziemy
przez Ŝycie ku nowym niebiosom i nowej ziemi. Przemija kształt
tego świata i wszystko, co jest skaŜone grzechem. W starzejącym
się świecie rozlega się wzdychanie całego stworzenia i towarzyszy
mu oczekiwanie na objawienie się dzieci BoŜych (Rz 8,19–23).
Nadzieja na odnowienie stworzenia oparta jest na danej nam
obietnicy, na spełnienie której oczekujemy. Nie pozwala nam ona
zwątpić, upaść, znienawidzić własnego Ŝycia, tym bardziej, Ŝe jej
fundamentem jest cud wielkanocny, chwalebne zmartwychwstanie
Syna BoŜego, Jezusa Chrystusa. Co śmiertelne, podlegające przemijaniu, zostało złoŜone do grobu w ogrodzie Józefa z Arymatei.
W Wielkanoc Chrystus wstał w przemienionym, duchowym ciele
i ukazał się uczniom (1 Kor 15,lnn).
„Oczekujemy, według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość”. Oczekiwanie jest przeobraŜaniem serca. Jeśli mamy wkroczyć do niebieskiej ojczyzny, to jako przechodnie
na tej ziemi, której kształt przemija, musimy stać się obywatelami
nowej ziemi, która jest nam obiecana. Dziedzicami obietnicy stajemy
się przez wszczepienie w Chrystusa, który przyszedł w betlejemską
noc i przychodzi nieustannie w swoim słowie. Chrystus przyszedł,
przychodzi i przyjdzie, dlatego moŜemy Ŝyć w nadziei odziedziczenia
niebieskiej ojczyzny.
„Ku niebiosom dąŜmy wciąŜ, bośmy tylko tu w gościnie,
AŜ do Chanaanu się dobijemy przez pustynię.
Tu pielgrzymi depcem kraj, tam ojczyzna, tam nasz raj”. Ś.E. 732,1)
Amen.
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Błogosławieni oczekujący Pana swojego
Bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami.
Łk 1,28
Adwent, BoŜe Narodzenie, przygotowania do Świąt Godowych…
Ogarnia nas niepowtarzalna atmosfera oczekiwania na anielskie
zwiastowanie z pól betlejemskich: „Dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym” (Łk 2,11).
KaŜde słowo, które dotyczy przyjścia naszego Pana, oŜywia nasze
uczucia i zmusza do refleksji nad łaskawością Boga, który w swoim Synu odsłonił przed nami swoje ojcowskie serce.
W pozdrowieniu anioła Gabriela: „Bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami”, wierzące serce spotyka się z Tym, który wysłał swojego anioła do Marii z Nazaretu. Wszechmogący wybierając Marię na matkę naszego Zbawiciela, obdarował ją wielką łaską, która nie ma sobie równej. Dlatego zgodnie z zapowiedzią anioła nazywają ją błogosławioną wśród niewiast. Błogosławieństwo przyjęcia Syna BoŜego
spływa na wszystkich, którzy oczekują zbliŜenia się Boga we wcielonym Słowie.
Na słowa zwiastowania o narodzeniu Pańskim odpowiedzieć
naleŜy jak Maria – wiarą.
Wiara jest posłuszeństwem, pokornym poddaniem się woli BoŜej przede wszystkim przyjęciem z wdzięcznością zbawienia, które
darowane jest wierzącemu w Dziecku narodzonym z Niewiasty
i połoŜonym w Ŝłobie. Błogosławiony jest kaŜdy, który słowa: „Dziś
narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście
Dawidowym” przyjmuje z wiarą i na nie odpowiada radosnym „Chwała Bogu na wysokościach” (Łk 2,14).
Panie BoŜe, dopomóŜ nam przeŜyć czas adwentu i Święta Narodzenia Pańskiego w pokoju i zdrowiu. Niechaj Syn Twój narodzi
się w sercach Twoich dzieci, które umiłowałeś i obdarowałeś łaską
zbawienia! Amen.
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Upamiętajcie się!
Upamiętajcie się, albowiem przybliŜyło się Królestwo Niebios.
Mt 3,2
Ewangeliści zgodnie piszą, Ŝe Pan Jezus rozpoczął swoją publiczną działalność od wezwania do upamiętania. Podał teŜ przyczynę, dla której Jego słuchacze mieli się upamiętać. Dlatego, Ŝe
przybliŜyło się Królestwo BoŜe, kaŜdy powinien się upamiętać i rozpocząć nowe Ŝycie.
śydzi oczekiwali na chwilę, w której Bóg wkroczy w historię i rozpoczną się Jego rządy. Pan Jezus powiedział, Ŝe ten czas nadszedł. PrzybliŜyło się Królestwo BoŜe. Ono przyszło w Nim, jednorodzonym Synu BoŜym. Wraz z Jego pierwszym adwentem rozpoczęły się czasy ostateczne, nastąpił początek końca. Potrzebne
jest upamiętanie, aby Królestwo BoŜe wkroczyło w Ŝycie kaŜdego
oczekującego objawienia prawdy i sprawiedliwości BoŜej.
Większość pierwszego okresu roku kościelnego, zwanego Adwentem, przypada na miesiąc grudzień. Czas adwentu wzywa nas
do przygotowania się na powtórne przyjście Pana. W tym czasie
więc musi się szczególnie dobitnie i mocno rozlegać Jezusowe
wezwanie: Upamiętajcie się!
Upamiętanie nie moŜe być jednorazowym wydarzeniem w naszym Ŝyciu. Dlatego, Ŝe codziennie grzeszymy, upadamy i błądzimy, codziennie musimy się odradzać przez upamiętanie. Codziennie musimy walczyć z własnymi słabościami i wraz z nastaniem
poranku rozpoczynać nowe Ŝycie z Bogiem w posłuszeństwie Jego
słowu. Ks. Marcin Luter w pierwszej tezie z 31 października 1517
roku mówi: „Kiedy Pan nasz i Mistrz mówi: «Pokutujcie!», to chce,
aby całe nasze Ŝycie było nieustanną pokutą”. Podobna myśl zawarta jest w katechizmowym objaśnieniu do sakramentu chrztu:
„Co znaczy takie chrzczenie wodą? Znaczy to, iŜ stary Adam w nas
przez codzienny Ŝal i pokutę ma być utopiony i umrzeć ze wszystkimi grzechami i złymi poŜądliwościami, natomiast ma codziennie
wyłaniać się i powstawać nowy człowiek, który by w sprawiedliwości i czystości Ŝył wiecznie przed Bogiem”. Amen.
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Pytanie o wiarę
GdzieŜ jest wiara wasza?
Łk 8,25
Niejeden na pytanie: „GdzieŜ jest wiara wasza?” odpowie: w sercu.
Ktoś inny moŜe powie, Ŝe wiara to takŜe sprawa intelektu, rozumu.
Jeszcze ktoś inny moŜe powiedzieć: ja jestem niewierzący.
Pan Jezus zapytał swoich uczniów: „GdzieŜ jest wiara wasza?” Nie
byli oni ludźmi niewierzącymi. Wyrośli w atmosferze judaizmu, w czasach, w których ateizm był bardzo rzadko spotykany. Chodzili juŜ oni od
dłuŜszego czasu za Jezusem. Byli świadkami wielu uzdrowień, usłyszeli niejedno słowo, które umacniało wiarę w Boga i w bliskość Królestwa BoŜego. A jednak Jezus zapytał ich: „GdzieŜ jest wiara wasza?”
Pytanie padło w dość osobliwej sytuacji, na środku wzburzonego jeziora. Większość uczniów była rybakami i burza nie powinna
była wywołać aŜ takiej trwogi, o której świadczyły ich słowa: „Mistrzu, Mistrzu, giniemy”. Jezusowe pytanie: „GdzieŜ jest wiara wasza?” zostało postawione uczniom w sytuacji zagroŜenia. Na
wzburzonych falach, zalewani przez wodę, nie przestali wierzyć
w Boga. Utracili ufność, jaką powinni pokładać w swoim Nauczycielu. Strach przewyŜszył zaufanie, lęk pokonał pewność, Ŝe z Panem nic im nie grozi. A więc Jezusowe pytanie: „GdzieŜ jest wiara
wasza?” to pytanie o zaufanie.
Wiara w Boga, to wiara, na której zbudowane jest całe chrześcijańskie nauczanie. To fundament, na którym budujemy tylko wówczas, jeśli wiara w Boga w sposób nierozerwalny łączy się z zaufaniem, które w Nim powinniśmy pokładać. Czy moŜemy ufać Bogu?
Na wzburzonym morzu dziejów nie musimy się lękać niczego,
jeśli w łodzi naszego Ŝycia jesteśmy z Chrystusem. W niepewności
i w trwodze, On wyciąga swoją dłoń i ucisza przede wszystkim
bojaźliwe serce, i daje poznać, Ŝe On jest pomocą i ratunkiem.
Pytajmy samych siebie: Gdzie jest wiara moja? I módlmy się: „Panie wierzę, dopomóŜ niedowiarstwu memu!”
„Gdy ze mną Bóg, niech stanie świat cały przeciw mnie;
Gdy wołam: Ratuj, Panie! Zło wszelkie cofa się”. (Ś.E. 635,1)
Amen.
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Będziesz miłował
Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest
Pan!
3 MŜ 19,18
Pewnego razu zapytano Jezusa o najwaŜniejsze przykazanie
w prawie. Jezus wówczas odpowiedział: „Pierwsze przykazanie jest
to: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz tedy
miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy
swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. A drugie jest to:
Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania, większego ponad te, nie masz” (Mk 12,29-31). To była mistrzowska odpowiedź. Pan Jezus wydobył ze Starego Testamentu
to, co jest w nim istotne, na czym powinno się opierać całe Ŝycie
wiary i postępowanie człowieka. Ale nie na tym kończy się niezwykłość odpowiedzi Jezusa. Nasz Zbawiciel w czasie swojej działalności wyraźnie teŜ wskazał, kto jest naszym bliźnim. Jeśli w Starym
Testamencie bliźnim dla Izraelity, a potem i dla śyda czasów Jezusa
był członek narodu wybranego, to Jezus tą granicę przekroczył. Dla
Jezusa, a tym samym i dla nas, Jego uczniów, bliźnim jest kaŜdy
człowiek, niezaleŜnie od pochodzenia, wykształcenia i narodowości.
Dlatego apostoł Paweł napisał: „Nie masz śyda ani Greka, nie masz
niewolnika ani wolnego, nie masz męŜczyzny ani kobiety; albowiem
wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie” (Ga 3,28).
Ta zasada od wieków obowiązuje, a jednak ciągle człowiek
człowiekowi jest wrogiem. Zapominamy o naszych bliźnich. Serca
wielu ludzi nie tylko są zamknięte dla siostry i brata, ale wionie z nich
chłód, czasem jawna wrogość.
We współczesnym świecie człowiek odgrodził się od bliźniego,
postawił liczne barykady i Ŝyje swoim własnym światem. A to nie jest
ideał chrześcijańskiego Ŝycia. śycie człowieka wiary odnowionego
w Jezusie Chrystusie kształtuje zasada: „Będziesz miłował bliźniego
swego jak siebie samego”. Za tym nakazem stoi autorytet Boga. Po
tych słowach bowiem następuje deklaracja naszego Stworzyciela:
„Jam jest Pan!”. Miłość zaś nie jest tylko słowem, ale uczuciem, które
owocuje w postępowaniu. Amen.
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Grzechy przybite do krzyŜa
Bóg wymazał obciąŜający nas list dłuŜny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do
krzyŜa.
Kol 2,14
KaŜdy wie, co to jest dług. Dług musi być oddany, aby zaciągający go nie utracił dobrego imienia i wiarygodności. W dobie globalnego kryzysu, zadłuŜenie kredytowe moŜe okazać się bardzo
niebezpieczne dla kredytobiorcy. Wielu więc ludziom spędza sen
z oczu widmo niewypłacalności i bankructwa. Tak było zawsze, dlatego autor Listu do Kolosan, aby wyjaśnić czym jest śmierć Jezusa, sięgnął do porównania naszych win wobec Boga do listu dłuŜnego.
Człowiek nie moŜe sam uwolnić się od winy i grzechu. CiąŜące
na nas grzechy, stawiają nas wobec Boga jako ludzi obciąŜonych
długiem, którego Ŝadną miarą nie moŜemy spłacić. śadna zasługa,
dlatego Ŝe jest powinnością, nie przekreśli listu dłuŜnego. Człowiek
nie moŜe złoŜyć okupu za swoje grzechy.
Banki rzadko wychodzą naprzeciw swoim dłuŜnikom. Bóg uczynił
inaczej. Całą naszą winę, grzechy całego świata złoŜył na swojego
Syna, naszego Pana i Zbawiciela, a On ten wielki cięŜar zaniósł na
Golgotę i za nas umarł na krzyŜu, aby nas pojednać z Bogiem (1 P 2,
24). Cały nasz dług został wymazany. Odkupieni zostaliśmy nie rzeczami znikomymi, złotem albo srebrem, lecz krwią Syna BoŜego,
Jezusa Chrystusa (1 P 1, 18.19). Dlatego autor Listu do Kolosan napisał: „Bóg wymazał obciąŜający nas list dłuŜny, który się zwracał
przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go
do krzyŜa”. Te słowa znaczą to samo, co znane słowa z Ewangelii Jana: „Bóg tak umiłował świat, Ŝe Syna swego jednorodzonego dał, aby
kaŜdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał Ŝywot wieczny” (J 3,16).
„Baranek niesie brzemię win i złości świata tego.
Ach, kaŜdy zły, bezboŜny czyn przygniata plecy Jego.
Omdlewa w drodze z braku sił On, co u Ojca wiecznie był,
Wyrzeka się radości. Przybiera na się hańby znak, krzyŜ,
Rany, śmierć i mówi tak: «Chcę chętnie znieść te złości»”. Ś.E. 112,1)
Amen.
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19 GRUDNIA

Głosimy co widzimy i słyszymy
My nie moŜemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy.
Dz 4,20
Człowiek chętnie dzieli się wiadomościami. Opowiada o swoich
przeŜyciach i wraŜeniach z wycieczki, wczasów, ciekawej imprezy
itp. Dzielenie się radością to samo w sobie wielkie przeŜycie.
Uczniowie Jezusa przeŜyli ze swoim Nauczycielem chwile, które nigdy się juŜ w historii nie powtórzą w taki sam sposób. Byli
świadkami wielu cudów. Słuchali ewangelii o zbawieniu z ust samego Chrystusa. Byli świadkami przeraŜających scen, które rozegrały się na Golgocie. PrzeŜyli teŜ radość zmartwychwstania Pana.
Czy mieli to bogactwo doświadczenia społeczności z Chrystusem
zachować dla siebie? W Ŝadnym wypadku. Pan nakazał im być
świadkami tych rzeczy w Jerozolimie, Palestynie, aŜ po krańce
ziemi (Dz 1,8).
Chrystus nie zawiódł się na swoich uczniach. Zgodnie z tym, co
im polecono, głosili ewangelię o śmierci i zmartwychwstaniu swojego Pana i Nauczyciela. Nie wszędzie przyjmowano ich radośnie.
W Jerozolimie sanhedryn nakazał milczeć Piotrowi i Janowi. Zabroniono im głosić UkrzyŜowanego i Zmartwychwstałego. Apostoł
Piotr przekonany, Ŝe polecenie głoszenia ewangelii o Jezusie
Chrystusie jest BoŜym nakazem, odpowiedział członkom NajwyŜszej Rady śydowskiej: „Czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej
was słuchać aniŜeli Boga, sami osądźcie; my bowiem nie moŜemy
nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy”.
Tej pewności często brak współczesnym wyznawcom Chrystusa. Wielu woli milczeć aniŜeli narazić się na szykany i drwiny.
Chrześcijańska Europa zapomina o swoich korzeniach, a przeciętny Europejczyk zauroczony cudami techniki, wyrzeka się swojej
wiary. Ale prawdziwa wiara niczego się nie boi. Gotowa jest stawić
czoło wszelkim przeciwnościom. Autor 1. Listu św. Jana pisał: „Co
się narodziło z Boga, zwycięŜa świat, a zwycięstwo, które zwycięŜyło świat, to wiara nasza” (1 J 5,4). Amen.
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20 GRUDNIA

Radość w Panu
Radujcie się w Panu.
Flp 3,1
W kościele naleŜ zachowywać się godnie i powaŜnie. Ale nie
wiadomo dlaczego twarze uczestniczących w naboŜeństwach często są smutne, ponure, bez uśmiechu.
Na twarzy maluje się to, co mieszka w sercu. Jeśli jesteśmy
ponurakami, to oznacza to, Ŝe w naszych sercach nie mieszka
radość. Chrześcijanin powinien powaŜnie traktować swoje Ŝycie, to
co czyni i do czego jest powołany, ale to nie oznacza, Ŝe nie musi
być radosny, szczęśliwy, uśmiechnięty, optymistycznie patrzący na
świat i swoją przyszłość. Jeśli w niebie jest radość z kaŜdego nawróconego grzesznika, to dlaczego nie radujemy się, skoro zostaliśmy znalezieni przez Chrystusa, naszego dobrego Pasterza i wprowadzeni do Jego owczarni?
Apostoł Paweł napisał w Liście do Filipian: „Radujcie się w Panu”, a takŜe „Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie
się” Flp 4,4). Radujcie się w Panu, a to oznacza, Ŝe złączeni
z Chrystusem, Panem naszym powinniśmy się radować z kaŜdego
nawróconego grzesznika i z radością przyjmować do społeczności
wierzących. Radość w Panu – to radość z darów, które dane są
nam w Jezusie Chrystusie; radość ze zbawienia, błogosławieństwa, prowadzenia i z obietnicy, która dana jest wierzącym.
Spotykamy w Ŝyciu wielu ludzi, którzy są smutni, niosą bowiem
krzyŜ na swoich ramionach i w swym sercu, cierpią niedostatek
i znosić muszą złośliwości bliźnich. Otwórzmy przed nimi nasze
serca, przyjdźmy z pociechą i pomocą! Spotykamy takŜe ludzi,
którzy się radują, weselą i cieszą. Ale ich radość jest ze świata. To
nie oznacza, Ŝe nie wolno się radować z tego do daje świat. Świat
jest piękny i bogaty. Ludzie potrafią podziwiać piękno stworzenia
i radować się z niego. Ale nie wszystko, co świat daje, jest dobre.
Na świecie jest wiele zła, hipokryzji, demonicznej złości. Człowiek
sam z siebie moŜe emanować zło, zniewalać innych, wieść ku
ścieŜkom i drogom, które nie wiodą – jak powiada Pan Jezus – do
zupełnej radości (J 15,11; 16.20). Amen.
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Zaopatrzeni w BoŜe błogosławieństwo
Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeŜe; niech rozjaśni Pan
oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie; niech obróci Pan
twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój.
4 MŜ 6,24-26
Jeszcze snuł się na dziedzińcu dym i rozchodził się zapach
spalonej ofiary, a juŜ kapłan błogosławił tych, którzy uniŜyli się
przed Panem Zastępów i złoŜyli rękami lewitów ofiarę za grzechy:
„Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeŜe; niech rozjaśni Pan
oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie; niech obróci Pan
twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój”. Kiedy kapłan błogosławił
w imieniu Pana, moc BoŜa spływała na błogosławionego, a prawica Pańska ochraniała wierzącego Izraelitę. Kiedy Pan rozjaśniał
swe oblicze nad pokutującym grzesznikiem, dobrocią, miłosierdziem i łaską napełniało się jego serce. Kiedy Pan zwrócił swoje
oblicze na swój lud, całe bogactwo zbawiennych darów połoŜone
zostało przed tymi, którzy umiłowali Pana. W pokoju mógł Ŝyć lud
BoŜy i kaŜdy potomek Abrahama, Izaaka i Jakuba, którym Bóg dał
wiele obietnic.
Kapłańskie błogosławieństwo Aarona kończy nasze ewangelickie naboŜeństwa. Otrzymują je na drogę ci, którzy słuchali ewangelii naszego Pana, Jezusa Chrystusa i pokrzepili się Jego ciałem
i krwią na odpuszczenie grzechów. W codzienne Ŝycie moŜemy
wkraczać kaŜdorazowo wyposaŜeni w moc BoŜą, pocieszać się
łaskawością i miłosierdziem BoŜym, być pewni zbawiennych darów
BoŜych, kogo bowiem Pan błogosławi, ten jest błogosławiony.
Jednak potrzebna jest jeszcze świadomość tego. Potrzebne
jest przeświadczenie, Ŝe nie idziemy sami, ale z nami idzie święty
i wszechmocny Bóg z wyciągniętymi nad nami rękoma, Bóg łaski
i pokoju, Bóg rozjaśnionego oblicza, a więc Bóg, który jest nam
przychylny, gotowy do niesienia pomocy, zawsze otwarty na nasze
wołanie o pomoc i błogosławieństwo kaŜdego dnia i sprawy, której
się podejmujemy. Amen.
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Skarb serca
Gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.
Łk 12,34
Pierwsze przykazanie Dekalogu brzmi: „Nie będziesz miał innych bogów obok mnie”. Jego echo rozlega się w Chrystusowym
słowie: „Gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze”. To, co
uwaŜamy za największy skarb, co nas uszczęśliwia, co jest źródłem naszej siły, to jest w Ŝyciu naszym bogiem. Marcin Luter
w DuŜym katechizmie pisze: „Na czym zawisnęło serce twoje i na
czym ono polega, jest właściwie twoim bogiem”.
Współczesny człowiek i bogate społeczeństwa stworzyły sobie
wielu bogów, które czczą, adorują, na nich polegają i w oparciu o nie
budują swoją przyszłość. KaŜdy z nas ociera się nieustannie o pokusę ufundowania sobie skarbu, który zajmie miejsce Boga w sercu,
a więc w sferze uczuć i woli. MoŜe to być niewielka, mało wartościowa rzecz, a jednak dla kogoś szczególnie waŜna i cenna. MoŜe
to być nasze „Ja”, które stawiamy ponad wszystko i mamy je za coś
wyjątkowego, co nawet warto przeciwstawić Bogu. Dlatego wittenberski Reformator naucza: „Kto dowierza temu i chełpi się z tego, Ŝe
posiada wielką uczoność, mądrość, władzę, przychylność, pokrewieństwo i dostojeństwo, ten teŜ ma boga, lecz nie tego prawdziwego, jedynego Boga”.
Ludzkość musi obudzić się z uśpienia i strząsnąć z siebie złudny blask fascynacji swoją wielkością, dziełami swoich rąk i rozumu,
a zwrócić się ku Bogu, ku prawdziwemu skarbowi naszego darowanego nam Ŝycia. „Gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze”.
„Jeden skarb najdroŜszy znam,
Jeden cenię sobie;
W niebie on złoŜony nam,
Nim się chętnie zdobię.
Jezus to skarb drogi mój.
Najcenniejszy serca strój,
W Nim wytchnienie, ukojenie,
Dzisiaj i na potem
Jezus mym klejnotem” (Ś.E. 636,5).
Amen.
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Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud
Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg! Mówcie do
serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, Ŝe dopełniła się jego niewola,
Ŝe odpuszczona jest jego wina, bo otrzymało z ręki Pana podwójną
karę za wszystkie swoje grzechy. Głos się odzywa: Przygotujcie na
pustyni drogę Pańską, wyprostujcie na stepie ścieŜkę dla Boga
naszego!
Iz 40,1-3
Najczęściej powtarzane hasło adwentowe brzmi: „Pan blisko!”.
Niesie ono w sobie przypomnienie, Ŝe czas powtórnego przyjścia
Syna BoŜego, Jezusa Chrystusa jest blisko. Ale jest ono takŜe
zwiastowaniem bliskości naszego Pana w codziennym Ŝyciu, niezaleŜnie od tego jakim ono jest, czy pełne trosk i niepokojów, czy
teŜ spokojne, wypełnione refleksją nad sensem Ŝycia, treścią wiary
i niesieniem bliźnich w modlitwie. Z hasłem tym bowiem łączy się
znane nam słowo wywyŜszonego Pana: „Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego
i będę z nim wieczerzał, a on ze mną” (Obj 3,20).
Prorok wołający: „Przygotujcie na pustyni drogę Pańską”, zapowiedział, Ŝe lud powracający do ojczyzny pójdzie drogą wygodną
i bezpieczną, drogą, którą zwać będą Pańską. I cokolwiek byśmy myśleli o dalszych losach Izraela, a Biblia daje nam o nich bardzo duŜo
do myślenia, to powrót ludu BoŜego z niewoli babilońskiej po wszystkie czasy jest znakiem wybawienia z wszelkiej niewoli.
Kiedy nadszedł czas zbawienia dany nam przez Boga w Synu
Jego, Jezusie Chrystusie, ten który był poprzednikiem naszego
Zbawiciela, odniósł do siebie słowa: „Przygotujcie na pustyni drogę
Pańską”. Jan zapytany przez śydów, czy jest Mesjaszem lub Eliaszem, który miał poprzedzać przyjście Pomazańca Pańskiego,
odpowiedział: „Ja jestem głosem wołającego na pustyni: Prostujcie
drogę Pana” (J 1,23). Jak posłannictwo proroka końca niewoli babilońskiej, tak teŜ w pełnym tego słowa znaczeniu poselstwo Jana
Chrzciciela było adwentowym posłaniem, które musi się rozlegać
tak długo, dopóki nie wypełni się czas i ostatecznie cały lud BoŜy
nie wejdzie do odpocznienia. Amen.
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24 GRUDNIA (Wigilia BoŜego Narodzenia)

Wypełnił się czas
Poszedł teŜ i Józef z Galilei, z miasta Nazaretu, do Judei, do miasta
Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego Ŝe był z domu i z rodu
Dawida, aby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małŜonką,
która była brzemienna. I gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła.
Łk 2,4-6
Chrześcijanin nie moŜe zapomnieć, dlaczego obchodzi Święta
Narodzenia Pańskiego i komu je zawdzięcza. Nie śmie teŜ zapomnieć, co jest źródłem radości Świąt Godowych. Święta Godowe
zawdzięczamy Bogu, który w Jezusie Chrystusie wypełnił swe odwieczne obietnice zbawienia.
Wieczór Wigilijny ma dla nas szczególne znaczenie, nie ze
względu na spotkanie przy stole i przeŜywanie w gronie rodziny
uroczystej wieczerzy, ale, Ŝe w ten wieczór rozlega się zwiastowanie z pól betlejemskich: „Dziś narodził się wam Zbawiciel, którym
jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym. A to będzie dla was
znakiem: Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i połoŜone
w Ŝłobie” (Łk 2,11.12). Owe dziś wyznaczone zostało przez Boga.
I wszystko owemu dziś zostało podporządkowane, a więc to, Ŝe
cesarz August wydał dekret, aby spisano obywateli jego imperium
oraz Józef i Maria, którzy udali się do Betlejem, miasta rodzinnego
wielkiego króla Dawida.
Brzemienna Maria poszła do Betlejem, aby wypełniło się słowo
Pana Zastępów.
Bóg czyni nas powiernikami swoich obietnic. Czy jesteśmy godni zaufania, przede wszystkim godni tego, Ŝe obietnice te wypełniły się przed wiekami? Nikt nie jest godzien darów, które z ręki
BoŜej otrzymuje. Nikt nie jest godzien tego, aby usłyszeć słowa:
„…dziś narodził się wam Zbawiciel”. Nikt nie jest godzien tego, aby
stać się narzędziem BoŜym i nieść w Ŝycie swojej rodziny i bliskich
pociechę, która płynie z betlejemskiego zwiastowania. Nikt, a jednak Bóg nas wzywa, abyśmy najpierw przyszli do stajenki i pochylili
się nad Dziecięciem BoŜym, a następnie, abyśmy stali się głosicielami wypełnienia największej tajemnicy i obietnicy BoŜej. Amen.
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25 GRUDNIA (1. Święto BoŜego Narodzenia)

Weselcie się ziemi krainy!
Dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan.
Łk 2,11
Aniołowie śpiewali nad polami betlejemskimi: „Chwała Bogu na
wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie”. Jak wielka błogość przenika dusze nasze! Jakich uŜyć słów,
aby przy ich pomocy opisać świętość przeŜywanej przez nas chwili! A więc:
„Niebo, wykrzykuj! Weselcie się ziemi krainy!
Bóg i grzesznicy jednają się juŜ tej godziny.
Pokoju wieść Anieli wszystkim chcą nieść;
Cieszcie się z dobrej nowiny!” (Ś.E. 64,2)
Wspaniałomyślność Boga, Jego ubogacające ubóstwo wprawia
w zachwyt i w zdumienie. Najwłaściwsza postawa wobec cudu nocy betlejemskiej, to rozwaŜanie i zachowanie w sercu tego, co od
dwudziestu wieków jest zwiastowane grzesznej ludzkości, Ŝe w Jezusie dany jest nam Zbawiciel i Pan. Cudowna i niepojęta wieść
o wcieleniu Syna BoŜego jest nam dzisiaj jeszcze raz, na nowo
zwiastowana. I chociaŜ ją słyszeliśmy tyle razy, chociaŜ znamy
ewangelię świąteczną niemalŜe na pamięć, to jednak zawsze
tchnie ona świeŜością, budzi w sercu radość i pokój.
NaleŜy zachować w sercu prawdę zwiastowania o narodzeniu
Syna BoŜego. Winniśmy zachować wiarę w słowa: „Dziś narodził
się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan”. To znaczy, Ŝe naleŜy Chrystusa zachować na wszystkie dni naszego Ŝycia. Wtedy
jedynie radość Ŝycia, pokój i błogosławieństwo będą stale mieszkały w sercach, domach i w naszym narodzie. Co ludzkie przemija.
Nie przeminie pokój BoŜy i radość zbawienia. śadna troska i nieszczęście nie zniszczy tych darów BoŜych, jeśli Chrystusa zachowamy w sercu.
„Bóg jest wcielony! KtóŜ pojmie tajemnic tych kartę?
Bramy Ŝywota są tutaj dla wszystkich otwarte.
Patrz więc i zwaŜ: Pokój i radość tu masz,
Balsam na serce rozdarte!” (Ś.E. 64,4).
Amen.
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26 GRUDNIA (2. Święto BoŜego Narodzenia)

Objawiła się łaska BoŜa
Objawiła się łaska BoŜa, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezboŜności i światowych poŜądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie
i poboŜnie Ŝyli.
Tt 2,11
Kiedy mówimy, Ŝe coś zostało objawione, to zazwyczaj jesteśmy przekonani, Ŝe miało ono spektakularny wymiar, Ŝe powszechnie jest znane i dotarło do świadomości wielkiej liczby ludzi. Noc
betlejemska, dzień narodzenia Jezusa Chrystusa przeczy takiemu
przekonaniu. Syn BoŜy urodził się w stajni, z dala od wielkich centrów Ŝycia, na marginesie historii. Nikt z moŜnych nie złoŜył Mu
pokłonu, chociaŜ był Panem panów. Pierwsi złoŜyli Mu pokłon
biedni pasterze, którzy wypasali swoje stada na betlejemskich pastwiskach. Nie rozpoznali by oni Mesjasza w narodzonym w stajni
Dziecku, gdyby nie usłyszeli zwiastowania anielskiego: „To będzie
dla was znakiem: Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki
i połoŜone w Ŝłobie” (Łk 2,12).
Epifania Chrystusa odbyła się bez rozgłosu. Nie towarzyszyły
jej Ŝadne uroczystości, wystawne ucztowania, przyjmowanie wyrazów poddania, napuszone mowy i wielkie obietnice. Objawienie się
zbawiennej łaski BoŜej rządzi się swoimi prawami. Bóg moŜe objawić swą wolę i łaskę w blasku swojej chwały, jak na Synaju, kiedy
zawierał łaskawe przymierze z Izraelem, ale moŜe teŜ to uczynić
w cichości, a nawet w słabości, jak w noc betlejemską. W wypadku
objawienia chwały swojego Syna tak było zawsze. Jezus nie szukał rozgłosu. Zabraniał mówić, Ŝe jest Synem BoŜym, a zbawienie
dokonało się w słabości UkrzyŜowanego. Tak teŜ i słudzy Chrystusa powinni w cichości i pokorze kroczyć przez Ŝycie, nie szukać
chwały, ale wypełniać swoje powołanie, aby kaŜdego dnia i w kaŜdej chwili objawiała się zbawienna łaska BoŜa i była bliska kaŜdemu sercu.
Chrystus w Ŝłobie jest objawieniem zbawiennej łaski BoŜej.
Chrystus nazwany przyjacielem grzeszników jest objawieniem BoŜego miłosierdzia. Chrystus na krzyŜu jest wołaniem Boga i zwiastowaniem zbawienia. Amen.
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Nowe serce
Bóg rzekł: Wtedy Ja dam im nowe serce i nowego ducha włoŜę do ich
wnętrza; usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste.
Ez 11,19
Kolejne lata niewoli babilońskiej upływały dla ludu izraelskiego,
a tęsknota za ojczyzną nie ustępowała. Daleko od wód Babilonu
leŜała ukochana ziemia, którą Bóg obiecał dać Abrahamowi i jego
potomkom.
Czy Bóg zapomniał o swoim ludzie i obietnicach? Czy juŜ nigdy
nie rozjaśni swojego oblicza nad potomkami Jakuba?
Bóg nie zapomina o swoich obietnicach. Ci, którzy zawiesili
lutnie swoje na drzewach w Babilonie (Ps 137,1nn), nie powinni
stawiać takich pytań. Apostoł Paweł w Liście do Rzymian po wielu
wiekach napisze: „Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie BoŜe”
(Rz 11,29). Zanim jednak Bóg przeniesie swoje dzieci do ziemi
ojców, musi nastąpić ich religijne odrodzenie: „Ja dam im nowe
serce i nowego ducha włoŜę do ich wnętrza; usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste”. Narodzenie Chrystusa w Betlejem jest tego dowodem.
Bóg realizuje swoje plany jak chce i kiedy chce. Kiedy po zmartwychwstaniu Chrystusa, Bóg zesłał na uczniów swoich Ducha
Świętego, odrodzone zostało ich Ŝycie. Tak dzieje się kaŜdorazowo, kiedy Duch BoŜy ogarnia nasze serca i napełnia je swoją mocą. Dzieje się to dzięki wcieleniu Syna BoŜego, krzyŜowej śmierci
Jezusa i chwalebnemu zmartwychwstaniu naszego Pana, bowiem
autor Listu do Hebrajczyków pisze: „A Bóg pokoju, który przez
krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego
pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was wyposaŜy we
wszystko dobre, abyście spełnili wolę jego, sprawując w nas to, co
miłe jest w oczach jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech
będzie chwała na wieki wieków” (Hbr 13,20.21). Nowe serce i odnowione Ŝycie powinno obfitować w owoce wiary. Czy dostrzegamy je jeszcze w chrześcijaństwie? Czy głoszone słowa, nie są juŜ
tylko pustymi słowami? Czy Kościół wie, co znaczą słowa: „Ja dam
im nowe serce i nowego ducha włoŜę do ich wnętrza…”? Amen.
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Chrystus źródłem nadziei
Albowiem jak wierzymy, Ŝe Jezus umarł i zmartwychwstał, tak teŜ
wierzymy, Ŝe Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy
zasnęli.
1 Tes 4,14
Czy jest jeszcze nadzieja na odrodzenie Kościoła? Czy jest
jeszcze nadzieja na oŜywienie wiary w naszym ludzie i pasterzach
tego ludu? Nadzieja jest, ale nie jest ona związana z Ŝadnym człowiekiem, Ŝadną instytucją i władzą. Nadzieją naszą jest Chrystus.
Poza Chrystusem nie ma odnowienia i wzrostu. UkrzyŜowany i zmartwychwstały Chrystus jest fundamentem naszej wiary i nadziei.
Zmartwychwstały Chrystus jest nadzieją na Ŝycie z Bogiem, tu
i teraz, i we wieczności. Ci, którzy zostali ochrzczeni w imię Jezusa
Chrystusa, mają w chrzcie obietnicę, Ŝe jak przez chrzest umieramy
grzechowi, a więc otwarci zostajemy na Ŝycie w sprawiedliwości
Chrystusa, tak teŜ przez chrzest obdarowani jesteśmy obietnicą
zmartwychwstania: „Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez
chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe Ŝycie prowadzili. Bo jeśli
wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy równieŜ w podobieństwo jego zmartwychwstania” (Rz 6,4.5).
KaŜdy ochrzczony w imię Chrystusa powołany jest do Ŝycia
z Bogiem, wyrzeczenia się grzechu: niesprawiedliwości, nienawiści, obłudy itp. Odnowa Kościoła rozpoczyna się od nas, od naszego serca. Nie od mojego bliźniego, lecz ode mnie. Kiedy to
zrozumiemy, wtedy na pewno coś się zacznie dobrego dziać
w naszym Ŝyciu, w społeczności, której jesteśmy członkami, w Kościele. Nowe serca rodzą nową jakość Ŝycia i nowy Kościół, w którym rządzi Chrystus przez swoją ewangelię łaski i miłości.
„Słuchaj, puka; cóŜ tak drŜysz?
Spojrzyj tam, gdzie stoi krzyŜ,
Na te ręce przygwoŜdŜone,
Na tą skroń zalaną krwią,
Na te oczy łzą przyćmione,
CzyliŜ nie otworzysz Mu?” (H. 131,4)
Amen.
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Niech się wzmocnią wasze ręce!
Bóg rzekł: Wybawię was i będziecie błogosławieństwem! Nie bójcie się, niech się wzmocnią wasze ręce!
Za 8,13
W powyŜszych słowach rozlega się echo obietnicy danej przez Boga Abrahamowi w Haranie: „Uczynię z ciebie naród wielki i będę ci
błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, tak Ŝe staniesz się błogosławieństwem” (1 MŜ 12,2). Ale tą obietnicę potomkowie Abrahama nie
zawsze traktowali powaŜnie. Stary Testament powiada, Ŝe Izraelici
chodzili często drogami obcych bogów, zapominając o Bogu prawdziwym, który ich wywiódł z ziemi egipskiej. Na nieposłuszny naród wielokrotnie spadały nieszczęścia. Ale pomimo nieposłuszeństwa Izraela,
Bóg był wierny swoim obietnicom. Prorok Zachariasz dlatego w imieniu
Boga zapewniał naród wybrany: „Wybawię was i będziecie błogosławieństwem! Nie bójcie się, niech się wzmocnią wasze ręce!”.
To jest obietnica dana równieŜ nam w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu. Ona się w Nim wypełniła. Pozostaje jednak wezwanie: „Nie bójcie się, niech się wzmocnią wasze ręce!”.
Ręce, słabe nogi, obolałe serca mogą wzmocnić się jedynie
w Chrystusie, bo On jest naszym pokojem, nadzieją, źródłem mocy
w walce ze złym. On nas wzywa do siebie i do nas mówi: „Pójdźcie
do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciąŜeni, a Ja
wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode
mnie, Ŝe jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie
dla dusz waszych” (Mt 11,28.29).
„Pójdź do Jezusa, dziś jeszcze czas!
Usłysz głos Jego, nie bądź jak głaz […]
Pójdź, o me dziecię, usłuchać chciej!
Daj Mu swe serce, w sercu Go miej.
Pewną przystanią On duszy twej,
Więc doń bez zwłoki pójdź!
Ujrzysz widok piękny jako cud,
Gdy rzuciwszy grzechu złość i brud,
Wkroczymy wreszcie w niebieski gród,
Jezu, przychodzę juŜ” (Ś.E 751,1.2).
Amen.
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Miłość BoŜa w Chrystusie
Ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani Ŝadne inne stworzenie
nie zdoła nas odłączyć od miłości BoŜej, która jest w Chrystusie
Jezusie, Panu naszym.
Rz 8,38b.39
ZbliŜamy się do końca roku kalendarzowego. PrzeŜywanie końca roku, albo jest patrzeniem w przeszłość i analizowaniem doznań, osiągnięć, poraŜek, a jest to wtedy powaŜne potraktowanie
Ŝycia, albo jest ucieczką od owego rozrachunku z przeszłością,
remanentu Ŝycia i sumienia i rzuceniem się w wir zabawy, a co nie
najlepiej świadczy o człowieku, który jest przecieŜ istotą myślącą
i refleksyjną.
Upływający czas jest wezwaniem do dziękowania Bogu za
wszystko, co z Jego ręki otrzymujemy i darowaną nam okazją do
serdecznej prośby o mądre serce i właściwe wykorzystanie szybko
upływających dni. Wierzące serce za psalmistą powinno wołać:
„Panie, Tyś był ostoją naszą (…). Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce!” (Ps 90,1.12). Spokojna refleksja, której
towarzyszy modlitwa, wnosi w Ŝycie wiele szczęścia i radości,
przede wszystkim owocuje w poznanie, Ŝe nad naszym Ŝyciem
czuwał Bóg.
W tym roku wiele razy zostaliśmy wezwani do odnowy myślenia, i to nie tylko w sferze ekonomicznej, ta bowiem sfera dla naszej wiary jest prawie obojętna, ale głównie w sferze religijnych
doświadczeń. Temu słuŜyło zwiastowanie Kościoła, refleksja nad
słowem BoŜym. I kto znalazł w sobie dość hartu ducha, wiary i odwagi, by spojrzeć we własne serce, ten mógł w tym zwiastowaniu
usłyszeć głos Boga, odczuć Jego dotknięcie i odczuć tchnienie
Ducha BoŜego, odradzającego wiarę i naszą kaleką miłość. Słowo
BoŜe dopomaga nam zrozumieć nasze drogi Ŝycia i wiedzie ku
przyszłości, która nie będzie wiejącą chłodem pustką, lecz przestrzenią wypełnioną miłością BoŜą, dobrocią i łaską. Jeśli się komuś wydaje, Ŝe dotychczas tego nie doświadczył, to przynajmniej
w tym dzisiejszym słowie o miłości BoŜej, niechaj stara się znaleźć
moc, która jest w stanie przeobrazić myślenie. Amen.
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Zawsze gotowi
Niech biodra wasze będą przepasane.
Łk 12,35
W sferze świata materialnego przemijanie jest zjawiskiem powszechnym. Jako naleŜący równieŜ do niego, jesteśmy poddani prawu przemijania. Wielu z nas nie moŜe znieść nawet myśli o tym, ucieka od niej i próbuje o niej zapomnieć zanurzając się w wartkim prądzie beztroskiego Ŝycia. Dzień Starego Roku, kończący rok kalendarzowy, a więc takŜe pewien etap ludzkiego Ŝycia, wyraźnie stawia
prawdę o przemijaniu przed naszymi oczyma. Nie wolno nam więc
przeŜywać go bez głębszej refleksji i wejrzenia w siebie, w swoje Ŝycie i serce. Pomocą słuŜyć nam w tym chce sam Bóg poprzez swoje
słowo. Przejawia się w tym Jego odwieczna miłość, łaska, dobroć
i wierność w prowadzeniu w czasie, przemijaniu, na drodze ku pełni
Ŝycia z Nim we wieczności. Dzisiejszy wieczór sylwestrowy przypomina nam, Ŝe jesteśmy na tym świecie jedynie przechodniami
i wędrowcami. Ale wiemy skąd wyszliśmy i dokąd idziemy. Początek naszej drogi jest u Boga i do Boga podąŜamy.
Jeśli w roku, który Ŝegnamy, wszystkie przeŜycia, radosne i smutne, szczęśliwe i budzące niepokój w sercu, przybliŜyły nas do
Boga, a przez to bardziej staliśmy się czujni i lepiej przygotowani
na dzień przyjścia Pańskiego, to zechciejmy za nie szczerze podziękować Bogu. Za błogosławione owoce Jego działania w naszym Ŝyciu, winniśmy Mu oddać pokłon i otworzyć przed nim serce. Jeśli jednak w tym starym roku ani w tym jego ostatnim dniu,
nie potrafimy wysnuć odpowiednich wniosków z przeŜyć i doświadczeń, jesteśmy ślepcami, potrzebującymi uleczenia, a słów Jezusa
„Niech biodra wasze będą przepasane” nie potrafimy odczytać
jako napomnienia i wezwania.
Jako wyznawcy Chrystusa wiemy, Ŝe nie mamy tu miasta stałego,
Ŝe ojczyzna nasza jest w niebie, Ŝe w bieŜącym roku przebyliśmy
jedynie pewien etap doczesnej pielgrzymki. Nadejdzie chwila, Ŝe staniemy u kresu dni. Nie wiemy teŜ kiedy przyjdzie Syn Człowieczy.
Dlatego zgodnie z napomnieniem Pana naszego, niechaj nasze biodra będą przepasane i świece zapalone. Amen.
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WIELKI CZWARTEK

Pragnienie Jezusa
I rzekł [Jezus] do nich: Gorąco pragnąłem spoŜyć tę wieczerzę
paschalną z wami przed moją męką.
Łk 22,15
Od czasów końca niewoli egipskiej potomków Jakuba, w Izraelu
kaŜdego roku uroczyście obchodzono Święto Paschy, jako pamiątkę
wyzwolenia z niewoli. Zawsze miało ono charakter rodzinny. W gronie rodziny, pod przewodnictwem głowy rodu przy paschalnym stole
wspominano wydarzenia nocy, w której dzięki interwencji Boga,
Izrael pod wodzą MojŜesza został wyprowadzony z kraju faraonów.
Jezus podczas ostatniej uczty paschalnej w gronie uczniów,
powiedział: „Gorąco pragnąłem spoŜyć tę wieczerzę paschalną
z wami przed moją męką”. Głównie z trzech powodów Chrystus
pragnął w gronie swoich uczniów spoŜywać paschalnego baranka.
Po pierwsze – był głęboko związany z religią swoich przodków,
a więc judaizmem, chociaŜ niejednokrotnie krytykował niektóre
wynaturzenia judaizmu. Po drugie – wieczerza paschalna była
okazją, w której mógł On wskazać swoim uczniom na Boga, który
jest Bogiem zbawienia, dlatego naleŜy Mu zaufać. Było to waŜne,
wszak ostatnia wieczerza paschalna Jezusa z uczniami była wieczerzą poŜegnalną. Po trzecie – Jezus myślami swoimi wybiegał
w przyszłość i w czasie swojej ostatniej wieczerzy paschalnej
chciał dla swoich uczniów ustanowić nową paschę, która będzie im
zawsze przypominała wydarzenia Wielkiego Piątku.
To uczynił nasz Pan, kiedy wziął do ręki chleb, pobłogosławił
go, przełamał i powiedział: „To jest ciało moje” i podobnie kiedy wziął
do ręki kielich, pobłogosławił go i powiedział: „To jest krew moja”.
Kiedy w naszych kościołach obchodzimy Wieczerzę Pańską, wówczas świętujemy ustanowioną przez Chrystusa nową Paschę. Stara
Pascha była zapowiedzią i cieniem nowej Paschy, wybawieniem
Izraela z niewoli, była cieniem i zapowiedzią wybawienia wszystkich ludzi z niewoli grzechu. Nowa pascha, obchodzona przez nas
podczas wieczerzy Pańskiej, jest wspominaniem zbawczego czynu
Boga w Jezusie Chrystusie. Apostoł Paweł pisał: „Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aŜ przyjdzie” (1 Kor 11, 26). Amen.
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WIELKI PIĄTEK

Jezus ukoronowany
Wyszedł więc Jezus w koronie cierniowej i w płaszczu purpurowym. I rzekł im Piłat: Oto człowiek.
J 19,5
Dziwne było zachowanie Piłata. Jak wskazują źródła rzymskie,
był antysemitą. Sprawa Jezusa była dla niego dobrą okazją do
pokazania sanhedrynowi, kto ma władzę w Judei. Ale tą próbę sił
przegrał. Pod naciskiem sanhedrynu i ludu podburzonego przez faryzeuszów i kapłanów skazał Jezusa na śmierć. Przed tym jednak
chciał wzbudzić litość nad Jezusem w sercach zgromadzonych
przed siedzibą Piłata. Kazał Jezusa ubiczować. Ale to nie zmieniło
nastawienia ludu, domagającego się śmierci. Jeśli był przekonany
o niewinności Jezusa, dlaczego naraŜał Go na cierpienie zadane
przez biczujących go Ŝołnierzy? Dlaczego w końcu wydał go na
śmierć krzyŜową?
Widzimy z tego, jak czasem małą wartość ma Ŝycie człowieka
u tych, którzy mają władzę nad drugim człowiekiem. Co obchodzi
polityków bieda ludzi? Czy pracodawcy przejmują się wyrzuconymi
na bruk ludźmi, często jedynymi Ŝywicielami rodzin? Czy lekarze
przejmują się losem ludzi zagroŜonych cięŜką chorobą?
W Wielki Piątek kaŜdy powinien zastanowić nie tylko się nad
swoim losem, ale takŜe losem bliźniego. I chociaŜ w Wielki Piątek
wspominamy śmierć naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, to
powinniśmy w tym dniu, a moŜe szczególnie w tym dniu, pamiętać
o cierpieniu naszych bliźnich.
W Chrystusie – pisze apostoł Paweł – Bóg pojednał nas sam
z sobą i polecił nam słuŜbę pojednania. Pojednać mamy się z Bogiem, ale pojednanie z Bogiem oznacza teŜ wyciągnięcie pomocnej ręki do bliźniego. Piłat wskazując na ubiczowanego Jezusa,
powiedział: „Oto człowiek”. Kiedy mamy przed sobą cierpiącego
człowieka, biednego, czy złoŜonego chorobą, pomyślmy, Ŝe to teŜ
jest człowiek.
KrzyŜ Jezusa jest znakiem miłości Boga do ludzi i wezwaniem do siostrzanej i braterskiej miłości między nami, pojednanymi z Bogiem. Amen.
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WIELKA SOBOTA

Znaj Jonasza
Pokolenie złe i cudzołoŜne znaku Ŝąda, ale nie otrzyma innego
znaku jak tylko znak Jonasza proroka. Albowiem jak Jonasz był
w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, tak i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi trzy dni i trzy noce.
Mt 12,39.40)
O Wielkiej Sobocie mówią słowa naszego wyznanie wiary: „zstąpił do piekieł”. Słowo piekło jest tutaj ekwiwalentem hebrajskiego
słowa szeol, szeol zaś według Starego Testamentu jest miejscem
pobytu zmarłych. W Apostolskim wyznaniu wiary słowo piekło znaczy – kraina umarłych. Chrystus więc po swojej śmierci zstąpił do
krainy umarłych, ale nie jak zwykły śmiertelnik, lecz jako Zbawiciel
wszystkich ludzi.
Bóg nigdy nie ustaje w działaniu. TakŜe Wielka Sobota, ta po
dniu śmierci Jezusa na Golgocie, nie była odpocznieniem Boga,
chociaŜ – jak wierzyli śydzi – Bóg w sabat odpoczywał i dlatego
wszyscy na wzór Boga winni zaniechać działania. Bóg działał
w swoim Synu. Śmierć Jezusa na krzyŜu nie zatrzymała BoŜej
dłoni ani Duch Chrystusa nie spoczął, chociaŜ Jego ciało połoŜono
w grobie w ogrodzie Józefa z Arymatei. Apostoł Piotr bowiem pisze: „Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony Ŝyciu. W nim teŜ
poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, które niegdyś
były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy
budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest osiem dusz, ocalało
przez wodę” (1 P 3, 18-20).
Słowa: „zstąpił do piekieł”, czyli krainy umarłych są prostymi, niemalŜe symbolicznymi interpretacjami zbawczego dzieła Boga w Jezusie Chrystusie. Ponadto nie naleŜy zapominać, Ŝe wraz ze śmiercią Jezusa nastąpiło przeobraŜenie Jezusowego ciała i od Golgoty
naleŜy myśleć o Chrystusie, jako o wszechobecnym Panu. Przede
wszystkim naleŜy je rozumieć, Ŝe zbawcza moc Boga nie zatrzymała się przed bramami krainy zmarłych, lecz Ŝe zbawienie dokonane na krzyŜu objęło takŜe tych, którzy Ŝyli przed Chrystusem, za
czasów pierwszego przymierza. Amen.
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1. ŚWIĘTO ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Dlaczego szukacie Ŝyjącego wśród umarłych?
A gdy się zatrwoŜyły i schyliły twarze ku ziemi, oni rzekli do nich:
Dlaczego szukacie Ŝyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu, ale
wstał z martwych. Wspomnijcie, jak mówił wam, będąc jeszcze
w Galilei.
Łk 24,5.6)
Te słowa prowadzą nas w poranek wielkanocny do ogrodu Józefa z Arymatei, gdzie w grobie złoŜono ciało ukrzyŜowanego Jezusa. Wczesnym rankiem kobiety, które razem z uczniami chodziły
za Jezusem, poszły do grobu Jezusa, aby – zgodnie ze zwyczajem
Ŝydowskim – namaścić ciało UkrzyŜowanego, bowiem nie mogły
tego uczynić wcześniej z powodu sabatu. W drodze martwiły się,
kto im odsunie kamień od grobu. Kiedy znalazły się w ogrodzie,
zauwaŜyły, Ŝe grób jest otwarty. Ta sytuacja ich zaskoczyła i zatrwoŜyła. CzyŜby oskarŜyciele Jezusa dopuścili się kolejnej nikczemności? Ale wtedy usłyszały słowa: „Dlaczego szukacie Ŝyjącego wśród umarłych?”
Kobiety spodziewały się znaleźć w grobie ciało Jezusa. Nie
dopuściły do siebie myśli, Ŝe Ten, który uzdrawiał i wskrzeszał
umarłych sam moŜe zmartwychwstać, Ŝe Bóg nie pozostawi Go
w grobie.
PrzeŜywamy Święta Wielkanocne. Jedni śpieszą do kościoła,
aby pokrzepić się słowem o zmartwychwstaniu Pańskim. Inni czynią to w domu z powodu słabości i choroby, ale wielu pozostaje
w domu, cieszy się z wolnego czasu, i nawet nie dopuszcza do
siebie myśli, Ŝe kazanie o zmartwychwstaniu Pana oparte jest, co
prawda nie na naukowych przesłankach, ale na doświadczeniu
i przeŜyciu uczniów spotkania ze zmartwychwstałym Panem.
Dla wielu, owszem Jezus był nauczycielem wzniosłej etyki miłości, ale nic więcej. NaleŜy On do historii, której karty zostały zapisane wraz ze złoŜeniem Jego ciała w grobie. Dla takich ludzi Jezus
naleŜy do umarłych. Dla nas jednak sprawa Jezusa nie została
zakończona, On prawdziwie zmartwychwstał, Ŝyje i jest wśród nas,
prowadzi nas przez Ŝycie i jako źródło Ŝycia, daje nam wieczne
Ŝycie, które jest w Nim i Jego ewangelii. Amen.
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2. ŚWIĘTO ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Chrystus został wzbudzony z martwych
Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych,
którzy zasnęli.
1 Kor 15,20
Wielkanoc jest świętem radości. Wielkanocna radość rodzi się
tam, gdzie rozlega się zwiastowanie: Jezus Ŝyje! Pan zmartwychwstał! Nie wszyscy jednak z tej wieści potrafią się radować. Podobnie jak krzyŜ Jezusa dla wielu był głupstwem i zgorszeniem,
tak teŜ wieść o zwycięstwie Jezusa nad śmiercią jest czymś niedorzecznym, co moŜe budzić jedynie uśmiech, opór i zgorszenie. Tak
było i jest, wszak radosnej wieści o zmartwychwstaniu Jezusa
zawsze towarzyszy wiara i niewiara. Często jest to niewiara
w zmartwychwstanie Jezusa, jak było w przypadku Tomasza, lub
niewiara w błogosławiony owoc zmartwychwstania Jezusa, a więc
w nasze zmartwychwstanie. Nie kaŜdy umie i moŜe zawołać z radością w sercu i pewnością wiary: „Jezus Ŝyje! Z Nim i ja!”
Apostoł Paweł jest pewien zmartwychwstania Chrystusa. Widział Zmartwychwstałego w widzeniu pod Damaszkiem. Gdyby
Jezus nie zmartwychwstał, krzyŜ pozbawiony zostałby zbawczej
mocy, a pojednanie „Boga z samym sobą” przez krzyŜ naleŜałoby
uznać za niespełnione marzenie. Trwalibyśmy wtedy w grzechach
naszych, a gniew BoŜy wisiałby nad nami.
Jezus zmartwychwstał i jest On „pierwiastkiem tych, którzy zasnęli”, gdyŜ prawdą jest Jego słowo: „Ja Ŝyję i wy Ŝyć będziecie”.
Prawdą jest, Ŝe śmierć została zwycięŜona. Prawdą jest, Ŝe „jak
Jezus umarł i zmartwychwstał, tak teŜ Bóg przywiedzie z Nim tych,
którzy (w Nim) zasnęli”. Ta prawda powinna nas nieustannie utrzymywać w chrześcijańskiej nadziei, być źródłem naszej siły w Ŝyciu, odwagi w zbliŜaniu się do śmierci i zachętą do składania świadectwa:
„Jezus Ŝyje! Z Nim i ja!
Śmierci, gdzieŜ twej grozy cienie?
Jezus Ŝyje, więc mi da
Zmartwychwstanie i zbawienie!” (Ś.E. 178,1).
Amen.
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Wniebowstąpienie Pańskie

WywyŜszenie Chrystusa
Został [ Jezus] uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu.
Dz 1,9
Autor Dziejów apostolskich pisze, Ŝe Chrystus po „swojej męce
objawił się jako Ŝyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się przez
czterdzieści dni” swoim uczniom. Czterdziestego dnia Chrystus
wyprowadził uczniów swoich na Górę Oliwną, zlecił im głoszenie
ewangelii i oddalił się od nich. W Dziejach apostolskich zdarzenie
to opisane jest w kategoriach przestrzennych i czasowych: „…został
uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli
uwaŜnie, jak On się oddalał ku niebu, oto dwaj męŜowie w białych
szatach stanęli przy nich i rzekli: MęŜowie galilejscy, czemu stoicie,
patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do
nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba”.
Obecny między uczniami, obecny w świecie i w historii, stał się
nieobecny. Chrześcijaństwo zawsze było świadome tego, Ŝe Ten,
który przyszedł w ciele i objawił się światu, powołał uczniów, głosił
im ewangelię i posłał ich na krańce świata, aby głosili dobrą nowinę
o zbawieniu, a więc Syn BoŜy, zamieszkał między ludźmi, ale nie na
zawsze. Stworzenie, chociaŜ było Jego dziełem, bowiem Bóg przez
Niego stworzył świat, nie było Jego domem na wieki. Chrystus nie
naleŜał do świata, ale przez swoje przyjście chciał świat człowieka
uczynić lepszym, bowiem człowiek zapomniał o swoim świętym powołaniu i zszedł na drogę grzechu i bezboŜności.
Obecność cielesna Syna BoŜego w świecie była – w sensie
czasowym – niewielkim epizodem, ale na pewno wielkim, błogosławionym, niepojętym w sensie duchowym. Obecność Syna BoŜego, Chrystusa była obecnością zbawczą.
Kościół wszystkich czasów musi krzepić tą prawdą wiarę swoich
członków. ChociaŜ Chrystus opuścił swoich uczniów, aby zasiąść po
prawicy Boga, to wcale nie oznacza, Ŝe jesteśmy sierotami, opuszczonymi przez Pana, bez pomocy i wsparcia. Prawica Pańska bowiem sięga wszędzie. Amen.
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1. Święto Zesłania Ducha Świętego

Nauczy i przypomni
Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim,
nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.
J 14,26
Nauczy i przypomni… CzyŜby nauczanie Jezusa nie było pełne
i doskonałe? CzyŜby Chrystus, Syn BoŜy nie był pełnią i ostatecznym
objawieniem zbawiennej woli BoŜej? Na pewno nie. Nowy Testament
przekonuje nas, Ŝe Bóg w Jezusie przemówił najdoskonalej i Ŝe Chrystus jest szczytem i kresem objawienia. Autor Listu do Hebrajczyków
pisał: „Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi
czasy do ojców przez proroków; ostatnio, u kresu tych dni, przemówił
do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy,
przez którego takŜe wszechświat stworzył” (Hbr 1,1.2).
Słów: przypomni i nauczy nie moŜna od siebie oddzielić. Duch
Święty nie nauczy czegoś, co wcześniej, w Chrystusie nie było dane,
lecz nauczy i przypomni, co w Jezusie Chrystusie zostało objawione,
a co moŜe nie od razu ludzkie oko dostrzegło, lub serce przeŜyło.
Uczniowie Pana Jezusa nie od razu pojęli sens i istotę posłannictwa ich Nauczyciela. Nie rozumieli sensu cierpienia i krzyŜa Chrystusa. Nie rozumieli wielu słów Chrystusa. W Ewangelii
św. Jana dość często czytamy słowa, Ŝe uczniowie czegoś nie
mogli pojąć, lecz dopiero później, kiedy otrzymali Ducha Świętego wspomnieli sobie na słowa Pana i zrozumieli, co Pan chciał
przez nie do nich powiedzieć. Duch BoŜy nauczył ich patrzeć na
Jezusa i dostrzegać to, co nie od razu widzieli w pełnym blasku.
I tak się dzieje w całej historii chrześcijaństwa na ziemi. Marcin
Luter pisał: „Dzieło zbawienia stało się i zostało dokonane, poniewaŜ Chrystus zdobył i pozyskał dla nas ów skarb przez swoją
mękę, śmierć i zmartwychwstanie itd. Gdyby to dzieło było
w ukryciu, tak iŜ nikt by o nim nie wiedział, byłoby daremne i stracone. Aby więc ten skarb nie pozostał w ukryciu, lecz mógł być
nabyty i uŜyty, kazał rozpowszechniać i zwiastować Słowo, w którym daje Ducha Świętego, abyśmy ten skarb i zbawienie mogli
nabyć i przyswoić sobie”. Amen.
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2. Święto Zesłania Ducha Świętego

Jezus jest Panem
Nikt, przemawiając w Duchu BoŜym, nie powie: Niech Jezus będzie przeklęty! I nikt nie moŜe rzec: Jezus jest Panem, chyba tylko
w Duchu Świętym.
1 Kor 12,3
Luter napisał: „Dzieło zbawienia stało się i zostało dokonane,
poniewaŜ Chrystus zdobył i pozyskał dla nas ów skarb przez swoją
mękę, śmierć i zmartwychwstanie itd. Gdyby to dzieło było w ukryciu, tak iŜ nikt by o nim nie wiedział, byłoby daremne i stracone.
Aby więc ten skarb nie pozostał w ukryciu, lecz mógł być nabyty
i uŜyty, kazał rozpowszechniać i zwiastować Słowo, w którym daje
Ducha Świętego, abyśmy ten skarb i zbawienie mogli nabyć i przyswoić sobie”.
Wielka jest więc rola Ducha Świętego w Ŝyciu Kościoła i wierzącego. Duch Święty uczy rozumienia słowa BoŜego, właściwego
spojrzenia na Chrystusa i Jego dzieło. Apostoł Paweł pisał: „Oznajmiam wam, Ŝe nikt, przemawiając w Duchu BoŜym, nie powie:
Niech Jezus będzie przeklęty! I nikt nie moŜe rzec: Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym” (1 Kor 12,3). Duch BoŜy uczy
poboŜnego Ŝycia, pełnego owoców, które podobają się Bogu.
W Liście do Galacjan Wielki Apostoł pisał: „Owocem zaś Ducha są:
miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,
łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu” (Ga
5,22.23).
To wielkie i waŜne słowa, o których powinniśmy pamiętać nie
tylko z okazji świąt, uczestniczenia w naboŜeństwie, ale zawsze,
w codziennym szarym, wypełnionym pracą Ŝyciu.
Otrzymaliśmy zadatek Ducha Świętego i Duchem Świętym zostaliśmy opieczętowani. „Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który teŜ wycisnął
na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do serc naszych” (2 Kor 1,2122). Zadatek Ducha został nam dany u zarania naszego Ŝycia,
u początku naszej drogi z Bogiem, w chrzcie. Apostoł Paweł pisze
„W jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało –
czy to śydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy
zostaliśmy napojeni jednym Duchem” (12,13). Amen.
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Święto Trójcy Świętej

Przyszedł od Boga
Mistrzu! Wiemy, Ŝe przyszedłeś od Boga jako nauczyciel; nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie Ty czynisz, jeśliby
Bóg z nim nie był.
J 3,2
Te słowa uczonego w Piśmie, Nikodema, który w nocy przyszedł do Jezusa, zwracają nasz wzrok zarówno na Ojca, jak i na
Syna. O Ojcu jest w nich mowa, jako o tym, który posłał na świat
swojego Syna. Ewangelista św. Jan często mówi o Jezusie jako
Synu posłanym przez Ojca. To ulubiony przez czwartego ewangelistę temat, który wprowadza nas w tajemnicę Trójcy Świętej, a mianowicie związek Ojca z Synem.
Bóg w słowach Nikodema został przedstawiony jako sprawca
przyjścia Jezusa, a tym samym jako źródło zbawienia. BoŜa wola
wobec Jezusa jest zbawienną wolą, którą Bóg nas ogarnia i przez
którą prowadzi do zbawienia. Jezus zaś w słowach Nikodema pokazany jest jako Ten, który został posłany przez Boga. Ale Nikodem mówi jeszcze więcej o Jezusie. Zwraca uwagę na cuda, które
czynił Jezus. Dlatego czwarty ewangelista na końcu swojej ewangelii pisze: „I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów,
które nie są spisane w tej księdze; te zaś są spisane, abyście wierzyli, Ŝe Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc
mieli Ŝywot w imieniu jego” (J 20,30.31). To co czynił Jezus świadczy, Ŝe Bóg był z Jezusem. Ale świadomość związku Syna z Ojcem, u samego Jezusa jako Syna BoŜego idzie jeszcze dalej. Pokazują nam to słowa naszego Zbawiciela: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10,30).
Zbawcze dzieła Jezusa, nie są wyłącznie dziełami Jezusa, Syna BoŜego, ale takŜe dziełem Ojca. Bóg był w Jezusie; Bóg działał
w Synu i przez swojego Syna. Zbawcza wartość krzyŜowej śmierci
Jezusa zasadza się na boskości Jezusa, który jako preegzystujący
Syn „był w postaci BoŜej” (Flp 6,6). Amen.
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Święto śniw

Skarby w niebie
Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną.
Mt 6,20
CóŜ to są za skarby? Czy moŜemy coś z tych skarbów nagromadzonych w ciągu naszego Ŝycia umieścić, tak jak w banku,
w niebie?
Nic, co jest ziemskie i doczesne nie moŜe zostać przeniesione
do wieczności. Nawet ciało i krew – powiada apostoł Paweł – Królestwa BoŜego nie odziedziczą. I łudzą się ci, którzy nauczają, Ŝe
Ŝycie w przyszłym Królestwie będzie podobne do tego tu na ziemi.
Skarby, o których mówi Chrystus Pan są charakteru duchowego. Powstają wtedy, gdy w odpowiedni sposób gospodarujemy
tymi wszystkimi dobrami, które z ręki BoŜej otrzymujemy i za które
dziękujemy dzisiaj naszemu łaskawemu Ojcu niebieskiemu. Dary
chleba powszedniego, chociaŜ zdobyte nieraz bardzo cięŜką pracą, w trudzie i znoju, nie tylko są nam dane i błogosławione przez
Boga, abyśmy z nich korzystali do woli, ale abyśmy mogli nimi
usługiwać innym. Czy ktoś z nas modli się: chleba naszego powszedniego daj mi dzisiaj. Pan nakazał nam się modlić: „Chleba
naszego powszedniego daj nam dzisiaj”, a to znaczy, Ŝe modlić się
winniśmy równieŜ o chleb dla naszych bliźnich. I jeśli Bóg nam
daje coś w obfitości, to daje po to, aby mogła się spełnić modlitwa
nasza. Bóg wypełnia słowa piątej prośby Modlitwy Pańskiej przez
nasze ręce. Wyciągamy je do Boga, aby Bóg napełnił je swoimi
dobrami, ale winniśmy je równieŜ wyciągać, aby nimi obdzielać
naszych bliźnich, którzy z róŜnych powodów, czasem choroby lub
starości, nie mogą zapracować na chleb powszedni. I nasza pomoc winna być zawsze konkretna. Nie mogą to być jedynie słowa
pociechy dla chorego lub głodnego. Apostoł Jakub pisze: „Jeśli
brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im: idźcie w pokoju,
ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście mu tego, czego ciało potrzebuje, cóŜ to pomoŜe?” (Jk 2, 15.16).
Pomoc bliźniemu – to są skarby, które moŜna i które powinniśmy gromadzić sobie w niebie. Ich nikt nam nie zabierze. Amen.
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Skróty biblijne
ST

Stary Testament

1 MŜ
2 MŜ
3 MŜ
4 MŜ
5 MŜ
Joz
Sdz
Rt
1 Sm
2 Sm
1 Krl
2 Krl
1 Krn
2 Krn
Ezd
Ne
Est
Hi
Ps
Prz
Kz
Pnp
Iz
Jr
Tr
Ez
Dn
Oz
Jl
Am
Ab
Jon
Mi
Na
Ha
So
Ag
Za
Ml

1. Księga MojŜeszowa
2. Księga MojŜeszowa
3. Księga MojŜeszowa
4. Księga MojŜeszowa
5. Księga MojŜeszowa
Księga Jozuego
Księga Sędziów
Księga Rut
1. Księga Samuela
2. Księga Samuela
1. Księga Królewska
2. Księga Królewska
1. Księga Kronik
2. Księga Kronik
Księga Ezdrasza
Księga Nehemiasza
Księga Estery
Księga Hioba
Księga Psalmów
Księga Przypowieści
Księga Kaznodziei
Pieśń nad Pieśniami
Księga Izajasza
Księga Jeremiasza
Księga Trenów
Księga Ezechiela
Księga Daniela
Księga Ozeasza
Księga Joela
Księga Amosa
Księga Abdiasza
Księga Jonasza
Księga Micheasza
Księga Nahuma
Księga Habakuka
Księga Sofoniasza
Księga Aggeusza
Księga Zachariasza
Księga Malachiasza
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Skróty

NT

Nowy Testament

Mt
Ewangelia św. Mateusza
Mk
Ewangelia św. Marka
Łk
Ewangelia św. Łukasza
J
Ewangelia św. Jana
Dz
Dzieje Apostolskie
Rz
List do Rzymian
1 Kor
1. List do Koryntian
2 Kor
2. List do Koryntian
Ga
List do Galacjan
Ef
List do Efezjan
Flp
List do Filipian
Kol
List do Kolosan
1 Tes
1. List do Tesaloniczan
2 Tes
2. List do Tesaloniczan
1 Tm
1. List do Tymoteusza
2 Tm
2. List do Tymoteusza
Tt
List do Tytusa
Flm
List do Filemona
Hbr
List do Hebrajczyków
Jk
List św. Jakuba
1P
1. List św. Piotra
2P
2. List św. Piotra
1J
1. List św. Jana
2J
2. List św. Jana
3J
3. List św. Jana
Jud
List św. Judy
Obj
Objawienie św. Jana
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