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„Pragnę teraz słyszeć, co

mówi Bóg, Pan:
Zaiste, zwiastuje pokój ludowi swemu i wiernym swoim,
Aby tylko nie zawrócili do głupoty swojej.
Zaiste, zbawienie jest bliskie dla tych, którzy się go boją,
Aby chwała jego zamieszkała w ziemi naszej.
Aby łaska i wierność się spotkały, a sprawiedliwość i pokój pocałowały. Wierność wyrośnie z ziemi, a sprawiedliwość wyjrzy z niebios. Także dobrobytu
udzieli Pan
I ziemia nasza swój plon wyda”. (Ps 85,9-13)

PRZEDMOWA

Przedmowa

Tytuł zbioru kazań, opartych na biblijnych tekstach, znajdujących się w czwartym
rzędzie perykop, przeznaczonych przez Kościół do czytania i rozważania, wyjęty
jest z psalmu 85, z wiersza 9: „Pragnę teraz słyszeć, co mówi Bóg”. Psalmista chce
słuchać słów Bożych, bo one mówią o zbawieniu ludu, który Pan Bóg powołał
i uczynił swoją własnością: „Zaiste, zwiastuje pokój ludowi swemu i wiernym
swoim, aby tylko nie zawrócili do głupoty swojej. Zaiste, zbawienie jest bliskie dla
tych, którzy się go boją, aby chwała jego zamieszkała w ziemi naszej”.
Czytując słowa psalmu 85 z perspektywy Nowego Testamentu, prowadzą
nas one do dwóch tekstów z Ewangelii św. Jana. Pierwszy tekst pochodzi z 5.
rozdziału czwartej ewangelii: „Wiarygodne są moje słowa: kto słucha mego
słowa i wierzy Temu, który mnie posłał, nie będzie sądzony, gdyż przeszedł
z śmierci do życia” (J 5,24), drugi z 10. rozdziału Ewangelii św. Jana. Pierwszy
zawiera słowa Pana Jezusa, skierowane do Żydów. Drugi jest Jezusową przypowieścią o dobrym pasterzu. W pierwszym jest mowa o słuchaniu słowa Jezusa, w drugim o słuchaniu głosu Dobrego Pasterza, którym jest Chrystus Pan.
Te dwa teksty z czwartej ewangelii pokazują, jak ważne jest słuchanie słów
i głosu naszego Pana i Zbawiciela. Słuchać Jezusa, znaczy słuchać głosu samego Boga.
Słuchanie musi być powiązane z wiarą. Ale prowadzi też do wiary, co wynika ze słów Samarytan do Samarytanki, którą przy studni Jakubowej spotkał
Pan Jezus (J 4,1nn): „Uwierzyliśmy nie dzięki twojemu opowiadaniu, lecz na
skutek tego, co słyszeliśmy na własne uszy. Jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata” (J 4,42). Ale słuchanie wymaga też wiary.
Wielu słuchało Pana Jezusa, ale część ze słuchaczy powiedziała: „Twarda to
mowa! Kto może jej słuchać?” (J 6,60) i odeszła.
W kościelnym zwiastowaniu chodzi zawsze o głoszenie słów naszego Pana
i słów świadectwa o Nim, o Jego godności i chwale i Jego zbawczych czynach,
głównie o Jego krzyżowej ofierze. Nie koniecznie musi to być słuchanie w kościele, chociaż ono jest niewątpliwie najważniejsze. Słuchać głosu naszego Pana, Dobrego Pasterza można też w zaciszu swojego domu, przy otwartej Biblii
i podczas czytania kazań, chociażby tych, które zawarte są w niniejszym zborze kazań.
Autor tych kazań życzy, Czytelnikom błogosławionego spotkania ze słowem Bożym, z żywym Chrystusem. Życzę umocnienia wiary i nadziei, coraz
głębszego wrośnięcia w Chrystusa, w którym wszystko w życiu staje się nowe
(2 Kor 5,17)
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Dziękuję mojej Małżonce, Annie, za korektę i pomoc przy redakcji tekstu kazań.
Panie, nasz Zbawicielu, otwórz uszy i serca tych, którzy chętnie Twojego głosu
słuchają!
Jasienica, dnia 4 listopada 2021 r.
ks. Manfred Uglorz
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1. NIEDZIELA W ADWENCIE
Hasło tygodnia:
„Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski”. (Za 9,9)

Pan sprawiedliwością naszą
„Oto idą dni mówi Pan, że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl: Będzie
panował jako król i mądrze postępował; i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. Za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie
mieszkał; a to jest jego imię, którym go zwać będą: Pan sprawiedliwością naszą.
Dlatego oto idą dni mówi Pan, że już nie będą mówili: Jako żyje Pan, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej, lecz: Jako żyje Pan, który wyprowadził i sprowadził potomstwo domu izraelskiego z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, do których ich wygnał, i będą mieszkali na swojej ziemi”. (Jr 23,5-8)

„Oto idą dni mówi Pan, że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl” – napisał przed wiekami prorok Jeremiasz.
Przeżywany przez nas ze wzruszeniem i z powagą każdego roku okres adwentu, jest potwierdzeniem tego, że te dni, o których pisał prorok z Anatot,
Jeremiasz, nadeszły i zrealizowało się to, co Bóg przez usta proroka zapowiedział. W adwencie bowiem zwiastujemy wypełnienie Bożej obietnicy zbawienia. Każdego roku na nowo przypomina nam to Kościół poprzez liturgię
w słowach wyjętych z Biblii: „Błogosławiony niech będzie Pan, iż nawiedził
i odkupił lud swój” (por. Łk 1,68).
Czas adwentu należy przeżywać jako daną nam od Boga jeszcze jedną okazję do uświadomienia sobie wielkości i bogactwa Jego łaski, a także sposobność do przyswojenia sobie daru zbawienia, zobowiązującego nas do wdzięczności i do przynoszenia dobrych owoców na chwałę Najwyższego. Wielkość
i bogactwo łaski Bożej, ujawnione zostało w osobie naszego Zbawiciela, Jezusa
Chrystusa, o którym prorok mówi, że nazywać Go będą: Pan sprawiedliwością naszą.

Pewnego razu Pan Jezus w rozmowie z Żydami powiedział: „Badacie Pisma,
bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo
o mnie” (J 5, 39). W myśl tych słów naszego Pana, słowa proroctwa Jeremiasza,
które Kościół przeznaczył do rozważania na 1. niedzielę w Adwencie, odczytujemy właśnie jako słowo wskazujące na Chrystusa i zapowiadające Jego
przyjście. Chrystus Pan jest ową „sprawiedliwą latoroślą”, którą Bóg zapowiedział wzbudzić Dawidowi. Według ciała pochodził On z rodu króla Dawida,
króla pasterza i pieśniarza, z którym wiązano w Izraelu wielkie nadzieje. Narodził się też na polach, na których niegdyś młody Dawid pasł owce swojego
ojca, Isajego. Jako syn Dawida, witany był na kilka dni przed śmiercią przez
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tłum podczas triumfalnego wjazdu do Jerozolimy: „Hosanna Synowi Dawidowemu! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Hosanna na
wysokościach!” (Mt 21,9).
Wielka obietnica budziła napięcie oczekiwania. Wzrastało ono z roku na rok,
tak iż – jak świadczy o tym literatura żydowska z czasów Jezusa i pierwszy
rozdział ewangelii św. Łukasza – tuż przed narodzeniem Chrystusa dochodziło do zenitu i mogło być rozładowane jedynie przez spełnienie się Bożej obietnicy.
Dzisiaj spełnienie tej Bożej obietnicy oglądamy z dużej perspektywy czasu.
Dostrzegamy ją mniej lub więcej wyraźnie oczyma naszej wiary. Ale pozbawieni jesteśmy w pewnym stopniu przeżywania napięcia oczekiwania. Jednak
w zamian za to, dana jest nam możność przeżywania tego wszystkiego, co
spełnienie Bożej obietnicy spowodowało w życiu grzesznego człowieka, głównie radosne doświadczenie obecności Bożego świata, który się do nas zbliżył
i stał się dla nas otwarty. Adwent chce nam to na nowo przypomnieć, uzmysłowić, pogłębić i utrwalić w sercu.
Jaki jest ten Boży świat, który zbliżył się do nas w Jezusie Chrystusie, sprawiedliwej latorośli Dawida? Prorok Jeremiasz widział go jeszcze w oddali, my
zaś w Jezusie Chrystusie jesteśmy jego obywatelami. Prorok z Anatot oglądał
go poprzez pryzmat pragnień i tęsknot Izraela, nam się objawił jako Królestwo
Boże, namalowane w ewangeliach słowami Chrystusa.
Dla Izraela to nowe, które Bóg zapowiedział ustami proroka, przyrzekł dać
i dał swojemu ludowi w historii, a było to wyzwolenie z pęt niewoli, pohańbienia i rozproszenia. To nowe miało być życiem w cieniu sprawiedliwej latorośli Dawida, życie w bezpieczeństwie i sprawiedliwości. Prorok Jeremiasz
bowiem pisze: „[…] wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl: Będzie panował jako król i mądrze postępował; i będzie stosował prawo i sprawiedliwość
na ziemi. Za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie
mieszkał”.
Lecz wymiar eschatologiczny jaki nadaje swojemu proroctwu Jeremiasz,
głównie zaś otwarcie się Jezusa w Duchu Świętym dla całej ludzkości, pozwalają nam obietnicę Bożą pojmować i przyjąć jako również nam daną. Zwiastuje
nam ona wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość. A wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość jest treścią Bożej rzeczywistości, która jest w Panu Jezusie Chrystusie, i która ma przenikać świat, nasze serca i całe nasze życie, każdy
dzień i w każdej chwili.
Bylibyśmy podobni do fałszywych proroków czasów Jeremiasza, gdybyśmy jak oni wołali, że pokój i bezpieczeństwo jest naszym udziałem, że nic
nam nie zagraża. Przecież trudno powiedzieć, że wraz z wkroczeniem w trzecie milenium zagwarantowane jest nam odtąd bezpieczeństwo, a pokój i sprawiedliwość panuje wszędzie. Dostrzegamy zagrożenia. Politycy w Europie
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i Ameryce przestrzegają przed nimi i starają się im zaradzić, chociaż czynią to
nieudolnie, często zamiast łagodzić, zaogniają sytuacje.
Który człowiek może też powiedzieć, że jego codziennego życia nie zatruwa
żadna troska, że żyje w pokoju i nie musi się lękać nikogo, że niebezpieczeństwo nie czai się na ulicy, a nawet we własnym domu?
Ile w życiu naszym jest niepokojów! Ile otacza nas niesprawiedliwości! Lękamy się o jutro, które współczesny nam świat buduje bez Boga. Zniewoleni
jesteśmy przez grzech, własne nałogi, umiłowanie samych siebie itp. Ile jest
niesprawiedliwości w naszych codziennych kontaktach! Ile spotykamy wrogości na drogach, w urzędach i miejscach pracy! Sytuacja człowieka we współczesnym świecie nie wymaga głębszej analizy, aby przekonać się, że nie jest
ona zadowalająca, znana jest nam ona bowiem z własnych codziennych doświadczeń. A ile jest w nas lęku przed śmiercią, która czai się, kiedy przychodzą i rozwijają się różnego rodzaju epidemie!
Ale czy to nie oznacza, że obietnica wolności i bezpieczeństwa jeszcze się
nie spełniła? Czy w Jezusie Chrystusie nie została nam dana sprawiedliwość?
Czy ręce Chrystusa, którego Bóg nam zesłał były puste?
W Jezusie zostało nam dane wszystko. Lecz dary Boże tak długo zostaną
poza naszym zasięgiem, jak długo Jezus, owa sprawiedliwa latorośl Dawida,
pozostanie poza naszym życiem i sercem. Świat będzie tak długo wielkością
budzącą grozę z powodu ludzkiej nienawiści i niesprawiedliwości, jak długo
człowiek będzie chciał być jego panem. Tak długo będziemy niewolnikami
grzechu, samych siebie, jak długo pozwolimy, aby nie Boża, lecz ludzka sprawiedliwość panowała w świecie, a jest to sprawiedliwość ślepa i stronnicza.
Zapowiedziane przez proroka Jeremiasza królestwo pokoju, sprawiedliwości i bezpieczeństwa zawsze jeszcze jest królestwem adwentowym, to znaczy
przychodzącym do nas i realizującym się w naszym życiu. Jak przyszło ono
przed wiekami w Chrystusie, tak przychodzi ono wszędzie tam, gdzie Chrystus, Jego ewangelia zbawienia i Jego pociecha, mieszka i żyje w sercu, w rodzinie, Kościele i w narodzie.
Adwent wzywa nas do otwarcia się na Króla Adwentu, sprawiedliwej latorośli Dawida, Jezusa Chrystusa, naszego Pana, którego urodziła Maria w biedzie i nędzy, który cierpiał i umarł za nasze grzechy, abyśmy mogli być przyobleczeni Jego sprawiedliwością i mogli cieszyć się wolnością przysługującą
dzieciom Bożym. Nie może być ono lekceważone, adwent bowiem jest też zapowiedzią sądu nad światem, gardzącym słowem Bożym. Adwent jest przede
wszystkim darowanym nam czasem łaski. Dlatego Kościół w 1. niedzielę adwentową wzywa nas słowami Jezusa Chrystusa do czujności: „Niechaj biodra
wasze będą przepasane i świece zapalone” (Łk 12,34). „Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie” (Mt 25,13).
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Dziękujmy

Bogu za czas adwentu i z pomocą Ducha Świętego starajmy się
wszystko uczynić, aby nasza wiara była żywa i zawsze czynna w miłości!
Trwajmy w modlitwach, dziękczynieniach i błaganiach! Dążmy do umocnienia
naszej społeczności w Kościele, ostatnio zachwianej przez obawy przed zakażeniem się groźnym wirusem! Niechaj w tym czasie adwentu, serca nasze połączone zostaną z sobą i z Bogiem przy stole wieczerzy naszego Pana Jezusa
Chrystusa, przy którym On rozdziela wierzącym pokój i daruje wolność!
„Panie Jezu Chryste! Uświęcaj adwent w nas
I wiary ognie czyste, ach, zapal w duszy wraz!
O Ty, co serca znasz i szukasz, co zgubione.
Zgromadzasz rozproszone, zmiłuj się, Panie nasz!” (ŚE 16,5).
Amen.

Wszechmogący Boże i Ojcze nasz łaskawy! Dziękujemy Ci, że objawiłeś światu w Jezusie z Nazaretu przyobiecanego Króla i Mesjasza. Prosimy Cię, spraw
łaskawie, abyśmy w rozpoczynającym się czasie adwentu przyjęli Chrystusa
z wdzięcznością i radością. Wysłuchaj nas przez tego Chrystusa Jezusa, który
z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
„Podnieście, bramy, wierzchy wasze,
I podnieście się, bramy prastare, aby wszedł Król chwały!
Któż jest tym Królem chwały?
Pan silny i potężny, Pan potężny w boju.
Podnieście, bramy, wierzchy wasze
I podnieście się, bramy prastare,
Aby wszedł Król chwały!
(Ps 24,7-10)
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Hasło tygodnia:
„Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze”.
(Łk 21,28)

Adwentowa tęsknota
„Spójrz z nieba i popatrz ze swojego świętego, wspaniałego przybytku! Gdzież
jest twoja żarliwość i twoja moc? Nawał twoich uczuć i twojego miłosierdzia?
Nie stój na uboczu! Ty wszak jesteś naszym ojcem, gdyż Abraham nas nie zna,
a Izrael nas nie uznaje! Ty, Panie, jesteś naszym ojcem i naszym Odkupicielem.
To jest twoje imię od wieków. Dlaczego dopuściłeś Panie, że zboczyliśmy z twoich dróg, a nasze serca znieczuliłeś na bojaźń przed tobą? Zwróć się znowu ku
nam przez wzgląd na twoje sługi, na plemiona, które są twoją własnością! Obyś
rozdarł niebiosa i zstąpił, oby przed tobą zatrzęsły się góry. Jak ogień zapala
chrust i powoduje, że kipi woda, oby było objawione twoje imię twoim nieprzyjaciołom, tak że narody będą drżeć przed tobą, gdy czynisz dziwne rzeczy, których nie oczekiwaliśmy!” (Iz 63,15-17; 64,1-3)

Historia

ludzkości – to dzieje tęsknoty, wyrażającej się w pożądaniu rzeczy
małych, przyziemnych, nic nie znaczących, ale także wielkich, świętych i wiecznych. Tęsknocie ludzkiego serca towarzyszy niepokój i nieustanna troska.
Wyciszenie niepokoju następuje dopiero wtedy, kiedy wszelkie pragnienia
zdominuje ta jedna, święta, jedyna w swoim rodzaju, tęsknota za Bogiem
i kiedy zostanie ona zaspokojona.
Różna jest intensywność przeżywania tęsknoty za Tym, który jest „naszym
ojcem i naszym Odkupicielem”. Blednie, traci barwy i ubożeje, gdy serce rozpiera miłość samego siebie. Ale wtedy w duszy potęguje się niepokój. Rozpala
się zaś na nowo, kiedy doskwiera cierpienie, a krzyż przygniata słabe ciało
i sponiewieraną duszę. Czy nie przeżywamy tego każdego dnia? Czy nie staje
się to naszym egzystencjalnym doświadczeniem?
Tęsknota za Bogiem, bliskością Boga i za życiem w społeczności z Nim, napełnia treścią nasze życie, sprawia, że staje się nieustannym poszukiwaniem
tych wszystkich wielkości i wartości, w których i przez które wszechmogący
Bóg daje się znaleźć człowiekowi. Tęsknota za Bogiem, jeśli nie jest synonimem
wiary, to na pewno rodzi się z wiary i jest szlachetnym kwiatem na glebie wierzącego serca. Tęsknota uskrzydla ludzkie serce, pobudza do działania. Tęsknota otwiera duszę na Boga. Tęsknota, której towarzyszy ból, oczekiwanie wybawienia, przybiera kształt modlitewnego krzyku: „Obyś rozdarł niebiosa
i zstąpił”.

Tych kilka wprowadzających słów na temat tęsknoty wiary za Bogiem, pozwalają nam wniknąć i wczuć się w przeżywanie proroka, który nie tylko sam
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tęsknił za żywą społecznością z Bogiem – chociaż ta społeczność była mu dana
jak nikomu innemu – lecz był głównie nosicielem i wyrazicielem tęsknoty ludu
Bożego, dla którego był sumieniem i sercem, w którym jak w soczewce skupiało się wszystko to, co lud Boży przeżywał i wszystko to, co Bóg temu ludowi
miał do powiedzenia.
Boży lud przeżywał wiele. W przeszłości doznał obfitości bogactwa i dobroci ręki Bożej, która go prowadziła i ochraniała, żywiła i napełniała mocą.
Jednak mimo oczywistych znaków dobroci Bożej, lud Boży, Izrael, lud twardego karku i nieobrzezanego serca – jak mówił o nim prorok – zamiast zaspokajać tęsknotę za życiem z Bogiem, zaspokajał grzeszne tęsknoty. Jak my niejednokrotnie idziemy za głosem świata, tak lud izraelski słuchał słów kłamliwych proroków i „cudzołożył” z obcymi bogami. Izrael dotknęła więc karząca
ręka Boga. Kara, doświadczenie, dotknięcie palca Bożego wypalało to wszystko, co grzeszne i nacechowane buntem, ale także budziło błogosławioną tęsknotę za ojcowską miłością Boga i Odkupiciela.
Po dopełnieniu się oczyszczającej kary wygnania z ojczystej ziemi, dana została Izraelowi obietnica: „Już nie będą o tobie mówić «opuszczona» a o twojej
ziemi nie będą mówić: «pustkowie»” (Iz 62,4), a wraz z tą obietnicą Boże pocieszenie. A jako, że wszystko skupia się w sercu proroka i dlatego, że prorok
zawsze, przynajmniej o krok wyprzedzał lud, któremu przewodził z woli Bożej, przeto wszystko głębiej przeżywał oraz intensywniej tęsknił. Jego serce
więc – jak słyszymy – rwało się do Boga.
Prorok apeluje do Bożej wierności i pragnie, aby Bóg zechciał przyśpieszyć
swoje zbawcze decyzje. Dlatego w modlitewnym uniesieniu woła: „Spójrz
z nieba i popatrz ze swojego świętego, wspaniałego przybytku! Gdzież jest
twoja żarliwość i twoja moc? Nawał twoich uczuć i twojego miłosierdzia? Nie
stój na uboczu! Ty wszak jesteś naszym ojcem gdyż Abraham nas nie zna,
a Izrael nas nie uznaje! Ty Panie, jesteś naszym ojcem i naszym odkupicielem.
To jest Twoje Imię od wieków”.
Czy Bóg kiedykolwiek stoi na uboczu? Czy nuży Go i sennym zmęczeniem
ogarnia Jego serce sprawa Izraela? Nigdy. Nigdy Bóg nie stoi na uboczu, nawet wtedy, gdy lud odchodzi i zbacza z Bożych dróg. Nie jest Mu obojętny los
swojego ludu, chociaż nieraz znieczula jego serce na bojaźń Pańską. Dlaczego
więc dopuścił do sytuacji, w której znalazł się Izrael? Dlaczego znieczulił serce
ludu, jak kiedyś serce faraona? Czyżby kochał się w karaniu?
Prorok zapewne znał odpowiedzi na te pytania. Stawia je Bogu, nie czekając
właściwie na Bożą odpowiedź. Prorok oczekuje Bożego działania, szybkiej
odmiany losu Izraela. Intensywnie przeżywając tęsknotę za nową społecznością z Panem Bogiem, prosi: „Zwróć się znowu ku nam przez wzgląd na twoje
sługi, na plemiona, które są twoją własnością!”.
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Czy w tej sytuacji Izraela odnajdujemy naszą? Czy pośród słów modlitwy
i apelu proroka do miłosierdzia Bożego, umiemy usłyszeć Bożą odpowiedź na
nasze egzystencjalne pytania?
Sądzę, że w okresie adwentu, mającym rozbudzić w nas tęsknotę za tym, co
wieczne oraz zachęcić do pokornego i cierpliwego oczekiwania na ostateczną,
zbawczą interwencję Bożą w powtórnym przyjściu naszego Pana, Jezusa Chrystusa, łatwiej jest nam dzięki Duchowi Bożemu odnaleźć się pośród własnych
chorobliwych ambicji, pochłaniających naszą uwagę spraw życia doczesnego
i grzechów pętających nas w pielgrzymowaniu ku wieczności i zobaczyć je. Że
zaplątani jesteśmy w gmatwaninę naszych spraw, struktur i urojeń, nie trzeba
nikomu tłumaczyć. Jest rzeczą oczywistą, że coraz bardziej obce stają się nam
drogi Boże. Zagubieni w świecie i w tym wszystkim, co świat oferuje, bardzo
często nie potrafimy zobaczyć światła Bożego, przy pomocy którego pragnie
nas święty Bóg wyprowadzić ze ślepych uliczek i dróg wiodących do nikąd.
Lecz czy potrafimy przynajmniej dostrzec i właściwie ocenić naszą sytuację
i uznać, że jeśli będziemy nadal w niej tkwić, to stoimy na straconej pozycji? Czy
świadomi jesteśmy tego, że ratunkiem dla nas jest uwolnienie się od rozlicznych
tęsknot, które z Bogiem niewiele mają wspólnego, a zwrócenie się ku tej jednej,
świętej, mającej za cel zespolenie się w Duchu z Bogiem?
Na zerwaniu z grzechem polega właśnie to, co nazywamy upamiętaniem.
Upamiętanie jest zmianą sposobu myślenia, przeszeregowaniem skali wartości
w naszym życiu, odnalezieniem nowego kierunku podążania przez życie. A to
oznacza również zmianę naszego losu, życia, egzystencji, niemożliwą do osiągnięcia przy pomocy własnych sił i środków. Wiedział o tym prorok Pański
i dlatego wołał: „Spójrz z nieba i popatrz ze swojego świętego przybytku! (…)
Ty, Panie, jesteś naszym ojcem i naszym Odkupicielem”.
Na nasze tęskne wołanie o zmiłowanie, pomoc i łaskę, już dawno dana jest
nam odpowiedź. Odpowiedzią tą jest Syn Boży, Jezus Chrystus, darowany
nam jako Przewodnik i Odkupiciel. Jego Imię, prze które zwracamy się w modlitwie do Boga, jest odpowiedzią na nasze wołanie, bowiem znaczy ono: JAHWE zbawia. Ilekroć więc spoglądamy na krzyż Jezusa, rozpamiętujemy Jezusowe rany i oczekujemy przyjścia Syna Bożego, jako naszego Pana i Odkupiciela, tylekroć Bóg sam odmienia nasz los, bowiem Jezus powiedział: „Tak Bóg
umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny” (J 3,16).

W

okresie adwentu powinna się wzmocnić nasza tęsknota za życiem z Bogiem, bo jest to okres roku kościelnego, w którym nie tylko wezwani jesteśmy
do czujności i oczekiwania na przyjście Pańskie, ale także w nim pokazana
zostaje nam w świetle słowa Bożego nasza droga, która często prowadzi do
nikąd. Zawróćmy z niej! Zatęsknijmy za życiem z Bogiem!
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Błogosławiona tęsknota za Bogiem, w wierze w Jezusa Chrystusa znajduje
ukojenie. Bóg przybliża się do nas i wkracza w nasze życie w Chrystusie. Nie
musimy Go przynaglać do tego, jak czynił to prorok Pański. Zbliżające się
Święta Bożego Narodzenia uświadomią nam to na nowo, że On w Chrystusie
jest naszym Immanuelem, Bogiem z nami. Szukajmy więc zawsze tego, co nas
łączy z Jezusem Chrystusem, a więc Jego słowa i sakramentu Jego ciała i krwi!
„Radości! Z nami Bóg, my miłe Jego dzieci!
Nowego świata dzień już nad tą ziemią świeci.
Więc, ludy, zbierzcie się, do Pana śpieszcie wraz
I chwały wznieście pieśń w zbawienia wielki czas” (ŚE 14,5). Amen.

Miłosierny

Boże i Ojcze! Tyś przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa objawił
nam, że niebo i ziemia przeminą! Spraw, abyśmy gotowi byli, gdy przyjdzie
Chrystus, przyjąć Go z radością i służyć Ci wiernie w doczesności i wieczności.
Wysłuchaj nas w Duchu Świętym dla zasługi Twojego Syna, Jezusa Chrystusa,
naszego Pana i umiłowanego Zbawiciela. Amen.
„Boże Zastępów, spraw nam odnowę!
Spójrz z nieba i patrz, i ujmij się za tą winoroślą
I szczepem, który zasadziła prawica twoja, latoroślą, którą sobie wyhodowałeś.
My zaś nie odstąpimy już od ciebie.
Zachowaj nas przy życiu a będziemy wzywali imienia twojego!
Panie, Boże Zastępów, spraw nam odnowę,
Rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni”.
(Ps 80,15-20)
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3. NIEDZIELA W ADWENCIE
Hasło tygodnia:
„Przygotujcie na pustyni drogę. Oto Wszechmocny, Pan przychodzi w mocy”.
(Iz 40,3.10)

Adwentowy Kościół
„Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się
wierny. Lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie
sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo nawet ja sam siebie nie sądzę. Albowiem do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia,
bo tym, który mię sądzi, jest Pan. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie
przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności, i objawi zamysły serc;
a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga”. (1 Kor 4,1-5)

Wezwanie Jezusa Chrystusa: „Niechaj biodra wasze będą przepasane, a świece zapalone” (Łk 12,35), niewątpliwie streszcza wszystkie napomnienia, które
Duch Boży kieruje do nas w okresie adwentowym, przypominającym nam
bliskie przyjście Pańskie. A znaczy ono: Bądźcie czujni i zawsze gotowi!
Czy zawsze jesteśmy świadomi tego, że napomnienie to jest skierowane do
każdego z nas z osobna? Czy pamiętamy, że dotyczy ono także nas jako Kościół, a więc jako jedną rodzinę, skupiającą się wokół naszego Pana Jezusa
Chrystusa?
W związku z powyższym zapytajmy także: Co nam, jako Chrystusowemu
Kościołowi, chce dzisiaj powiedzieć apostoł Paweł, co położyć na serce, abyśmy z pomocą Ducha Świętego, jako uczennice i uczniowie naszego Pana, stali
się naprawdę czujni i gotowi na dzień przyjścia Pańskiego? To jest pytanie
o kształt i duchową formację adwentowego ludu Bożego.

W związku z żywą wiarą apostolskiego Kościoła w bliskie przyjście Pańskie,
wielki Apostoł Narodów napominał wyznawców Chrystusa w Koryncie, aby
wstrzymywali się od wydawania sądów: „Nie sądźcie przed czasem dopóki
nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności, i objawi zamysły
serc; a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga”. Żądanie to nie było bezpodstawne, bowiem Kościół w Koryncie skory był do osądzania. Koryntianie nie
oszczędzili nawet osoby apostoła Pawła. Ale jeśli apostoł Paweł pisze: „nie
sądźcie”, to nie chodzi mu jedynie o siebie, gdyż nie dbał o to, czy będzie osądzony przez Koryntian, czy też przez jakikolwiek inny sąd ludzki, ale o zasadę, że sąd jedynie do Pana należy, gdy przyjdzie, a więc, że On i nikt inny nie
ma prawa osądzać drugiego.
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Słowa „objawi zamysły serc”, powinny wzbudzić w sercu święte drżenie.
Nie tylko to, co wszystkim jest wiadome, zostanie w dniu sądu ujawnione, ale
wszelkie ludzkie tajemnice, myśli, nawet zaniedbania i plany staną się jawne.
Człowiek zostanie obnażony. A to znaczy, że nie tylko nie wolno nam chodzić
własnymi drogami grzechu, ale nawet nasze myśli nie powinny błądzić po
manowcach, ponieważ i one zostaną ujawnione.
Jak bardzo trudno utrzymać w ryzach myśli i język! Dlatego apostolskie
napomnienie, abyśmy nie sądzili przed czasem, powinniśmy sobie dobrze zapamiętać, wpisać głęboko w serce, tym bardziej, że to właśnie w sercu rodzi się
osąd bliźniego.
Słowa apostoła Pawła: „nie sądźcie” – jak powiedzieliśmy – zostały napisane w związku z pomówieniami i osądzaniem osoby Apostoła Narodów, zresztą nie tylko jego, lecz również oskarżeniami współpracowników Pawła na niwie Pańskiej. Ale czy naprawdę wierni nie mają prawa wypowiadania sądów
o swoich duszpasterzach? Czy muszą w każdej sytuacji milczeć? Nie mogą
mieć żadnego zdania? W Objawieniu św. Jana w liście do Kościoła w Efezie czytamy: „Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz
ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi
nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami” (Obj 2,2). Twarde to słowa. Podobne
można by było wypowiedzieć w wielu w wypadkach w Kościele Bożym.
Niewątpliwie lud Boży ma prawo, oczywiście w należyty i godny sposób,
wypowiadać swój sąd o tych, którzy w Kościele z powołania i polecenia Pańskiego są szafarzami tajemnic Bożych. Nie może to być osąd stronniczy, który
podziela jedynie niewielka grupa ludzi, chcąca narzucić swoje zdanie innym.
I nie może Kościół zapomnieć o słowach Apostoła, że powinien myśleć o swoich duszpasterzach i nauczycielach jako o szafarzach tajemnic Chrystusowych,
a więc tylko podległych Panu Kościoła i w Jego imieniu wykonujących swoje
powołanie. A to też oznacza, że każdy sługa Chrystusa nie jest sługą ludzi i nie
może, jeśli się nie chce narazić na gniew Boży, chcieć przypodobać się ludziom
i spełniać ich nie zawsze właściwe żądania. Jeśli istnieje zaś jakiekolwiek kryterium oceny sług Chrystusowych, to – pisze Wielki Apostoł – jest nim wierność w wykonywaniu powołania. „A od szafarzy tego się właśnie wymaga,
żeby każdy okazał się wierny”.
Nie talenty czy zdolności ani też dary łaski Ducha Świętego są kryterium
oceny Chrystusowego sługi, ale jego wierność Chrystusowi i Bożemu powołaniu. Bóg rozdziela dary swoje suwerennie, jak chce, według własnej miary
i własnego uznania. I nie to, co człowiek od Boga otrzymał, powinno być oceniane, gdyż Boże dary nie podlegają ludzkiemu osądowi, a każda taka próba
jest grzechem, ale oceniana powinna być wierność, dzięki której Boże dary we
właściwy sposób w Kościele zostają spożytkowane. Ocenie podlega wierność
Chrystusowi, powołaniu i słowu Bożemu.
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Znany teolog, duszpasterz, płomienny kaznodzieja Klaus Harms powiedział,
że chrześcijański lud ma prawo nie ścierpieć tego, co nie jest chrześcijańskie
i luterskie. Myślę, że i dzisiaj ma do tego prawo lud Boży zgromadzony na
nabożeństwie. Ma prawo wymagać, aby wiernie było zwiastowane słowo Boże, zawsze zgodnie z wykładem prawdy, znajdującym się w księgach wyznaniowych naszego Kościoła.
Sługą Chrystusowym i szafarzem tajemnic Bożych jest nie tylko duszpasterz, ale cały Kościół jest sługą Bożym w świecie, który potrzebuje miłości
i słowa o pojednaniu z Bogiem. Izrael w Starym Testamencie nazwany jest wielokrotnie sługą Pana. Kościołowi, jako powołanemu ludowi Bożemu z wszystkich
narodów, nabytemu na własność i oczyszczonemu krwią Syna Bożego, Jezusa
Chrystusa, zostało powierzone w świecie pewne zadanie do spełnienia. Całemu Kościołowi, wszystkim jego członkom, zostało powierzone szafarstwo tajemnicami Bożymi. Tajemnicami tymi są wieść o zbawieniu w Jezusie Chrystusie oraz prawda o pojednaniu człowieka z Bogiem przez krew naszego Pana,
przelanej na Golgocie. I chociaż prawdę o zbawieniu nazywamy za Nowym
Testamentem tajemnicą, to jednak jest to szczególna tajemnica, która nie powinna być nieznana, lecz głoszona wszystkim ludziom. Na nią powinny się
otwierać ludzkie serca. Ona otwiera ludziom oczy. Jest jedyną prawdą, za którą człowiek powinien być gotowy oddać życie.
Kościół Chrystusowy, jako szafarz tajemnicy zbawienia, powinien także być
wierny w wykonywaniu swojego świętego powołania. Nie może być jedynie
nią poruszony i nie może jej tylko wiernie zachowywać, ale sam wiernie powinien składać o niej świadectwo przez swe posłuszeństwo Bogu i naśladowanie
ukrzyżowanego Pana, Jezusa Chrystusa.
Każda społeczność chrześcijańska na każdym miejscu otrzymuje od Boga
różne dary. Duch Boży rozdziela je, jak chce i kiedy chce. Lecz sąd nie będzie
zależny od wielości tych darów, lecz od ich wykorzystania, od wierności powołaniu. Niejedna mała społeczność, jeśli tylko okaże się wierna, zostanie oceniona wyżej, aniżeli, być może, jakaś wielka parafia, posiadająca piękny kościół i salę, ale jest niewierna, lekkomyślnie trwoniąca duchowe bogactwo wiary.

Gdy nadejdzie ostatni adwent i Chrystus ukaże się w chwale, nie tylko wyjawi zamysły serc wszystkich ludzi, ale również jako Pan Kościoła dokona sądu
nad swoim Kościołem. Zapyta swoje sługi o wierność Jego ewangelii. Wyjawi
dążenie do własnej chwały niejednego szafarza tajemnic Bożych. Sąd Boży
rozpocznie się od Kościoła.
Jaka jest wierność nas wszystkich, jako Chrystusowego Kościoła, słowu Bożemu, Chrystusowi, wierze przodków naszej wiary? Bóg wie najlepiej, jakimi
jesteśmy świadkami Jego sprawy. Przeto póki trwa czas oczekiwania na ostat15
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nie przyjście Pańskie, zachęcajmy się wzajemnie do wierności i prośmy łaskawego Boga o Jego Ducha, moc w działaniu, stałość i wytrwanie, abyśmy, gdy Pan
przyjdzie, okazali się wiernymi szafarzami tajemnic Bożych.
Pan Jezus mówi: „Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota” (Obj 2,
10).
„O Panie Jezu Chryste! Uświęcaj adwent w nas
I wiary ognie czyste, ach, zapal w duszy wraz!
O Ty, co serca znasz i szukasz, co zgubione,
Zgromadzasz rozproszone,
Zmiłuj się, Panie nasz!” (ŚE 16,5).
Amen.

Wszechmogący Boże, łaskawy Ojcze, który powołałeś nas do życia w wierze
w Twojego Syna i chcesz, abyśmy wiernie służyli Tobie. Prosimy Cię, przebacz
nam nasze zaniedbania, a dnia sądnego okaż swoje miłosierdzie. Wysłuchaj
nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na
wieki wieków. Amen.
„Spraw nam odnowę, Boże zbawienia naszego,
I zaniechaj gniewu swego na nas!
Czyż na wieki gniewać się będziesz na nas,
Czy rozciągniesz gniew swój na wszystkie pokolenia?
Czyż nie ożywisz nas znowu,
Aby lud twój rozradował się w tobie?
Okaż nam, Panie, łaskę swoją
I daj nam zbawienie swoje!” (Ps 85,5-8)
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Hasło tygodnia:
„Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się. Pan jest blisko”. (Flp 4,4.5)

Bóg wybiera to, co wzgardzone
„A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. I wszedłszy do niej, rzekł: Bądź
pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ale ona zatrwożyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to
pozdrowienie. 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. Ten będzie
wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca
Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie
będzie końca. A Maria rzekła do anioła: Jak się to stanie, skoro nie znam męża?
I odpowiadając anioł, rzekł jej: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego
zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem
Bożym. I oto Elżbieta, krewna twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła
syna w starości swojej, a jest już w szóstym miesiącu. Bo u Boga żadna rzecz nie
jest niemożliwa. I rzekła Maria: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie
według słowa twego. I anioł odszedł od niej”. (Łk 1,26-38)

Bliskość Świąt Narodzenia Bożego sprawia, że z radosnym sercem spoglądamy w kierunku betlejemskiego żłobka, w którym przed wiekami położone zostało Dziecię Jezus. Dzisiejsza ewangelia także zachęca nas do radości.
Jednak pamiętajmy, że zwiastowanie Pannie Marii, iż z niej narodzi się Mesjasz, należy jeszcze do czasu adwentowego. Ale brzmi w nim już wyraźnie
głos: już czas, już blisko, już nadchodzi, już zbliża się dzień przyjścia Tego,
którego zapowiedzieli prorocy. A więc czas adwentu nadal winien nas trzymać w napięciu i mobilizować do czujności.
Pozostawiając na uboczu pewne spory egzegetyczno-dogmatyczne związane z naszą ewangelią, zechciejmy wydobyć z niej to, co istotne i służy nam do
przygotowania się na przyjście Pana, a wsłuchując się w anielskie zwiastowanie Marii Pannie, poddajmy się kierownictwu Ducha Świętego.
Nasza dzisiejsza ewangelia adwentowa rozpoczyna się od słów: „Bóg posłał
anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a pannie było
na imię Maria”. Wielokrotnie je czytaliśmy. Czy zastanawialiśmy się kiedykolwiek nad ich sensem? Powinny one do nas przemówić i za sprawą Ducha
Świętego przemówią, jeśli uświadomimy sobie pewne fakty.
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Czy znane byłoby niewielkie miasteczko Nazaret w Galilei, gdyby nie dzisiejsza ewangelia i gdyby w nim nie wychował się nasz Zbawiciel i Pan, Jezus
Chrystus? Oczywiście, że nie, bowiem jerozolimscy Żydzi z pogardą wypowiadali się o Galilejczykach. Nazaret zaś nie cieszył się dobrą sławą. Natanael
– gdy uczeń Jezusa, Filip, oznajmił mu, że znalazł Mesjasza, Jezusa z Nazaretu
– odpowiedział: „Czy może z Nazaretu pochodzić coś dobrego” (J 1,46). Żydzi
w ogóle nie chcieli słyszeć, że Mesjasz, Boży Pomazaniec, może pochodzić z tej
zapadłej i niezbyt sławnej mieściny.
A jednak Bóg na matkę naszego Zbawiciela wybrał młodą kobietę, mieszkającą właśnie w Nazarecie. Co prawda pochodziła ona z królewskiego rodu
Dawida, ale co ją jeszcze z tym rodem łączyło? Łączyło ją pochodzenie, dalekie
więzy krwi, ale przede wszystkim obietnica, dana przed wiekami Dawidowi:
„Gdy dopełnią się dni twoje i zaśniesz ze swoimi ojcami, Ja wzbudzę ci potomka po tobie, który wyjdzie z twego łona, i utrwalę twoje królestwo” (2 Sm 7,
12). Nic ponadto nie łączyło ją z królewskim rodem syna Isajego, bowiem ubóstwo materialne Marii czyniło ją raczej podobną do pozostałych mieszkanek
Nazaretu.
Ale Marię od innych mieszkanek Nazaretu, i nie tylko Nazaretu, wyróżniały walory serca. Zachowanie Marii w czasie zwiastowania, świadczy, że była
kobietą bogobojną, wielkiej wiary i ufności. Świadczą o tym także inne fragmenty ewangelii w Nowym Testamencie. Nie bez przyczyny została obdarowana łaską i nazwana błogosławioną wśród wszystkich kobiet.
Co to znaczy? Oznacza to, że dziećmi Bożymi są także ci, którymi świat
pogardza. Bóg zna swoje dzieci, obdarza je łaską i nosi w swym ojcowskim
sercu. Bóg nie pyta o zdanie człowieka, nie bierze pod uwagę jego sądów, egocentrycznego myślenia, lecz kieruje się własną mądrością i sprawiedliwością.
A to dla nas oznacza, że nie wolno nam nikogo osądzać, o żadnym człowieku,
żadnej społeczności wyrażać się z pogardą, jak się to często dzieje, bowiem
w Królestwie Bożym aż do czasu powtórnego przyjścia Chrystusa, na jednej
niwie rośnie pszenica i chwasty. Nie myślmy przeto o nikim źle, bo okazać się
może, że Bóg myśli o bliźnim naszym właśnie zgoła inaczej. Bóg wybiera, wywyższa i obdarza łaską tych, co przez ludzi są wzgardzeni. Wybrał ubogą mieszkankę wzgardzonego miasteczka na matkę Zbawiciela świata. Na miejsce
urodzenia swojego Syna wybrał zwykłą stajnię. Nawet dopuścił, że zadano Mu
najokrutniejszą, najboleśniejszą i najbardziej haniebną śmierć. Uczynił to
wbrew ludzkiej hierarchii wartości, na przekór naszej ludzkiej pysze, odwiecznym dążeniom człowieka do zrealizowania podszeptu szatańskiego:
„Będziecie jak Bóg, znający dobro i zło” (1 Mż 3,5).
Bóg uczynił to ku przestrodze, abyśmy nie szukali innych dróg wywyższenia, jak tylko tę, która jest drogą Bożą i od Boga daną. Boża decyzja i Boży wybór jest miarodajny i błogosławiony. Bóg wiedzie ku wyżynom, chociaż nie18
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jednokrotnie przez poniżenie, cierpienie, wzgardę i pohańbienie. Tak było
w życiu Syna Marii, naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. A nie może
być przecież – jak powiedział Pan Jezus – uczeń nad swojego mistrza. Na to
musimy wyrazić zgodę i każdy musi podporządkować się Bożej woli i decyzji,
cokolwiek ona dla nas oznacza.
Ale Bóg wszechmogący uczynił to również ku naszej wielkiej pociesze. Bóg
wybiera także i nas, tych wzgardzonych, nic nie znaczących i obdarza nas swoim Synem, Jezusem Chrystusem, a wraz z Nim całym bogactwem łaski i błogosławieństwa. Wielkość łaski i bogactwo błogosławieństwa ocenić może należycie tylko serce pokorne i otwarte na Boga. Nie pytajmy więc, czy jesteśmy
godni, czy niegodni, bo wszyscy jesteśmy niegodni zmiłowania Bożego, ale
z wiarą i ufnością przyjmijmy Boże błogosławieństwo, którego źródłem jest
Jezus, Ten narodzony z Marii z Nazaretu, wzgardzony i poniżony przez ludzi.
Zwiastowanie anioła Gabriela jest zapowiedzią wypełnienia Bożej obietnicy, związanej z królewskim rodem Dawida, obietnicy panowania i zbawienia:
„I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba
na wieki, a jego królestwu nie będzie końca”. My odbieramy te słowa dzisiaj
zgoła inaczej aniżeli Maria, matka Jezusa. Maria oczekiwała spełnienia Bożej
obietnicy, my zaś jesteśmy świadkami jej spełnienia. W Jezusie wypełniła się
Boża obietnica, bo Jezus i Jego życie – jak na to wskazuje Jego imię – było
zbawczym wydarzeniem w historii ludzkości. Z łona Marii bowiem nie narodzi się tylko człowiek, ale Syn Boży, jedyny Zbawiciel dany nam od Boga. I to
budzi radość, wznieca w sercach ufność i nadzieję.
Trwa czas królowania Dawidowego Potomka, naszego Pana i Zbawiciela,
Jezusa Chrystusa. I w związku z tym musimy postawić sobie pytania: Czy temu Królowi dajemy się prowadzić? Czy jesteśmy Jemu podporządkowani?
Czy uznajemy Go za swojego Pana i Zbawiciela?
To są pytania, które dotyczą naszej wiary, codziennej postawy, egzystencji
w świecie, który zawsze był wrogo usposobiony do Chrystusa. Ewangelista
Jan pisze: „Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli” (J 1,11).
Każdego dnia stajemy wobec decyzji – iść z Chrystusem przez życie, czy
bez Niego? Łaskawy Bóg przez swojego Ducha powołał nas do życia w Jego
bliskości i wkłada nas w ręce naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Dopomaga nam także wytrwać w wierze w Chrystusa. Ale możemy też pogardzić
Chrystusem i zerwać z Nim więzy. Co to oznacza, wiemy i nie musimy o tym
mówić. Kto pogardza Chrystusem, pogardza Bogiem i Jego darami zbawienia.
Maria, Matka Pana naszego niechaj będzie dla nas wzorem do naśladowania
w chwilach, w których musimy podejmować decyzje – z Chrystusem, lub bez
Niego. Wraz z nią odpowiadajmy Bogu: Niech się stanie według woli Twojej.
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Adwent jest nie tylko zwiastowaniem pierwszego i powtórnego przyjścia naszego Pana, lecz on nam mówi, że wywyższony Chrystus jest stale obecny
w naszym życiu. Tym samym adwent jest wezwaniem skierowanym do nas,
abyśmy nasze serca uczynili tronem dla Chrystusa i Jego mieszkaniem. To
cudowne i niepojęte, że On chce przebywać między nami i zamieszkać w sercach naszych! Jest to prawie tak cudowne i niepojęte, jak to, że Bóg na matkę
Syna Bożego wybrał kobietę ubogą, mieszkającą w małej i o nienajlepszej reputacji mieścinie.
Chrystus jako nasz Pan, Król Adwentu, obdarza nas łaską i błogosławieństwem każdego dnia. Szczególne błogosławieństwo spływa na nas, gdy zjednoczeni we wierze i ufności zgromadzeni jesteśmy przed obliczem Boga i stajemy przed stołem naszego Pana, stołem sakramentu ołtarza, przy którym On
obdarza nas chlebem żywota i pokarmem posilającym słabą duszę. Wspominając ufność i posłuszeństwo Matki naszego Pana, i my z wiarą przyjmijmy dary
Boże, które w Chrystusie Jezusie Bóg składa w nasze serca. Jemu niechaj będzie za to chwała i wielbienie! Amen.

Ojcze

łaskawy, Boże obietnicy i przymierza! Dziękujemy Ci, że w Jezusie
Chrystusie nawiedziłeś swój lud i pobłogosławiłeś swemu dziedzictwu. Spraw
łaskawie, aby nasz Zbawiciel narodził się także w naszych sercach i znalazł
w nich godne mieszkanie. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu
Świętym, Pocieszycielu naszym. Amen.

„Ale Ty, Panie, trwasz na wieki, a pamięć o tobie z pokolenia w pokolenie.
Ty powstaniesz, zmiłujesz się nad Syjonem,
Bo czas zlitować się nad nim, gdyż nadeszła właściwa pora”.
(Ps 102,13.14)
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Hasło dnia:
„Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego”. (J 1,14)

Chrystus jest pokojem naszym
„Ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten,
który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych.
Dlatego wyda ich aż do czasu, gdy ta, która ma porodzić, porodzi. Potem reszta
jego braci wróci do synów Izraela. Będzie stał mocno i będzie pasł w mocy Pana,
w chwale imienia Pana, swojego Boga. Wtedy będą mieszkać w spokoju, gdyż
jego moc będzie sięgać aż po krańce ziemi. I On będzie pokojem”. (Mi 5,1-4a)

Ze

Świętami Bożego Narodzenia związany jest jakiś przedziwny czar, urok,
dostojeństwo i błogość, która udziela się nie tylko wszystkim wierzącym
w Betlejemskie Dziecię, ale także wielu niewierzącym, którzy w jakiś sposób
zetknęli się i stykają z godowym zwiastowaniem. Błogość i radość ogarniająca
serca nie wypływają z Świąt Narodzenia Pańskiego jako takich, jako dni wolnych od pracy, lecz z ich treści i poselstwa. Treścią ich jest radosna wieść,
anielska ewangelia z pól betlejemskich, rozlegająca się poprzez wieki,: „Nie
bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan,
w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem: Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie” (Łk 2,10-12).
Noc, w której narodził się Chrystus i radosne anielskie śpiewanie: „Chwała
na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie”
(Łk 2, 14), kojarzy się nam z roziskrzoną miliardem gwiazd nocą, stawiającą
nas wobec potęgi i wielkości Boga, Stworzyciela wszystkiego, co widzialne
i niewidzialne, bowiem psalmista Pański pisze: „Niebiosa opowiadają chwałę
Boga, a firmament głosi dzieło rąk jego” (Ps 19,2).
Gwiaździsta noc jest obrazem Starego Testamentu. Chociaż Bóg objawił się
ludowi izraelskiemu, przemówił do niego przez swoich proroków, to jednak
potomkowie Jakuba – chociaż może czasem wydawało się im, że jest zgoła
inaczej – często błądzili w ciemności, ale oczekiwali na ten dzień, w którym
miał przyjść i przyszedł Ten, który powiedział: „Ja jestem światłością świata;
kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość
żywota” (J 8,12). Ale starotestamentowa „noc” skrzyła się blaskiem gwiazd
o różnej jasności. Najjaśniej świeciły te, które zapowiadały przyjście Mesjasza.
Słowo biblijne, które prowadzi dzisiaj nasze myśli, w 1. Święto Bożego Narodzenia, to jedna z owych jasnych gwiazd-przewodniczek ze starotestamentowego „firmamentu”. I jak wtedy prowadziła lud Boży, Izraela i nieustannie
pobudzała i ożywiała nadzieję na przyjście obiecanego Mesjasza, tak i dzisiaj
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chce nas ona prowadzić, właśnie przed oblicze Mesjasza, lecz inaczej, nie
w wierze oczekiwania, ale w wierze oglądania spełnienia się tego, co swoim
blaskiem zapowiadała.
„Ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie
ten, który będzie władcą Izraela”. Najpierw proroctwo to nakazuje nam podążyć do Betlejem, na którego obrzeżach przed wiekami pasł owce swojego ojca
młody Dawid, późniejszy król Izraela. Paradoksem jest, że te słowa zostały
wypowiedziane w czasie, w którym w Jerozolimie na tronie zasiadali jeszcze
potomkowie Dawida, króla, z którym zawsze wiązane były wielkie nadzieje.
Ale potomkowie Dawida, króla-pasterza nie spełniali wówczas pokładanych
w nich nadziei. Zamiast skupiać – rozpraszali, zamiast budować – rujnowali,
zamiast świecić przykładem – dawali najgorszy przykład, zamiast prowadzić
do Boga i umacniać wiarę – popierali bałwochwalstwo nawet w murach Jerozolimy. Gdy Pan Bóg nakazał Micheaszowi wołać: „Ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą
Izraela”, królestwu Dawida, państwu judzkiemu groziło śmiertelne niebezpieczeństwo. Izraelowi groziła zagłada ze strony potężnej i nie znającej litości
Asyrii.
Te słowa w obliczu dziejowego kataklizmu zapowiadają rozpoczęcie historii Dawidowego królestwa jeszcze raz, od początku, w zgoła innej scenerii. Ta
historia znowu ma się rozpocząć w Betlejem, niepozornym mieście. Czy się
rozpoczęła? Nie ulega dla nas wątpliwości, że tak, że się rozpoczęła i trwa.
Anioł Gabriel zwiastował Marii, ubogiej kobiecie z rodu Dawida, że Ten, który
się z niej narodzi, otrzyma tron swojego ojca, Dawida i że będzie królował nad
domem Jakuba na wieki. Wszystko rozpoczęło się jeszcze raz wtedy, gdy anioł
stanął przed pasterzami na polach betlejemskich – więc tam, gdzie przed wiekami Dawid pilnował owiec swojego ojca – i powiedział do pełnych lęku pasterzy: „Dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście
Dawidowym”.
O jakże dziwny był początek tego nowego królestwa Dawidowego potomka! Według proroka Micheasza nowy potomek miał być wodzem Izraela. Ale
gdzie się On narodził! Urodził się w stajni, z ubogiej matki, został położony w
żłobie, Jego narodzenia nie świętowali dworzanie. Zaiste dziwna sceneria, tak
dziwna, że anioł musiał powiedzieć pasterzom, gdzie mają szukać potomka
Dawida, Zbawiciela świata: „…to będzie dla was znakiem: Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie”. Zapewne bez tej wskazówki, szukaliby Go zgoła gdzieś indziej. A gdy to Dziecię narodzone w Betlejem, Dziecię Jezus, bo tak zostało nazwane przez anioła, urosło i stało się mężem mocnym w słowa i czyny, skarżyło się: „Lisy mają jamy i ptaki niebieskie
gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił” (Mt 8,20). Potem
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to Dziecię w wieku męskim zostało cierniem ukoronowane i wywyższone na
krzyżu.
Czy Betlejemskie Dziecię mogło być wodzem Izraela?
Ono było – zgodnie z postanowieniem świętego Boga – wodzem Izraela, ale
nie według wyobrażeń świata i człowieka. Chociaż w Chrystusie, Synu Bożym
wszystko zostało stworzone, to był On królem, ale bez ziemi. Władał i włada
wszystkimi, którzy Jego głosu słuchają, naśladują Go, są Mu posłuszni i w Nim
widzą swojego Pana, cel swoich pragnień i dążeń. Ci, którzy za Nim idą, wierzą w Niego i słuchają Jego głosu, nie bacząc na trudy i doznawane poniżenie
z powodu Niego, tym dał moc stać się dziećmi Bożymi – jak pisze ewangelista
Jan. Tych obdarza błogością, pokojem i szczęściem, chociaż ich szczęście i pokój często mącą uciski i zniewagi.

Prorok Micheasz nazywa „nowego potomka Dawida” pokojem. Gdy proroctwo Micheasza wypełniło się, a więc gdy narodził się nasz Pan i Zbawiciel,
Jezus Chrystus, nad polami betlejemskimi aniołowie śpiewali: „Chwała na
wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie” (Łk 2,
14). Rzeczywiście panował wówczas na świecie pokój, tzw. pokój rzymski (pax
romana). Lecz był on oparty na sile rzymskich legionów, dowodzonych nieraz
przez genialnych wodzów. I chociaż wydawało się niektórym, że pokój będzie
trwał wiecznie, że cesarze zapewnią mu „wieczne” trwanie, to jednak dość
szybko okazało się, że było to złudzeniem. Nie przetrwał on cesarstwa. Znacznie szybciej prysł mit tego pokoju.
Obecnie narody także chcą budować pokój dla świata. I różne są jego koncepcje. Jedni sądzą, że może być on oparty jedynie na równowadze sił. Obecnie
zdaje się zwyciężać tendencja, że musi być on oparty na dominacji jednego
silnego państwa, żandarma świata, którego rolę próbują odegrać czasem państwa o wątpliwej hierarchii wartości. Każdy pokój oparty na takich podstawach jest złudzeniem i jest wątpliwej jakości.
Prawdziwy pokój, pokój Boży jest darem Boga dla ludzi. Opiera się on na
miłości, jaką Bóg okazał nam w swoim Synu, Jezusie Chrystusie.
Czy myśl tę znajdujemy w Micheaszowym proroctwie? Co dzisiaj Pan Bóg
o tym pokoju pragnie nam powiedzieć? Prorok mając na myśli owego potomka Dawida, a więc Dziecię narodzone w Betlejem, pisał: „Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych”. Niezależnie od tego, czy w słowach tych zawarta jest bezpośrednio myśl o preegzystencji Syna Bożego, czy też nie, to jednak jest w nich zawarta prawda o Bogu, który wszystko przewidział i w swoim odwiecznym planie postanowił odrodzić dynastię Dawida, przede wszystkim dać ludzkości w nowym potomku Dawida wodza i księcia pokoju. Jeśli
Bóg w wieczności postanowił doprowadzić do końca swój plan, to oznacza to,
że jedynym motywem Jego działania była miłość do człowieka, który w ciągu
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swojej długiej historii najczęściej okazywał Bogu niewierność i swój buntowniczy charakter. „Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby
każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (J 3,16). Pokój, który przyniósł Chrystus, zbudowany jest na odwiecznej miłości Boga do nas,
niegodnych tej miłości ludzi, miłości, w której winny się łączyć nasze serca.
Chcąc ten pokój zachować dla nas i naszych potomnych, musi nas ogarnąć
i zniewolić ta miłość, która nie będzie pytać o korzyści, ale zawsze będzie gotowa dawać i to dawać jak najwięcej.
Chrystus przyniósł pokój, a na ziemi ciągle nie ma pokoju. Ile ciągle każdego roku wybucha wojen? Ile przelewa się krwi! Ileż jest przerażonych matek
i dzieci! Ile gwałtu, niepokoju, waśni i nienawiści! Jeśli ciągle tak jest, to oznacza to, że jeszcze w nasze serca nie wstąpiła prawdziwa miłość, jeszcze w życiu
wielu ludzi nie narodził się Chrystus, jeszcze ciągle mówimy o pokoju, ale dalecy jesteśmy od jego przyjęcia i zachowania go za wszelką cenę. Jeszcze ciągle
nasi bliźni nie są naszymi braćmi i siostrami. Każdego dnia wiele nas jeszcze
dzieli i odsuwa od siebie.
Jak w obliczu krzyża Golgoty nasze usta milkną z powodu tego, co człowiek jest w stanie uczynić swojemu Bogu, tak w obliczu betlejemskiego żłobu
serca nasze powinny krzyczeć i domagać się pokoju dla wszystkich ludzi,
biednych i bogatych, białych i czarnych, chrześcijan i inaczej wierzących. W
jedno z aniołami powinno złączyć się nasze wołanie: „Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie”.
„Chwała Bogu, chwała w górze, pokój krańcom ziemi tej!
Niebo, ziemia, lądy, morze, wznieście pieśń ku Jego czci!
Alleluja, Alleluja,
Chwała Bogu, w górze cześć, że nam zesłał Syna Swego,
Chce nas do żywota wieść!” (ŚE 40,1). Amen.

Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa! Dziękujemy Ci, że ulitowałeś się
nad niedolą naszą i objawiłeś nam w Dzieciątku Jezus, swoje serce ojcowskie,
pełne miłości i łaski. Prosimy Cię, obdarz nas pokojem i zachowaj w wierze
w Zbawiciela i naszego Pana, który z Tobą i z Duchem Świętym, prawdziwy
Bóg, żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
„Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu, cała ziemio!
Śpiewajcie Panu, błogosławcie imię jego, zwiastujcie co dzień zbawienie
jego! Głoście wśród narodów chwałę jego, wśród wszystkich ludów cuda
jego!” (Ps 96, 1-3)
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Hasło dnia:
„Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego”. (J 1,14)

Objawiła się łaska Boża
„Objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym
świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa
Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach”. (Tt 2,11-14)

W ostatnich dziesięcioleciach wielką „karierę” zrobiło przekonanie, że Święta
Bożego Narodzenia są świętami rodzinnymi. Kiedy się więc zbliżają, w wielu
domach myśli się głównie o wspólnym rodzinnym spotkaniu wokół wigilijnego stołu i przy bogato ozdobionej choince. Sama tradycja wspólnego wieczerzania przy stole w dzień poprzedzający Narodzenie Pańskie, nawiązująca do
czuwania pasterzy w noc wigilijną, jest bardzo stara i warta zachowania, jeśli
nie przyćmiewa ona zwiastowania anielskiego: „Dziś się wam narodził Zbawiciel”.
Przekonanie, że Święta Narodzenia Pańskiego są świętami rodzinnymi,
utrwaliło się dopiero w czasach komunizmu. Prowadzona wówczas propaganda zmierzała do zatarcia tego, co religijne, istotne w Święta Godowe i do
uczynienia ze Świąt Narodzenia Pańskiego elementu folkloru, który nie ma
żadnego znaczenia, bo wiara w Boga i w przyjście Syna Bożego, Chrystusa jest
przeżytkiem. W ten też sposób również towarzysze partyjni usprawiedliwiali
swoje świętowanie, zamiast pójść do pracy, skoro Syn Boży nie przyszedł na
świat i o zbliżeniu się Boga do człowieka nie może być mowy.
Wierzący, zasiadając do stołu w wigilijny wieczór, nie mogą zapomnieć,
czym dla ich wiary jest wigilijny wieczór, ku jakim wartościom powinni zwrócić swoje serca, czym powinni nasycić swoje dusze. Nad wigilijnym stołem
powinien unosić się Duch Boży, który nam nieustannie przypomina: „Objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi”.

Kiedy mówimy, że coś zostało objawione, to zazwyczaj jesteśmy przekonani,
że miało ono spektakularny wymiar, że powszechnie jest znane i dotarło do
świadomości wielkiej liczby ludzi. Noc betlejemska, dzień narodzenia Jezusa
Chrystusa przeczy takiemu przekonaniu. Syn Boży urodził się w stajni, z dala
od wielkich centrów życia, na marginesie historii. Nikt z możnych nie złożył
Mu pokłonu, chociaż był Panem panów. Pierwsi złożyli Mu pokłon biedni pasterze, którzy wypasali swoje stada na betlejemskich pastwiskach. Nie rozpo25
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znaliby oni Mesjasza w narodzonym w stajni Dziecku, gdyby nie usłyszeli
zwiastowania anielskiego: „Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką,
która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym. A to będzie dla was
znakiem: Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie”
(Łk 2,10-12)
Epifania Chrystusa odbyła się bez rozgłosu. Nie towarzyszyły jej żadne
uroczystości, wystawne ucztowania, przyjmowanie wyrazów poddania, napuszone mowy i wielkie obietnice. Objawienie się zbawiennej łaski Bożej rządzi
się swoimi prawami. Bóg może objawić swą wolę i łaskę w blasku swojej
chwały, jak na Synaju, kiedy zawierał łaskawe przymierze z Izraelem, ale może też 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, że jest Synem Bożym, a zbawienie dokonało się w słabości Ukrzyżowanego. Tak też i słudzy Chrystusa
powinni w cichości i pokorze kroczyć przez życie, nie szukać chwały, nie podnosić rąk i wołać: „Patrzcie tu jestem”, ale wypełniać swoje powołanie, aby
każdego dnia i w każdej chwili objawiała się zbawienna łaska Boża i była bliska każdemu sercu.
Chrystus leżący w żłobie, jest objawieniem zbawiennej łaski Bożej. Chrystus
nazwany przyjacielem grzeszników jest objawieniem Bożego miłosierdzia.
Chrystus na krzyżu jest wołaniem Boga do ludzkich sumień i zwiastowaniem
zbawienia.

Chrystus przyszedł na świat dla zbawienia całego rodzaju ludzkiego. 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), ale owe „wam” nie
obejmuje jedynie pasterzy, lecz wszystkich ludzi, wszak powiedział także: „oto
zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu” (Łk 2,
10). Owo „wam” sięga w przeszłość i w przyszłość, dotyczy milionów ludzi,
którzy dzisiaj zgromadzeni w świątyniach wsłuchują się w zwiastowanie
o narodzeniu Chrystusa, dotyczy milionów rodzin, które wczoraj wieczorem
siedziały przy wigilijnym stole, aby razem z pasterzami z pól betlejemskich
rozważać w sercu to, co wtedy przed wiekami zwiastował anioł Pański.
Świat w imię fałszywie pojętej demokracji, nakazuje nam się wyrzec naszych chrześcijańskich korzeni. A ci, którzy nas do tego wzywają, zapominają,
że zgoła inaczej wyglądałby świat, gdyby nie to Dziecię narodzone w Betlejem.
Zapewne tak. Ale Ono zmieniło okrutny świat, chociaż długo pozostawał on
takim nawet w chrześcijaństwie. Ono daje radość wielu milionom ludzi, budzi
w sercu nadzieję, pozwala rozumieć historię, pojmować stworzenie jako obja26
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wienie chwały Wszechmogącego Boga, który dla wszystkich ludzi, dobrych
i złych, sprawiedliwych i niesprawiedliwych, wierzących w Boga i nienawidzących Go, wkroczył w historię, zamieszkał z nami w postaci biednego i małego Dziecka, wzgardzonego przez ludzi Jezusa z Nazaretu. A to wszystko
dlatego, aby dla wszystkich ludzi objawiła się zbawienna łaska Boża, nauczająca nas „abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na
tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela
naszego, Chrystusa Jezusa”.

Bóg

w Chrystusie wzywa nas do wyrzeczenia się bezbożności. Świat zaś
wzywa nas do bezbożnego życia. Komu damy posłuch? Bogu czy światu?
Dzisiaj ludzie niechętnie słuchają słów, wzywających do porzucenia bezbożnego życia. Wezwanie do świętego życia, uważają za zamach na ich wolność.
To, co bezbożne, wielu uważa za normalne, a to, co dla nas jest bezbożnością,
usprawiedliwiają odmiennością kondycji biologicznej. Apostoł Paweł pisał:
„Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. 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 bezbożność świata, rujnującą życie i etyczne postępowanie, pożądliwość, przejawiającą się w różny sposób, to rozumiemy to, ale nie rozumiemy tych, którzy uważają się za obrońców demokracji, wolności, akceptując
moralną zgniliznę, postępowanie wbrew naturze i nakazom Bożym.
Wszelka pożądliwość burzy szczęście rodzinne, ład społeczny, prowadzi do
licznych nadużyć w sferze życia seksualnego i ekonomicznego. Jezus, rodząc
się w stajni betlejemskiej, wskazuje nam na podstawowe wartości w życiu,
które przynoszą światu wielkie korzyści. Bieda i ubóstwo Dziecięcia Bożego
uczy nas pokory, poprzestawania na tym, co normalną pracą udaje się nam
osiągnąć. Tym samym wyeliminowana zostaje agresja, która przyprawia wiele
ludzi o ból i cierpienie.
Ubóstwo Jezusa uczy nas rozumienia życia i świata. O naszej świętości nie
decyduje to, co da się dostrzec, co budzi poklask innych, ale to, co znajduje się
w sercu, co zbliża nas do drugiego człowieka, do zobaczenia w nim bliźniego,
którego należy miłować i nieść mu pomoc. Pan Bóg w swoim wcielonym Synu
uczynił nas siostrami i braćmi, a wśród sióstr i braci nie może panować nienawiść, nie może rządzić chęć panowania jednych nad drugimi. Wśród sióstr
i braci ma być tak, jak psalmista Pański pisze: „O, jak dobrze i miło, gdy bracia
w zgodzie mieszkają! Jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu.
Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne” (Ps 133,
1.3). Dlatego w Chrystusie objawiła się łaska Boża, abyśmy „na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli”.
27
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W

betlejemską noc objawiona została „chwała wielkiego Boga i Zbawiciela
naszego, Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od
wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych
uczynkach”. Średniowieczny kaznodzieja, Fulgencjusz z Ruspe powiedział:
„Najmilsi bracia, to wielka tajemnica, wielka wskazówka boskiej miłości.
Człowiek, gardząc Bogiem, odszedł od Niego. Bóg, miłując człowieka, przyszedł do ludzi. Pan umiłował bezbożnego, aby go uczynić sprawiedliwym.
Umiłował chorego, aby go uzdrowić. Co mam więcej powiedzieć? [...] Natura,
która w pierwszym człowieku, czyli Adamie, skalała świat grzechem, w drugim człowieku, to jest w Chrystusie, oczyściła świat z grzechu”. Bóg w Jezusie
Chrystusie przemienia świat. Przede wszystkim Pan Bóg w swoim Synu chce
oczyścić swój Kościół, chrześcijan uczynić ludem gorliwym w dobrych uczynkach, ludem, który brzydzi się niesprawiedliwością, fałszem, nie posługuje się
mówieniem fałszywych świadectw przeciw bliźniemu swemu, nie naśmiewa
się z innych, ale wytrwale pracuje dla dobra bliźniego, nie czyni różnicy między ludźmi, poświęca się dla dobra innych.
Lud gorliwy w dobrych uczynkach – to lud, który idzie drogą naśladowania swojego Pana, Jezusa Chrystusa, który mówił o sobie, że jest cichy i pokornego serca, że trzciny nadłamanej nie dołamie, że kładzie życie swoje za wielu.
Lud Boży – to lud oczyszczony krwią Syna Bożego, nieustannie wspierany
przez Boga na jego doczesnej pielgrzymce ku niebieskiej ojczyźnie. To lud,
który jest zaczynem nowej ludzkości. Wołajmy więc:
„Odpuść grzechy, zlej pociechy, o niebieskie Dziecię!
Wieczna zorza, prawda Boża niech nam zawsze świeci.
Ty rządź nami, swoimi sługami;
Sam na drogę prawdy błogiej prowadź nas” (ŚE 89.4).
Amen.

Boże i Ojcze nasz, Panie światłości i prawdy! Dziękujemy Ci, że w Jezusie
Chrystusie, narodzonym z Marii w Betlejem, zajaśniało nam światło prawdy
i łaski. Spraw, aby świeciło ono w sercach naszych i wskazywało na drogę prowadzącą do Ciebie. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
„Oddajcie Panu, plemiona narodów,
Oddajcie Panu chwałę i moc!
8Oddajcie Panu chwałę należną imieniu jego,
Przynieście dary i wejdźcie do przedsionków jego!
9.Oddajcie Panu pokłon w świętej szacie!
28
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Drżyj przed nim, cała ziemio!
Głoście wśród narodów: Pan jest królem!
On utwierdził świat tak, że się nie chwieje;
Sprawiedliwie sądzić będzie ludy!”
(Ps 96,7-13)
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Hasło dnia:
„Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas”. (J 1,14)

Objawiona Miłość
„Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi
i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że jego nie poznał. Umiłowani, teraz
dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz
wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim,
jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest
czysty. Każdy kto popełnia grzech, i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu
w nim nie ma. Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy; każdy, kto grzeszy, nie
widział go ani go nie poznał”. (1 J 3,1-6)

Ogarnia nas nastrój świąt Narodzenia Pańskiego. Kolejny raz w gronie naszych rodzin zasiedliśmy do wigilijnych stołów. Połączyło nas śpiewanie kolęd, ożywiły się wspomnienia z dzieciństwa i młodości, ogarnął nas czar wigilijnej nocy… Ile jeszcze przed nami takich Świąt? Ile razy zasiądziemy do wigilijnego stołu? Ile razy zapalimy światła na choince?
Nie znamy odpowiedzi na powyższe pytania i nie powinniśmy zbytnio
przejmować się tym, że z roku na rok coraz mniej będzie okazji do spotkania
i przeżywania zwiastowania o narodzeniu Pańskim w gronie rodziny. Teraz
przeżywamy Święta Godowe, teraz nasze serca napełniają się radością i błogim pokojem, o którym aniołowie śpiewali nad polami betlejemskimi: „Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie” (Łk 2,14). Nie oznacza to, że nawołujemy do życia chwilą i teraźniejszością. Nasze myśli zawsze powinny powracać do przeszłości i śpieszyć ku przyszłości. Chodzi o to, aby w Święta Bożego Narodzenia pogrążyć się w refleksji
nad anielskim zwiastowaniem: „Dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest
Chrystus Pan, w mieście Dawidowym” (Łk 2,11), aby umieć odpowiedzieć na
pytanie: Co właściwie oznacza ten znak, o którym usłyszeli pasterze: „A to
będzie dla was znakiem: Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie” (Łk 2,12)?
Dajmy się poprowadzić Duchowi Świętemu, który dzisiaj do nas mówi
przez słowo o objawionej miłości Boga!
Godowy, biblijny tekst rozpoczyna się wezwaniem: „Patrzcie…!” Spoglądamy
w kierunku betlejemskiej stajenki, usiłujemy pochylić się nad żłobem, który dla
pasterzy miał być danym im znakiem. Cóż widzimy? Widzimy małe Dziecię,
ledwo narodzone, słabe, potrzebujące ciepła Matki. Czy jeszcze coś potrafimy
30
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dostrzec? Niewątpliwie dostrzegamy biedę, ubóstwo, sytuację, która z powodu zróżnicowania klasowego i materialnego zdarzała się i zapewne zdarzać się
będzie.
Czy jest jeszcze coś godnego uwagi? Niczego byśmy już więcej nie byli
w stanie dostrzec, gdyby nie słowa anioła, zwiastującego narodzenie Dziecka,
któremu dano na imię Jezus. Bo nie zwykłe to było Dziecię? Anioł nazwał je
Zbawicielem, tym, którego przyjście zapowiadali prorocy Pańscy: „I wyrośnie
różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. I spocznie na nim
Duch Pana; Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźni
Pana” (Iz 11, 1.2); „Ale 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 Dziecię – powiedział anioł do pasterzy,
trzymających straże przy stadach na betlejemskich błoniach – narodziło się
„wam”. To słowo „wam” obejmuje nie tylko pasterzy, ale wszystkich, którzy
wówczas mieszkali w Betlejemie i w okupowanym przez Rzymian Izraelu.
Obejmuje ludzi wszystkich czasów i miejsc. Narodził się „wam” – to znaczy
narodził się dla całej ludzkości i dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich koloru skóry, pochodzenia i stanu majątkowego.

Komentarzem do anielskiego zwiastowania: „…narodził się wam” są słowa
św. Jana, który z perspektywy czasu analizuje naszą sytuację przed Bogiem,
nową i zbawienną sytuację, która została nam ofiarowana dzięki temu, że
„SŁOWO stało się ciałem”. Św. Jan nie zatrzymał dla siebie swoich myśli, ale
zwiastuje ewangelię, która jest konsekwencją tej z betlejemskich błoni: „Dziś
narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym”. Pisze: „Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani
dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy”.
Kiedy Syn Boży przyjął ludzkie ciało, kiedy jako Dziecko urodził się z Panny Marii w Betlejem, a przez to stał się naszym bratem, my zaś staliśmy się
dziećmi Bożymi. Nie tylko zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, jak w Starym
Testamencie synem pierworodnym Boga nazwany jest Izrael, ale rzeczywiście
staliśmy się dziećmi Boga i nimi jesteśmy. Staliśmy się nimi nie dlatego, że na
to zasłużyliśmy naszą miłością Boga, ale dziećmi Bożymi jesteśmy dzięki miłości Bożej, która wszystko wyprzedza. Św. Jan bowiem pisze: „.Na tym polega
miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał swego
Syna jako ubłaganie za grzechy nasze” (1 J 4,10). Miłość Boża – pisze apostoł
Paweł – „rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest
dany” (Rz 5,5).
Dziecię, które narodziło się w Betlejem jest znakiem miłości Bożej. Gdyby
Bóg nie umiłował nas, nie dał by nam swojego Syna, nie pozwoliłby, aby narodził się w nędzy i biedzie ani też nie pozwoliłby, aby Go zhańbiono i powie31
2

1. ŚWIĘTO BOŻEGO NARODZENIA

szono na krzyżu. „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego
dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (J 3,16) –
pisze ewangelista Jan.
Wszystko zawdzięczamy Bogu, wszystkie dary zbawienia są nam dane
w Jezusie Chrystusie. „W [Chrystusie] są ukryte wszystkie skarby mądrości
i poznania” (Kol 2,3).

Wiemy,

kim jesteśmy. Jesteśmy dziećmi Bożymi. To wielki i wspaniały dar.
Św. Jan pisze, że na tym nie kończy się miłość Boża. Pasterze otrzymali obietnicę: „Dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście
Dawidowym”. Ale dana im była też możliwość uczestniczenia w tym, co ona
zapowiadała. Jeśli pójdą do Betlejem, to zobaczą Zbawiciela i przeżyją niecodzienną radość. I poszli, znaleźli Dziecię Boże i oglądali darowane zbawienie
w Chrystusie. Jeśli wezwani jesteśmy, aby pójść śladem pasterzy, to nie chodzi
o nic innego, jak właśnie o podjęcie pielgrzymki ku pełni oglądania Zbawiciela
i zbawienia, oglądania – jak pisze apostoł Paweł – „twarzą w twarz” (1 Kor 13,
12). Ku tej chwili nieustannie się zbliżamy i podążamy śladem naszego Pana,
Jezusa Chrystusa, a zbliżając się do niej, należy pamiętać na słowa św. Jana:
„Teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy.
Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go
takim, jakim jest”. A więc dziecięctwo Boże nie jest ostatecznym wypełnieniem
zbawienia. Ono zmierza ku ostatecznej, eschatologicznej chwale, ku pełnej
społeczności życia z Bogiem i u Boga, naszego Ojca i pełnego zjednoczenia
z Jezusem Chrystusem.
Podobni będziemy do Chrystusa Pana, który jest obrazem Boga nieśmiertelnego. Podobni będziemy do Niego pod każdym względem i uczestniczyć
będziemy w Jego chwale. O nią dla nas się modlił Chrystus, wołając do Boga
przed swoją śmiercią: „Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja
w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś.
A Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja
w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty
mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Ojcze! Chcę, aby ci,
których mi dałeś, byli ze mną, gdzie Ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą
mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata” (J 17, 21-24).
To jest perspektywa nadziei, kiedy pytamy Boga o siebie samych: Panie jak
długo jeszcze?

Nasza nadzieja zakotwiczona jest w Bogu, a to oznacza, że jej fundamentem
jest Syn Boży, którego posłał Bóg, aby był naszym Zbawicielem. Ta nadzieja
nas zobowiązuje, nie tylko do spoglądania ku górze, ale także do prawdziwie
chrześcijańskiego życie w wierze i postępowaniu. Owocem tej nadziei jest pobożność, sprawiedliwość, święte i nienaganne życia. Św. Jan pisząc o objawio32
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nej miłości Boga do nas w Jezusie Chrystusie, napomina: „I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty. Każdy kto popełnia
grzech, i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. A wiecie, że
On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma. Każdy, kto
w nim mieszka, nie grzeszy; każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał”. Podobne napomnienie spotykamy także w apostolskim napomnieniu:
„Objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym
świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego,
Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach” (Tt 2,11-14).
Grzech jest buntem przeciwko Bogu i Jego przykazaniom. Kto popełnia
grzech, staje się sługą grzechu i jako sługa grzechu wyrzuca ze swojego życia
Chrystusa i oddala się od Boga. Każdy, kto grzeszy, staje się – niezależnie od
rodzaju i wielkości grzechu – narzędziem złego. Grzech rodzi śmierć, a przecież Chrystus został nam dany w Betlejem, abyśmy nie żyli w grzechu, ale zostali od niego uwolnieni i sprowadzeni na drogę świętości życia.
Oczyszczeniem od grzechu jest nadzieja, że oto narodzone w Betlejem Dziecię zbawia nas tu i teraz, jeśli tylko przyjmujemy słowo ewangelii: „Tak Bóg
umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”. W tej wierze i nadziei zostajemy
oczyszczeni od grzechów, naszych win i zaniedbań.
Chrystus, pozostając poza sferą grzechu, przyszedł na świat, aby zgładzić
grzechy, oczyścić to, co jest nieczyste, uświęcić tych, którzy do życia świętego
zostali powołani. Zostaliśmy przez Chrystusa uwolnieni od grzechu (1 J 4,9),
co nie oznacza, że już nigdy grzech nas nie dosięgnie. Apostoł Paweł pisał:
„Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany
grzechowi. Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię; gdyż nie to czynię, co
chcę, ale czego nienawidzę, to czynię” (Rz 7,14.15). Święty Jan chce nam powiedzieć, że ci, którzy przyjęli Chrystusa i stali się dziećmi Bożymi, trwają w
Chrystusie, pozostają poza sferą grzechu, jak Chrystus jest poza nią. Nie chodzi więc o niemożność grzeszenia, lecz o uświadomienie sobie prawdy, że jeśli
nie popełniamy grzechu, pozostajemy trwale związani z Chrystusem, bo
w Niego jesteśmy wszczepieni i odwrotnie, jeśli grzeszymy, to dowodzi to
braku uczestnictwa życia w Chrystusie. Kto grzeszy nie zna Chrystusa (1 J 2,
4.9.11; 3,6). Chodzi więc o postępowanie na wzór Chrystusa, o zupełnie odnowione życie.
Niechaj Duch Boży sprawi, aby w blasku świąt, zwiastujących narodzenie
Syna Bożego, odnowione i uświęcone zostało nasze życie, teraz i na zawsze!
33
2

1. ŚWIĘTO BOŻEGO NARODZENIA

„Wszystkim grzesznym wyzwolenie
W Synu swoim zesłał Pan;
Pojednanie, odpuszczenie,
Życie płynie z Jego ran.
Alleluja, Alleluja,
Chwała Bogu, w górze cześć,
Że nam zesłał Syna swego,
Chce nas do żywota wieść!” (ŚE 40,1). Amen.

Boże, Ojcze Niebieski! Dziękujemy Ci, że ulitowałeś się nad naszą niedolą
i odsłoniłeś nam w Dzieciątku Jezus swe ojcowskie serce pełne miłości i łaski.
Prosimy Cię, spraw, abyśmy za miłosierdzie Twoje zawsze byli wdzięczni Tobie i pocieszali się światłem narodzenia Syna Twojego. Wysłuchaj nas przez
tegoż Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na
wieki wieków. Amen.
„Niech radują się niebiosa i weseli się ziemia!
Niech zaszumi morze i to, co je wypełnia! ”. (Ps 96,10)
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Hasło dnia:
„Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas”. (J 1,14)

Panna pocznie i porodzi syna
„I powiedział Pan do Achaza: Proś dla siebie o znak od Pana, twego Boga, czy to
głęboko w podziemiu, czy to wysoko w górze! Na to odpowiedział Achaz: Nie
będę prosił i nie będę kusił Pana. Wtedy Izajasz powiedział: Słuchajcie, domu
Dawidowy! Czy mało wam tego, że nużycie ludzi, to jeszcze mojego Boga nużycie? Dlatego sam Pan da wam znak: Oto panna pocznie i porodzi syna, i nazwie
go imieniem Immanuel”. (Iz 7,10-14)

Co łączy Święta Bożego Narodzenia z dzisiejszym biblijnym tekstem, który
Kościół przeznaczył jako podstawę kazania na 2. Święto Narodzenia Pańskiego? Jest oczywiste, że są to słowa: „Oto panna pocznie i porodzi syna, i nazwie
go imieniem Immanuel”. Słyszeliśmy je przecież w ewangelii 1. Święta Narodzenia Pańskiego. W naszym dzisiejszym tekście biblijnym, słowa te są obietnicą, zaś w ewangelii godowej mówią o wypełnieniu się Bożej obietnicy w Jezusie Chrystusie.
Słowa: „Oto panna pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Immanuel”,
jako obietnica, dana została w konkretnej, historycznej sytuacji, w jakiej znaleźli się mieszkańcy Judei za czasów króla Achaza. Jeśli wyrwiemy je z kontekstu
historycznego, to niewiele one nam powiedzą. Kontekst dla tych słów, przesiąknięty dramatyzmem, nadaje im moc i głębię.
Właściwie słowa Bożej obietnicy, mówią o znaku jaki Bóg dał Achazowi.
Znak ten mógł wiele powiedzieć zatrwożonemu królowi judzkiemu i jego ludowi. Bóg bowiem chciał przez znak dany Achazowi, zwrócić oczy króla na
przyszłość. Dotyczy on przyszłości i mówi o niej, tej bliskiej, ale też zapewne
tej dalszej. Jeśli tak odczytamy słowa: „Oto panna pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Immanuel” i uświadomimy sobie, że znak, o którym mowa
w obietnicy, dany jest przecież królowi, będącemu potomkiem króla Dawida,
syna Jesego, to poznamy, że Boże słowa o znaku obejmują całą przyszłość Dawidowego dziedzictwa, bowiem prorok Natan powiedział do założyciela Dawidowej dynastii: „Gdy dopełnią się dni twoje i zaśniesz ze swoimi ojcami, Ja
wzbudzę ci potomka po tobie, który wyjdzie z twego łona, i utrwalę twoje królestwo. On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa jego na
wieki” (2 Sm 7,12). A to oznacza, że narodzone z Dziewicy Dziecko, jako znak
i obietnica sięgają także w naszą historię, historię naszych dzieci i ich potomków, bo przecież jako wierzący, należymy do królewskiego rodu, nie według
ciała, ale ducha, jak według ducha jesteśmy potomkami Abrahama.
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Do jakich wydarzeń przenosi nas w myślach dzisiejszy tekst?
Chociaż dzisiaj obchodzimy 2. Święto Bożego Narodzenia, to może on nam
wiele powiedzieć o czasie narodzenia naszego Pana i o dniach naszego życia.
Kontekst dla słów: „Oto panna pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem
Immanuel”, mówi wiele o naszej aktualnej historii i pozwala nam wiele z niej
zrozumieć. Słowa te jako znak dany Achazowi, jest w każdej sytuacji wezwaniem do zaufania Bogu.

Po podziale królestwa Salomona na państwo południowe, a więc na Judę i na
państwo północne, a więc na Izrael, w Judzie panował młody król, Achaz, który był wasalem króla asyryjskiego. Imperium asyryjskie po przezwyciężeniu
pewnych chwilowych trudności, znowu zagrażało wszystkim jego sąsiadom.
Król syryjski w Damaszku i król izraelski w Samarii zawiązali więc przymierze skierowane przeciwko asyryjskiej potędze i chcieli do koalicji antyasyryjskiej wciągnąć również Achaza. Achaz jednak nie chciał się do niej przyłączyć.
Król Damaszku i król Samarii, chcieli więc siłą zmusić Achaza do antyasyryjskiej koalicji, a jeśli by się to nie udało, zamierzali na tronie w Jerozolimie osadzić swojego, uległego człowieka. Wojna więc była nieunikniona. Dlatego
Achaz i ludzie w Judzie, przede wszystkim w Jerozolimie drżeli na samą myśl
o niej. Wtedy Bóg posłał do Achaza swojego proroka, Izajasza, aby podniósł na
duchu młodego króla i jego lud, aby król i lud zaufał Bogu i w Nim pokładał
nadzieję na ratunek. Bóg chciał królowi dopomóc w powzięciu ważnej decyzji
dla siebie i ludu. Przez usta proroka powiedział więc: „Proś dla siebie o znak
od Pana, twego Boga, czy to głęboko w podziemiu, czy to wysoko w górze!”
Ale Achaz już podjął decyzję, bowiem zwrócił się już do króla asyryjskiego
o pomoc w obliczu zagrożenia ze strony Syrii i Izraela. Aby uniknąć złego,
które miało spotkać Judę ze strony sprzymierzonych królów, Achaz wybrał
gorsze zło, pomoc Asyrii, która nic innego nie mogła znaczyć, jak zagładę i niewolę, gorszą aniżeli ta dotychczasowa.
Pomyślmy, choćby przez chwilę, że nieraz w życiu − nie będąc w pełni świadomi tego − aby uniknąć zła, wybieramy jeszcze większe zło. Wydaje się nam,
że zgodnie ze starym rzymskim przysłowiem „tertium non datur” (nie ma trzeciej możliwości), nie chcemy widzieć, właśnie trzeciej możliwości, a mianowicie ratunku w Bogu, który wszystko przewyższa i przychodzi z ratunkiem,
jeśli się do Niego zwrócimy i Jemu zaufamy.
Pomyślmy w ten bożonarodzeniowy czas, ile razy już w życiu podjęliśmy
niewłaściwą decyzję! Ile razy, podejmując jakąś decyzję, zapomnieliśmy o Bogu, Jego radzie i gotowości przyjścia nam z pomocą. Uczyńmy to ze względu
na zbliżający się koniec roku kalendarzowego.
Achaz nie chciał uchwycić się wyciągniętej ręki Bożej. Uważał, że jego pomysł na rozwiązanie problemu jest wystarczająco dobry. Odpowiedź na ofertę
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Bożą, wyrażoną ustami proroka, była pokrętna i dyplomatyczna: „Nie będę
prosił”. Potrafił też swoją odmowę uzasadnić teologicznie: „…nie będę kusił
Pana”. Rzeczywiści prawo Mojżeszowe zakazuje kuszenia i doświadczania
Boga (5 Mż 6,16). Zapomniał jednak, że jeśli Bóg coś proponuje, to zawieszone
zostaje prawo Mojżeszowe. Nigdy nie wolno nam odrzucić zaoferowanej Bożej
pomocy. Zawsze winniśmy widzieć wyciągniętą rękę Boga w Jego Synu, narodzonym w Betlejem.

Chociaż w polityce − twierdzą niektórzy domorośli politycy − nie ma trzeciej
możliwości, że jest tylko albo − albo, to jednak w rzeczywistości jest inaczej.
I tego Bóg chciał nauczyć Achaza, lecz on nie chciał skorzystać z pomocy ani
z Bożej nauki. Oby współcześni nam politycy, którzy kierują narodami, umieli
to zrozumieć, że droga, która nazywa się „Albo − albo” najczęściej prowadzi
do nikąd! Oby to umiał zrozumieć także każdy z nas! Bóg daje znak i wskazuje
na rozwiązanie problemu i daje ratunek. Historia Izraela pokazuje, jak zła
i niewybaczalna była decyzja króla.
Chociaż Achaz nie chciał skorzystać z rady Boga, wyrażonej ustami Izajasza, to pomimo tego Bóg nakazał swojemu prorokowi, aby powiedział królowi, że otrzyma on znak, który miał dopomóc królowi do uchwycenia się pomocnej dłoni Boga. Prorok powiedział więc do króla: „Pan da wam znak: Oto
panna pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Immanuel”.
Taki znak, że panna, a więc dziewica pocznie i urodzi syna, powinien był
zaintrygować Achaza. Jak to możliwe? Bóg obiecuje z ludzkiego punktu widzenia i doświadczenia coś niemożliwego. Przecież matka jego ludu, Sara urodziła w bardzo podeszłym wieku syna. Jeśli wtedy to było możliwe dla Boga,
to przecież może być możliwe i teraz. Niemożliwe może stać możliwym. Ale
Achaz nie poszedł takim tokiem rozumowania. Często, może bardzo często się
zdarza, że politycy są przekonani, że ich pomysły są najlepsze.
Wspomnijmy na matkę Pana Jezusa, na Marię! Kiedy anioł powiedział do
Niej w Nazarecie: „Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. I oto
poczniesz w łonie, i urodzisz syna, i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki
i będzie nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida” (Łk 1,30-32), Maria zapytała: Jak się to stanie. A usłyszawszy wyjaśniające
słowa anioła: „Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię.
Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym”
(Łk 1,35), z pokorą i zaufaniem powiedziała: „Oto ja służebnica Pańska, niech
mi się stanie według słowa twego. I anioł odszedł od niej” (Łk 1,38). Mamy tu
przed sobą kobietę, która postąpiła całkowicie inaczej niż król Achaz.
I tak się stało, co Bóg zapowiedział Marii przez anioła. Wypełniło się proroctwo Izajasza, że panna pocznie i porodzi syna, wypełniło się słowo anioła do
Marii. Gdy minął właściwy czas, urodziła w Betlejem zapowiedzianego Syna,
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naszego Pana Jezusa Chrystusa. I zadziwiające, że paterze czuwający na polach betlejemskich nad swoimi stadami, usłyszawszy słowa anielskie: „dziś
narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym” (Łk 2,11) także otrzymali znak: „Będzie dla was znakiem: Znajdziecie
niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie” (Łk 2,12). Pasterze
zaufali słowom anioła. Czytamy w ewangelii, że „…gdy aniołowie odeszli od
nich do nieba, pasterze rzekli jedni do drugich: Pójdźmy zaraz aż do Betlejemu
i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan. I śpiesząc się, przyszli, i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie. A ujrzawszy, rozgłosili
to, co im powiedziano o tym dziecięciu” (Łk 2,15-17).

Znaku dany Achazowi − jak powiedzieliśmy wcześniej − był obietnicą.
Słowa anioła do pasterzy na polach betlejemskich: „Dziś narodził się wam
Zbawiciel…” mówią o wypełnieniu obietnicy. Ewangelista Mateusz komentując narodzenie Pana Jezusa, napisał: „A to wszystko się stało, aby się spełniło
słowo Pańskie, wypowiedziane przez proroka: Oto panna pocznie i porodzi
syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami” (Mt 1,22.23).
W znaku danym Achazowi mowa jest o imieniu syna dziewicy − Immanuel. Wyjaśnienie sensu tego imienia znajdujemy w słowach ewangelisty Mateusza. Symboliczne imię Mesjasza − ‘Immanuel’ znaczy: Bóg z nami. Imię naszego Pana − ‘Jezus” zawiera tę samą treść, bowiem znaczy: ‘Pan jest zbawieniem’.
Narodzony Syn Boży, Jezus Chrystus, jest nie tylko znakiem obecności Boga, ale rzeczywistą i realną obecnością Boga wśród nas. Nie tylko Chrystus był
obecnością Boga między ludźmi, kiedy chodził od wioski do wioski i nauczał
ludzi, ale jest On obecnością wśród nas po wszystkie czasy, powiedział bowiem Chrystus: „Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata”
(Mt 28,20). Kiedykolwiek wspomnimy sobie naszego Pana, pamiętajmy, że Bóg
jest z nami i obok nas! Kiedy w imieniu Jezusa modlimy się do Boga, pamiętajmy, że Bóg stoi obok nas i słyszy naszą modlitwę i ją wysłuchuje! Amen.

Boże i Ojcze niebieski, przemówiłeś do nas przez swojego Syna, którego ustanowiłeś dziedzicem wszechrzeczy. On, który jest odblaskiem chwały Twojej
i odbiciem Twojej boskiej Istoty, niech prowadzi nas do Ciebie i daje poznanie
zbawiennej prawdy. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym,
Pocieszycielu naszym.
„Śpiewajcie Panu pieśń nową, Śpiewaj Panu, cała ziemio!
Śpiewajcie Panu, błogosławcie imię jego,
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Zwiastujcie co dzień zbawienie jego!
Głoście wśród narodów chwałę jego,
Wśród wszystkich ludów cuda jego!
Oddajcie Panu, plemiona narodów,
Oddajcie Panu chwałę i moc!
Oddajcie Panu chwałę należną imieniu jego,
Przynieście dary i wejdźcie do przedsionków jego!
Oddajcie Panu pokłon w świętej szacie!
Drżyj przed nim, cała ziemio!
Głoście wśród narodów: Pan jest królem!
On utwierdził świat tak, że się nie chwieje;
Sprawiedliwie sądzić będzie ludy!
Niech radują się niebiosa i weseli się ziemia!
Niech zaszumi morze i to, co je wypełnia!
Niech radują się pola i wszystko, co jest na nich;
Niech szumią radośnie wszystkie drzewa leśne
Przed obliczem Pana, bo idzie!
Zaiste idzie, by sądzić ziemię.
Będzie sądził świat sprawiedliwie
A ludy według swej wierności”
(Ps 96,1-3.7-13)
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Hasło tygodnia:
„Wspomniał na łaskę swoją i wierność dla domu Izraela; wszystkie krańce ziemi ujrzały zbawienie Boga naszego”. (Ps 98,3)

Społeczność poprzez świadectwo
„Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o Słowie żywota – a żywot objawiony został, i widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który
był u Ojca, a nam objawiony został – co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam
zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest
społecznością z Ojcem i z Synem jego, Jezusem Chrystusem. A to piszemy, aby
radość nasza była pełna”. (1 J 1,1-4)

Zanim pozwolimy się poprowadzić Duchowi Świętemu przez słowa dzisiejszej lekcji apostolskiej, spójrzmy najpierw jeszcze raz oczyma wiary na wydarzenia betlejemskiej nocy i wsłuchajmy się w godowe poselstwo, zawarte w
zwiastowaniu anielskim: „Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką,
która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym” (Łk 2,10.11), a także
przypomnijmy sobie komentarz ewangelisty Łukasza, dotyczący wydarzeń
nocy betlejemskiej, że pasterze, usłyszawszy anielskie zwiastowanie i zobaczywszy narodzone Dziecię, szli i rozgłaszali to wszystko, co widzieli i usłyszeli o Dziecku urodzonym w stajni. Poddając się Duchowi Bożemu i rozważając wydarzenia opisane przez ewangelię godową, możemy powiedzieć, że
w niej zawarte jest poselstwo: Idźcie i zwiastujcie godową wieść o Chrystusie,
Zbawicielu świata! Poszerzajcie krąg ludzi, mających społeczność poprzez
świadectwo!
Ale

dzisiaj postawieni jesteśmy wobec świadectwa św. Jana o Panu i Zbawicielu naszym, Jezusie Chrystusie, a jest to świadectwo naocznego świadka,
jednego z uczniów Pańskich: „Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami
naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały […], to
i wam zwiastujemy”. Jednak apostoł Jan nie był świadkiem narodzenia naszego Pana, nie był wśród pasterzy śpieszących oglądać to, co im anioł zwiastował, ale był świadkiem obecności Boga w Chrystusie, nowej rzeczywistości
zbawczej, związanej z wcieleniem Syna Bożego. Jego serce wsłuchane było nie
w anielskie zwiastowanie, ale w słowa Tego, którego aniołowie zwiastowali,
przez którego wszystko powstało i który stał się ciałem. Oczy jego patrzyły na
Tego, który był Panem wieków, a jednak z własnej woli ograniczony został
w czasie i przestrzeni. Ręce jego dotykały wcielonego SŁOWA. Jan więc był
świadkiem wkroczenia świata Bożego w materialny świat człowieka i to w spo40
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sób możliwy do doświadczenia w granicy zmysłów, jednakże nie bez wiary,
gdyż choć odwieczne SŁOWO stało się ciałem, to przecież ten cud wymagał
wiary i zawierzenia Bogu. Jan był świadkiem wkroczenia wiecznie żywego
Boga w świat podległy prawu przemijania, aby tych, którzy w nim żyją, ludzi,
przeobrazić i przygotować na przyjęcie wiecznej chwały. „Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego
ręce nasze dotykały […], to i wam zwiastujemy”.
Wcielenie Syna Bożego, wkroczenie Boga w ciągle starzejący się świat, było
wydarzeniem historycznym, jednakże o ponadczasowym wymiarze. Ale przeniesione zostaje ono każdorazowo w teraźniejszość, w naszą egzystencję, dzięki
świadectwu o Słowie żywota, a więc zwiastowaniu narodzonego w Betlejem
Jezusa, głoszeniu radosnej ewangelii, która – jak pisze apostoł Paweł – „jest
mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy” (Rz 1,15). Tak więc świadectwo
o SŁOWIE życia, składane i przekazywane z pokolenia na pokolenie, człowieka
wobec człowieka, jest również zbawczym wydarzeniem. Głoszenie Pana Jezusa Chrystusa nie jest przeto tylko opowiadaniem o narodzeniu Jezusa w Betlejem, o działalności i śmierci naszego Pana, a więc opowiadaniem historii, nawet nie tylko jest zwiastowaniem zbawczego czynu Boga w przeszłości, ale nieustannym doświadczaniem działania Boga między ludźmi, dla ludzi i w ludziach. Anielskie zwiastowanie: „dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest
Chrystus Pan, w mieście Dawidowym” było ogłoszeniem zbawczego czynu
Boga, rozciągającego się w przestrzeni i czasie, na wszystkie wieki. Jednakże
owo „dziś” dla każdego jest inne. Dla pasterzy było ono przed wiekami, dla
uczniów Pańskich, gdy usłyszeli: „pójdź za mną”, dla jednego z łotrów na
Golgocie, w chwili jego śmierci, dla nas jest ono zawsze wtedy, gdy znajdujemy się pod działaniem świadectwa o SŁOWIE życia, a więc gdy słuchamy zwiastowania o Jezusie Chrystusie, o Jego narodzeniu, śmierci i zmartwychwstaniu. Dzięki więc zwiastowaniu ewangelii, możemy usłyszeć, oczyma wiary
oglądać i sercem dotykać Tego, który dla nas stał się człowiekiem i jest źródłem radości i zbawienia. W zwiastowaniu ofiarowany i rozdzielony nam zostaje Boży dar życia wiecznego.
Jednak nie możemy być tylko biorącymi i to w obfitości. Nie wystarczy tylko otwierać się na zbawcze poselstwo Boże. Należy na nie odpowiedzieć. Odpowiedzieli na nie pasterze z pól betlejemskich, gdy zobaczywszy Dziecię,
poszli i rozgłaszali to wszystko, co o Nim usłyszeli. Odpowiedzieli na nie
uczniowie Jezusa, ojcowie Kościoła, reformatorzy, nasi rodzice i przewodnicy
wiary. Bóg oczekuje od nas tego, że i my to, co słyszymy, oglądamy i sercem
dotykamy, świadectwo o SŁOWIE życia, przekażemy dalej, zaszczepimy w sercach tych, których łaskawy Bóg postawił na naszej drodze życia. Boże dzieło
zbawienia, dokonane w Chrystusie musi być przenoszone nieustannie w każde nasze „dziś”, bo chociaż zbawienie w sensie obiektywnym dokonało się
w Chrystusie, to jednak musi zostać nam przyswojone, wszak Chrystus nie
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tylko był Zbawicielem w stajence i na krzyżu, ale chce On nim być i jest w każdym z nas.
Zbawienie, którego nadzieją żyjemy w naszym doczesnym życiu, przybiera
różnego rodzaju kształty i formy. Wszystkie jednak sprowadzają się do społeczności z Ojcem i Jego Synem, Jezusem Chrystusem, wszak tylko społeczność z
Bogiem i naszym Zbawicielem jest zbawienna i w niej się ono realizuje. Poza nią
nie ma zbawienia. Źródłem życia jest jedynie Bóg i Ojciec naszego Zbawiciela,
Jezusa Chrystusa.
Dla apostoła Jana, autora naszego tekstu biblijnego, społeczność z Chrystusem była społecznością słuchania, oglądania, nawet dotykania. Dla nas, dopóki
żyjemy w tym widzialnym, materialnym świecie, jest społecznością słuchania.
Nie oznacza to, że przez nią mniej otrzymujemy. W niej może nam być dane
wszystko. Jezus powiedział do Tomasza, któremu po zmartwychwstaniu Pana
nie wystarczyło świadectwo pozostałych uczniów Pańskich: „Błogosławieni,
którzy nie widzieli, a uwierzyli” (J 20,28).
Za społecznością z Panem powinniśmy tęsknić i dążyć nieustannie do jej
umocnienia i pogłębienia. A to znaczy, że powinna nam być droga każda
chwila spędzona u stóp naszego Zbawiciela. Do kręgu tej społeczności powinniśmy wciągać innych, nasze dzieci, bliźnich, którzy stoją z dala od Chrystusa,
Jego ewangelii i Kościoła, słowem wszystkich, bo Pan Bóg pragnie zbawienia
wszystkich ludzi i wszystkim należy się obietnica zbawienia wiecznego. W naszym życiu i życiu Kościoła każdego dnia powinno realizować się słowo apostoła Jana: „Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem jego, Jezusem Chrystusem”.

Siostro i Bracie! Jaki masz udział w społeczności wspólnoty wiary, a przez nią
również w społeczności z Chrystusem? Kończy się rok kalendarzowy, zastanówmy się nad tym, abyśmy w nowy rok wkroczyli ze świadomym dążeniem
do pogłębienia społeczności z Chrystusem i gotowi byli zawsze składać świadectwo o SŁOWIE życia!
„Jak cicho, o jak cicho, Bóg dar ten cudowny dał.
Tak samo Bóg dziś z nieba śle błogosławieństwa swe.
Nie słyszy żadne ucho cudownych kroków tych,
Gdy Chrystus Pan przychodzi sam do serc,
By mieszkać w nich” (ŚE 59,3).
Amen.
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Panie

Boże i Ojcze wieczności! Dziękujemy Ci za objawienie w Jezusie Chrystusie życia wiecznego. Spraw, abyśmy z pomocą Ducha Świętego byli wiernymi świadkami Słowa żywota, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem
Świętym, prawdziwy Bóg, żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
W tobie, Panie ufność pokładam,
Niech nigdy nie będę zawstydzony!
W sprawiedliwości swojej ocal mnie i ratuj!
Nakłoń ku mnie ucha swego i wybaw mnie!
Bądź mi skałą schronienia, twierdzą ratunku mojego,
Boś Ty opoką moją i twierdzą moją!
Boże! Nie oddalaj się ode mnie!
Boże mój, pośpiesz mi na pomoc.
Ale ja zawsze będę miał nadzieję
I będę pomnażał wszystką chwałę twoją.
Usta moje opowiadać będą sprawiedliwość twoją,
Po wszystkie dni zbawienie twoje,
Nie znam bowiem jego miary.
Opiewać będę potężne dzieła twoje, Panie, Boże,
I wspominać jedynie sprawiedliwość twoją.
Boże, uczyłeś mnie od młodości mojej,
A ja aż dotąd oznajmiam cudowne sprawy twoje.
Toteż i do starości, gdy już siwy będę,
Nie opuszczaj mnie, Boże,
Aż opowiem a ramieniu twoim temu pokoleniu,
A wszystkim następnym o potędze twojej!”
(Ps 71,1-3.12.14-18)
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Hasło dnia:
„W ręku twoim są losy moje”. (Ps 31,16a)

Pozwólcie obydwom róść razem aż do żniwa
„Inne podobieństwo powiedział im, mówiąc: Podobne jest Królestwo Niebios do
człowieka, który zasiał dobre nasienie na swoim polu. A kiedy ludzie spali,
przyszedł jego nieprzyjaciel i zasiał trawę między zboże, i odszedł. A gdy zboże
podrosło i pokazały się kłosy, wtedy także pojawiła się trawa. Przyszli więc słudzy gospodarza i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swoim
polu? Skąd wzięła się trawa? A on im rzekł: To nieprzyjaciel ją zasiał. A słudzy
mu mówią: Czy chcesz, abyśmy poszli i wybrali trawę? A on odpowiedział: Nie,
abyście przypadkowo, wybierając trawę, nie powyrywali wraz z nią także zboża. Pozwólcie obydwom róść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem
żniwiarzom: Zbierzcie najpierw trawę i powiążcie ją w snopki na spalenie,
a zboże zgromadźcie w mojej stodole”. (Mt 13,24-30)

Chrystus w podobieństwach o Królestwie Bożym poruszał różne aspekty Bożego panowania w świecie. W jednych jest mowa o wartości Królestwa Bożego,
w innych o związku Boga z tymi, którzy zostali powołani do Królestwa Bożego,
jeszcze w innych mówił o życiu w świecie.
Chrystus kierował podobieństwa o Królestwie Bożym głównie do swoich
uczniów, bowiem przede wszystkim oni powinni byli poznać tajemnice Królestwa Bożego. Tajemnice Królestwa Bożego są niezmienne, lecz wraz ze zmieniającymi się warunkami życia mogą być różnie odczytane i zinterpretowane.
Możemy się o tym przekonać na przykładzie podobieństwa o pszenicy i trawie.
Spójrzmy na nasze życie religijne i na rok, który dzisiaj kończymy, poprzez
Jezusowe podobieństwo o pszenicy i trawie, głównie przez słowa: „Pozwólcie
obydwom róść razem aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żniwiarzom:
Zbierzcie najpierw trawę i powiążcie ją w snopki na spalenie, a zboże zgromadźcie w mojej stodole”.
Za Jezusem szły tłumy, a wśród nich także Jego uczniowie. Szli ci, którzy
szczerze Go miłowali, ale także ci, którzy później domagali się pod domem
Piłata Jego śmierci. Wśród uczniów był też zdrajca, Judasz z Kariotu. Szli za
Jezusem różni ludzie, młodzi i starzy, którzy potrzebowali pomocy, ale też
tacy, którzy spragnieni byli jedynie jakiejś sensacji. Szli ci, którzy Jezusowi
bezgranicznie zaufali, ale także faryzeusze, którzy szukali przyczyny, dla której mogliby Go oskarżyć, pojmać i postawić przed sądem.
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Czy Pan Jezus o tym nie wiedział? Wiedział doskonale, ale nie czynił wśród
tych, co szli za Nim, żadnych różnic. Pozwalał zbliżać się do siebie potrzebującym pomocy i faryzeuszom. Rozmawiał z Piotrem, Janem, Jakubem oraz innymi uczniami, a wśród nich także z Judaszem. Wszystkim głosił jedną ewangelię, przed oczyma wszystkich malował obraz miłosiernego Boga. Co prawda
czasem krytycznie mówił o pobożności faryzeuszy i uczonych w Piśmie, ale
nie zabraniał im stawiać pytań i rozmawiać o życiu w społeczności z Bogiem.
Im także dany był czas łaski, czas, w którym mogli poznać prawdę Bożą.
Tak jest również dzisiaj. Tak było przez ten rok, który dzisiaj kończymy i za
który dziękujemy Panu Bogu.
Pan Jezus dawał i daje wszystkim szanse poznania Boga, chociaż może jedni doznali więcej łaski Bożej, inni nieco mniej. Wszyscy zostali wezwani do
Królestwa Bożego i każdemu była i jest dana możliwość nawrócenia. Pozwolił
wszystkim „rosnąć razem, aż do żniwa”. Postępowanie Jezusa daje nam wiele
do myślenia i uczy nas trzeźwej oceny rzeczywistości.
Popatrzmy na ten rok, który z pomocą Bożą przeżyliśmy. Niewątpliwie
dana nam była wielka szansa przeżycia pięknych dni z Jezusem i dana nam
była każdego dnia szansa nawrócenia i zbliżenia się do Boga. Czy ją wykorzystaliśmy? Czy dostrzegaliśmy naszego Zbawiciela, kroczącego obok nas? Albo
czy nie byliśmy jak ci dwaj uczniowie Pana, którzy szli do Emaus, i początkowo nie poznali zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, chociaż im wykładał
Pisma?

W czasach apostolskich w wielu Kościołach, zakładanych przez apostołów i pierwszych misjonarzy, występowały pewne tendencje, które Chrystus przewidział, o czym zdaje się świadczyć przypowieść o pszenicy i trawie. Zagrażały
one jedności Kościołów. Szczególnym przykładem jest Kościół w Koryncie.
Część chrześcijan powoływała się na apostoła Piotra, inna na apostoła Pawła,
jeszcze inna na Apollosa. Mówili: „Ja jestem Pawła, a ja Apollosa, a ja Kefasa”
(1 Kor 1,12). Byli tacy, którzy chwalili się, że posiadają mądrość, która gwarantuje zbawienie. Byli też libertyni, którzy uważali, że wszystko im wolno,
wszak chroni ich wiara, i dlatego ich życie cielesne nie ma wpływu na przeżycia duchowe. Byli ich pewni, a tym samym byli pewni zbawienia. Byli też tacy,
którzy byli zauroczeni charyzmatami, a zapominali o doskonałej drodze, jaką
jest miłość do bliźniego. Ale wielu też było szczerze wierzących i ufających
Panu.
I tak jest dzisiaj. Przez ten mijający rok z Jezusem szło wielu podobnych do
tych, których wymieniliśmy. Wytężmy wzrok, a zobaczymy wśród nich także
siebie. Każdy z nas jest inny, a wielu z nas myśli, że tylko jego postawa liczy
się przed Bogiem i uznana zostanie przez Chrystusa, kiedy nadejdzie czas
żniwa, a więc ostatecznego rozliczenia z naszego życia. I nasz Pan pozwolił
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nam wszystkim iść razem i nadal będzie pozwalał. Nie próbujmy kogokolwiek
odrzucać i przekreślać. Nikogo nie osądzajmy, abyśmy czasem razem z „chwastami” nie odrzucili kogoś wartościowego.
Apostoł Paweł doskonale wiedział, że taka sytuacja, która była w Koryncie
i jest także dzisiaj w Kościele, w każdej ludzkiej społeczności, którą udało się
komuś podzielić, prowadzi do rozbicia jedności Kościoła i do wrogości jednych przeciwko drugim. Pisał więc: „Bracia, proszę was w imieniu naszego
Pana, Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami podziałów, lecz abyście byli tej samej myśli i jednego zdania… Czy
podzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was został ukrzyżowany, albo w imię
Pawła zostaliście ochrzczeni?” (1 Kor 1,10.13).
Możemy powiedzieć, że na niwie korynckiego Kościoła, rosła obok siebie
pszenica i trawa. Apostoł Paweł podjął wysiłek utrzymania jedności Kościoła
w Koryncie. Mądrości przeciwstawił kazanie o krzyżu, które jest mocą Bożą ku
zbawieniu, zauroczonym charyzmatami wskazywał na doskonałą drogę życia,
drogę miłości. Miał też słowo dla libertynów: „Wszystko mi wolno, ale nie
wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić” (1 Kor 6, 12). Wielki Apostoł walczył słowami, nie przeklinał i nie wykluczał, chociaż radził od wielkich grzeszników się odsunąć. Pozwolił wszystkim rosnąć obok siebie, mając nadzieję, że krzyż wszystkich zbliży do siebie,
a ramiona Chrystusa wszystkich ostatecznie przygarną.
Kościół w Koryncie jest historyczną ilustracją przypowieści o pszenicy i trawie. Pan Jezus powiedział; „Pozwólcie obydwom róść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żniwiarzom: Zbierzcie najpierw trawę i powiążcie ją w snopki na spalenie, a zboże zgromadźcie w mojej stodole”.
Nad każdym odbędzie się kiedyś sąd. A sąd rozpocznie się od Kościoła.
Pan spojrzy na swój Kościół i oceni, ile w nim było pszenicy, a ile trawy, ilu
ludzi zostało zmarnowanych, straconych dla Chrystusa, a ile pozyskanych.
Podziały i ludzkie osądy niczego wielkiego i błogosławionego w Kościele nie
zbudują.
To jest rada i dla nas, na dziś i dalsze dni naszego życia. Jeśli Pan Jezus powiedział, pozwólcie rosnąć zbożu i trawie, to nie dajmy się wciągnąć do grona
tych, którzy sieją nienawiść, a raczej okazujmy każdemu uprzejmość i miłość,
bo Pan Bóg jest miłością. To jest Boża nauka dla nas na końcu roku kalendarzowego. Z nią wejdźmy w nowy rok i przez ten rok, który jest przed nami –
a jeśli Bóg da – strzeżmy ją i wcielajmy w życie.

Królestwo Boże będzie rosnąć aż do czasu żniwa, a więc sądu. Zasiew słowa
Bożego, dobrego ziarna, obliczony jest na uzyskanie dobrego plonu. Siew suponuje czas żniwa. I zanim on nastąpi, obok siebie będą żyć ludzie dobrzy i źli,
szukający Królestwa Bożego i szukający przeróżnych bogactw świata. W tych
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samych ławkach kościelnych siedzieć będą obok siebie szczerze pragnący
prawdy ewangelii i ludzie, którzy tylko znajdują się tutaj, bo tak wypada. Jedni i drudzy znajdują się pod tym samym słowem Bożym, rosną obok siebie
i należy mieć nadzieję, że szczerze wierzący jeszcze bardziej umocnią się
w swojej wierze, ci letni zaś zrozumieją, że należy mocno związać się z Chrystusem i pokładać w Nim nadzieję, bo jedynie On jest ratunkiem dla chylącego
się ku upadkowi świata.
Luter przestrzegał przed separowaniem się wierzących od tych, których
ludzie uważają za niewierzących i słabych w wierze, i postępujących niesprawiedliwie. Pisał: „Niechętnie znosimy ułomności innych ludzi, raczej każdy
żąda od drugiego doskonałości. I tylko mówią i myślą o drugim, ale każdy
szuka sposobu, by się od drugiego uwolnić, by być od niego jak najdalej, by
oszczędzić sobie kłopotu. Kto może, oddala się od bliźniego, strząsa go z siebie, a potem dla własnej chwały opowiada, że uczynił to z umiłowania sprawiedliwości, bo nie chce przebywać w towarzystwie złych ludzi, ale tylko pobożnych i dobrych jak on sam. To zło włada najczęściej tymi, którzy sądzą, że
górują w czymś nad innymi, wiodąc zacne, obdarowane łaskami życie – to tacy
puszą się i chełpią. Sądzą, że jeśli im ktoś nie dorównuje, jest upadłym i gardzą
nim, a samych siebie mają za najwspanialsze stworzenia na świecie”.

Kościół, podobnie jak mury, narażony jest na pęknięcia. Tego do czasu sądu
nie da się uniknąć. Ale czy pęknięcia należy jeszcze bardziej pogłębiać, czy też
starać się je usunąć? W Kościele są ludzie powinni się odwracać i wzajemnie
siebie oczerniać i osądzać? Pan Jezus powiedział: „Pozwólcie obydwom róść
razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żniwiarzom: Zbierzcie najpierw
trawę i powiążcie ją w snopki na spalenie, a zboże zgromadźcie w mojej stodole”. Kiedy nadejdzie czas żniwa, wówczas się dopiero okaże, kto wzrósł
z pszenicznego ziarna, a kto był chwastem. Każdy ludzki sąd jest cząstkowy,
bardzo często nieprawdziwy. Tylko sąd Boży wyjawi prawdę i pokaże, jak naprawdę było w Kościele naszego Pana.
Na murach, którą jest ziemska ojczyzna, też dostrzegamy pęknięcia. Niektórzy pilnie pracują, aby one powstały. Mieliśmy też niejeden raz przykłady tego
przez ostatnie lata.
Zadaniem władz Kościoła i duszpasterzy nie jest pogłębianie pęknięć, lecz
naprawianie ich. Zadaniem szafarzy tajemnic Bożych nie jest dzielenie ludzi,
lecz pilnowanie, aby czasem wraz ze złymi nie zostali usunięci z Kościoła ci,
którzy wyrośli z pszenicznego ziarna. Należy pozwolić wszystkim róść „aż do
żniwa”, wszak źli, fałszywi chrześcijanie też mają prawo, więcej, obowiązek
upamiętania i rozpoczęcia nowego życia. Zadaniem przywódców społecznych
jest nie burzyć, nie dzielić, ale jednoczy i scalać.
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Jeśli nasz Pan chce, aby nie usuwano złych z Królestwa Bożego aż do czasu
żniwa, oznacza to, że okazuje On łaskę wszystkim bez wyjątku. Nauczmy się
słów naszego Reformatora: „Łaska góruje ponad wszystkim. Kto tego nie
umie, dla tego pozostaje sąd bez łaski, łaska zostaje unicestwiona, a panowanie
przejmuje sąd, przynosząc śmierć i potępienie. Tam, gdzie góruje łaska, tam
sąd traci swą władzę, a panuje tylko łaska, przynosząc życie wieczne i zbawienie”. Zapamiętajmy te słowa, a kiedy zegary ogłoszą o północy nadejście nowego roku, to będzie to znak, że jeszcze dla nas trwa czas łaski, czas wzrostu.
Nie zmarnujmy go, aby czas żniwa nas nie zaskoczył. Amen.

Panie

Boże, Ojcze wieczności, wierzymy, że nic nie może nas odłączyć od
Twojej miłości, która jest w Jezusie Chrystusie. Zachowaj nas w tej wierze aż
do końca dni naszego życia, a gdy skończy się czas naszej pielgrzymki, zabierz
nas do siebie, abyśmy Ciebie, Trójjedynego Boga chwalili na wieki wieków.
Amen.
„Oczy moje wznoszę ku górom: Skąd nadejdzie mi pomoc?
Pomoc moja jest od Pana, Który uczynił niebo i ziemię”. (Ps 121,1.2)

48
2

DZIEŃ NOWEGO ROKU

DZIEŃ NOWEGO ROKU
Hasło dnia:
„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki”. (Hbr 13,8)

Pan kieruje krokami
„Rzeczą człowieka są rozważania serca, lecz od Pana pochodzi odpowiedź języka. Wszystkie drogi człowieka wydają mu się czyste, lecz Pan bada duchy. Powierz Panu swoje sprawy, a wtedy ziszczą się twoje zamysły. Pan wszystko
uczynił dla swoich celów, nawet bezbożnego na dzień sądu. Każdy pyszałek jest
ohydą dla Pana; z pewnością nie ujdzie on pomsty. Miłość i wierność oczyszczają od winy, a dzięki bojaźni Pana stronimy od złego. Gdy drogi człowieka podobają się Panu, wtedy godzi On z nim nawet jego nieprzyjaciół. Lepiej mieć mało,
lecz nabyte sprawiedliwie, niż obfitość nabytą niesprawiedliwie”. (Prz 16,1-9)

Wraz z wybiciem godziny dwunastej w nocy, wkroczyliśmy w nowy rok. Za
nami jest to, co się nazywa „wczoraj”, przed nami zaś jest to, co się nazywa
„jutro”. To, co się nazywa „teraz”, jest tylko złudzeniem, bowiem każda sekunda naszego życia, staje się przeszłością. Wczorajszy ostatni dzień roku kalendarzowego, należy już do historii. Przeżycia tego roku zasnują się mgłą
zapomnienia. Przed nami jest przyszłość i to ona się właściwie liczy. To, co jest
przed nami, staje się nieustannie teraźniejszością i nieuchronnie przeszłością.
Dzień Nowego Roku otwiera przed nami nieznaną przyszłość. Przed nami
droga, po której pójdziemy – jeśli Bóg da – przez 365 dni. Jaka ona będzie? Co
nam przyniesie nowy rok? Nie odpowiemy na te pytania, ponieważ przed
człowiekiem zakryta jest przyszłość i droga, która jest przed nim. Starotestamentowy mędrzec pisze: „Serce człowieka obmyśla jego drogę, lecz Pan kieruje jego krokami”.

U progu nowego roku układamy plany na przyszłość. Jedni czynią to w skali
społecznej, państwowej, a nawet światowej, inni ograniczają się jedynie do
swojego życia i życia swoich najbliższych. Nie ma w tym nic złego, jeśli te plany
służą ku dobremu, nie zawierają przedsięwzięć, które staną się przyczyną czyichś cierpień i ograniczenia wolności.
Kiedy człowiek snuje plany, to znaczy to, że myśli o przyszłości. Czyniąc to,
nie wchodzi w konflikt ze słowami Pana Jezusa: „Nie pytajcie o to, co będziecie jeść i co będziecie pić, i nie martwcie się przedwcześnie. Tego wszystkiego
bowiem ludy tego świata szukają; wie zaś Ojciec wasz, że tego potrzebujecie;
lecz szukajcie Królestwa jego, a tamto będzie wam dodane” (Łk 12,29-31).
W tych słowach naszego Zbawiciela chodzi o to, aby nadmierna troska o to, co
ziemskie, co dotyczy naszego fizycznego i cielesnego życia, nie przysłoniło
nam tego, co jest w życiu człowieka najważniejsze, a więc Królestwa Bożego
49
2

DZIEŃ NOWEGO ROKU

i jego sprawiedliwości, czyli, aby nasze życie z Bogiem nie stało się nieważne,
albo niewiele ważne.
Patrząc w przyszłość i snując plany, pisząc scenariusz naszego życia na najbliższy okres, musimy pamiętać, że to wszystko nasze plany i myśli. Mędrzec
pisze: „Rzeczą człowieka są rozważania serca, lecz od Pana pochodzi odpowiedź języka”, a więc ich trafność ocenia Bóg. Nasze plany wydają się nam
dobre, drogi czyste i prawe, ale ostatecznie Bóg najlepiej wie, co jest dobre
i sprawiedliwe i On ocenia intencje naszego ducha. Snucie planów, to nasze
myśli i pragnienia naszych serc, ale chociaż od nas wiele zależy, ich realizacja
zależy od Boga. Za Jego wolą stanie się to, czy tamto, co sobie obmyśliliśmy,
lub nie stanie się, co sobie zaplanowaliśmy. Św. Jakub pisze: „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 czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego, winniście mówić: Jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo” (Jk 4,13-15).

Chrześcijanie powinni być każdego dnia świadomi tego, że mogą wiele pragnąć, zaplanować swoją drogę, to jednak wszystko stanie się tak, jak Bóg zechce. Może On prowadzić nas po tej drodze, którą zaplanowaliśmy i błogosławić nam; może – wiedząc dokąd doprowadzi nas nasza droga – zupełnie inaczej pokierować naszymi krokami; może zesłać na nas doświadczenie, abyśmy
zobaczyli, że niewiele od nas zależy, może pozwolić nam czynić to, co zaplanowaliśmy, abyśmy mogli się sami przekonać, że właściwie ta nasza droga
prowadzi do nikąd. Dlatego mędrzec radzi nam u progu nowego roku, abyśmy się powierzyli Panu. „Powierz Panu swoje sprawy, a wtedy ziszczą się
twoje zamysły”.
Nie naszą sprawą jest oceniać nasze drogi. Niewiele widzimy, nie możemy
przewidzieć przyszłości, chociaż są ludzie, którzy starają się nas omamić
i przepowiedzieć nam przyszłość. Bóg widzi całą drogę naszego życia i dlatego
mędrzec, chce nas nakłonić do zaufania Bogu. Jeśli Bogu zaufamy, to On dopomoże nam w realizacji naszych zamysłów. Jeśli w naszych planach nasze
drogi są krzywe i kręte, wtedy Pan Bóg je wyprostuje, jeśli brak na nich tego,
co istotne i ważne dla życia, wtedy On je wzbogaci swoimi darami, jeśli prowadzić będą na manowce, wtedy On je pokieruje ku właściwemu celowi, jeśli
zaś na nich panować będzie ciemność grzechu, to wtedy On je rozświetli swoim światłem prawdy i swojego słowa. Nie buntujmy się wtedy, wszak
w imieniu Pana Boga prorok mówi: „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). Pan Jezus do Piotra w czasie pożegnania ze swoimi
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uczniami, powiedział: „Co Ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz”
(J 13,7).
Pomyślmy, ile razy już w naszym życiu stało się inaczej aniżeli sobie zaplanowaliśmy! Z perspektywy czasu musimy przyznać, że lepiej jest tak jak jest,
wszak przecież mogło być gorzej.

Pan Bóg u progu nowego roku nie pozostawia nas bez wskazówek na dalszą
drogę życia. Przez starotestamentowego mędrca mówi do nas: „Każdy pyszałek jest ohydą dla Pana; z pewnością nie ujdzie on pomsty. Miłość i wierność
oczyszczają od winy, a dzięki bojaźni Pana stronimy od złego. Gdy drogi
człowieka podobają się Panu, wtedy godzi On z nim nawet jego nieprzyjaciół.
Lepiej mieć mało, lecz nabyte sprawiedliwie, niż obfitość nabytą niesprawiedliwie”.
Przez te słowa Duch Boży mówi do nas i chce nam powiedzieć, jaka droga
podoba się Panu. Droga pyszałka, zarozumialca, droga chciwca, bogacza, który nagromadził wiele dóbr dzięki niesprawiedliwemu postępowaniu, nie podoba się Panu. Taka droga prowadzi do nikąd (Ps 1,1nn). Kto kroczy po takiej
drodze, prędzej czy później nie ujdzie karze. Panu podoba się droga miłości
bliźniego i wierności Bożym przykazaniom. Miłość i wierność – naucza mędrzec – oczyszcza od winy. Miłą Bogu jest droga, na której człowiek kieruje się
bojaźnią Pańską. Wiara jest bojaźnią Pańską. Prawdziwa pobożność to bojaźń
Pańska, która ma wielką obietnicę. O jednej mówi dzisiejsze słowo: „Gdy drogi
człowieka podobają się Panu, wtedy godzi On z nim nawet jego nieprzyjaciół”.
W dzisiejszym świecie, głównie w krajach, które zrzuciły z siebie jarzmo
komunizmu, wielu ludzi wzbogaciło się na krzywdzie innych ludzi. Wielu za
wszelką cenę chce być bogatymi, i nie patrzy jakimi środkami i metodami dąży
do bogactwa. Ale my nie możemy zapomnieć o przestrodze mędrca: „Lepiej
mieć mało, lecz nabyte sprawiedliwie, niż obfitość nabytą niesprawiedliwie”.
Podobne słowa spotykamy jeszcze gdzieindziej: „Skarby zdobyte bezprawnie
nic nie pomogą, lecz sprawiedliwość ratuje od śmierci” (Prz 10,2); „Lepiej mało
z bojaźnią Pana, niż wielkie skarby z niepokojem. Lepsza jest potrawa z jarzyn,
a przy tym miłość, niż karmny wół wraz z nienawiścią” (Prz 15, 16.17). Te napomnienia, są nie tylko ostrzeżeniem przed niesprawiedliwym postępowaniem,
ale także uczą nas, jak mamy oceniać siebie i bliźnich. Miarą oceny nie może
być bogactwo, ale sprawiedliwe postępowanie. O wartości człowieka, nie decyduje jego złoto, gdzie odpoczywa, z jakich dóbr korzysta, lecz jego sprawiedliwe i uczciwe postępowanie. Człowieka należy oceniać nie według jego zamożności, lecz uczciwości, nie według jego domu, ale według jego serca. Pan
Jezus powiedział: „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
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Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani”
(Mt 5,6-9).
Jest droga, która jest najlepsza. Pan Jezus powiedział o sobie: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie” (J 14,6).
Chrystus jest drogą do Boga. Jeśli nasze drogi życia wzorowane będą na
ewangelii naszego Zbawiciela, jeśli na nich w tym roku, który jest przed nami,
w całym naszym doczesnym życiu będziemy naśladować naszego Pana, wtedy
poszczęści się nam w życiu, i chociaż może przejdą nad nimi burze, to Pan je
uciszy i z ciemności poprowadzi ku światłu, z cienia śmierci ku życiu.
„Drogą życia aż po zgon
W imię Zbawcy idźmy wszędzie;
Gdy przewodnią gwiazdą On,
Wszystko dobrem dla nas będzie.
Mroki nam rozproszy blask
Przeobfitych Jego łask.
Wszystkie troski, wszystek ból
Imię Jego nam osłodzi;
Przeciwności On , nasz Król,
W błogosławieństw zdrój przerodzi.
Jezu, święte imię Twe
Tarcza to i słońce me”. (ŚE 94,3.4)
Amen.

Wszechmogący Boże i Ojcze, dawco dobrych i doskonałych darów! Prosimy
Cię dla miłosierdzia Twego, obdarz nas błogosławionym i radosnym rokiem.
Zachowaj nas łaskawie od nieszczęść i udziel nam swego boskiego pokoju.
Wysłuchaj nas w Synu Twoim, Jezusie Chrystusie, który z Duchem Twoim
żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię twoje na całej ziemi!” (Ps 8,10)
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Hasło tygodnia:
„Ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy”.
(J 1,14b)

Czego należy być pewnym?
„A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest
w Synu jego. Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota.
To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że
macie żywot wieczny”. (1 J 5,11-13)

Na

drodze naszego życia spotykamy wielu ludzi. Jedni są otwarci, inni zamknięci w sobie. Jedni szczerzy, inni nieszczerzy, podstępni i zdradliwi. Jedni
są bojaźliwi, inni pewni siebie. Ale kim jestem ja i jaki jestem?
Każdy powinien stawiać sobie takie pytania. I tak też często się dzieje, co
nie oznacza, że nasze odpowiedzi są trafne i że Bóg ocenia nas tak, jak my siebie oceniamy. Niczego nie możemy być pewni, co nas dotyczy, co myślimy
o sobie. Nasze myśli o nas samych mogą być złudzeniem.
Czy w ogóle możemy być pewni czegokolwiek? Czy możemy powiedzieć,
że nasza wiara jest prawdziwa i podobająca się Bogu? Czy ateista może być
pewien swojej niewiary?
Ale człowiek wierzący powinien być jednak czegoś pewien. A czego powinien być pewien? Powinien być pewien tego, co uczeń Chrystusa mówi w słowach: „Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota”. To
pewność dotycząca życia w sferze społeczności z Bogiem, nie pewność swojej
wiary, ale pewność obietnicy danej wierzącym.

Życie w sferze społeczności z Bogiem jest darem samego Boga. „Żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu jego”. „Bóg tak umiłował świat, że
Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale
miał żywot wieczny” (J 3,16).
Inicjatorem naszego zbawienia jest Bóg. Bóg zawsze pierwszy wychodzi
nam na spotkanie i zawsze pierwszy wyciąga do nas swoje dłonie. Bóg stanął
na drodze Abrahama, ojca wszystkich wierzących i dał mu obietnicę, której
dziedzicami są wszyscy ufający Bogu, podobnie jak Abraham. Bóg wychodził
wielokrotnie naprzeciw swojego ludu izraelskiego, wybawiał go od wielu nieszczęść, chociaż na to nie zasługiwał. Bóg wyszedł nam naprzeciw w swoim
Synu, Jezusie Chrystusie.
Święta Bożego Narodzenia, które niedawno z łaski Bożej przeżywaliśmy,
przypomniały nam tę prawdę, głoszoną ludzkości od wieków. Narodzone
w Betlejem Dziecko – to krok Boga w naszym kierunku, to wyciągnięta dłoń
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ku nam, to zbawczy dar. Dlatego anioł zwiastował pasterzom narodzenie
Dziecka, które jest Zbawicielem: „Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość
wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam
Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym. A to będzie dla
was znakiem: Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie” (Łk 2, 10-12).
Kiedy to Dziecię dorosło i objawiło się światu jako Mąż pełen Ducha Bożego, poszło za Nim wielu, odpowiadając na wezwanie: „Pójdź za mną!” A było
to wezwanie do wiary, do przyjęcia daru zbawienia, bowiem jedynie w społeczności życia z Bogiem w Chrystusie człowiek otrzymuje to, co Bóg mu obiecał.
Ludziom czasem wydaje się, że przecież mając wolę, od nich zależy ich życie z Bogiem. Podejmując decyzję życia z Bogiem mają życie wieczne. Apostołowi Pawłowi, kiedy jeszcze należał do stronnictwa faryzeuszy, wydawało się,
że z prawa danego Izraelowi, które przestrzegał, ma zagwarantowane zbawienie. Tymczasem po objawieniu się mu Chrystusa pod Damaszkiem poznał, że
wszystko, co czynił i do czego dążył, jest „śmieciem”. Dopiero w Chrystusie
objawione mu zostało, że w Nim darowane jest prawdziwe życie. Dlatego św.
Paweł ku przestrodze zapatrzonych w swoją wiarę ludzi napisał: „Bóg według
upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie” (Flp 2,13). Mając zaś na myśli wierzących w Koryncie, modlił się: „Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę
Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie, żeście w nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie” (1 Kor 1,4.5).
Niechaj więc każdy myśli o sobie jako o obdarowanym przez Boga prawdziwym życiem. „Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma
żywota”.

Na czym opiera się ta pewność?
Nie opiera się ona na naszej wierze, lecz na zapewnieniu słowa Bożego. Kto
myśli, że pewność życia wiecznego i zbawienia można oprzeć na swojej wierze, ten usiłuje zbudować swą przyszłość na czymś, co faluje, wznosi się i upada, co nie jest stałe, co dziś jest, a jutro może pod ciosami złego rozpaść się.
Psalmista Pański wyznał : „Chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg
jest opoką serca mego i działem moim na wieki” (Ps 73,26). Apostoł Paweł pisał do Kościoła w Rzymie: „Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani
życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość,
ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła
nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”
(Rz 8,38.39). Dla psalmisty fundamentem życia w wierze był sam Bóg, dla
Wielkiego Apostoła Narodów Syn Boży, Jezus Chrystus.

54
2

2. NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU

To nie wiara daje pewność życia wiecznego, lecz Ten, na którym wiara się
opiera. To jest subtelne rozróżnienie, ale konieczne, aby nikt nie chlubił się
czymkolwiek, co jest cząstką nas, ale chlubił się Chrystusem, w którym dane są
wszystkie dary zbawienia, i aby każdy z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawował (Flp 2, 12). Ale pewność tę daje Bóg we wierze, dlatego jest ona
bardzo ważna, niezbędna, konieczna w życiu człowieka. Wiara jest odpowiedzią na Boże obietnice. Obietnice wyprzedzają wiarę, one czynią ją zasadną,
wartą pielęgnowania, umacniania i ugruntowania. Dlatego, że – jak pisze apostoł Paweł – nieodwołalne są obietnice Boże: „Bo obietnice Boże, ile ich było,
w nim znalazły swoje «Tak»; dlatego też przez niego mówimy «Amen» ku
chwale Bożej” (2 Kor 1,20). Dlatego właśnie możemy być pewni tego, co uczeń
Chrystusa mówi w swoim słowie: „Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna
Bożego, nie ma żywota”.
Kto buduje swą pewność zbawienia na Chrystusie, nie zawiedzie się, kto
buduje ją na swojej wierze, ten może się zawieść. Może się to wydaje nieprawdopodobne, wszak usprawiedliwieni jesteśmy z wiary – jak pisze apostoł Paweł – lecz pamiętajmy, że ostatecznie tym, który usprawiedliwia, jest Bóg
w Jezusie Chrystusie. Starajmy się więc codziennie pogłębiać i umacniać naszą
wiarę, aby „mieć Syna”, a w Nim życie wieczne, ale wierząc, z bojaźnią sprawować zbawienie swoje, pamiętając na słowa apostoła Pawła: „Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię: zapominając o tym, co
za mną, i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody
w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu
nas tedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy; a jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi; tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy” (Flp 3,1316).

Kiedy, gdzie i w jaki sposób możemy żyć w pewności, że kto ma Syna, ma
życie wieczne?
Św. Jan, przekazując nam prawdę o Chrystusie, że kto ma Syna, ma życie
wieczne, pisze również: „To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna
Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny”. Ta pewność, chociaż
opiera się na obietnicy, to jednak związana jest z wiarą. Jan pisze do ludzi wierzących, aby wiedzieli i pewni byli, że mają życie wieczne. Wiarą bierze się
z ręki Bożej to, co Bóg łaskawie z pominięciem naszych zasług daje w Chrystusie, swoim Synu. Przez wierze wierzący otrzymuje w Duchu Świętym pewność,
że kto ma Syna, ma życie wieczne.
Prawdziwa wiara powinna łączyć się z pewną wiedzą, znajomością prawd
Bożych, Bożych obietnic i zapewnień danych w Chrystusie. A znajomość obietnic możliwa jest dzięki czytaniu tego, co napisano o Chrystusie i naszym
zbawieniu, lub słuchaniu słów Bożych obietnic. Pośredniczącą rolę odgrywa
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słowo Boże oraz ci, którzy do głoszenia słowa żywota zostali powołani. Apostoł Paweł pisze: „Każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ale
jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego,
o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak
mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano: O, jak piękne są nogi
tych, którzy zwiastują dobre nowiny! Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie
przez Słowo Chrystusowe” (Rz 10,13-15.17). Także przekonuje nas o tym św.
Piotr: „Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez
słowo Boże, które żyje i trwa. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka
chwała jego jak kwiat trawy. Uschła trawa, i kwiat opadł, ale Słowo Pana trwa
na wieki. A jest to Słowo, które wam zostało zwiastowane” (1 P 1,23-25).
Kto ma Syna, ma życie wieczne, a z Synem związany jest ten, kto w wierze
wzrasta przez słuchanie i obcowanie ze słowem Bożym, z ewangelią o Jezusie
Chrystusie, która jest mocą Bożą ku zbawieniu wierzących. Czy jest to ewangelia o narodzeniu Chrystusa, czy ewangelia o krzyżu i zmartwychwstaniu naszego Pana, to nie ma różnicy, bo zawsze jest to ewangelia o Synu Bożym
i tkwi w niej zawsze ta sama moc zbawienia.
„Tysiąckrotnie bym ochotnie
Dla Jezusa rzucił świat,
Bo bez Niego, skarbu mego,
Urok życia dla mnie zbladł,
Ratujże mnie sam w pokusie,
Racz pocieszyć mnie, Chrystusie,
O najmilszy Jezu mój” (ŚE 810,3).
Amen.

Wszechmogący Boże i Ojcze nasz łaskawy! Chwalimy i wielbimy Cię za dar
życia wiecznego w Jezusie Chrystusie. Zachowaj nas w wierze w swojego Syna, abyśmy w wieczności wraz ze wszystkimi zbawionymi mogli oglądać
święte Twoje oblicze. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym. Amen.
„Wykrzykuj Panu, cała ziemio!
Służcie Panu z radością,
Przychodźcie przed oblicze jego z weselem!
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem!
On nas uczynił i do niego należymy,
Myśmy ludem jego i trzodą pastwiska jego.
Wejdźcie w bramy jego z dziękczynieniem,
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W przedsionki jego z pieśnią chwały!
Wysławiajcie go, błogosławcie imieniu jego!
Albowiem dobry jest Pan;
Na wieki trwa łaska jego,
A wierność jego z pokolenia w pokolenie”.
(Ps 100)
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ŚWIĘTO EPIFANII
Hasło dnia:
„Ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci”. (1 J 2,8b)

Chrystus objawieniem Ojca
„Jan świadczył o nim i głośno wołał: Ten to był, o którym powiedziałem: Ten,
który za mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja. A z jego pełni myśmy
wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, lecz Jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go”. (J 1,15-18)

Należy się cieszyć z tego, że od kilkunastu lat Święto Epifanii w naszej Ojczyźnie jest dniem wolnym od pracy. Należy się cieszyć, ale też postawić pytanie: Czy ten dzień wykorzystujemy właściwie, a więc na słuchaniu słowa
Bożego? Czy zbliżamy się w nim do Chrystusa, którego Bóg zesłał na ziemię,
abyśmy w Nim mieli zbawienie? Czy dzięki temu bliższa stanie nam się prawda, która wyrażona jest w ostatnim zdaniu ewangelii przeznaczonej przez Kościół do rozważania? „Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg,
który jest na łonie Ojca, objawił go”.
Wielu

słysząc słowa, że Bóg jest niewidzialny, i że Boga nikt nigdy nie widział, reaguje następująco: przecież Boga widział Mojżesz, bo jest napisane, że
Mojżesz rozmawiał z Bogiem „twarzą w twarz”. Mogę do tego zdania dodać
następne, że służąca Sary, Egipcjanka Hagar powiedziała: „oglądałam tutaj
tego, który mnie widzi!” (1 Mż 16,13).
W obrazowym myśleniu Starego Testamentu, zwrot „rozmawiać z Bogiem
twarzą w twarz”, lub „stać i patrzeć na Boże oblicze” znaczy: mieć z Bogiem
społeczność w sensie duchowym.
Przede wszystkim o tym, czy ktoś widział Pana Boga, czy też nie, decyduje
słowo, które kończy prolog do Ewangelii św. Jana: „Boga nikt nigdy nie widział,
lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go”. Boga widział jedynie Ten, który jest jednorodzonym Synem Bożym, bo jak wyznajemy, On
jest natury Bożej i z Boga jest zrodzony. W „Wyznaniu atanazjańskim” czytamy:
„Wiara chrześcijańska polega na tym, aby wierzyć i wyznawać, że Pan nasz
Jezus Chrystus, Syn Boży, jest Bogiem i człowiekiem. Jest Bogiem jako zrodzony z Istoty Ojca przed wiekami i jest człowiekiem jako zrodzony z istoty matki
w czasie. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, złożony z rozumnej duszy
i ludzkiego ciała, równy Ojcu według Bóstwa, mniejszy od Ojca według człowieczeństwa”. Za wittenberskim Reformatorem zaś wyznajemy: „Wierzę, że
Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg, z Ojca w wieczności zrodzony i zarazem
prawdziwy człowiek, z Marii Panny narodzony, jest moim Panem”.
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Na boskość Chrystusa aż dwukrotnie wskazuje tekst naszej ewangelii. Jest
o niej mowa w świadectwie Jana Chrzciciela: „Ten, który za mną idzie, był
przede mną, bo pierwej był niż ja” oraz w świadectwie autora czwartej ewangelii. Chrystus został w nim nazwany jednorodzonym Bogiem.
Słowa Jana Chrzciciela: „Ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja”, są świadectwem o preegzystencji Syna Bożego, a więc o tym, że
był On zawsze u Boga, albo – jak jest powiedziane gdzieindziej – był na łonie
Ojca. Te słowa są więc epifanią chwały Chrystusa. Także na wielu innych miejscach Nowego Testamentu ta prawda jest głoszona. Obok pierwszych słów
prologu do Ewangelii św. Jana, gdzie czytamy: „Na początku było SŁOWO,
a SŁOWO było u Boga, a Bogiem było SŁOWO” można między innymi wskazać
na słowa z Listu do Kolosan: „On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko
na nim jest ugruntowane, On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ
upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości” (Kol 1,1719).
Podobnie jest w przypadku świadectwa autora naszej dzisiejszej ewangelii:
„Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca,
objawił go”. Ono także objawia chwałę naszego Pana i Zbawiciela, ale mówi
jeszcze coś znacznie więcej. W słowach tego świadectwa mowa jest o Chrystusie, który nam objawił Boga. Chrystus jest więc epifanią Boga i dlatego Jezus
powiedział do tłumu: „Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał” (J 12,
45). A do swojego ucznia, Filipa, który po powołaniu świadczył o Jezusie, że
jest Mesjaszem przed Natanaelem, powiedział: „Tak długo jestem z wami i nie
poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca; jak możesz mówić:
Pokaż nam Ojca?” (J 14,9).
Kto więc patrzy na oblicze Chrystusa, patrzy na oblicze Boga, kto patrzy
w serce Chrystusa, patrzy w serce Boga, kto naśladuje Chrystusa, naśladuje
Boga. I chociaż Boga nikt nigdy nie widział, tylko Syn Boży, to jednak Chrystus – jak pięknie powiedział ks. Marcin Luter – jest obrazem ojcowskiego serca Boga. Chrystus jest obrazem Boga. „On jest obrazem Boga niewidzialnego,
pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ 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 1,15.16).
Pamiętajmy więc, że zbliżamy się do Boga, kiedy zbliżamy się do Chrystusa. To jest treść naszej wiary, to wielka tajemnica, błogosławiona wieść, zbawcza prawda. Ale jest jeszcze jedna prawda zawarta w ewangelii dzisiejszego
święta. Jest o niej mowa w słowach: „Zakon został nadany przez Mojżesza,
łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa”.
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Zakon, czyli Boże prawo zostało nadane przez Mojżesza. To nie oznacza, że
Mojżesz jest jego autorem. Starotestamentowe prawo jest Boskim prawem.
Prawo jest Boskie, a to znaczy, że dane jest przez Boga. Przekonany był o tym
starożytny Izrael przez wszystkie wieki swojego istnienia. Prawo jest Boskie,
ale dotyczy ludzi. Izrael chlubił się tym, że z ręki Boga otrzymał prawo. To, co
go wyróżnia pośród wszystkich narodów, to właśnie prawo, które jest doskonałe, bo od Boga pochodzi i przez przestrzeganie prawa, pobożny Izraelita
miał dostęp do Boga. Na cześć prawa pisano poematy. Psalmista wyraża się
o prawie następująco: „Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę, świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości. Rozkazy Pana są słuszne,
rozweselają serce, przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy” (Ps 119, 8.9).
„Łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa” – pisze ewangelista
Jan. Przyjście Chrystusa, wieść o Jego przyjściu, sam Chrystus jest ewangelią,
radosną wieścią o zbawieniu. Ewangelia ogłasza grzesznikowi łaskę Bożą,
zmiłowanie, otwarcie się Boga i Jego pochylenie się nad grzesznikiem. Dlatego
apostoł Paweł w Liście do Rzymian pisał: „Nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw
Żyda, potem Greka” (Rz 1, 16).
Kościół uczy o prawie, że jest słowem samego Pana Boga. Podobnie ewangelia jest słowem łaski Najwyższego. Prawo domaga się od człowieka bezwzględnego posłuszeństwa oraz poddania się woli Bożej. Żąda uczynków
zgodnych z wolą Boga i potępia grzesznika (por. Ga 3,10.11 ). Ewangelia zaś
zwiastuje grzesznikowi łaskę Bożą, przebaczenie, pokój z Bogiem, pojednanie
z Wszechmogącym przez Jezusa Chrystusa i w Jezusie Chrystusie, bez uczynków prawa, a jedynie dzięki krzyżowej zasłudze Syna Bożego. Prawo także
obiecuje usprawiedliwienie, ale dostąpią go jedynie ci, którzy w doskonały
sposób wypełniają wolę Bożą w nim zawartą, zarówno w formie nakazu: „to
czyń”, jak i zakazu: „tego czynić nie wolno” (por. Łk 10,28; Ga 3,12). Zbawienie
przez prawo jest więc warunkowe. Warunku tego jednak nikt nie może spełnić, gdyż wszyscy zgrzeszyli i każdy człowiek urodzony w naturalny sposób
jest grzesznikiem (Ga 3,22). Ewangelia zwiastuje bezwarunkowo łaskę Bożą
dla każdego grzesznika, który uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa. Wiary nie
można traktować jako warunku, gdyż wiara nie jest zasługą przed Panem Bogiem, lecz Bożym darem, efektem słuchania ewangelii (1 Kor 12,9; Rz 10,17).
Prawo budzi poczucie winy, lęk przed majestatem sprawiedliwego Boga.
Ewangelia zaś nakłania do pokuty, budzi wiarę, zaufanie i nowe życie w Jezusie Chrystusie. Wynika z tego, że w działaniu prawo i ewangelia są sobie przeciwne, chociaż działanie i prawa, i ewangelii służy zbawieniu człowieka. Prawo bez ewangelii nie może zbawić.

Nie jest przypadkiem, że te dwie prawdy, które Duch

Boży dzisiaj postawił
przed naszymi oczyma, głoszone są przez ewangelistę Jana na końcu prologu
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do czwartej ewangelii. Św. Jan chciał głosić chwałę Chrystusa, który jest epifanią Boga, i w którym i przez którego objawiona została zbawienna łaska Boża.
Ta fundamentalna chrześcijańska prawda, kwintesencja ewangelii, budzi nadzieję w wierzącym sercu. Jeśli Chrystus jest objawieniem Boga, to Bóg wpisał
się w naszą historię, stał się dla nas bliski i łaskawy. Możemy więc życie i nasze drogi złożyć w ręce Boga, a w Chrystusie mieć swojego najlepszego przewodnika w wierze i chrześcijańskim postępowaniu. Amen.

Boże i Panie światłości, przygotowałeś w Jezusie Chrystusie zbawienie swoje
przed obliczem wszystkich ludów, światłość, która oświeci pogan i chwałę
Twojego ludu. Spraw, aby wszyscy Cię poznali i przez Jezusa Chrystusa chwalili w doczesności i wieczności. Wysłuchaj nas przez Jezusa, Pana naszego,
który z Tobą i z Duchem Świętym, prawdziwy Bóg, żyje i króluje na wieki
wieków. Amen.
„Niech góry przyniosą ludowi pokój,
A pagórki sprawiedliwość!
Królowie Tarszysz i wysp niech przynoszą dary;
Królowie Saby i Seby niech złożą daninę!
Niech mu oddają pokłon wszyscy królowie,
Niech mu służą wszystkie narody!
Bo ocali biedaka, który woła o ratunek,
I ubogiego, który nie ma pomocy.
Niech imię jego kwitnie, póki świeci słońce!
Niech ludzie błogosławią się nim wzajemnie!
Niech sławią go wszystkie narody!
Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela”.
(Ps 72,3nn)
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Hasło dnia:
„Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi”. (Rz 8,14)

Jego nauki wyczekują wyspy
„Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza.
Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Nie będzie krzyczał
ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Trzciny nadłamanej nie dołamie ani knota gasnącego nie dogasi, ludom ogłosi prawo. Nie upadnie na duchu ani się nie złamie, dopóki nie utrwali prawa na ziemi; a jego nauki wyczekują wyspy”. (Iz 42,1-4)

W Dziejach apostolskich opisana jest historia Etiopczyka, który wracając z Jerozolimy do swojej ojczyzny, czytał Księgę proroka Izajasza. Duch Boży kazał przyłączyć się ewangeliście Filipowi do wozu Etiopczyka. Filip słysząc, że czyta
proroctwo Izajasza, zapytał go: „Czy rozumiesz to, co czytasz?” (Dz 8,30). Etiopczyk zaś odpowiedział: „Jakżebym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył?” A czytał on słowa: „Jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek milczący wobec
tego, który go strzyże, tak nie otwiera ust swoich; w poniżeniu jego wyjęty
został spod prawa, o jego rodzie któż opowie? Bo życie jego z ziemi zgładzone
zostaje”. I zapytał Filipa: „Proszę cię, o kim to prorok mówi? O sobie samym,
czy też o kim innym?” Autor Dziejów apostolskich pisze, że Filip odpowiadając
na prośbę Etiopczyka, zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie (Dz 8, 31-35), co
znaczy, że w czytanych przez Etiopczyka słowach z Księgi Izajasza jest mowa o
Jezusie, który został ukrzyżowany.
Być może, że zanim Filip przyłączył się do Etiopczyka, Etiopczyk siedząc
w wozie, czytał słowa z Księgi Izajasza, które Kościół uczynił podstawą rozważania na 1. niedzielę po Epifanii: „Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał
narodom prawo”. Możemy zapytać podobnie jak Etiopczyk: „O kim to prorok
mówi? O sobie samym, czy też o kim innym?” Odpowiedź jest ta sama, jakiej
udzielił Filip pobożnemu eunuchowi z Etiopii. Prorok mówi o Mesjaszu, którego Bóg nazywa swoim sługą. Ale jak łatwo jest rozpoznać w słowach z Księgi
Izajasza z 53 rozdziału ukrzyżowanego Chrystusa, tak trudniej jest rozpoznać
Go w słowach, stanowiących tekst naszego niedzielnego rozważania.

Że Chrystus był sługą Bożym, posłanym przez Boga, jest oczywiste. Nie potrzebują też wyjaśnienia słowa: „którego popieram, mój wybrany, którego
ukochała moja dusza”. Ale dlaczego Bóg przez usta proroka mówi, że On
ogłosi narodom prawo?
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Ewangelista Marek pisze, że Jezus rozpoczął swoją działalność od wezwania: „Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się
i wierzcie ewangelii” (Mk 1,15). Czy wezwanie do upamiętania i wiary można
nazwać prawem? Czy ewangelia, którą głosił Jezus jest prawem, które ma zastąpić stare prawo, które nadał Mojżesz ludowi izraelskiemu? Czy Jezus Chrystus jest nowym prawodawcą?
Można postawić jeszcze wiele innych pytań, chociażby takie, które w świetle nauczania apostoła Pawła są oczywiste i bardzo ważne: Jak ma się do słów
proroka o słudze Pana, który ma ogłosić narodom prawo, nauka św. Pawła, że
Chrystus uwolnił nas od mocy prawa i grzechu? Co należy w świetle słów
Wielkiego Apostoła: „Końcem prawa jest Chrystus” (Rz 10,4) myśleć o słowach
z Księgi Izajasza, w których mowa, że Mesjasz ogłosi narodom prawo?
Wyczuwamy napięcie między proroctwem o słudze Pana a postawą Jezusa
Chrystusa i nauczaniem apostoła Pawła. Czy sprzeczność jest oczywista, czy
tylko pozorna? Jakakolwiek by ona była, nie powinno nas to zniechęcać do
szukania odpowiedzi na powyżej postawione pytania. Chodzi przecież o zrozumienie Pisma Świętego, o uświadomienie sobie treści woli Bożej względem
nas, o nasze życie z Bogiem i przed Bogiem.
W Ewangelii św. Mateusza znajduje się dość obszerna mowa Jezusa, która
została wygłoszona na pewnej górze. Przywykło się ten fragment Ewangelii św.
Mateusza nazywać kazaniem na górze (Mt 5 – 7). Jezus mówił w nim o tym, jak
należy się modlić, jak pościć, że nie należy się obnosić ze swoją pobożnością,
że nie należy gromadzić sobie skarbów na ziemi. Jezus w kazaniu na górze
zniósł także stare zwyczajowe prawo zemsty, które wyrażane było w słowach:
oko za oko, ząb za ząb. Odniósł się także do niektórych przykazań, dokonując
ich reinterpretacji. Ale czy to oznacza, że Jezus jest nowym Mojżeszem i nowym prawodawcą? Chociaż w Nowym Testamencie występują słowa porównujące Chrystusa do Mojżesza, to jednak Jezus nie jest nowym prawodawcą,
ewangelia nie jest nowym prawem, a góra na której Jezus wygłosił swoje kazanie nie jest nowym Synajem. Stwierdzając to, widzimy, że jeszcze bardziej
rośnie napięcie między słowami z proroctwa Izajasza a tym, czym jest ewangelia. Ale nadal pytamy, czy jest ono rzeczywiste, czy też tylko pozorne.

W czasach Pana Jezusa wokół prawa Mojżeszowego narosła kazuistyka, którą
Jezus nazwał nauką starszych. Utrudniała ona życie, czasem zaciemniała jasność Bożych żądań, zawartych w prawie Mojżesza. Jezus krytykował naukę
starszych, mówiąc: „Unieważniacie słowo Boże przez swoją naukę, którą
przekazujecie dalej; i wiele tym podobnych rzeczy czynicie” (Mk 7,13). Ale
i niektórzy uczeni w Piśmie dostrzegali bezsensowność mnożenia przepisów
prawnych i dlatego zastanawiali się, czy jest jakieś przykazanie, w którym całe
prawo i nauczanie starszych się streszcza.
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Pewnego razu przyszedł do Pana Jezusa uczony w Piśmie, znawca prawa
i zapytał Go: „Nauczycielu, które przykazanie jest największe?” (Mt 22,36).
Jezus na pytanie znawcy prawa opowiedział: „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. Na tych dwóch przykazaniach opiera się
cały zakon i prorocy” (Mt 22,37-40).
Pan Jezus był głęboko przekonany, że wszystko, co człowiek czyni, dzieje
się przed Bogiem, znającym zamiary ludzkiego serca. W rozumieniu Jezusa
także wszystko, co człowiek czyni w swoim życiu dobrego, jest jego powinnością i nie może być pojmowane jako zasługa (Łk 17,10). Miłość bliźniego jest
odpowiedzią na miłość Bożą, która objawia się jako opatrznościowe czuwanie
nad człowiekiem (Mt 6,24-34) oraz w odpuszczeniu grzechów. Jezus połączył
z sobą dwa przykazania miłości: miłości Boga i miłości bliźniego, występujące
w Starym Testamencie oddzielnie w jedno przykazanie, bowiem miłość bliźniego jest odpowiedzią na miłość Bożą i świadectwem naszej miłości do Boga
przed ludźmi. Że miłość bliźniego jest odpowiedzią na miłość Boga do człowieka, chyba najwymowniej wskazuje przypowieść Jezusa o niemiłosiernym
słudze (Mt 18,23-35). Sługa, któremu wielki dług darowano, jest negatywnym
przykładem, ale oczywiste jest to, że Jezus w przypowieści o niemiłosiernym
słudze, domaga się okazywania miłości bliźniemu w imię miłości Boga do
człowieka, który jest i będzie zawsze dłużnikiem Najwyższego. Ogromna różnica między darowanym długiem niemiłosiernemu słudze przez króla
w przypowieści Jezusa a długiem współsługi, wskazuje na wielkość miłości
Bożej i potrzebę ciągłego doskonalenia się w okazywaniu miłości bliźniemu.
Przykazanie miłości do bliźniego nie może jednak funkcjonować samodzielnie. Wskazują na to słowa Jezusa: „A drugie podobne temu”. Dopiero
miłość do Boga gwarantuje ową bezinteresowność, której często brak ludzkiej
miłości. Dopiero ona umożliwia owe przezwyciężenie samego siebie, z którego
płyną najskrytsze i największe czyny miłości. To Bóg sprawia, że drugi człowiek staje się w Jezusowym tego słowa znaczeniu naszym bliźnim. Bez miłości
do Boga, nasza miłość do bliźniego w niejednym wypadku jest tylko faryzejską
pozą, złudzeniem i szukaniem chwały od ludzi na tym świecie.
Jezus dał nam więc pogłębioną interpretację przykazania miłości do bliźniego. Dlatego ewangelista Jan pisze, że Jezus dał uczniom swoim nowe przykazanie, bowiem Jezus powiedział: „Nowe przykazanie daję wam, abyście się
wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną
mieć będziecie” (J 13, 34.35).
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Ale to nie jest tylko przykazanie dla uczniów Jezusa, dla nas, którzy zostaliśmy powołani, aby naśladować naszego Pana i Zbawiciela, ale także dla narodów, a więc uniwersalne przykazanie, które zmienia serca, nastawienie ludzi
do ludzi, zmienia i przeobraża świat. Gdyby to przykazanie przestrzegano, nie
byłoby waśni między ludźmi, nie byłoby bandytyzmu, zabójstw i gwałtów, nie
byłoby porachunków między kibicami i zwolennikami tych, czy innych klubów, nie byłoby biedy, bo wtedy ludzie by sobie pomagali. Nie byłoby tyle
jadu i nienawiści w słowach polityków. Przekuto by miecze na lemiesze – jak
pisze prorok Pański – i nie byłoby wojen, porachunków plemiennych i religijnych.
Prorok Pański pisze, że nauki sługi Bożego oczekują wyspy, a więc w sercach ludzi zaszczepiona jest tęsknota za życiem w pokoju i w miłości, tylko, że
zawsze znajdą się ludzie, którzy podepczą przykazanie miłości, to doskonałe
prawo wolności, jak nazywa je św. Jakub. Niewielki grzech może zniweczyć
wielkie dzieło, jak przysłowiowa łyżka dziegciu popsuć może całą beczkę
miodu. Św. Jakub bowiem napisał: „Ktokolwiek zachowa cały zakon, a uchybi
w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Bo Ten, który powiedział: Nie cudzołóż, powiedział też: Nie zabijaj; jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz,
jesteś przestępcą zakonu” (Jk 2,10.11).
Św. Jakub nazywa też przykazanie miłości, królewskim przykazaniem –
„Jeśli jednak wypełniacie zgodnie z Pismem królewskie przykazanie: Będziesz
miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie” (Jk 2,8). Jeśli każdy człowiek, jeśli każde społeczeństwo przestrzegać będzie tego uniwersalnego przykazania miłości, królewskiego prawa, a więc jeśli podporządkują się
jemu ludzie, jak swojemu władcy, wtedy świat stanie się inny, lepszy, a nasze
życie spokojniejsze i bardziej owocne. Amen.

Panie, Boże Wszechmogący, Ojcze wielkiego miłosierdzia! Wielbimy Cię, bo
objawiłeś zbawienną wolę swoją w umiłowanym Synu swoim, Jezusie Chrystusie. Dopomóż nam przez Ducha Świętego przemienić się przez odnowienie
umysłu i w składaniu Tobie żywej i świętej ofiary z naszego życia. Wysłuchaj
nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, prawdziwy
Bóg, żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
„Będę opiewał zawsze dzieła łaski Pana!
Ustami swymi będę głosił przez wszystkie pokolenia wierność twoją.
Rzekłeś bowiem: Łaska trwać będzie na wieki.
Jak niebiosa utwierdziłeś wierność swoją.
Zawarłem przymierze z wybrańcem swoim,
Przysiągłem Dawidowi, słudze swemu:
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Na wieki utwierdzę potomstwo twoje
I tron twój zbuduję po wszystkie pokolenia.
On wzywać mnie będzie: Tyś Ojcem moim,
Bogiem moim i skałą zbawienia mego.
Ja zaś uczynię go pierworodnym,
Najwyższym wśród królów ziemi.
Na wieki zachowam dla niego łaskę swoją,
A przymierze moje z nim nie wzruszy się.
I utrwalę na wieki ród jego,
A tron jego jak dni niebios”.
(Ps 89,2-5.27-30)
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Hasło tygodnia:
„Z jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską”. (J 1,16)

O świadectwie
„Ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub
mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. Albowiem uznałem za właściwe nic
innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego.
I przybyłem do was w słabości i w lęku, i w wielkiej trwodze, a mowa moja
i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości,
lecz objawiały się w nich Duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata ani władców tego świata, którzy giną; ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku
chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko
nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha;
gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże”. (1 Kor 2,1-10)

Różne są kryteria oceny rzeczy, które nas otaczają oraz sytuacji, w których znajdujemy się w życiu. Każda nasza ocena jest subiektywna, ograniczona, fragmentaryczna. Od przyjętych kryteriów w dużej mierze zależą nasze oceny. Co
dla jednego jest piękne lub dobre, czasem dla kogoś innego może być brzydkie
i złe. Rozumienie rzeczy zależy od naszej wiedzy, czasem doświadczeń i emocji.
Także różne sprawy podlegają naszej ocenie. Niewątpliwie ludzkiej ocenie
podlega także zwiastowanie słowa Bożego. W ocenie tej nie tyle chodzi o treść
zwiastowania, ile raczej o sposób przekazu objawionej prawdy Bożej. Ale nie
tylko człowiek XXI wieku odnosi się krytycznie do kościelnego zwiastowana.
Już na samym początku chrześcijaństwa, apostoł Paweł spotkał się ze zdecydowaną – chociaż niesłuszną – krytyką i oceną niemalże wszystkich przejawów
jego apostolskiej pracy. Szczególnie miało to miejsce w wielkim, kosmopolitycznym mieście, jakim był Korynt w Grecji.
Apostoł Paweł uważał, że nie tylko ma prawo do obrony, ale że z mocy
swojego powołania ma obowiązek wskazać na właściwe kryteria oceny sługi
Bożego i jego zwiastowania. Według św. Pawła, nie może mieć miejsca jakakolwiek, daleko idąca, subiektywna ocena składanego świadectwa o Chrystusie przez sługi ewangelii.
Na

pierwszy plan zostały wysunięte przez Wielkiego Apostoła negatywne
kryteria oceny. „Gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wynio67
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słością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże” – pisze apostoł.
Wyniosła i pełna ludzkiej mądrości mowa, znajdowała uznanie u wielu chrześcijan mieszkających w Koryncie. Ale zwiastowanie apostoła Pawła, jak sam
apostoł pisze, nie było ani wyniosłe, ani też nie zawierało ludzkiej mądrości.
Dlatego wielu Koryntian pogardzało apostołem Pawłem i opowiadało się za
Apollosem, który przez pewien czas także głosił ewangelię w Koryncie.
O wartości zwiastowania nie decyduje zawarta w nim mądrość ani też egzaltowana wyniosłość mówcy. Dotyczy to nie tylko niedzielnego kazania, ale
wszelkiego świadectwa o Jezusie Chrystusie, niezależnie od tego, gdzie i kiedy
jest ono składane, czy podczas ewangelizacji, czy też w gronie przyjaciół,
w domu, przy stole. Dotyczy to świadectwa tych, którzy zostali powołani do
zwiastowania słowa Bożego, jak i wszystkich ochrzczonych, którym powierzony
jest dar ewangelii, aby o nim składali świadectwo przez słowa i czyny.
Ktokolwiek składa świadectwo o Panu Bogu, o Jego zbawczych czynach w
Jezusie Chrystusie, ten nie może zapomnieć, że przy tej okazji nie wolno nikomu zwiastować ludzkiej mądrości, naszych spraw, małych i wielkich, chociażby były one zwiastowane pod szatą słowa Bożego, a były przykrywką dla
naszej pobożności. I nikt też nie śmie z lekceważeniem traktować tych, którym
zwiastowane jest słowo Boże. Gdy tak się dzieje, to w oczach Bożych takie
świadectwo posiada niewielką wartość.
Zwiastujący słowo Boże, chociaż jest szafarzem tajemnic Bożych, nie stoi
ponad ludem Bożym, lecz pośród niego. Jest sługą Chrystusa i Jemu jedynie
podlega. Dlatego apostoł Paweł był świadomy swojego miejsca w Kościele. Nie
pozwolił, aby nim pogardzano, ale też w jego zwiastowaniu nie można dopatrzyć się żadnej wyniosłości. „Przybyłem do was w słabości i w lęku, i w wielkiej trwodze” – pisze Wielki Apostoł.

Powyższe kryteria oceny nie mogą być jednak jedynymi. Jeśli nazwaliśmy je
negatywnymi, to te, o których chcemy teraz mówić za św. Pawłem, należy nazwać pozytywnymi kryteriami oceny zwiastowania o Bogu. „Zwiastowanie
moje nie było głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały
się w nich Duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej,
lecz na mocy Bożej” – pisze apostoł Paweł. Apostoł nie mówi w tych słowach
w jaki sposób Duch Boży i moc Boża objawiały się w jego świadectwie
o Jezusie Chrystusie. A chociaż – przypomina Koryntianom – było ono składane w nieprzekonywujących słowach, to jednak budziło i umacniało wiarę i poznanie prawdy, a także bogobojne i sprawiedliwe życie. Kryterium oceny
zwiastowania w Kościele są więc owoce życia tych, do których to zwiastowanie jest skierowane.
Najczęściej moc Boża objawia się w słabości. Duch Boży budzi wiarę w sercach, niezależnie od mądrości mowy. Działa zawsze suwerennie, niezależnie
68
2

2. NIEDZIELA PO ŚWIĘCIE EPIFANII

od naszych uzdolnień. Ewangelia sama w sobie „jest mocą Bożą ku zbawieniu
każdego, kto wierzy” (Rz 1,16). A treścią ewangelii jest Chrystus. Dlatego apostoł Paweł pisał do Koryntian: „Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie
umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego”.
Oto fundamentalne kryteria oceny wszelkiego świadectwa, które składamy
wobec bliźnich. Jeśli świadectwo budzi wiarę, wtedy niezależnie od słów, których używamy, jest świadectwem, w którym działa Duch Boży. A świadectwo,
poprzez które działa Duch Boży, to świadectwo o Jezusie Chrystusie, o ukrzyżowanym i zmartwychwstałym naszym Panu. Chrystus i tylko Chrystus, poza
Nim nikt inny, powinien być treścią chrześcijańskiego zwiastowania. Nikt i nic
nie może zająć Jego miejsca, żaden człowiek, chociażby najbardziej pobożny,
przez nas uważany za świętego ani też żadna sprawa, dobre uczynki, odpusty
itp. Kazanie naszych reformatorów Kościoła budziło wiarę, poruszało sumienia nie dlatego, że głoszone było w wyniosłości mowy, a treścią jego była
ludzka moralność i pobożność oparta na mniemaniu o możliwościach i duchowej sile człowieka, ale że w jego centrum znajdował się ukrzyżowany
Chrystus. I nikt lepiej niż apostoł Paweł nie wyjaśnia, dlaczego Chrystus powinien być treścią naszego świadectwa. Pisze bowiem: „On jest Głową Ciała,
Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim
był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała
pełnia boskości i żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego” (Kol 1,
18-20).
Gdy to słowo rozbrzmiewa, stajemy wobec największej tajemnicy, która
zakryta była przed wielkimi i mądrymi tego świata, a objawiona została i ciągle na nowo jest odkrywana przez tych, którzy głoszą Ukrzyżowanego tym,
którzy świadectwo o Ukrzyżowanym przyjmują z pokorą serca, wiarą i miłością. To o tej tajemnicy zbawienia myśli apostoł, gdy pisze: „Czego oko nie
widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują”. Ale jeśli Chrystus powinien być centrum
wszelkiego świadectwa w Kościele, to właściwie najważniejszym, wręcz jedynie miarodajnym kryterium oceny zwiastowania i świadectwa musi być
ukrzyżowany Chrystus. Jeśli więc w świadectwie i zwiastowaniu w centrum
nie znajduje się ukrzyżowany Pan, to chociażby było ono perłą pod względem
budowy i przekazu, w oczach Bożych jest wymłóconą słomą. Jeśli zaś w zwiastowaniu w centrum stoi Chrystus i Jego krzyż, chociażby było ono niezbyt
pięknie wypowiedziane, to jest ono w oczach Bożych perłą, o którą należy zabiegać. Dlatego nasz Reformator powiedział, że „teologiem godnym tego
imienia nie jest ten, kto niepoznawalne w Bogu (2 Mż 33,23) chwyta rozumem
przez rzeczy stworzone, ale ten, kto poznawalne w Bogu i plecy Boże pojmuje
przez cierpienie i krzyż”. Nie chcę jednak przez to powiedzieć, że wolno nam
głosić słowo Boże niedbale i że wolno nam lekceważyć sobie wszelkie prawa
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gramatyki i retoryki, wszak – chociaż Duch Boży działa nieraz w słabości
ludzkiej mowy – to jednak nie takiej, która jest oczywistym świadectwem lenistwa i nieuctwa głoszącego słowo Boże. Duch Boży jest suwerenny i nie wolno
nam Go kusić, będąc przekonanym, że oto na ambonie, na nasze życzenie nagle nas On oświeci.
Zastanówmy się jakie jest nasze świadectwo? Czego ono dotyczy? Czy zawsze składamy świadectwo o Chrystusie? Czy nie jest to świadectwo o nas samych, naszej domniemanej wierze, miłości i pobożności? Czy czasem nie za
często mówimy o grzechach naszych bliźnich, o własnych zaś zapominając? To
są pytania, które nigdy nie powinny zostać usunięte sprzed naszych oczu. A
także zawsze w pamięci powinniśmy mieć słowa apostoła Pawła: „Albowiem
uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa
Chrystusa i to ukrzyżowanego”. Ale dlatego też, że całe życie nasze winno być
świadectwem, przeto zawsze się módlmy:
„Swój wierny obraz, Panie,
Głęboko w duszę wpój,
Bym wyznać mógł z radością,
Że kształt przyjąłem Twój”. (ŚE 818,1)
Amen.

Wszechmogący Boże, łaskawy Panie! Uwielbiamy i chwalimy Cię, gdyż objawiłeś nam chwałę Syna swojego i przez Niego wzywasz nas do życia doskonałego i świętego. Spraw, abyśmy się zawsze trzymali dobrego i miłością braterską i siostrzaną jedni drugich obdarzali. Racz wysłuchać nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen.
„Wysławiajcie Pana, wzywajcie imienia jego, głoście narodom czyny jego!
Śpiewajcie mu, grajcie mu, opowiadajcie o wszystkich cudach jego!
Chlubcie się imieniem jego świętym,
Niech raduje się serce szukających Pana!
Szukajcie Pana i mocy jego, szukajcie zawsze oblicza jego!
Pamiętajcie o cudach, które uczynił, o znakach i wyrokach ust jego.
Wy, potomkowie Abrahama, sługi jego,
Synowie Jakuba, wybrańcy jego!
On jest Panem, Bogiem waszym, prawa jego na całej ziemi.
Pamięta wiecznie o przymierzu swoim,
O słowie, które dał tysiącznym pokoleniom” (Ps 105,1-8)
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Hasło tygodnia:
„Przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa, i zasiądą w Królestwie Bożym”. (Łk 13,29)

Pytanie o przynależność do ludu Bożego
„Gdy wszedł do Kafarnaum, podszedł do niego setnik i prosił go: Panie, sługa
mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. I Jezus rzekł do niego: Przyjdę
i uzdrowię go. A odpowiadając, setnik powiedział: Panie, nie jestem godzien,
abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz jedynie słowo, a będzie uzdrowiony
mój sługa. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam też pod sobą
żołnierzy. I mówię temu: Idź, a idzie; innemu zaś: Przyjdź, a przychodzi, i słudze swemu: Zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i zwrócił się do
tych, którzy szli za nim: Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. A mówię wam, że wielu przyjdzie ze Wschodu i z Zachodu, i usiądą do stołu z Abrahamem i z Izaakiem, i z Jakubem w Królestwie
Niebieskim. Synowie Królestwa zaś będą wrzuceni do ciemności zewnętrznej,
tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I rzekł Jezus do setnika: Idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie! I został uzdrowiony sługa w tamtej godzinie”. (Mt 8,5-13)

Od ponad stu lat na przełomie drugiej i trzeciej dekady stycznia obchodzony
jest w Kościele chrześcijańskim tydzień modlitwy o jedność chrześcijan. Wyznawcy Jezusa Chrystusa, należący do różnych widzialnych Kościołów, chcą
być posłuszni swojemu Panu i modlić się o jedność, zgodnie z Jego słowami:
„…by wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w Tobie, aby i oni w nas
byli jedno, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Obdarowałem ich chwałą,
którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my stanowimy jedno” (J 17,21.22). Modląc
się o jedność Kościoła, wielu zastanawia się, czym jest w istocie Kościół chrześcijański i na czym polega jego jedność.
Pomińmy dyskusję na temat istoty jedności Chrystusowego Kościoła, a raczej zastanówmy się nad pośrednio wypływającym z ewangelii pytaniem: Co
decyduje o naszej przynależności do Kościoła Bożego i kiedy możemy mówić
o naszej przynależności do ludu Bożego?
Powyższego pytania nigdy nie należy bagatelizować ani na płaszczyźnie teologicznej, ani też w perspektywie codziennego życia chrześcijańskiego. Domaga się takiej postawy wola naszego Pana Jezusa Chrystusa, wyrażona w arcykapłańskiej modlitwie. Zdaje się, że odpowiedź na nie zawarta jest przede
wszystkim w słowach Jezusa, które wypowiedział do zgromadzonego tłumu
po rozmowie z rzymskim setnikiem: „A mówię wam, że wielu przyjdzie ze
Wschodu i z Zachodu, i usiądą do stołu z Abrahamem i z Izaakiem, i z Jaku-
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bem w Królestwie Niebieskim. Synowie Królestwa zaś będą wrzuceni do ciemności zewnętrznej, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”.
Żydzi wierzyli, że gdy przyjdzie oczekiwany Mesjasz, wtedy Bóg przez
Niego odbuduje Królestwo Izraelowi i nastaną nowe czasy, w których ciemiężeni potomkowie Abrahama zatriumfują nad swoimi wrogami. Zajaśnieje
wówczas chwała Syjonu i całego ludu wybranego. Lud Boży zasiądzie przy
jednym stole z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem, społeczność stołu bowiem
była wówczas pojmowana jako społeczność oczekujących zbawienia bądź
zbawionych. Wspólna wieczerza była symbolem Królestwa Bożego. A więc
kiedy przyjdzie Mesjasz, najwierniejsi z wiernych będą blisko Niego, dawni
zaś ciemiężyciele będą odrzuceni, poniżeni, wezwani do usługiwania narodowi szczycącemu się Bożym wybraniem.
Pan Jezus rozwiał te utopijne przekonania. Razem z Abrahamem, Izaakiem
i Jakubem zasiądzie wielu, którzy przyjdą z zachodu i wschodu, wielu nie należących do ludzi szczycących się więzami krwi z patriarchą Abrahamem. Wielu
zaś potomków Abrahama zostanie odrzuconych. O przynależności do Królestwa Bożego, ludu Boga, nie zadecyduje przynależność narodowa. Nacjonalistyczne idee nie mają nic wspólnego z ponadczasową ideą ludu Bożego.
Co więc decyduje o przynależności do ludu Bożego?
Bardziej dokładną odpowiedź na to pytanie daje nam dialog, jaki prowadził
Jezus z setnikiem rzymskim z Kafarnaum, który przyszedł prosić Pana o uzdrowienie swojego sługi. Sam fakt, że setnik, obywatel rzymski, troszczy się
o zdrowie swojego sługi, niewolnika, jest czymś niespotykanym i wyjątkowym. Zapewne niewielu było wówczas ludzi, których serce napełnione było
troską o kogoś, kto stał znacznie niżej w hierarchii społecznej. Niewolnik był w
czasach Jezusa traktowany jako przedmiot, narzędzie. Właściciel niewolnika
był w świecie cywilizacji rzymskiej suwerennym panem życia i śmierci swojego sługi.
Setnik z Kafarnaum zasługuje na miano człowieka. Zapewne nie podzielał
on przekonań większości na temat niewolnictwa. Posiadał serce współczujące
i postanowił ratować swojego sługę. Pośpieszył do Jezusa, który zasłynął
w swojej ojczyźnie jako cudotwórca, i prosił Go o pomoc. Ewangelista Łukasz,
opisujący także to wydarzenie, dodaje, że setnik również z szacunkiem odnosił
się do mieszkańców Kafarnaum. Wybudował im nawet synagogę.
Pan Jezus o tym wszystkim wiedział, gdyż nie było dla Niego żadnej tajemnicy. Sam przecież bardzo często przebywał w Kafarnaum i rozmawiał
z jego mieszkańcami. Gotowy więc był nie tylko wysłuchać setnika rzymskiego, ale także spełnić to, o co prosił. Na prośbę setnika odpowiedział więc
Pan Jezus: „Pójdę i uzdrowię go”. Lecz setnik nie chciał trudzić Mistrza, dlatego powiedział do Niego: „Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój
dach, ale powiedz jedynie słowo, a będzie uzdrowiony mój sługa. Bo i ja je72
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stem człowiekiem podległym władzy i mam też pod sobą żołnierzy. I mówię
temu: Idź, a idzie; innemu zaś: Przyjdź, a przychodzi, i słudze swemu: Zrób to,
a robi”.
Słowa setnika są wyrazem wielkiej wiary. Miał on odwagę prosić Jezusa
o pomoc, ale zarazem wiedział, że jest niegodzien gościć Go pod swoim dachem, być może nawet, że nie jest wart wysłuchania. Taka postawa wiąże się
zawsze z wielką pokorą i wiarą. Setnik zdawał sobie sprawę, że Jezus wszystko może i że jest innym lekarzem aniżeli ci, z którymi spotykał się na co dzień.
Cokolwiek powie, stanie się. Przekonany więc był, że jeśli tylko Pan zechce
i wypowie słowo, wtedy sługa zostanie uzdrowiony.
Gdybyśmy teraz mieli zdefiniować wiarę setnika, to należałoby przede
wszystkim powiedzieć, że była pewnością tego, czego się spodziewała. Tak też
wiarę opisał autor Listu do Hebrajczyków: „Wiara jest pewnością tego, czego się
spodziewamy, przekonaniem o tym, czego nie widzimy” (Hbr 11, 1).
Zadziwiająca była wiara setnika. Dlatego Pan Jezus zwrócił na nią uwagę
swoim słuchaczom: „Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary”. I dodał: „A mówię wam, że wielu przyjdzie ze
Wschodu i z Zachodu, i usiądą do stołu z Abrahamem i z Izaakiem, i z Jakubem w Królestwie Niebieskim. Synowie Królestwa zaś będą wrzuceni do
ciemności zewnętrznej, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”.
Sądzę, że możemy teraz odpowiedzieć na pytanie, które postawiliśmy na
początku naszego rozważania: Co decyduje o przynależności do ludu Bożego?
Odpowiedź na nie jest jednoznaczna: wiara i nic więcej. A więc o przynależności naszej do ludu Bożego nie decyduje nasze pochodzenie, narodowość, kolor
skóry, wykonywany zawód, nawet nasza formalna przynależność do tej czy
innej parafii, ale tylko i wyłącznie nasza wiara w Jezusa, jako Pana i Chrystusa.
Wiara jest więzią łączącą nas z Bogiem. Bez wiary nie można podobać się Bogu
(Hbr 11,6).
Na podstawie słowa Bożego wypowiadamy nasze zdanie, że o przynależności do ludu Bożego decyduje wiara. Ale na podstawie tego słowa też powiadamy, że nie może to być wiara martwa, bez owoców Ducha Świętego.
A więc wszelkie zaniedbania – ospałość, gnuśność, brak zdecydowanego działania na rzecz bliźnich – odgradzają nas od społeczności ludu Bożego. Wiara,
która nas spaja w jedno, to wiara ufająca, ale też czynna w miłości (Ga 5,6). Nie
może też być to wiara, którą się będziemy pysznili i uważali się dzięki niej za
lepszych. Nie może ona wznosić murów między nami a bliźnimi.
Boże dzieci powinny wiedzieć, że jedyna droga, która prowadzi przed oblicze Boże, to Chrystus, wszak On powiedział: „Ja jestem drogą” (J 14,6). Chrystus jest też jedynym pośrednikiem między nami a Bogiem. Apostoł napisał:
„Jeden jest Bóg, także jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek
Chrystus Jezus” (1 Tm 2,5).
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Nie ma innej drogi i pośrednictwa. Wyłącznie w Jezusie Chrystusie jest jedność wszystkich chrześcijan. Tylko wiara w Chrystusa, jako Syna Bożego i Zbawiciela, otwiera nam dostęp do stołu Abrahama, Izaaka i Jakuba, przy którym
zasiądą narody odnowione i utwierdzone w wierze.

Uczmy się tej wiary od ks. Marcina Lutra: „Wierzę, że na ziemi istnieje święta
gromadka ludzi i zbór prawdziwie świętych, którego jedyną głową jest Chrystus; zgromadzony przez Ducha Świętego, trwa on w jednej wierze, myśli
i przekonaniu, obdarzony różnymi darami, lecz zgodny w miłości, bez podziałów i rozdarcia. I ja jestem jego cząstką i członkiem, współuczestnikiem, mającym udział we wszystkich dobrach, jakie posiada, wprowadzony i wcielony
do niego przez Ducha Świętego przez to, iż słuchałem i nadal słucham słowa
Bożego, które otwiera wstęp do niego”.
Modlitwa o jedność chrześcijan, to modlitwa chrześcijan o jedną wiarę
w Chrystusa, naszego Pana, Zbawiciela i Pośrednika, wiarę, która jest zaufaniem Bogu i pewnością tego, co zostało nam przyobiecane.
„Toruj, Jezu, sam, drogę życia nam!
My gdy wodzem Cię ujrzymy,
Śladem Twoim podążymy;
Wskaż do niebios bram
Wąską ścieżkę nam!” (ŚE 758,1).
Amen.

Boże miłosierny, spraw, abyśmy nieustannie wzrastali w wierze i poznaniu
Twojej dobroci, gdyż Twoje słowo mówi, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie.
Nie jesteśmy sprawiedliwi, ponieważ ciągle grzeszymy i zasługujemy jedynie
na Twój gniew. Ale Ty, Boże łaskawy, uznajesz nas za sprawiedliwych przez
wiarę, dzięki zasłudze krzyżowej swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przyoblekłeś nas w sprawiedliwość Chrystusa, abyś był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym grzesznika. Amen.
„Nakłoń, Panie, ucha swego!
Wysłuchaj mnie, bom ubogi i nędzny!
Zachowaj duszę moją, bom jest pobożny!
Wybaw, Boże mój, sługę swego, który ufa tobie!
Zmiłuj się nade mną, Panie,
Bo codziennie wołam do ciebie!
Rozwesel duszę sługi swego,
Bo do ciebie, Panie, duszę mą podnoszę!
Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i przebaczasz,
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I jesteś wielce łaskawy dla wszystkich, którzy cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwy mojej
I zważ na głośne błaganie moje!
W dniu mej niedoli wzywam cię,
Bo mię wysłuchujesz.
Nie ma równego tobie między bogami, Panie,
I nie ma takiego dzieła, jak twoje”.
(Ps 86,1.2.5-8)
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OSTATNIA NIEDZIELA PO ŚWIĘCIE EPIFANII
Hasło tygodnia:
„Nad tobą zabłyśnie Pan, a jego chwała ukaże się nad tobą”. (Iz 60,2)

Przekazał im wszystko to, co Pan powiedział
„A gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj, mając w ręku dwie tablice Świadectwa,
nie wiedział Mojżesz, gdy zstępował z góry, że skóra na twarzy jego promieniała od rozmowy z Panem. A gdy Aaron i wszyscy synowie izraelscy ujrzeli Mojżesza, spostrzegli, że skóra na twarzy jego promieniała, i bali się przystąpić do
niego. Gdy zaś Mojżesz ich przywołał, zwrócili się Aaron i wszyscy przywódcy
zboru do niego, a Mojżesz rozmawiał z nimi. Potem przystąpili wszyscy synowie izraelscy, a on przekazał im wszystko to, co Pan rzekł do niego na górze Synaj. A gdy Mojżesz przestał z nimi rozmawiać, włożył zasłonę na swoje oblicze.
Ilekroć szedł Mojżesz przed oblicze Pana, by z nim rozmawiać, zdejmował zasłonę aż do swego wyjścia, a gdy wyszedł, mówił do synów izraelskich wszystko, co mu nakazano. A gdy synowie izraelscy patrzyli na twarz Mojżesza, a skóra na twarzy Mojżesza promieniała, Mojżesz nakładał z powrotem zasłonę na
swoją twarz, aż do czasu, gdy odchodził, by rozmawiać z nim”. (2 Mż 34,29-35)

Ewangelia ostatniej niedzieli po Święcie Epifanii prowadzi nas na górę Przemienienia Pańskiego. Mówi o niezwykłym wydarzeniu, którego świadkami
byli trzej uczniowie Pana Jezusa − Piotr, Jakub i Jan. Na górze, którą od tamtego
wydarzenia nazywamy górą Przemienienia Pańskiego, przemieniło się oblicze
naszego Pana. Jaśniało ono jak Słońce. Uczniowie ujrzeli to, co dotychczas było
dla ich oczu ukryte, boskość ich Nauczyciela. Cielesność Syna Bożego, SŁOWA,
które było u Boga i było Bogiem (J 1,1), od chwili wcielenia była zasłoną, za
którą ukrywała się Jego chwała.
Słowa biblijne, które przeznaczone zostały przez Kościół do rozważania
i zbudowania we wierze, również prowadzą na górę, na której Mojżesz rozmawiał z Bogiem. Mówią one również o niezwykłej jasności oblicza Mojżesza,
będącej wynikiem rozmowy Mojżesza z Panem.
Ale nie tylko to łączy z sobą te dwie góry, lecz również to, że na jednej
i drugiej górze przemówił Bóg. Z góry Synaj Pan Bóg przemówił do swojego
ludu przez Mojżesza, a Mojżesz zaś wszystkie słowa Pańskie przekazał ludowi
izraelskiemu. Na górze Przemienienia Pańskiego święty Bóg, mieszkający w niedostępnej światłości dla cielesnego człowieka, przemówił do uczniów Jezusa,
a przez nich do swojego ludu, wierzących wszystkich czasów, dając świadectwo o swoim Synu, Jezusie Chrystusie: „Ten jest Syn mój umiłowany, którego
sobie upodobałem, jego słuchajcie! ” (Mt 17,6).
Światłość na obliczu Mojżesza, będąca jedynie ‘cieniem’ światłości Bożej
zakrywała zasłona, którą Mojżesz zakładał przed rozmową z ludem, ilekroć
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przychodził do niego po rozmowie z Panem. Cielesność wcielonego Syna Bożego, zakrywała chwałę Syna Bożego. Pod nią − jak często mówił ks. Marcin Luter − ukrywał się Bóg.
Światłość na obliczu Mojżesza była przemijająca, ale światłość i chwała Chrystusa trwa na wieki.
Ale nie tylko historię Mojżesza i historię wcielonego Słowa, Jezusa Chrystusa, łączy to, co dotychczas powiedzieliśmy. Mojżesz powracający z góry Synaj
niósł dwie tablice kamienne z przykazaniami, symbolizujące starotestamentowe prawo, którego końcem − jak pisze apostoł Paweł − jest Chrystus ( Rz 10,4).
Chrystus przyniósł i ogłosił światu ewangelię zbawienia, która daje życie
w wolności i jest wezwaniem do upamiętania i wiary w Boga. A to, co łączy
z sobą te dwa wydarzenia, o których mówimy, to słowa, którymi rozpoczyna
się List do Hebrajczyków: „ 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 także 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 i stał
się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył
imię” (Hbr 1,1-4).
Bóg przemówił do Mojżesza, pasącego owco swojego teścia pod górą Horeb, gdzie otrzymał polecenie udania się do Egiptu, w celu wyprowadzenia
potomków Jakuba z niewoli. Mojżesz wtedy zapytał Boga, jakie jest imię Twoje, na co Bóg odpowiedział: JAHWE (JESTEM). Chrystus do Żydów powiedział:
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, pierwej niż Abraham był, JA JESTEM”
(J 8,58), co wywołało u nich oburzenie, że nazywa siebie imieniem Bożym,
a więc że ukrywa się pod imieniem Boga JAHWE. Chciano Go za to ukamienować. Ilekroć więc patrzymy na oblicze Chrystusa, patrzymy na oblicze Boga.
Powiedział też Pan Jezus: „Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja
jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto
wierzy we mnie” (J 12,45.46). On więc jest Tym, w którym Bóg jest między
nami i dla nas.

W 2. liście

do Koryntian apostoł Paweł także postawił obok siebie dwie góry.
Koniecznie słowa te powinniśmy tu zacytować, bo one odsłaniają przed nami
całe bogactwo chwały naszego Pana, Jezusa Chrystusa − „Jeśli tedy służba
śmierci, wyryta literami na tablicach kamiennych taką miała chwałę, że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej
wszak jasności oblicza jego, czy nie daleko więcej chwały mieć będzie służba
ducha? Jeśli bowiem służba potępienia ma chwałę, daleko więcej obfituje
w chwałę służba sprawiedliwości. Albowiem to, co niegdyś miało chwałę, te77
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raz nie ma chwały z powodu chwały, która tamtą przewyższa. Jeśli bowiem
chwałę miało to, co przemija, daleko więcej jaśnieje w chwale to, co trwa. Mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy, a nie tak, jak Mojżesz,
który kładł zasłonę na oblicze swoje, aby synowie izraelscy nie patrzyli na koniec tego, co miało ustać. Lecz umysły ich otępiały. Albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu starego przymierza ta sama zasłona pozostaje nie odsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Tak jest aż po dzień dzisiejszy, ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu; lecz gdy się do Pana
nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. A Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański,
tam wolność. My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę,
jak to sprawia Pan, który jest Duchem” (2 Kor 3,7-18).
Apostoł Paweł przedstawia inną typologię Mojżesz − Chrystus oraz Izrael −
Kościół, aniżeli św. Jan.
Św. Paweł z Mojżeszem wiąże starotestamentowe prawo, a służbę temu
prawu, nazywa służbą literze. Tylko literalne wykonanie prawa, gwarantuje
wierzącym usprawiedliwienie i zbawienie. Niestety nikt nie jest w stanie co do
litery wypełnić prawo Mojżeszowe, dlatego nikt według prawa i uczynków
z prawa nie może dostąpić zbawienia. Służba literze prawa prowadzi więc do
śmierci. „Litera zabija, duch zaś ożywia” − pisze Wielki Apostoł.
Inaczej jest z duchem Pisma, aniżeli z duchem litery, bowiem Chrystus jest
Duchem. Służba Chrystusowi i Jego ewangelii gwarantuje zbawienie. Z Chrystusem i służbą Chrystusowi, związana jest nieprzemijająca chwała. Jeśli chwała pierwszego przymierza, przymierza Boga z Izraelem przeminęła, to chwała
drugiego przymierza, przymierza Boga z całą ludzkością nie przeminie. Ono
jest wieczne, jak wieczny jest Bóg miłości. Dlatego Mojżesz nakładał na twarz
zasłonę, aby Izraelici nie musieli patrzeć na to, co przemija. Inaczej jest ze spotkaniem Chrystusa z Jego ludem. Światłość Chrystusa, Jego chwała zbliża do
Boga i daje poznanie prawdy, która zgodnie ze słowami naszego Pana wyzwala.
Ale ze słów apostoła Pawła możemy wyczytać jeszcze jedną prawdę. Apostoł Paweł pisze, że Żydzi czytając prawo, mają na oczach do dziś zasłonę
i dlatego nie mogą oni dobrze odczytać słowa Bożego, zbawiennej woli Wszechmocnego. Inaczej jest z dziećmi nowego przymierza, które według proroctwa
Jeremiasza zawarte zostanie przez Boga z Jego ludem: „Złożę mój zakon w ich
wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż
wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich” (Jr 31,
33.34). Dlatego św. Paweł poucza nas i pociesza: „My wszyscy, z odsłoniętym
obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni
w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem”.
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Wielkie bogactwo myśli i prawdy da się wyczytać z dzisiejszego słowa, danego nam do rozważania. Ale wyczytać możemy tylko dzięki Chrystusowi,
który jest Duchem, Prawdą i Życiem.
Jaka więc nauka wypływa z tego słowa w porównaniu z tym, co napisane
zostało dla naszego pouczenia? Co należy zapamiętać z dzisiejszego kazania?
Niechaj pomocne nam w tym będzie słowo z Listu do Hebrajczyków, w którym także znajduje się typologia Mojżesz – Chrystus. „Mojżesz był wierny jako
sługa w całym domu jego, aby świadczyć o tym, co miało być powiedziane,
lecz Chrystus jako syn był ponad domem jego; a domem jego my jesteśmy, jeśli
tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję.
Dlatego, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych” (Hbr 3,5-8a).
Jaka więc nauka jest nam dana w słowie, które Kościół przeznaczył na ostatnią niedzielę po Święcie Epifanii?
Należy przekazywać dalej każde słowo, które wychodzi z ust Pańskich, bo
ono jest życiem i wyrazem Bożej woli (2 Mż 34,34). Nie jest tylko naszą własnością, ale własnością wszystkich, których spotykamy na drodze naszego
życia. Mordochai, o którym czytamy w Księdze Estery, powiedział do królowej
Estery: „Nie wyobrażaj sobie, że ty jedna spośród wszystkich Żydów ocalejesz
dlatego, że jesteś w pałacu królewskim. Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skądinąd, lecz ty i dom twego ojca
zginiecie” (Est 4,13.14).
Należy słuchać Chrystusa, zgodnie z nakazem Boga, danym na górze
przemienienia Pańskiego: „Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, jego słuchajcie! ”
Kiedy słyszymy słowo Pańskie, nie należy zatwardzać swojego serca, ale
otworzyć je na to, co ono zwiastuje i ma nam do powiedzenia!
Panie Boże, spraw, abyśmy zawsze o tym pamiętali i wypełniali Twoje polecenia. Amen.

Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze nasz niebieski! Dziękujemy Ci, że w Jezusie Chrystusie objawiłeś swoje ojcowskie serce pełne łaski i miłości. Światłem swoim rozprosz mroki serc naszych, aby zajaśniało w nich poznanie
chwały Twojej, które jest na obliczu Twojego Syna, przez którego racz nas wysłuchać w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym. Amen.
„Pan jest królem. Niech się raduje ziemia,
Niech się weselą mnogie wyspy!
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Obłok i ciemność wokół niego,
Sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu jego.
Ogień idzie przed obliczem jego
I pożera wokoło nieprzyjaciół jego.
Błyskawice jego oświecają świat,
Widzi to ziemia i drży.
Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana,
Przed Panem całej ziemi.
Niebiosa głoszą sprawiedliwość jego,
A wszystkie ludy widzą chwałę jego”.
(Ps 97,1-6)
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5. NIEDZIELA PRZED OKRESEM PASYJNYM
Hasło tygodnia:
„Nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności, i objawi zamysły serc; a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga”. (1 Kor 4,5)

Ubogaceni w Chrystusie
„Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie
Jezusie, żeście w nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was,
tak iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia
Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg,
który was powołał do społeczności swego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana”. (1 Kor 1,4-9)

Za nami jest już ostatnia niedziela po Święcie Epifanii, a więc również okres,
w którym nicią przewodnią było objawienie światu chwały Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Powyższe słowa wyjęte z 1. listu św. Pawła do Koryntian − wydaje
się − że nakazują nam pozostać nadal w kręgu epifanijnych prawd o naszym
Panu, Jezusie Chrystusie, bowiem mowa jest w nich o bogactwie łaski i darów,
jakimi zostali obdarzeni chrześcijanie, mieszkający w Koryncie za czasów apostoła Pawła. Nie oznacza to, że jakiekolwiek pokolenie chrześcijan, poza wierzącymi w korynckim Kościele, nie ma dostępu do tych darów. Cokolwiek Pan
Bóg dał i daje ludziom w Jezusie Chrystusie, to dane to jest wszystkim, ponieważ dobry, łaskawy i wierny Bóg chce zbawienia wszystkich ludzi (1 Tm 2,4).
Nieco dalej apostoł Paweł w swoim liście skierowanym do Koryntian pisze:
„Znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla
was ubogim, abyście ubóstwem jego ubogaceni zostali” (1 Kor 8,9). Ale w naszym dzisiejszym tekście biblijnym, który ma prowadzić nasze myśli, Wielki
Apostoł pisze właśnie o bogactwie łaski Bożej, która objawiona została w Jezusie Chrystusie. Za tę łaskę apostoł Paweł dziękuje Bogu: „Dziękuję… za łaskę,
która jest wam dana w Chrystusie Jezusie”. Możemy więc uważać się za ubogaconych Chrystusie.
Sądzić należy, że chociaż apostoł Paweł w całym swoim 1. liście do Koryntian
pisze o wielu darach łaski Bożej, to na początku swojego listu wymienia te dary dane w Chrystusie, które dla chrześcijańskiego życia są najważniejsze:
„…ubogaceni zostaliście we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie”. A więc w słowie i w poznaniu prawdy, dane są nam wszystkie inne dary
łaski Bożej. W słowie − oczywiście w słowie ewangelii − oraz w poznaniu
prawdy dane są wszystkie dary Boże, o których pisze apostoł Pawła od 12. do
14. rozdziału swojego listu, jak dar wiary, prorokowania, języków, usługiwa81
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nia i tym podobne, aby przez nie budowany był Kościół Boży. Żaden dar Boży
nie został ukryty, ale wszystkie zostały dane i będą dawane, aby nikt w Kościele nie mógł powiedzieć, że jakiś dar nie ujawnił się Kościele. Bóg jednak daje
swoje dary kiedy chce i gdzie chce je udzielić wierzącym. Jednak prawda i słowa ewangelii dawane są zawsze i na każdym miejscu. Czy może ktoś powiedzieć, że w prawdziwym Kościele jest głoszona mądrość ludzka, czy baśnie
i prowadzona jest propaganda polityczna? Czy może ktoś powiedzieć, że
w Kościele głoszone są kłamstwa, podobne tym, jakie głoszone są dla zwiedzenia ludzi na wielkich wiecach politycznych? Może czasem gdzieś z ambon
padają słowa o człowieku, a nie o Jezusie Chrystusie, ale nie jest to zjawisko
powszechne. Może gdzieniegdzie głoszona jest mądrość ludzka, a nie mądrość
krzyża! Ale biada tym, którzy zapominają o prawdzie i o słowie ewangelii,
która jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego wierzącego (Rz 1, 18). Pamiętać
należy na słowa apostoła Pawła, słowa, które są też ostrzeżeniem: „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).
Czym jest słowo ewangelii? To nie jest jedynie słowo o Jezusie Chrystusie,
o Jego narodzeniu w Betlejem, o cudach, które czynił, o sądzie nad Panem Jezusem i o Jego niezawinionej śmierci. Ważne, abyśmy o tych wydarzeniach wiedzieli, ale to jest niewystarczające. Wiara, to nie tylko wiedza, lecz wiara to
sposób życia, to zaufanie Bogu, poleganie na Jego dobroci i wierności. Taką
wiarę budzi słowo o krzyżu Chrystusa, naszego Zbawiciela. Na tym krzyżu
wraz z Chrystusem został przybity nasz list dłużny (Kol 2,14). Dzięki temu
jesteśmy pojednani z Bogiem (2 Kor 5, 18), a Chrystus jest naszą sprawiedliwością (2 Kor 5,21).
Żydzi za czasów Jezusa nic, lub prawie nic nie rozumieli ze zwiastowania
ewangelii Pan Jezusa ani nie doznali mocy Jego słów, które nie były Jego słowami, ale słowami Boga. Słuchali, ale nie usłyszeli, ponieważ słowa naszego
Pana napotykały u nich na mur przepisów prawnych, który sami sobie stworzyli i mur nienawiści do Jezusa, który powiedział o sobie „JA JESTEM”. Pan
Jezus o nich i do nich powiedział: „Kto jest z Boga, słów Bożych słucha; wy
dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście” (J 8,47). Ale do swoich uczniów
powiedział: „Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który
jest we mnie, wykonuje dzieła swoje” (J 14,10). A więc przez słowa Syna Bożego, Wszechmogący wykonuje swoje dzieło i wolę zbawienia.
Gdyby słowa Jezusa były tylko Jego słowami, jako człowieka, słowami podobnego do wielu innych przywódców religijnych, jak słowa Buddy, Mahometa, Lutra czy Jana Pawła II, niczego wielkiego i zbawiennego by nie zdziałały.
Ale były to i są słowa Syna, którego posłał Bóg. I każdy, kto tych słów używa,
używa ich dlatego że są Boże, działają zbawczo. Nawet bardzo słabe kazanie
pod względem formy, jeśli zakotwiczone jest w słowach naszego Pana, Jezusa
82

5. NIEDZIELA PRZED OKRESEM PASYJNYM

Chrystusa, może zdziałać znacznie więcej, aniżeli wykwintne kazanie, pełne
ludzkiej mądrości, ale bez ewangelii.
Słowo ewangelii to wielki dar łaski, który otrzymaliśmy od Boga przez Jezusa Chrystusa i w Chrystusie.

Drugim darem łaski Bożej w Chrystusie − o którym pisze apostoł Paweł jest
poznanie prawdy. Nie jest to prawda o kosmosie, o człowieku, o maleńkiej
żywej komórce, a więc nie jest to prawda dotycząca fizyki, chemii czy biologii,
lecz jest to prawda o Bogu, o Chrystusie, o drodze do Boga i o życiu z Bogiem.
Pięknie ujął to autor 1. listu św. Jana: „My jesteśmy z Boga; kto zna Boga, słucha
nas, kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu” (1 J 4,6) oraz „Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum,
abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest
prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie” (1 J 1,20).
Nie sposób tu nie przypomnieć słów naszego Zbawiciela, aby pojąć i zrozumieć, jak wielki dar łaski otrzymaliśmy od Boga w Jezusie Chrystusie: „Ja
jestem droga i prawda, i życie, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze
mnie”(J 14,6). One nam objawiają całą tajemnicę prawdy. Występujące w tych
słowach Jezusa pojęcia takie jak: ‘droga’, ‘prawda’ i ‘życie’, są z sobą powiązane i stanowią niewzruszoną jedność. Chrystus jest drogą, prawdą i życiem.
Chrystus jest drogą, która prowadzi do Boga i On na tej drodze do Boga jest
niezawodnym przewodnikiem. To jest prawda o Bogu i Chrystusie, prawda
która wyzwala i uwalnia od więzów grzechu i przewrotnego świata złudnych
nauk i politycznego zakłamania, to jest prawda, która daje i jest życiem z Bogiem.
Słowo ewangelii i prawda, to są prawdziwe skarby. Przewyższają wszystkie skarby świata. W nich jest początek wszystkich innych darów Bożej łaski.
Dlatego św. Paweł dziękuje Bogu za nie i wyraża radość, że mają je wyznawcy
Chrystusa w Koryncie, chociaż musimy dodać, że nie wszyscy.
Za apostołem Pawłem powinniśmy dziękować Bogu, że dane są również
nam, każdemu z osobna i jako społeczności w Kościele Bożym. Prawdziwym
skarbem naszego Kościoła jest ewangelia chwały i łaski Bożej (M. Luter – teza
62). Dziękować powinniśmy Bogu, że także na wielu innych miejscach nasze
siostry i nasi bracia w Chrystusie ten dar otrzymali i cieszą się z niego. Wierny
Bóg z bogactwa swej łaski udziela te dary swoim dzieciom, odkupionym przez
krew naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Prawdziwa pobożność, to służba w Duchu, który przemawia do nas w słowie
Bożym oraz służba prawdzie w Kościele i w świecie. Pan Jezus na pytanie Samarytanki przy studni Jakubowej, gdzie należy czcić Boga, w Jerozolimie, czy
na górze Garizim, odpowiedział, że nie w Jerozolimie i ani na górze Garizim,
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a więc nie na miejscach świętych i uświęconych tradycją, ale w Duchu i prawdzie (J 4,23.24), a więc zawsze i wszędzie. Kto tak służy Panu Bogu, doznaje
wiele radości. Taka służba sprawia radość, ponieważ „Królestwo Boże, to nie
pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym. Bo
kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Dążmy
więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu” (Rz 14,1719). Amen.

Panie Boże wierny, który powołałeś nas do społeczności swojej przez Syna
Twojego, Jezusa Chrystusa! Utwierdź świadectwo Twojego Słowa o zbawczych Twoich czynach w sercach naszych, abyśmy zachowani zostali bez nagany na dzień przyjścia Chrystusa, Pana naszego, przez którego racz nas wysłuchać w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym. Amen.
„Zaufaj Panu i czyń dobrze, mieszkaj w kraju i dbaj o wierność!
Rozkoszuj się Panem, a da ci, czego życzy sobie serce twoje!
Powierz Panu drogę swoją, zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni.
Wyniesie jak światło sprawiedliwość twoją, a prawo twoje jak słońce w południe.
Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w nim nadzieję.
Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści, na człowieka, który knuje
złe zamiary!
Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości!
Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego... Bo niegodziwcy będą wytępieni,
Ci zaś, którzy pokładają nadzieję w Panu, odziedziczą ziemię”.
(Ps37,3-9)
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Hasło tygodnia:
„Pójdźcie i oglądajcie dzieła Boże: Przedziwnymi okazują się pośród synów ludzkich”.
(Ps 66,5)

Ufajcie, Ja jestem, nie bójcie się!
„I zaraz wymógł na uczniach, że wsiedli do łodzi i pojechali przed nim na drugi
brzeg, zanim rozpuści lud. A gdy rozpuścił lud, wstąpił na górę, aby samemu
się modlić. A gdy nastał wieczór, był tam sam. Tymczasem łódź miotana przez
fale oddaliła się już od brzegu o wiele stadiów; wiatr bowiem był przeciwny.
A o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie zaś,
widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa, i ze strachu
krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział: Ufajcie, Ja jestem, nie bójcie się!
A Piotr, odpowiadając mu, rzekł: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A On rzekł: Przyjdź. I Piotr wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie
i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zląkł się i, gdy zaczął tonąć, zawołał,
mówiąc: Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł
mu: O małowierny, czemu zwątpiłeś? A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał. A ci,
którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc: Zaprawdę, Ty jesteś Synem Bożym”. (Mt 14,22-33)

Johann

Wolfgang Goethe, niemiecki poeta okresu romantyzmu uważał, że
cuda są najukochańszym dzieckiem wiary. Cuda Jezusa miały budzić wiarę
w ludzie, do którego Bóg posłał Pana Jezusa. Kiedy Jan Chrzciciel zachwiał się
w swojej wierze i zwątpił w mesjaniczną godność Jezusa, posłał swoich
uczniów do Jezusa i kazał im zapytać Go: „Czy Ty jesteś tym, który ma
przyjść, czy też mamy oczekiwać innego?”. Wtedy Jezus powiedział: „Idźcie
i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie: Ślepi odzyskują wzrok i chromi
chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą, umarli są wskrzeszani,
a ubogim zwiastowana jest ewangelia” (Mt 11,2-4). Ewangelista Jan na końcu
swojej ewangelii napisał: „Wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów,
które nie są spisane w tej księdze; te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus
jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego”
(J 20,30.31). Ale czy cudowne uzdrowienia i inne dokonania Jezusa miały tylko
budzić wiarę? Czy one nie zmuszają nas raczej do refleksji nad naszą wiarą
i do głębokich przemyśleń naszej egzystencji?
Wydarzenie, które opisuje ewangelia 4. niedzieli przed okresem pasyjnym,
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.
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Jaka

była reakcja uczniów płynących w łodzi na widok Jezusa, idącego po
grzbietach fal? Czy ogarnęła ich radość, że oto Pan się zbliża? Czy w serca
wstąpiło uczucie ulgi, że nadchodzi pomoc i wsparcie w chwili, w której łódź
miotana była przez fale i wiatr?
Wydaje się nam, że właśnie taka powinna była być reakcja uczniów. Ogarnąć ich powinno było uczucie wdzięczności i uwielbienia. Przekonani jesteśmy, że właśnie byśmy się tak zachowali. Ale nie jestem tego pewien, że taka
byłaby nasza reakcja. Może byłaby ona analogiczna do tej, jaką widzimy u uczniów naszego Pana.
Pod wieloma względami nasze życie podobne jest do życia uczniów w chwili, w której znajdowali się w łodzi i zobaczyli zbliżającego się Nauczyciela.
Łódź naszego życia raz po raz targana jest wichrami. Grożą nam różnego rodzaju niebezpieczeństwa. W nasze oczy spogląda śmierć, chcąca nas pochłonąć. Lęk ogarnia nasze serca. Boimy się ludzi, którzy są do nas nieprzyjaźnie
ustosunkowani. Ale w łodzi życia nie jesteśmy sami. Jeśli w tej łodzi nie ma
Chrystusa, to na pewno jest On tuż obok niej. Powiedział przecież: „A oto Ja
jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28,20). Apostoł
Paweł zaś zapewnia nas: „Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy
utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz?” (Rz 8,35).
Kiedy – jak śpiewany w pieśni – „burza huczy wkoło nas” (ŚE 662,1), wówczas rozlega się słowo naszego Pana i Zbawiciela: „Ufajcie, Ja jestem, nie bójcie
się!”. Może teraz ktoś sobie pomyśli: Ja bym się uspokoił, gdyby rzeczywiście
Chrystus bardziej realnie, namacalnie, fizycznie stanął obok mnie. A może
odwrotnie, dopiero wtedy ogarnąłby nas lęk, bowiem wtedy byśmy sobie
uświadomili, że oczy Pańskie nas przenikają i Pan dostrzega w nas tak wiele
zła. Albo może wielu by zawołało: widmo, zjawa.
Chcemy, aby Chrystus był blisko nas, ale w sposób bardziej widoczny, namacalny. Wówczas nasza wiara miałaby mocny, niewzruszony fundament.
Ale też i takiej obecności się obawiamy, bowiem gdyby Chrystus kroczył obok
nas, jak nasz znajomy, przyjaciel, bliźni, wtedy musielibyśmy bardziej na wiele
rzeczy zważać. Nie moglibyśmy czynić wszystkiego, co czynimy, a czego powinniśmy się wstydzić. Nie moglibyśmy oglądać każdego filmu. Nie moglibyśmy obmawiać naszych bliźnich. Musielibyśmy liczyć się z każdym słowem.
Ale czy chcemy, czy nie chcemy tego, On jest blisko nas. Jego oczy są zwrócone
na nas. On idzie obok łodzi naszego życia. I dlatego zawsze musimy żyć po
chrześcijańsku.
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 zagrożeniu życia, w cierpieniu, w niedoli. Ale byłoby to niewłaściwe,
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gdybyśmy je słyszeli tylko w nieszczęściu. Chrześcijanin musi je słyszeć zawsze, w każdej chwili. Musi być świadomy obecności Pana, dostrzegać Jego
prowadzącą i ochraniającą nas dłoń.
Jezusowe „…nie bójcie się!” rozlega się w słowie naszego Pana oraz wtedy,
kiedy nasz wzrok spocznie na krzyżu. 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.
Wiele do myślenia daje zachowanie się uczniów, głównie Piotra. Ewangelista pisze, że Piotr słysząc słowa Jezusa: „Ufajcie, Ja jestem, nie bójcie się!”, zawołał: „Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie”. Czego
wyrazem są te słowa? Czy są wyrazem wątpliwości w to, że oto Pan idzie im
na spotkanie? Ale czy wątpiący Piotr mógłby iść po grzbietach fal? Dla wierzącego przecież wszystko jest możliwe. Wierzący – w myśl słów Jezusa – może
góry przenosić? Gdyby Piotr wątpił, zapewne nie miałby odwagi przekroczyć
burty łodzi.
Znając Piotra z innych ewangelicznych relacji, można powiedzieć, że apostoł Piotr był człowiekiem niezmiernie szybkim w działaniu, odpowiadającym
na każde wezwanie. Słowa: „Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie
po wodzie” należy raczej rozumieć jako wyraz chęci natychmiastowego znalezienia się przy boku Pana. Wiemy, że po cudownym połowie ryb, kiedy
uczniowie zobaczyli w stojącym na brzegu jeziora zmartwychwstałego Pana,
Piotr natychmiast rzucił się do wody, aby być na brzegu przed innymi
uczniami, którzy byli w łodzi.
Piotr podobnie jak Jezus szedł po jeziorze. To musiało być dla rybaka z Betsaidy wspaniałym przeżyciem. Ale oto ogarnięty jakąś przedziwną euforią,
zamiast ufać i wierzyć, zaczyna tonąć. I to jest obraz niejednego z nas. Niejednokrotnie w jakimś religijnym uniesieniu śpiewany: „Weź, Jezusie, życie me,
w ręce Twe oddaję je” (ŚE 765,1), lub „Za rękę weź mnie Panie…” (ŚE 713,1).
Ale nagle, kiedy zaczyna nam coś zagrażać, czujemy, że wszystko się wali,
toniemy, upadamy. Bo euforia i religijne chwilowe uniesienia nie wystarczą.
Przez życie należy kroczyć z wiarą, ugruntowaną na słowie Bożym,
z pewnością, że Chrystus idzie z nami, że rzeczywiście trzyma nas za rękę.
W życiu spotyka nas dobro i zło. Nie zawsze dobrze się nam wiedzie i nie
zawsze pewnie stawiamy nasze kroki. Każdego dnia może nas spotkać nieszczęście. Dziś jesteśmy zdrowi i pełni sił, ale jutro choroba może nas położyć
na łożu cierpienia. Wychodzimy z domu, niczego złego nie przeczuwamy, ale
nagle bierzemy udział w katastrofie drogowej i ledwie uchodzimy z życiem.
Codziennie słyszymy o katastrofach, zamachach i napadach.
Apostoł Piotr, kiedy zaczął tonąć, zawołał: „Panie, ratuj mnie”. W każdej
sytuacji możemy tak zawołać, a wtedy Chrystus wyciągnie do nas swoją po87
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mocną dłoń. Kiedy Piotr zaczął tonąć, w jednej chwili jak bańka mydlana prysnął entuzjazm, a na nowo obudziła się zdrowa, ufająca wiara. Wołanie do
Chrystusa o pomoc jest zazwyczaj wyrazem takiej wiary.

Ewangeliczna historia o Chrystusie i Piotrze na jeziorze jest ostrzeżeniem dla
nas ludzi wiary. I wielcy w wierze upadają, bo wiara jest jak fala, raz się podnosi, innym razem opada. Ani na moment nie możemy w życiu stracić z oczu
Chrystusa. Ani na chwilę nie wolno nam myśleć, że nasza wiara nas uchroni.
W wierze od złego chroni Chrystus. Dobrze, że idzie On przez życie z nami,
i że możemy w każdej chwili zawołać: „Panie, ratuj!” Nie możemy się tego
wstydzić. Kto się wstydzi prosić Chrystusa o pomoc, ten już utonął.
„Wiem przeto, w kogo wierzę, wiem, kto na wieki trwa,
Przed zgubą mnie ustrzeże, choć w ślad by za mną szła.
Nikt mi nie wydrze Go, ukoronuje głowę,
Przywdzieje szaty nowe i przyozdobi czcią” (ŚE 652,4).
Amen.

Panie i Boże nasz łaskawy! Dziękujemy Ci za Jezusa Chrystusa, któremu powierzyłeś władzę nad życiem naszym i całym światem. Spraw, abyśmy byli
pewni, że Twój Syn jest blisko nas i abyśmy powierzyli życie nasze w Jego ręce. Wysłuchaj nas przez Syna swojego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, prawdziwy Bóg, żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
„Ci, którzy na statkach płynęli po morzu, uprawiając handel na wielkich
wodach, widzieli dzieła Pana i cuda jego na głębinach…
Wołali do Pana w swej niedoli, A On wybawił ich z utrapienia.
Uciszył burzę, i uspokoiły się fale morskie”.
(Ps 107,23.24.28.29)
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Hasło tygodnia:
„Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz! Nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy
nasze błagania przed twoje oblicze, lecz dla obfitego twego miłosierdzia”. (Dn 9,18)

Źródło prawdziwej chluby
„Tak mówi Pan: Niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością i niech się nie
chlubi mocarz swoją mocą, niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem! Lecz
kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż Ja,
Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam
upodobanie – mówi Pan”. (Jr 9,22.23)

Zmieniają się warunki, w których żyje człowiek. Przeobrażeniu podlegają polityczne struktury, świadomość społeczna, rozpadają się więzi klasowe i rodzinne. Znikają stare i pojawiają się nowe grupy zawodowe. Ludzie zmieniają
ciągle sposoby realizacji swoich zamierzeń i celów. Jednak człowiek jako taki
nie zmienił się. Z powodu grzeszności człowieka, nie uległa przeobrażeniu postawa człowieka wobec Boga i bliźniego. Nadal jest egoistą i w sobie widzi
centrum wszelkiego istnienia. Wobec Boga jest nieufny, czasem nawet wrogo
usposobiony. Czy taki człowiek może zostać przeobrażony?
Człowieka zmienić może jedynie Bóg w i przez Jezusa Chrystusa.
Jeśli od zarania dziejów ludzkości, nie zmieniła się duchowa kondycja
człowieka, to Boże napomnienia skierowane pod adresem człowieka, niezależnie od czasu, w którym żył adresat tych napomnień, są również dzisiaj aktualne.
Pan

Bóg mając na uwadze grzeszne skłonności człowieka, aby ustrzec go
przed dalszą deprawacją, przez usta swojego sługi, proroka Jeremiasza, mówi:
„Niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością i niech się nie chlubi mocarz
swoją mocą, niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem!” Zawsze było i jest
tak, że ludzie, którzy zdobyli pewien zasób wiedzy, poznali te czy inne tajemnice, chlubią się swoją mądrością. Spotyka się także ludzi, którzy pragną imponować bliźnim swoimi umiejętnościami, chociaż wcale ich nie posiadają.
Pewnego rodzaju wiedzą jest znajomość prawd wiary, Biblii, słowa Bożego.
Wielu chlubi się także tą znajomością, gardząc wszystkimi, którzy jej nie posiadają. Czasem chęć imponowania nią, jest potrzebą składania świadectwa
o Bogu, o łasce Bożej, zbawieniu i pojednaniu z Bogiem. Nie ulega wątpliwości, że taka potrzeba istnieje, wręcz jest konieczna. Chodzi jednak o to, aby nie
była przyprawiona pychą, wtedy bowiem ona więcej wyrządza szkody niż
pożytku. Grzech pychy niweczy działanie Ducha Świętego w naszym życiu
i świadectwie o Bogu.
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Dawno już zauważono, że ludzie niewielkiej wiedzy, szczególnie pragną
szczycić się swoją mądrością i wiedzą. Tymczasem prawdziwy mędrzec jest
skromny, pełen pokory, wie bowiem, że jego wiedza jest niczym wobec mądrości Bożej, a jego rozumienie tajemnic bytu, życia i Boga, zaledwie dostrzeganiem problemu i zjawisk. Mędrzec wie, że „głupstwo Boże jest mędrsze niż
ludzie” oraz „co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych” (Rz 1,
25a.27a). Mędrzec wie, że prawdziwą mądrością jest bojaźń Pana. „Mądrość
w znaczeniu pospolitym obraca się dookoła własnego ja, jak bliźniemu coś
zabrać i sobie przywłaszczyć. Mędrzec doskonały daleki jest od szukania własnej korzyści: całym sercem dąży raczej do tego, co wieczne, co piękne i godziwe, szukając pożytku nie dla siebie, lecz dla wszystkich”. Jeśli tak jest, jak
mówi Ojciec Kościoła – to mądrość ociera się o głupotę. „Mądrość i głupota
podobne są do pokarmów: jedna do pożywnego, druga do szkodliwego. I jedno, i drugie można ubierać w słowa ozdobne albo szare, jak też podawać na
wytwornych talerzach albo w glinianych miskach”.
Pan Bóg mówi również: „Niech się nie chlubi mocarz swoją mocą”. W Biblii
czytamy o Goliacie, który lżył Boga i drwił z żołnierzy króla Saula, przejętych
trwogą. Jedynie młody Dawid stawił czoła filistyńskiemu mocarzowi, wiedział
bowiem, że moc i siła jest dana tym, którzy są z Boga i w Bogu pokładają ufność. Chlubienie się, jest śmiesznością w oczach Bożych. Ludzie odgrażający
się i mówiący: „Ja mu pokażę”, albo „Ja ci pokażę” zasługują na litość i współczucie, nie trudno bowiem dostrzec w takiej postawie pychę, początek wszelkiego upadku i chorobliwy egocentryzm. Apostoł Paweł pisał: „Słabość Boża
mocniejsza jest niż ludzie… Co u świata słabego wybrał bowiem, aby zawstydzić to co mocne” (1 Kor 1,25b.27b). Siła ulatuje z biegiem czasu! Wiemy, co
czas czyni z mocarzami! Moc ich usycha jak liście jesienią na drzewie.
Prorok Jeremiasz w imieniu Boga mówi również: „Niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem”. Cechą powszechnie występującą wśród bogaczy, jest
chęć pokazania innym swojego bogactwa, tego co przez nich zostało nagromadzone, a co często jest jedynie efektem ciężkiej pracy innych ludzi. Ludzie
z wypchanymi kieszeniami, portfelami pełnymi banknotów, niejednokrotnie
drwią ze sprawiedliwości i z ludzi, którzy wszystkiego dorabiają się uczciwą
pracą. Jak bardzo widoczne to jest po transformacji społeczno-gospodarczej
w naszym kraju! Zapatrzonym w siebie nowobogackim wydaje się, że mogą
swoje szczęście zbudować na złocie. Zapominają przy tym o słowach, które
znajdują się w Jezusowej przypowieści o człowieku, któremu pola obfity plon
wydały: „Głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej: a to, co przygotowałeś, czyje
będzie?” (Łk 12,20). Przede wszystkim Bóg daje, aby dawać innym.
Chlubienie się mądrością, siłą, bogactwem, jest budowaniem na rzeczach
nie posiadających trwałej wartości. Łatwo je można utracić. Nadgryza je czas
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i nie można ich zabrać z sobą do wieczności. Szczęście, którego źródłem jest
mądrość, siła i bogactwo jest nietrwałe, przemija wraz z biegiem czasu i życia.

Źródło prawdziwego szczęścia znajduje się poza nami. Psalmista śpiewał:
„Szczęśliwy mąż, który… ma upodobanie w zakonie Pana” (Ps 1,1). Na innym
miejscu starotestamentowy pieśniarz wyznaje: „Moim szczęściem być blisko
Boga” (Ps 73, 28). Jeśli człowiek chce się czymś chlubić i odczuwa taką potrzebę, to może jedynie szczycić się poznaniem Boga. Wszechmocny bowiem mówi przez usta swojego proroka: „Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym,
że jest rozumny i wie o mnie, iż Ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie”. Chlubą człowieka wiary
może być jedynie mądrość, której początkiem jest bojaźń Pana. Jeśli człowiek
wie, że Bóg jest miłosierny, czyni dobro i kocha się w sprawiedliwości, i w codziennym życiu dostrzega działanie miłosiernego Boga, wtedy może się chlubić i szczycić ze swojego poznania Pana nieba i ziemi.
Jak mało jest ludzi, którzy chlubią się poznaniem Boga! Czasem nawet ludzie ukrywają się ze swoją wiarą, by nie narazić się na drwiny, by ich nie prześladowano, wiara bowiem w mniemaniu wielu jest synonimem zacofania
i ciemnogrodu. Pamiętać należy na słowa Jezusa: „Kto wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale
swojej i Ojca, i aniołów świętych” (Łk 9, 26). Dlatego wzorem dla nas powinien
być apostoł Paweł, który pisał do chrześcijan w Rzymie: „Nie wstydzę się
ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego,
kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka” (Rz 1,16). W Trójcy jedyny Bóg,
ewangelia naszego Pana Jezusa Chrystusa – to przedmiot naszej chluby i źródło nieprzemijającego szczęścia. Kto na co dzień nie doznaje mocy Chrystusa
i Jego ewangelii, ten nie może zrozumieć tego, że Chrystus i słowo Boże, mogą
być przyczyną prawdziwej radości i szczęścia w życiu, pomimo tego, że na tę
drogę z Chrystusem, często pada cień krzyża i że spotykamy się na niej z naśmiewcami i nieprzyjaciółmi ewangelii Bożej.
W naszym chlubieniu się z poznania Boga w Panu Jezusie Chrystusie i z praktycznej wiedzy, że Bóg jest miłością i sprawiedliwością, nie może być jednak
cienia pychy i zarozumiałości. Pycha jest grzechem, który – jak pisze starotestamentowy mędrzec – kroczy przed upadkiem (Prz 16,18). Najgorszego rodzaju pychą jest pycha religijna, duchowa. Wyrządza ona wiele szkody i złego.
Gdy człowiek nie potrafi jej przezwyciężyć w sobie, znajduje się wtedy na
krawędzi przepaści, kroczy drogą, na której zamiast łaskawego i miłosiernego
Boga, spotyka Boga gniewu i sądu, gdyż Bóg „pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje” (1 P 5,5). Apostoł Paweł zaś przestrzega: „A tak, kto
mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł” (1 Kor 10, 12).
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Słowa Boże: „Kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny
i wie o mnie, iż Ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi,
gdyż w nich mam upodobanie”, są wezwaniem do chluby z tego, co rodzi się
w sercu dzięki żywej społeczności z Bogiem. Poznanie miłosierdzia i sprawiedliwości Bożej nie jest owocem wysiłku ludzkiego intelektu, lecz darem Ducha
Świętego. Każde prawdziwe i głębokie przeżycie religijne jest darem Bożym.
Chluba z poznania Boga, jest więc chlubą z daru Bożego. Czy więc można akceptować pychę, szczególnie religijną i chęć wyróżniania się? Na pewno nie.
Pamiętajmy, że niezależnie od tego jakie mamy mniemanie o stanie naszej wiary, zgodnie z poleceniem apostoła Pawła, powinniśmy z bojaźnią i ze drżeniem sprawować swoje zbawienie (por. Flp 2,12).
Nauka Boża wynikająca ze słów, które Duch przekazuje nam przez usta
Jeremiasza, nie może być rozumiana w ten sposób, że złą rzeczą jest zdobywanie wiedzy, kształcenie naszych dzieci, ciągłe dokształcanie się itp. Bez wiedzy
niemożliwy jest postęp. Bóg dał nam rozum i jest rzeczą oczywistą, że poznanie świata, liczne umiejętności są błogosławieństwem dla ludzkości. Jednak
wiedza, jakiegokolwiek rodzaju by ona była, nie powinna być murem między
nami a Bogiem i nie może być źródłem wywyższania się nad tymi, którzy
wielkiej wiedzy nie posiedli.
Nauka Boża nie ma też nic wspólnego z hołdowaniem próżniactwu. „Kto
nie chce pracować, niechaj też nie je” (2 Tes 3,10) – pisze apostoł Paweł. Gromadzenie musi zawsze iść w parze z dawaniem. Trzeba tyle dawać ile otrzymujemy z ręki Bożej. Gromadzenie nie może być celem samym w sobie, ale
dzięki gromadzeniu możemy też przyjść z pomocą potrzebującemu.
Jeśli Pan Bóg dał nam rozum i serce, to chce abyśmy dary intelektu i serca
wykorzystywali na chwałę Boga i ku pożytkowi ludzi. Dzielmy się więc owocami swej pracy: dobrami materialnymi i wiedzą!
Stanisław Jachowicz uczył śpiewać:
„Różnymi dary Bóg nas ubogaca.
Niechaj pracuje, kogo wzywa praca;
Kto pług otrzymał, niechaj ziemię kraje;
Kto ma bogactwo, niech uboższym daje”. (ŚE 787,1)
Amen.

Miłosierny Boże, Ty wywołujesz w nas chęci i sprawiasz wykonanie. Prosimy
Cię, udziel nam swej mocy i łaski, abyśmy z pokorą i wdzięcznością Tobie służyli i wytrwali we wierze do końca dni naszych. Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Pana i Zbawiciela naszego. Amen.
„Bądźcie mocni! A serce wasze niech będzie dzielne”. (Ps 31,25)
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Hasło tygodnia:
„Dziś,

jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych”. (Hbr 3,15)

Żywe i skuteczne słowo Boże
„Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny,
przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić
zamiary i myśli serca; i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim,
przeciwnie wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę”. (Hbr 4,12–13)

Bóg jest ponad wszystkim i nie jest podobny do żadnej rzeczy, która jest stworzona. Jest święty i niewyobrażalny. Ewangelista Jan pisze, że „Boga nikt nigdy nie widział” (J 1,18). A jednak Bóg wpisuje się w stworzony przez siebie
świat. Nawiązał kontakt z Abrahamem i jego potomkami. Był w historii ludu
wybranego. Przez narodzenie naszego Pana, Jezusa Chrystusa, wpisał się na
kształt ciała w czas i ludzką historię. Jest z nami i pośród nas. Bogu nie jest
obojętny żaden człowiek, bowiem On „tak umiłował świat, że Syna swego
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot
wieczny” (J 3,16).
Jakich Pan Bóg, który jest Duchem, używa narzędzi, aby działać wśród nas
i w nas, którzy jesteśmy ciałem? Biblia, a w tym także lekcja apostolska dzisiejszej niedzieli uczy, że narzędziem w Bożych rękach jest żywe i skuteczne słowo Boże.
Bóg wszystko widzi i osądza człowieka. „Nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed
oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę” – pisze autor Listu do Hebrajczyków. Znacznie wcześniej, bo już w czasach Starego Testamentu psalmista
Pański pisał: „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 ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku
moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją” (Ps 139,1-5).
Ludzie wiary zawsze byli świadomi tego, że oczy Pańskie spoglądają na
ziemię, a Duch Pana przenika wszelkie serce i myśl ludzką. Ale są ludzie, którym się wydaje, że można coś uczynić w skrytości, że Bóg tego nie dostrzeże
i za niegodziwość nie zostanie wymierzona kara.
Nie ma dźwiękoszczelnej komory, w której można coś powiedzieć, obmówić bliźniego, wypowiedzieć bluźnierstwo, a Bóg tego nie usłyszy. Nie ma
miejsca, na którym można coś uczynić, aby Bóg o tym nie wiedział. Pan Jezus
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powiedział: „Gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją. Aby nie
ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz Ojciec twój, który jest w ukryciu, a Ojciec
twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie” (Mt 6,17–18). Co prawda jest
w tych słowach mowa o poście, ale możemy je uogólnić. Pan Bóg, który jest
w ukryciu, dostrzega wszystkie nasze czyny, jawne i niejawne. Nie możemy
być na zewnątrz pobożni, a za plecami ludzi czynić coś, co nie ma nic wspólnego z wiarą i godnym, chrześcijańskim postępowaniem. Nie możemy w duchu życzyć bliźniemu upadku i niepowodzenia, obmyślać złe rzeczy, snuć niegodziwe plany, a udawać świętych i niewinnych. Bóg wie – jak powiada psalmista – „dobrze o wszystkich ścieżkach” naszych i rozumie nasze myśli z daleka.
Każdy człowiek, szczególnie wierzący, powinien być świadomy tego, że
kiedyś nadejdzie chwila, w której wszystko zostanie „obnażone i odsłonięte
przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę”. Co było tajemnicą,
stanie się jawne. Bóg jest miłosierny, ale sąd jest nieunikniony.

Zanim nadejdzie chwila sądu, Bóg działa w naszym życiu przez swoje słowo.
Na pierwszych kartach Biblii mowa jest o stwórczej mocy słowa Bożego
(1 Mż 1,1nn). Wszystko co zostało stworzone, powołane zostało do istnienia
przez słowo żywego Boga. Dlatego psalmista Pański śpiewał: „On rzekł – i stało się, On rozkazał – i stanęło” (Ps 33,9).
Bóg powiedział przez usta swojego proroka: „Jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż 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”. Te słowa Boże rozpatrywane
nawet w oderwaniu od sytuacji w jakiej zostały wypowiedziane, są dostatecznie jasne i zrozumiałe. Bóg przez nie składa świadectwo o mocy swojego słowa, które jest zawsze skuteczne i zgodnie z Jego wolą działa zbawczo.
Ze słowa Boga żywego rodzi się wiara, którą Bóg zalicza nam jako sprawiedliwość. Słowo jest narzędziem zbawczego działania Bożego. Św. Jakub pisze:
„Słowo […] może zbawić dusze wasze” (Jk 1,21). Apostoł Paweł zaś składa
świadectwo: „Nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą
Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka, bo
usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione, z wiary w wiarę, jak napisano: A sprawiedliwy z wiary żyć będzie” (Rz 1,17).
Wielka jest tajemnica mocy słowa Bożego. Słowo Pańskie budzi pokój, jest
jak miód dla serca, jak chleb dla duszy. Ale jest też w nim wielka moc, która
kruszy wszystkie bramy, broniące dostępu do duszy. Jest jak młot, który rozbija zatwardziałe serca. Autor Listu do Hebrajczyków – jak już słyszeliśmy – pisze:
„Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny,
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przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca; i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed
nim, przeciwnie wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed
którym musimy zdać sprawę”.

Słowa: „do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku” nie są jakimś opisem
człowieka, jego kondycji bytowej. Przez nie autor Listu do Hebrajczyków pragnie
powiedzieć, że słowo Boże przenika całego człowieka, wszystkie sfery jego
życia. Osądowi słowa Bożego podlega więc nasze życie duchowe, psychiczne
i cielesne. Słowo Boga żywego osądza nas każdego dnia, czy jesteśmy tego
świadomi, czy też nie. Pan Jezus powiedział: „Na tym polega sąd, że światłość
przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do
światłości, aby nie ujawniono jego uczynków” (J 3,19–20). Światłością jest
Chrystus. Powiedział on o sobie: „Ja jestem światłością świata; kto idzie za
mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota” (J 8,
12). Światłością jest Bóg. „Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności” – pisał święty Jan (1 J 1,5). Światłością jest słowo Boga. Psalmista Pański
śpiewał: „Słowo twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim” (Ps 119,105).
Czy nie doznajemy w życiu różnorakich wzruszeń, kiedy jesteśmy pod
słowem Bożym, a więc słuchamy go i przyjmujemy do serca? Raz słowo Boże
nas oskarża, gani i wskazuje na nasze grzechy. Wtedy ogarnia nas bojaźń i skorzy jesteśmy do przebudowania naszego życia, porzucenia zgubnej drogi. Innym razem słowo Boże budzi w nas nadzieję, radość i pokój, a wtedy jest nam
błogo i optymistycznie patrzymy na życie. Zazwyczaj lęk w sercu budzi słowo
Bożego prawa, zaś radość i pokój słowo ewangelii Chrystusowej. Jednakże
wszystko, co czyni słowo Boże z nami i w nas, służy naszemu zbawieniu. Zarówno zatroskanie i chwilka zastanowienia nad dotychczasową drogą życia,
jak i radosne, błogosławione przeżycia, jeśli wywołane są przez słowo żywego
Boga służą naszemu zbawieniu, nadziei na życie u Boga. Chrześcijanin nie
może więc obejść się bez słowa Bożego. Prawdziwe jest słowo wittenberskiego
Reformatora: „Uznajemy tedy za rzecz pewną i ugruntowaną, że dusza może
obejść się bez wszystkiego, z wyjątkiem słowa Bożego, bez którego nic nie jest
w stanie jej pomóc. Mając zaś słowo, jest bogata i niczego nie potrzebuje, ponieważ jest to słowo żywota, prawdy, światłości, pokoju, sprawiedliwości, zbawienia, radości, wolności, mężności, cnoty, łaski, chwały i wszelkiego dobra
nieoszacowanej wartości”.
„Zgotuj ziarnu żyzną rolę, która bujny owoc da,
Daj mi poznać Swoją wolę. A co pisze ręka Twa,
W głębię duszy mojej wryj, w noc zwątpienia światłość tchnij.
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Niech, co czytam, w pamięć wdrożę, a co każesz, czynię rad,
Gdy Twe Słowo mnie wspomoże, wiary mi nie wydrze świat;
Wtedy też uczynki me z wiarą zgadzać będą się” (ŚK 387,4.5).
Amen.

Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa! Wszystko dostrzegasz i nikt nie
ukryje się przed Twoim obliczem. Oczyść serca nasze przez Twoje słowo
i przygotuj nas do życia w sprawiedliwości. Wysłuchaj nas w Duchu Świętym
przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen.
„Panie, słowo twoje trwa na wieki,
Niewzruszone jak niebiosa.
Prawda twoja trwa z pokolenia w pokolenie,
Ugruntowałeś ziemię i stoi.
Według praw twoich istnieje dotąd,
Bo wszystko służy tobie.
Gdyby zakon twój nie był rozkoszą moją,
Zginąłbym w niedoli.
O, jak słodkie jest słowo twoje dla podniebienia mego,
Słodsze niż miód dla ust moich.
Z przykazań twoich nabrałem rozumu,
Dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki kłamliwej.
Słowo twoje jest pochodnią nogom moim
I światłością ścieżkom moim.
Wesprzyj mnie według obietnicy swojej, abym żył,
A nie dopuść, bym doznał zawodu w nadziei mojej”.
(Ps 119,89-92.103-105.116)
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Hasło tygodnia
„A wziąwszy z sobą dwunastu, rzekł do nich: Oto idziemy do Jerozolimy, i wszystko,
co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym”. (Łk 18,31)

Idziemy do Jerozolimy
„I zaczął nauczać ich, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, musi być odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie, i musi być zabity, ale
po trzech dniach zmartwychwstanie. I mówił te słowa otwarcie. A Piotr wziął go
na bok i upominał go. Ale On odwrócił się, spojrzał na swoich uczniów i skarcił
Piotra, mówiąc: Idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie,
tylko o tym, co ludzkie. A przywoławszy lud i swoich uczniów, powiedział do
nich: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż
swój i towarzyszy mi. Bo kto by chciał swoją duszę zachować, utraci ją, a kto by
utracił swoją duszę dla mnie i dla ewangelii, zachowa ją. Co da człowiekowi pozyskanie całego świata, gdy na duszy swej poniesie szkodę? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów
przed rodem cudzołożnym i grzesznym, tego także Syn Człowieczy wstydzić
się będzie, gdy przyjdzie w chwale swego Ojca z aniołami świętymi”. (Mk 8,31-38)

Środa Popielcowa wprowadzi nas w sześciotygodniowy czas pasyjny, w którym Duch Boży przed oczy pragnie nam postawić krzyż naszego Pana, Jezusa
Chrystusa. W okresie tym, idąc za Chrystusem, razem z Nim przeżywać będziemy Jego duchowe zmaganie się w ogrodzie Getsemane, staniemy się świadkami Jego pojmania, wstąpimy z Nim do pałaców Kajfasza i Piłata, będziemy
głęboko przeżywali Jego ukrzyżowanie i męczeńską śmierć. Chcemy iść za
naszym Panem, nie dlatego, że rządni jesteśmy sensacji, ale że odczuwamy
wewnętrzną potrzebę wzbogacenia i umocnienia naszej wiary.
Hasło dzisiejszej niedzieli: „Oto idziemy do Jerozolimy” jest wezwaniem
naszego Pana, skierowanym do nas, abyśmy podjęli pasyjną wędrówkę, towarzyszyli Mu na drodze cierpienia i poznali, jak wielkim darem jest dla ludzkości Jego śmierć krzyżowa. Ale co znaczą te słowa? Co znaczyły one dla Jezusa
i Jego uczniów, jakie budziły refleksje i uczucia – to wiemy, bowiem mówi
nam o tym ewangelia. A co te słowa znaczą dla nas? Czy możliwe jest doświadczenie drogi za naszym Panem aż na Golgotę, pod krzyż? Czy po prawie
dwudziestu wiekach ma jeszcze sens podejmowanie pielgrzymki pod krzyż
naszego Pana?
W

życiu Jezusa był czas podjęcia dzieła ewangelizacji, powołania uczniów,
przygotowania ich do przyszłej pracy misyjnej. Nadszedł też czas przygotowania ich na tragiczny kres tej drogi, która począwszy od narodzenia aż po
ostatnią chwilę życia była czasem poniżenia, pogardy i zniesławienia. Po wy97
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znaniu uczniów ustami apostoła Piotra: „Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego”,
Jezus – jak czytamy – „zaczął nauczać ich, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, musi być odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie,
i musi być zabity”. Właściwie jest to komentarz ewangelisty do rozpoczętego
przez Jezusa przygotowania uczniów do wydarzeń, które niebawem miały
nadejść.
Zwróćmy uwagę, że w komentarzu tym aż trzykrotnie zostało użyte słowo
„musi”. Syn Człowieczy „musi wiele cierpieć”, „musi być odrzucony” i „musi
być zabity”. Chodzi więc o wyższego rzędu konieczność, o coś, co jest nieuniknione, nieodzowne, co jest przeznaczeniem. Starożytni, głównie Grecy,
uważali, że historią rządzi fatum i dzieje się tylko to, co zgodne jest ze ślepym
i bezsensownym przeznaczeniem. Owo „musi”, powiązane z drogą życia Jezusa, z takim pojmowaniem historii nie ma nic wspólnego. Historia jest wprzęgnięta w Bożą historię zbawienia. Wszystko, co się dzieje, ma uzasadnienie,
niekonieczne znane ludziom. Może się im też wydawać ono nieracjonalne.
Owo „musi”, w życiu Jezusa zrozumieć można wyłącznie z perspektywy wydarzeń paschalnych, a więc krzyża i zmartwychwstania.
Syn Człowieczy „musi wiele cierpieć”, „musi być odrzucony” i „musi być zabity”. Czy Jezus, zapowiadając po raz pierwszy swoją śmierć, powiedział
uczniom, dlaczego „musi być zabity”? Tego nie wiemy. Ale mówił o tym przy
innych okazjach. Faryzeuszom i uczonym w Piśmie powiedział, że będzie im
pokazany znak Jonasza, uczniom zaś powiedział, że „Syn Człowieczy nie
przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał swoje życie na okup za wielu” (Mt 20,28). W wieczerniku, błogosławiąc kielich, mówił: „[...] to jest krew
moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów” (Mt 26,28). Owo „musi” jest wyrazem zbawczej woli Boga wobec
grzesznego człowieka, każdego z nas z osobna.
Pytanie, czy nie było innej drogi zbawienia, jak tylko przez krzyż, jest tu
zbędne i może prowadzić do jałowych dyskusji i refleksji. Znacznie bardziej
potrzebne jest ugruntowanie świadomości, że Jezus musiał wiele cierpieć, musiał być odrzucony i musiał zostać zabity także i dla mojego zbawienia.

Z Jezusowym „musi” kontrastuje zachowanie Piotra, który po słowach Jezusa
zareagował w dość osobliwy, ale jednak jak najbardziej ludzki sposób. Ewangelista Marek – jak słyszeliśmy – zapisał: „A Piotr wziął go na bok i upominał
go”. Ewangelista Mateusz wyjaśnia, na czym to napominanie Pana polegało:
„Panie! Miej litość nad sobą, to nie przyjdzie na ciebie” (Mt 16,22).
Piotrowi nie mieściło się w głowie, że ich Nauczyciel, mocny w słowie i czynie, tak bardzo może zostać poniżony i zelżony w Jerozolimie. Ale te słowa
znaczą też, że Piotr chciał wnieść swoją korektę do Bożego planu.
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To wzorcowa sytuacja. Chcemy poprawiać Boże plany. Czy Piotr zdawał
sobie sprawę z tego, że cierpienie Jezusa oznacza również prześladowanie Jego
uczniów? Być może tak. Ale z pewnością Piotr wiedział, że wraz z tragicznym
zakończeniem życia Nauczyciela, rozwieją się wszelkie nadzieje uczniów.
O tym wyraźnie powiedzieli dwaj uczniowie, kiedy szli na trzeci dzień po
śmierci Jezusa do Emaus: „Myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela” (Łk 24,
21). Dlatego Pan Jezus powiedział zdecydowanie do Piotra: „Idź precz ode
mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie”.
Ile to razy w przeszłości człowiek chciał zmienić Boże plany! Ile razy nie
podoba nam się to, co się dzieje! Ile razy pytamy „dlaczego”? Czy nie może
być inaczej? Pytamy „dlaczego?”, a gdzieś tam w naszej głowie już jest gotowa
odpowiedź – to wszystko nie ma sensu, to nieracjonalne, śmieszne, złe i niedobre. Myślimy po ludzku i nie dopuszczamy do siebie myśli, że coś musi się
stać, aby nami wstrząsnąć, poruszyć sercem, zmusić do zastanowienia, wręcz
mocno uderzyć w nas, abyśmy przystanęli, całkowicie zmienili nasze myślenie, zawrócili z naszej dotychczasowej drogi, posłuchali naszego Pana i poszli
za Nim.

Tego chce nasz Zbawiciel. Nie tylko do Piotra, nie tylko do uczniów, ale do zgromadzonego ludu powiedział: „Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i towarzyszy mi. Bo kto by chciał swoją duszę zachować, utraci ją, a kto by utracił swoją duszę dla mnie i dla ewangelii,
zachowa ją. Co da człowiekowi pozyskanie całego świata, ale na duszy swej
poniesie szkodę? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Kto bowiem
wstydzi się mnie i moich słów przed rodem cudzołożnym i grzesznym, tego
także Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale swego Ojca
z aniołami świętymi”.
Wziąć krzyż na siebie – to chrześcijańska powinność. Wziąć krzyż na siebie
– to znaczy być uczniem, lub uczennicą Jezusa. Wziąć krzyż na siebie, to ratunek dla siebie i dla świata.
Iść za Panem znaczy: zaprzeć się samego siebie i wziąć na siebie swój własny krzyż i brzemię. A to oznacza: wszystko przyjmować z ręki Bożej, cieszyć
się z każdego dnia, nawet z tego „cierniem uwieńczonego” i dziękować Bogu
za każde łzami zroszone doświadczenie. Często o tym mówimy, ale nie zawsze uświadamiamy sobie, że w naśladowaniu naszego Zbawiciela, chodzi nie
tylko o dźwiganie własnych brzemion, ale o gotowość położenia życia swego
dla Pana, wszak z Panem mamy nie tylko pójść aż do Getsemane, ale przez
Getsemane aż pod krzyż.
Uświadomienie sobie tego jest bardzo ważne. Nikt z nas nie wie, czy w tym
niepewnym jutra świecie nie będziemy musieli złożyć świadectwa naszej wia-
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ry przez śmierć. A Pan powiedział: „[...] kto by chciał swoją duszę zachować,
utraci ją, a kto by utracił swoją duszę dla mnie i dla ewangelii, zachowa ją”.
Zapamiętajmy też, że nie tylko ze świadectwa naszej krwi będziemy rozliczani, jeśli taka będzie wola Boża, ale Pan każe się nam wytłumaczyć z każdego niezłożonego świadectwa wobec świata: „Kto wstydzi się mnie i moich
słów przed rodem cudzołożnym i grzesznym, tego także Syn Człowieczy
wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale swego Ojca z aniołami świętymi”.
Czy to słowo nie oskarża nas już dziś?
„Za Jezusem podążajmy, naśladując Jego wzór!
W świecie – z świata uciekajmy, dążąc do niebieskich gór.
Choć jesteśmy ziemianami, według nieba musim żyć,
Wiarą Pana swego czcić, okazywać ją czynami;
Jezu drogi, Ty ją nieć, ścieżką prawą
Sam nas wiedź” (ŚE 774,1). Amen.

Boże, pozwalasz nam głosić słowo o cierpieniu i śmierci naszego Zbawiciela,
spoglądać na umęczone oblicze Tego, który modlił się za nas na Golgocie: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią”. Spraw łaskawie, abyśmy nigdy nie
wstydzili się krzyża, znaku Twojej miłości i naszego zbawienia, ale bez bojaźni
składali o nim świadectwo wobec naśmiewających się z niego. Dopomóż nam
przez Ducha swojego z odwagą i w pokorze nosić nasze krzyże i naśladować
Mistrza i Pana naszego. Amen.
„Nakłoń ku mnie ucho swoje, śpiesznie ocal mnie!”
(Ps 31,3)
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Hasło dnia
„A wziąwszy z sobą dwunastu, rzekł do nich: Oto idziemy do Jerozolimy, i wszystko,
co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym”. (Łk 18,31)

Boże «Nie» bałwochwalstwu
„A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał zejście z góry, zgromadził się wokół
Aarona i rzekli do niego: Nuże, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami, nie
wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Odpowiedział im Aaron: Zdejmijcie złote kolczyki, które
mają w uszach wasze żony, wasi synowie i wasze córki, i przynieście do mnie.
I pozdejmował cały lud złote kolczyki, które mieli w uszach swoich, i przynieśli
je do Aarona. I przyjął je z ich rąk, i ulał z tego w formie z gliny posąg cielca.
Wtedy oni rzekli: To są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi
egipskiej. Zobaczywszy to, zbudował Aaron ołtarz przed nim i kazał obwołać:
Jutro będzie święto Pana. I wstawszy nazajutrz wcześnie rano, złożyli ofiary
całopalne i przynieśli ofiary pojednania; i usiadł lud, aby jeść i pić. Potem
wstali, aby się bawić. Potem Mojżesz odwrócił się i zszedł z góry, mając w ręku
dwie tablice Świadectwa, tablice zapisane z obu stron; z jednej i z drugiej strony
były one zapisane. Tablice te były dziełem Bożym, a pismo było pismem Boga,
wyrytym na tablicach. Jozue usłyszał odgłos okrzyków ludu i rzekł do Mojżesza: Wrzawa wojenna w obozie. On zaś odpowiedział: Nie jest to odgłos okrzyków po zwycięstwie, nie jest to odgłos okrzyków po klęsce, lecz słyszę odgłos
śpiewu. A gdy Mojżesz zbliżył się do obozu, ujrzał cielca i tańce. Wtedy Mojżesz
zapłonął gniewem i wyrzucił tablice z rąk swoich i potłukł je pod górą. Potem
wziął cielca, którego sobie zrobili, spalił go w ogniu, starł na proch, wsypał do
wody i dał ją wypić synom izraelskim”. (2 Mż 32,1-6.15-20)

Środa Popielcowa rozpoczyna okres pasyjny, w którym Duch Boży kieruje
oczy wierzących na krzyż Chrystusa. W starożytnym Kościele rozpoczynała
okres wielkiego postu, w którym wierni pościli i wstrzymywali się od brania
udziału we wszelkiego rodzaju radosnych uroczystościach. Na znak rozpoczęcia postu i pokuty, wierzący w Chrystusa posypywali głowy popiołem. Zwyczaj ten w wielu Kościołach zaniknął, pozostało jednak to , co najważniejsze,
wezwanie do refleksji nad stanem swojego życia, grzechem i nad ratunkiem
danym nam przez Boga.
Dla wielu czytelników Biblii, tekst przeznaczony do rozważania u progu
czasu pasyjnego jest niezrozumiały i budzi wiele pytań, na które niełatwo odpowiedzieć. Tekst mówi o bogach, a przecież Aaron polecił ulepić tylko jednego cielca. Czy ulepiony i pokryty złotem byk wyobrażał jakiegoś bożka, którego czcili Izraelici w Egipcie, czy też Boga JAHWE, skoro roztańczony lud śpiewał: „To są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej”.
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Jasnej i precyzyjnej odpowiedzi dać nie możemy. Nie będziemy jednak dalecy od prawdy, jeśli powiemy, że historia o złotym cielcu jest negatywną ilustracją do 1. przykazania, którego brzmienie Izraelici już znali, zanim Mojżesz
przyniósł tablice kamienne z przykazaniami z góry Synaj: „Ja jestem Pan, Bóg
twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz
miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie
pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan,
Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym…” (2 Mż 20,1-5). A więc Bóg nie chce
z nikim dzielić się czcią. Przede wszystkim Bóg chce, aby nie przedstawiano
Go sobie pod jakąkolwiek postacią.
Czy pozłacana figura byka, wokół której tańczyli Izraelici, była wyobrażeniem jakiegoś bożka, którego czcili w Egipcie, a co wydaje się mało prawdopodobne, czy też była wyobrażeniem Boga JAHWE, który objawił się Mojżeszowi, co wydaje się bardziej prawdopodobne, to jednak nie ulega wątpliwości, że Izraelici pod górą Synaj zgrzeszyli przeciwko 1. przykazaniu. Z Boga
świętego, niewyobrażalnego, pełnego mocy i chwały „uczynili” bezsilnego bożka, ze Stworzyciela „uczynili” marny obraz jednego ze stworzeń, chociaż powleczonego złotem. Można powiedzieć, że potomkowie Jakuba nie popełnili
grzechu klasycznego bałwochwalstwa, lecz grzech braku poznania Istoty Boga
i Bożej woli wobec człowieka. Pomimo tego, stanęli w rzędzie pogan, o których
apostoł Paweł pisze w Liście do Rzymian: „Niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach
i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę, dlatego że poznawszy
Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. I zamienili chwałę nieśmiertelnego
Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy” (Rz 2,2-23).

To,

co powiedzieliśmy powyżej pobudza do refleksji i postawienia pytania:
Czy pomimo tego, że nie jesteśmy bałwochwalcami jak starożytni Egipcjanie,
Kananejczycy, Grecy i Rzymianie, jednak nie popełniamy grzechu bałwochwalstwa? W odpowiedzi na to pytanie pomocna niechaj nam będzie definicja bałwochwalstwa, z którą spotykamy się w „Dużym katechizmie”: „Jedynie
ufność i wiara serca czynią zarówno Boga, jak bożka. Jeśli wiara i ufność są
prawdziwe, to i twój Bóg jest prawdziwy; odwrotnie zaś, gdzie ufność jest fałszywa i niewłaściwa, tam nie ma też prawdziwego Boga. Te dwie rzeczy należą do siebie: wiara i Bóg. Tak więc, mówię, to, na czym zawisnęło serce twoje
i na czym ono polega, jest właściwie twoim bogiem”. A więc zawierzyłeś i zaufałeś Bogu, masz w Nim prawdziwego Boga, bo poznałeś Jego Istotę, która
zawiera się w Imieniu Bożym – JAHWE. Ono znaczy: „JESTEM”, jestem z tobą,
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na mnie możesz polegać. Nie zawierzyłeś Bogu, to właściwie uczyniłeś z Niego bożka, bo sądzisz, że niewiele On może.
Wyznajemy: „Wierzę w Boga…”, modlimy się do Boga, ale czy naprawdę
Mu ufamy i na Nim polegamy? A może więcej polegamy na swoich zdolnościach, pieniądzach, na prawie, które sobie stworzyliśmy, aniżeli na Bogu? Czy
ten Bóg, w którego wierzymy nie jest w naszym życiu tylko pozłacanym Bogiem, wokół którego krążą nasze myśli tylko w niedziele i święta?
Musimy też pamiętać, że Boga wielu ludzi „posłało” już do „muzeum pamięci o przeszłości”. Wielu bowiem stworzyło sobie bożki i wokół nich tańczy:
jak pieniądze, bogactwo, rozrywka itp.
Powróćmy do katechizmowego objaśnienia 1. przykazania! Czytamy w nim
także: „Główny tedy sens tego przykazania tkwi w tym, iż domaga się ono
prawdziwej wiary i ufności serca, która odnosi się do prawdziwego, jedynego
Boga i na Nim jedynie polega. Znaczy to tyle, co: bacz, abym jedynie Ja był
twoim Bogiem i nie szukaj żadnego innego; to jest: dobra, którego ci nie dostaje, oczekuj ode Mnie i szukaj u Mnie, a gdy przychodzą na cię nieszczęścia
i niedola, przyjdź do Mnie i trzymaj się Mnie. Ja zaspokoję twoje potrzeby i wyzwolę cię z wszelkiej niedoli; nie oddawaj swego serca nikomu innemu i nie
polegaj na nikim innym”. To znaczy też, Ja jestem Bogiem i masz tylko jednego
pośrednika, Jezusa Chrystusa, który jest prawdą, drogą, chlebem życia. Nie
szukaj więc i nie czyń sobie innych pośredników. Nie ufaj im, bo ostatecznie Ja
jestem źródłem wszelkiego dobra i łaski. Ja wysłuchuję i Ja śpieszę z pomocą.
Pod górą Synaj obraz pozłacanego cielca, miał pośredniczyć między rozbawionym ludem a Bogiem, który wyprowadził lud izraelski z Egiptu. Zarówno
w Starym Testamencie, przede wszystkim w Nowym Testamencie wszelkie
pośrednictwo poza Chrystusem jest zakazane. Kto szuka innych pośredników
poza Tym, którego Bóg ustanowił pośrednikiem, Jezusa Chrystusa, ten wkroczył na drogę bałwochwalstwa. Pan Jezus powiedział: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie” (J 14,6).

Także epilog historii o czci złotego cielca przez Izraelitów jest zastanawiający i pobudzający do głębszej refleksji.
Kiedy Mojżesz zobaczył tańczący wokół cielca lud, nie mógł opanować swojego oburzenia i w gniewie rozbił tablice kamienne z przykazaniami. Przypadek to, czy znak? Czy rozbite tablice miały coś powiedzieć i uprzytomnić Izraelitom?
Lud zgrzeszył, przekroczył najważniejsze przykazanie. Kawałki kamiennych tablic symbolizowały złamanie przykazań, sprzeniewierzenie się woli
Bożej. Czy rozumieli to Izraelici pod górą Synaj, czy pamiętały to następne
pokolenia? Ale obdarzony duchem mądrości Mojżesz, ustanowił jeszcze jeden
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znak i symbol, kazał spalić cielca, a pozostały po nim popiół zmieszać z wodą,
którą na znak pokuty musieli wypić Izraelici.
Kawałki kamiennych tablic, każdego dnia powinny nam przypominać, że
codziennie grzeszymy i na gniew Boży zasługujemy. To, co człowiek w swojej
bezmyślności uczynił i zgotował, to też musi „wypić”, innymi słowy – musi
ponieść konsekwencje swojego postępowania. Apostoł Paweł pisał: „Nie
błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem co człowiek sieje, to
i żąć będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć będzie skażenie, a kto sieje
dla Ducha, z Ducha żąć będzie żywot wieczny” (Ga 6,7.8).
Środa Popielcowa jest wezwaniem do pokuty, codziennej pokuty, do żalu
za popełnione grzechy. Reformator Kościoła chrześcijańskiego, ks. Marcin Luter, w 1. tezie mówi: „Gdy Pan i Mistrz nasz Jezus Chrystus powiada: «Pokutujcie», to chce, aby całe życie wiernych było nieustanną pokutą”. W „Małym
katechizmie” zaś naucza: „Stary Adam w nas przez codzienny żal i pokutę ma
być utopiony i umrzeć ze wszystkimi grzechami i złymi pożądliwościami, natomiast ma codziennie wyłaniać się i powstawać nowy człowiek, który by
w sprawiedliwości i czystości żył wiecznie przed Bogiem”. Amen.

Wszechmogący Boże i Panie nasz łaskawy! Dziękujemy Ci za obietnice, przez
które staliśmy się uczestnikami boskiej natury i uniknęli skażenia. Umocnij
naszą wiarę i dopomóż nam żyć w cnocie i powściągliwości. Wysłuchaj nas
przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na
wieki wieków. Amen.
„Zmiłuj się nade mną, Boże, 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,
Abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim.
Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi
I zgładź wszystkie winy moje.
Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie!
Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha świętego!
Przywróć mi radość z wybawienia twego
I wesprzyj mnie duchem ochoczym!”
(Ps 51,3-6.11-14)
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Hasło tygodnia
„Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie”. (1 J 3,8b)

Służba z krzyżem i pod krzyżem
„Jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie
przyjmowali; mówi bowiem: W czasie łaski wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia pomogłem ci; oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Nie dajemy
w niczym żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesławiona, ale we
wszystkim okazujemy się sługami Bożymi w wielkiej cierpliwości, w uciskach,
w potrzebach, w utrapieniach, w chłostach, w więzieniach, w niepokojach,
w trudach, w czuwaniu, w postach, w czystości, w poznaniu, w wielkoduszności, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej, w słowie prawdy,
w mocy Bożej; przez oręż sprawiedliwości ku natarciu i obronie, przez chwałę
i hańbę, przez zniesławienie i przez dobrą sławę; jako zwodziciele, a jednak prawi, jako nieznani, a jednak znani, jako umierający a oto żyjemy; jako karani,
a jednak nie zabici, jako zasmuceni, ale zawsze weseli, jako ubodzy, jednak wielu ubogacający, jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający”. (2 Kor 6,1-10)

Jako spadkobiercy myśli, teologii i pobożności wielkiej Reformacji szesnastego
wieku, zobowiązani jesteśmy do zachowania i kontynuowania dzieła ks. Marcina Lutra i jego znakomitych współpracowników. Teologia i pobożność naszego Kościoła jest staurocentryczna, to znaczy, że w centrum naszego religijnego myślenia znajduje się krzyż i że nasza pobożność wywodzi się z krzyża
Golgoty i prowadzi nas pod krzyż. Wszystkie przejawy naszego życia religijnego, powinny więc być powiązane z tym znakiem, który dla powołanych
przez Boga na zawsze kojarzy się z cierpieniem Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, ale który jest przede wszystkim źródłem zbawienia i zwiastowaniem pojednania. Życie chrześcijan jest w pełnym tego słowa znaczeniu życiem
z krzyżem i pod krzyżem. Ale życie chrześcijan, ucznia i uczennicy Chrystusa
Pana jest głównie służbą, proegzystencją, to znaczy życiem dla drugiego człowieka, dla rodziny, bliźniego i Kościoła. Ono, aby było wiarygodne, pełne mocy i przeobrażającej siły, jest i musi być powiązane z krzyżem naszego Pana.
Apostoł Paweł u progu czasu pasyjnego, nakazuje nam właśnie myśleć o naszym życiu jako o służbie z krzyżem i pod krzyżem.
Chociaż apostoł Paweł pisze: „We wszystkim okazujemy się sługami Bożymi”,
to ma na myśli siebie i swoich współpracowników, to jednak z innych wypowiedzi Nowego Testamentu wynika, że sługami Bożymi są wszyscy wyznawcy Chrystusa.
Być sługą Boga – to święte i wielkie powołanie. Czy zawsze dobrze rozumiemy na czym polega wielkość i świętość tego powołania? Czy w ogóle zda105
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jemy sobie sprawę, co to znaczy być sługami Bożymi? Nie siląc się na sformułowanie pełnej i wyczerpującej odpowiedzi na powyższe pytania, raczej powiedzmy sobie, kim nie mogą być chrześcijanie jako słudzy Boży oraz komu
i czemu nie wolno im służyć. Być może dzięki temu lepiej poznamy, że bardzo
często sprzeniewierzamy się naszemu świętemu powołaniu.
Jako słudzy Boży nie możemy służyć sobie. Chociaż życie każdego z nas jest
naszą, wyłączną własnością, podlegającą suwerennej władzy i woli Boga, to
jednak – jak już zostało powiedziane – jest ono nakierowane na drugiego
człowieka. Żyjemy nie dla siebie (Rz 14,7). Kto żyje dla siebie, chociażby jego
życie obfitowało w liczne znamiona pobożności, nie wypełnia jednak swojego
chrześcijańskiego powołania. W życiu uczennic i uczniów Jezusa Chrystusa,
nie ich „ja”, lecz osoba bliźniego znajduje się w centrum chrześcijańskiej egzystencji. Dzięki krzyżowej śmierci Chrystusa, wszelkie egzystowanie dla swojego „ja”, zostało napiętnowane i osądzone. Wyciągnięte na krzyżu ramiona
naszego Zbawiciela wskazują na bliźniego, niezależnie od jego pochodzenia,
stanu i kondycji. Uczył nas tego Ukrzyżowany na Golgocie. Modlił się za swoich oprawców: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą co czynią”. Do złoczyńcy
powiedział: „Dziś będziesz ze mną w raju” (Łk 23, 43. Do swojego ucznia, którego miłował i do swojej matki powiedział: „Oto matka twoja”, „Oto syn twój”
(J 19,25). W Chrystusie nie ma Żyda ani Greka, kobiety, ani mężczyzny, wolnego, ani niewolnika – nauczał apostoł Paweł .
Służenie sobie może też czasem przybrać formę służby jakiejś idei, którą
uważamy za wielką i wzniosłą, lub ambicjom, które według naszego osądu są
nadrzędne. Taka służba może zwieść bliźnich, ale nie zwiedzie Boga. Pytać
zawsze należy, czy idee, którym służymy mają na celu i uwadze dobro ogółu,
bliźniego, szczególnie tego, który jest w potrzebie.
Nie możemy również służyć światu i temu wszystkiemu, co świat nam oferuje. Święty Jan pisze: „Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie.
Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze
świata. I świat przemija z pożądliwością swoją” (1 J 2,15-17a). Święty Jakub zaś
przestrzega: „Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem, to wrogość
wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga” (Jk 4,4).
Słudzy Boży, a nimi są wszyscy ochrzczeni w imię Jezusa Chrystusa, zawsze powinni mieć na uwadze dobro bliźniego. Słowa i czyny powinny służyć
tym, których Bóg postawił na drodze naszego życia. Czy jest tak zawsze w naszym życiu? Czy dostrzegamy tych, którzy idą przez życie obok nas, są naszymi braćmi i siostrami, współpielgrzymami do niebieskiej Ojczyzny?
Na tym tle w pełni zrozumiałe stają się słowa apostoła Pawła: „Nie dajemy
w niczym, żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesławiona, ale we
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wszystkim okazujemy się sługami Bożymi”. Paweł mówi w nich o sobie i swoich współpracownikach. Ale zachęcają nas one do postawienia pytania: Czy
zawsze i wszędzie możemy o sobie złożyć takie świadectwo? Jednak nie to, co
my myślimy o sobie i nie to, co nasi bliźni myślą o nas, jest miarodajne, lecz to,
jak Bóg nas widzi i ocenia. Sądzę, że będziemy zdziwieni i zaskoczeni na sądzie ostatecznym, gdy rozlegną się słowa Pana Jezusa Chrystusa, Króla i Sędziego: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Nad tym co małe byłeś wierny wiele ci
powierzę; wejdź do radości pana swego” (Mt 25, 21). Zapewne niejeden będzie
zdziwiony, że nie do niego zostały one skierowane, lecz usłyszał je ktoś, kto
według naszego zdania powinien ich nie usłyszeć.

Wsłuchując

się w słowa apostoła Pawła, poznajemy, że jego służba sprawie
Chrystusa, misyjna działalność, apostolski trud nałożony na niego przez Chrystusa, nie był stąpaniem po wygodnej drodze, w chwale, dobrobycie, poszanowaniu, lecz był kroczeniem z krzyżem i pod krzyżem. Jakże wymowne są słowa Wielkiego Apostoła: „We wszystkim okazujemy się sługami Bożymi w
wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, w chłostach,
w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniu, w postach, w czystości, w poznaniu, w wielkoduszności, w uprzejmości, w Duchu Świętym,
w miłości nieobłudnej, w słowie prawdy, w mocy Bożej; przez oręż sprawiedliwości ku natarciu i obronie, przez chwałę i hańbę, przez zniesławienie
i przez dobrą sławę; jako zwodziciele, a jednak prawi, jako nieznani, a jednak
znani, jako umierający a oto żyjemy; jako karani, a jednak nie zabici, jako zasmuceni, ale zawsze weseli, jako ubodzy, jednak wielu ubogacający, jako nic
nie mający, a jednak wszystko posiadający”.
Apostoł Paweł zwiastował Chrystusa. Niczego nie pragnął tak bardzo, jak
umieć głosić Ukrzyżowanego. I Chrystus dał mu poznać, że to nie tylko oznacza zwiastować moc krzyża Golgoty oraz łaskę i mądrość Bożą w Nim objawioną, ale to też oznacza naśladować Go w cierpieniu, doświadczeniu, poniżeniu, utrapieniu, chłodzie i głodzie. W życiu apostoła Pawła służba Bogu
niemalże utożsamiała się z krzyżem. A Paweł ten krzyż niósł, nieustannie spoglądając na Ukrzyżowanego, uczył się od Niego cierpliwości i pokory. Zawsze
miał przed oczami obraz Ukrzyżowanego Zbawiciela.
Czy na naszej drodze, także czasem cierniem usłanej, umiemy z wiarą i pokorą patrzeć na Chrystusowy krzyż i naśladować naszego Pana w noszeniu
krzyża? Tego trzeba się uczyć całe życie. Chrześcijanie są nieustannie w szkole
krzyża. A nauka pod krzyżem jest błogosławiona.
Każda służba Bogu i bliźniemu wymaga poświęcenia. Im więcej człowiek
się w tę służbę angażuje, tym częściej na swojej drodze życia spotyka się z lekceważeniem, trudnościami, zniewagami, potwarzami i obelgami. Niejednokrotnie służba krzyża prowadzi do gwałtownej śmierci. Historia dostarcza
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wiele przykładów. Zapewne wielu ludzi również dzisiaj chciałoby służyć Bogu, gdyby nie krzyż i jego cień, padający nieustannie na drogę sług Bożych.
Niemożliwa jest służba Bogu bez krzyża, poświęcenia, poniżenia, bez zaparcia się samego siebie. W istocie rzeczy przekreślenie swojego „ja”, swoich
racji i roszczeń, jest początkiem prawdziwej służby i otwiera drogę do niej.
Wielu nawet tej pierwszej przeszkody nie może pokonać i dlatego jest tak mało
chrześcijan, którzy całym sercem chcą służyć i służą Chrystusowi, Kościołowi
i bliźnim. Pilnujmy się, abyśmy do nich nie należeli!
Pamiętać należy, że nie można być chrześcijaninem, uczennicą i uczniem
Chrystusa, nie angażując się w służbę ewangelii. Uczniowie Jezusa Chrystusa
nie mogą nie być naśladowcami swojego Mistrza i Pana. Człowiek chociaż
ochrzczony w imię Jezusa Chrystusa, jeśli w codziennym życiu, w domu,
w biurze, przy warsztacie pracy nie naśladuje Chrystusa we współżyciu z ludźmi i nie kieruje się zasadami słowa Bożego, nie jest w pełnym tego słowa
znaczeniu chrześcijaninem. Deklaracje słowne, chociażby najpiękniejsze, także
z nikogo nie uczynią ucznia i sługi Chrystusowego. Sługami czyni nas sam
Chrystus jeśli w Nim żyjemy, a On w nas, i jeśli ta społeczność Nauczyciela
z uczniem i uczennicą, Pana ze sługą owocuje w błogosławioną służbę bliźniemu, albo – powiedzmy to słowami apostoła Pawła – jeśli jako nic nie mający, jednak wielu będziemy ubogacali. Bóg uczynił nas prawdziwie bogatymi
w Chrystusie. Służąc całym sercem Chrystusowi, możemy okazać się tymi,
którzy uszczęśliwiają i ubogacają. Nawet w poniżeniu i pohańbieniu, w niedoli
i krzyżu owocne okaże się wtedy działanie wyznawców Jezusa Chrystusa.
Właśnie wręcz w tych niedogodnościach życia znajdzie upodobanie Duch Boży, który ubogaci ludzkie serca, Kościół i całą ludzką społeczność.
Być wiernymi sługami oznacza też należycie wykorzystać darowany nam
czas łaski. Nie może też ujść naszej uwadze apostolskie napomnienie: „Jako
współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski nie przyjmowali”. Winniśmy się modlić, aby Bóg dał nam serca otwarte, zawsze widzące i gotowe do służby na chwałę żywego Boga.
„Udziel mi chęci i sił do dobrego,
A urąganie zniosę świata tego
I będę w cnocie miał upodobanie,
Tak jak Ty, Panie!” (ŚE 727,5).
Amen.

Wszechmogący Boże, Ojcze nasz niebieski! Ty nie chcesz śmierci grzeszników,
ale chcesz, aby się nawrócili i służyli Tobie. Jesteśmy zgromadzeni przed obliczem Twoim i wyznajemy nasze grzechy. Prosimy Cię, odpuść nam nasze wi108

1. NIEDZIELA PASYJNA – INVOCAVIT

ny, obdarz łaską pokoju i zbawienia. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa,
naszego Pana. Amen.
„Kto mieszka pod osłoną Najwyższego,
Kto przebywa w cieniu Wszechmocnego,
Ten mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo moja,
Boże mój, któremu ufam.
Bo On wybawi cię z sidła ptasznika
I od zgubnej zarazy”.
(Ps 91,1-3)
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Hasło tygodnia
„Bóg daje dowód swej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł”. (Rz 5,8)

Nie moja, ale Twoja wola niech się dzieje
„Wtedy idzie Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemane, i mówi do uczniów:
Siądźcie tu, a Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. I wziął z sobą Piotra
oraz dwóch synów Zebedeuszowych, i począł się smucić i trwożyć. Wtedy mówi do nich: Smętna jest dusza moja aż do śmierci; pozostańcie tu i czuwajcie ze
mną. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie; wszakże nie jako Ja chcę,
ale jako Ty. I wrócił do uczniów, i zastał ich śpiących, i mówił do Piotra: Tak to
nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście
nie popadli w pokuszenie; duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Znowu
po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola twoja. przyszedł znowu, i zastał
ich śpiących, albowiem oczy ich były obciążone. I zostawił ich, znowu odszedł
i modlił się po raz trzeci tymi samymi słowami. Wtedy przyszedł do uczniów
i mówił do nich: Śpijcie dalej i odpoczywajcie, oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, pójdźmy; oto się zbliża
ten, który mnie wyda”. (Mt 26,36-46)

Dość dziwnie zbudowana jest pod względem gramatycznym relacja ewangelisty Mateusza, dotycząca pobytu w noc pojmania Jezusa w ogrodzie Gestsemane,
a także modlitwa Jezusa. W pierwszym zdaniu relacji, czasowniki są w czasie
teraźniejszym: „Idzie Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemane, i mówi do
uczniów: Siądźcie tu, a Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił”, natomiast
w następnych zdaniach czasowniki występują bądź w czasie teraźniejszym,
bądź w przeszłym dokonanym. Nie da się nie zauważyć tej gramatycznej niezręczności. A przecież styl, w jakim napisana została Mateuszowa ewangelia
wcale nie jest zły. Rodzi się więc podejrzenie, że za tym kryje się jakaś myśl
i przesłanie. Ale jakie?
Ewangelista Mateusz w ważnych miejscach swojej narracji o Jezusie Chrystusie, mówi o potrzebie naśladowania Jezusa. Wystarczy wskazać na to miejsce Mateuszowej ewangelii, w którym jest mowa o rozmowie Jezusa z uczniami pod Cezareą Filipową, w czasie której Jezus wyraźnie wezwał swoich uczniów, aby szli za Nim, niosąc swój krzyż i naśladowali Go. W noc pojmania
Jezusa, w ogrodzie Getsemane, Jezus nie mówi o potrzebie naśladowania Go,
ale bierze swoich uczniów do ogrodu, aby nie tylko byli świadkami Jego
przedśmiertnej walki i trwogi, ale mieli w niej swój udział. I jeśli ewangelista
Mateusz pisze, że Jezus „idzie z nimi do ogrodu, zwanego Getsemane, i mówi
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do uczniów: Siądźcie tu, a Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił”, to znaczy to, że dla czytelnika ewangelii lub jej słuchacza, tamte wydarzenia nie mogą być jedynie czymś przeszłym, ale wierzący chrześcijanie stale, dzisiaj i jutro,
w każdej chwili swojego życia, muszą dać się zabrać Jezusowi, iść z Nim i za
Nim, i nieść Jego krzyż. I to jest przesłanie słów, które dzisiaj z woli Kościoła
rozważamy.

Zobaczmy

w jaki sposób mamy realizować wolę naszego Zbawiciela, aby
zawsze być z Nim i z Nim nieść swój krzyż i zbliżać się do celu naszej pielgrzymki. Mamy więc tu ważną lekcję geragogoki, a więc lekcję pedagogiki, jak
przygotować się do tych dni, o których mędrzec starotestamentowy pisze jako
o dniach, które się wielu ludziom nie podobają, a więc dni starości i odchodzenia z tego świata.
Spójrzmy najpierw na Jezusa. Jezus idąc w nocy z uczniami do ogrodu,
zwanego Getsemane, doskonale wiedział, że właśnie tej nocy wyraźnie zbliży
się Jego godzina, o której często mówił, że zostanie zdradzony, pojmany, osądzony i skazany na śmierć. Dobrze wiedział, że będzie to śmierć gwałtowna
i najokrutniejsza z okrutnych. Żydzi zawsze modlili się, aby nie spotkała ich
śmierć gwałtowna. I Jezus w ogrodzie Getsemane – podobnie jak Jego rodacy –
modli się: „Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie; wszakże nie
jako Ja chcę, ale jako Ty”. Kielich, o którym jest mowa w modlitwie Jezusa, to
właśnie śmierć gwałtowana, okrutna, bolesna.
Pan Jezus zanim zaczął się modlić, powiedział do uczniów: „Smętna jest
dusza moja aż do śmierci”. Ewangelista zaś dodaje, że Jezus wtedy począł się
trwożyć i smucić. Widzimy więc, że chociaż nasz Pan i Nauczyciel życia był
Synem Bożym, w swojej Istocie równy Istocie Ojca, w Niej oraz istotowo był
jednością z Ojcem, to jednak przez wcielenie, we wszystkim partycypował
z ludźmi, z wyjątkiem grzechu. Zbliżał się do swojej śmierci jak większość ludzi przeżywa i doświadcza zbliżanie się do swojego odejścia ze świata. Nic nie
zostało oszczędzone Synowi Bożemu ani śmierć, ani przedśmiertelna trwoga.
Skupmy się jednak na modlitwie Jezusa: „Ojcze mój, jeśli można, niech
mnie ten kielich minie; wszakże nie jako Ja chcę, ale jako Ty”. Każdy ma swoją
wolę, miał ją też Pan Jezus. Dla Niego nadrzędna była wola Boga, Jego Ojca.
Nie buntuje się przeciwko niej, ale pokornie chce się poddać woli Bożej i wziąć
na siebie okrutną śmieć i hańbę krzyża. Tego mamy się uczyć w czasie pasyjnym i to praktykować w naszym chrześcijańskim życiu.
Wydaje się, że w czasach apostolskich i po nich, wyznawcy Jezusa Chrystusa często myśleli o przesłaniu modlitwy Jezusa w ogrodzie Gestsemane, bowiem apostoł Paweł w Liście do Filipian pisał: „Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci
Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł
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się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy
się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci,
i to do śmierci krzyżowej” (Flp 2,5-8).
Iść z Chrystusem i naśladować Go, nie znaczy, że należy szukać gwałtownej
śmierci, ale iść ku śmierci, która prędzej czy później nadejdzie ze swoimi ciężarami, chorobami, cierpieniami, biedą, doświadczaniem pogardy od ludzi,
trwogą przed śmiercią, a więc nieść swój własny krzyż. Iść, jak nasz Pan, Jezus
Chrystus szedł na Golgotę z modlitwą i oddaniem się Bogu, z modlitwą,
w której nie należy narzekać na swój los, lecz z modlitwą zaufania i poddania
się woli Bożej.
Wielu ludzi buntuje się przeciw swojemu − „napisanemu” przez Boga −
scenariuszowi życia. Wielu w chorobie nawet przeklina swój los, potrafi Bogu
czynić wyrzuty. To jest zła i niewłaściwa postawa. Jeśli codziennie modlimy
się − o ile się rzeczywiście modlimy słowami modlitwy Pańskiej − „…bądź
wola Twoja”, to przyjmijmy każde zrządzenie losu i z pokorą dodajmy do tych
słów modlitwy Pańskiej: „jeśli znosić musimy to, co znosimy, to niech się dzieje wszystko nie według naszej woli, lecz Twojej, nasz Ojcze niebieski”.

Pan Jezus w Getsemane powiedział też do swoich uczniów: „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie; duch wprawdzie jest ochotny, ale
ciało mdłe”. To ważne słowa, słowa przez które nasz Pan wskazuje nam sposób na przezwyciężenie wszelkich słabości. Modlitwa jest lekarstwem na odwrócenie naszych myśli od tego, co nas trapi, męczy i trwoży, a zwróceniem
ich ku Bogu, który nieustannie ma wyciągniętą w naszym kierunku dłoń i jest
nam gotowy przyjść z pomocą w każdej sytuacji. Nie zawsze ta pomoc musi
wyglądać tak, jak my ją sobie wyobrażamy, na przykład, że nagle będziemy
tak zdrowi i silni jak przed laty. To przede wszystkim będzie pomoc w noszeniu ciężarów życia. Bóg da siły i moc, nie tylko do pogodzenia się z losem, ale
moc do przekucia swojego krzyża w błogosławieństwo, głównie w postaci
związania się w miłości i ufności z Bogiem. Przypomnijmy tu słowa apostoła
Pawła, który w swoich słabościach umiał odnaleźć moc ku działaniu. Pisał
przecież: „Nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć,
umiem też żyć w obfitości; wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony;
umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek.
Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie” (Flp 4, 11-13).
Ditrich Bonhoefer w więzieniu, z którego nie wyszedł, bo został w nim zamordowany, napisał wspaniałą pieśń, która może dla każdego być wsparciem
i modlitwą do Boga:
„Przez dobrą moc Twą, Panie otoczony,
Przeżywać mogę każdy dzień i rok.
Wiernością Twoją jestem pocieszony,
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Wiem, że mnie wiedzie Twej miłości wzrok.
Gdy dobra moc Twa stale mnie ochrania,
Nie lękam się, co mi przyniesie dzień,
Ty jesteś ze mną ciągle od zarania,
Ty chronisz mnie, gdy idzie nocy cień” (ŚE 100,1).
Ciało jest mdłe – powiedział Pan Jezus do uczniów – zawsze słabe i coraz
bardziej słabsze. Moc jest we wierze, w zaufaniu Bogu, oddaniu się Jemu
i prośbie o Jego prowadzenie.
„Lecz moje serce dręczą stare grzechy
I gniecie brzemię, ciężkich cierpień znój.
Dlatego szukam, Panie, Twej pociechy,
Ach, nie omijaj mnie, o Zbawco mój.
Gdy dobra moc Twa stale mnie ochrania,
Nie lękam się, co mi przyniesie dzień,
Ty jesteś ze mną ciągle od zarania,
Ty chronisz mnie, gdy idzie nocy cień” (ŚE 100,2).

Łaskawy Boże i Ojcze niebieski! Dziękujemy Ci, że zesłałeś nam Syna swojego
na ratunek i zbawienie każdego wierzącego. Prosimy Cię, obdarz nas prawdziwą wiarą, abyśmy w Twoje miłosierdzie nigdy nie wątpili i w pokorze kroczyli śladami naszego Zbawiciela, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
„Do ciebie, Panie, wznoszę duszę moją.
Boże mój! Tobie ufam. Obym nie zaznał wstydu!
Niech wrogowie moi nie radują się z mego powodu!
Zaiste, wszyscy, którzy nadzieję pokładają w tobie, nie zaznają wstydu.
Zaznają wstydu ci, co bez przyczyny nie dochowują wiary.
Panie, wskaż mi drogi swoje, ścieżek swoich naucz mnie!
Prowadź mnie w prawdzie swojej i nauczaj mnie.
Ty bowiem jesteś Bogiem zbawienia mego,
Ciebie tęsknie wyglądam codziennie!
Pamiętaj, Panie, o miłosierdziu i o łasce swojej, gdyż są one od wieków!
Grzechów młodości mojej i przestępstw moich nie pamiętaj,
Przez wzgląd na łaskę twoją pamiętaj o mnie,
Przez wzgląd na dobroć twoją, Panie.
Pan jest dobry i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich drogi swojej”.
(Ps 25,1-9)
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Hasło tygodnia
„Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa
Bożego”. (Łk 9,62)

Bóg nie zaniedbuje swojego dzieła
„Achab opowiedział Izebel wszystko, co uczynił Eliasz i jak kazał wybić mieczem wszystkich proroków Baala. Wtedy Izebel wyprawiła gońca do Eliasza
z takim poselstwem: To niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro
o tym czasie uczynię z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego
z nich. Zląkł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie, i przyszedł do Beer-Szeby, która należy do Judy, i tam pozostawił swojego sługę. Sam zaś poszedł
na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca
i życzył sobie śmierci, mówiąc: Dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Potem położył się i zasnął pod krzakiem jałowca.
Lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego: Wstań, posil się! A gdy spojrzał, oto
przy jego głowie leżał placek upieczony i dzban z wodą. Posilił się więc i znowu
się położył. Lecz anioł przyszedł po raz drugi, dotknął go i rzekł: Wstań, posil
się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. Wstał więc i posiliwszy się, szedł
w mocy tego posiłku czterdzieści dni i czterdzieści nocy aż do góry Bożej Choreb. I wszedł tam do pieczary, aby tam przenocować. Lecz oto doszło go słowo
Pana tej treści: Co tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział: Gorliwie stawałem
w obronie Pana, Boga Zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze
z tobą, poburzyli twoje ołtarze, a twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem
tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Rzekł więc do
niego: Wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami i kruszący skały szedł przed Panem; lecz
w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym
trzęsieniu ziemi nie było Pana. Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu
nie było Pana. A po ogniu cichy łagodny powiew. Gdy go Eliasz usłyszał, zakrył
płaszczem swoją twarz”. (1 Krl 19,1-13a)

Hasło 3. niedzieli pasyjnej brzmi: „Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego” (Łk 9, 62). Czy istnieje jakaś
nić łącząca to hasło ze starotestamentowym tekstem dzisiejszej niedzieli
i z okresem pasyjnym, w którym nasze oczy zwrócone są na krzyż Golgoty?
Jeśli mamy dzisiaj skupić nasze myśli na Chrystusie, który wzywa nas do kroczenia za Nim, nie bacząc na spotykające nas cierpienia i doświadczenia na
drodze naśladowania Go, to musimy na wstępie odpowiedzieć sobie na powyższe pytanie. Słowa hasła, historię o Eliaszu i drogę Jezusa na Golgotę łączą
słowa: ‘sługa’ i ‘służba’. W słowach hasła biblijnego dzisiejszej niedzieli mowa
jest o służbie dla Królestwa Bożego, w starotestamentowej historii o Eliaszu,
mowa jest o wiernym słudze Bożym, jakim był prorok Eliasz, a okres pasyjny
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nakazuje nam kierować nieustannie oczy na Jezusa Chrystusa, który jako sługa
Pana, swoje życie złożył na Golgocie, aby nas zbawić.

Cóż się stało, że prorok Eliasz, nieustraszony bojownik o sprawę Bożą w Izraelu, nagle boi się o swoje życie i postanawia opuścić Izrael, aby uniknąć zemsty
królowej Izebel, rzeczniczki pogańskiej, kananejskiej religii i kultu Baala? Tak
niedawno rzucił wyzwanie kapłanom Baala na górze Karmel, pobudził swoich
rodaków do gorliwej wiary w prawdziwego Boga izraelskiego i krwawo rozprawił się z kapłanami Baala. A oto widzimy go uciekającego przed zemstą
kobiety, która kazała mu powiedzieć: „Jutro o tym czasie uczynię z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich”, a więc z kapłanami religii,
którą wyznawała.
Eliasz uciekał, bał się o swoje życie. Ale dlaczego uciekał? Dlaczego lękał się
zemsty królowej? Ten, który na Karmelu był pełen wiary w Boga, ten, który
był pewien, że Bóg okaże swą moc, pewność tę niespodziewanie utracił.
Nie jest tak, że siła naszej wiary jest zawsze na jednym poziome. Raz czujemy się mocni w wierze, innym razem wiara nasza słabnie. Raz nasze zaufanie
Bogu jest pełne żaru, innym razem przygasa nasza ufność i pewność w Bożą
pomoc. Eliasz nie był w tym odosobniony. Był człowiekiem z krwi i kości, jednym z nas i nie powinno nas to dziwić, że po wzlocie wiary, jaką zademonstrował przed zgromadzonym ludem na Karmelu, przyszła chwila słabości
i utraty zaufania w moc prawicy Bożej. Przypomnijmy też sobie noc, w której
Jezus został pojmany. Do uczniów swoich w ogrodzie Getsemae powiedział:
„Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie; duch wprawdzie
jest ochotny, ale ciało mdłe” (Mt 26, 41). I wtedy też, pocąc się krwawo, modlił
się do swojego Ojca w niebie: „Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie;
wszakże nie moja, lecz twoja wola niech się stanie” (Łk 22,42).
Jezus Chrystus jawi się oczom naszym, jako sługa Pana, który nie patrzy
wstecz, lecz przed siebie, który idzie ku swojemu przeznaczeniu. Lęka się
śmierci, ale przezwycięża lęk i jest gotowy wziąć na siebie krzyż, który Mu
przygotowali Jego wrogowie i oskarżyciele przed Piłatem.
Zdarza się, że podobnie jak Eliasza, zwycięża nas lęk. Boimy się czegoś lub
kogoś. Ogarnia nas także czasem zniechęcenie i próbujemy się wycofać, lub
zrzucić z siebie jarzmo służby, aby uniknąć doświadczenia i potrzeby zdecydowanego przeciwstawienia się komuś, który kładzie nam pod nogi kłody
i robi różne przeszkody. Nie zawsze świadczy to o utracie wiary i zaufania, ale
na pewno świadczy, że zapomnieliśmy o słowach św. Piotra, wypowiedzianych przed sanhedrynem, że trzeba bardziej słuchać i bać się Boga, niż ludzi
(Dz 5, 29).
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Zechciejmy

towarzyszyć Eliaszowi w myślach na jego drodze ucieczki przed
gniewem królwej! Eliasz ucieka, śpieszy się, by uciec jak najdalej. Zmęczony kładzie się na pustyni w cieniu krzewu jałowca, życzy sobie śmierci i zasypia. Wydaje się, że niewiele pozostało w sercu Eliasza wiary. Prorok nie chce już walczyć, ale
Bóg nie przestaje walczyć o swojego sługę. Powołał go i powinien on wypełnić
swoje zadanie. Posyła do niego anioła, który nakazuje mu posilić się, bowiem była
jeszcze przed nim daleka droga. Eliasz posiliwszy się idzie przez czterdzieści dni,
aż na górę Bożą Horeb. Dlaczego aż na górę Bożą Horeb?
Tu wiele się wydarzyło. Tu w płonącym krzewie objawił się Bóg Mojżeszowi. Tu Mojżesz otrzymał polecenie, aby udał się do Egiptu i wyprowadził potomków Jakuba z niewoli. Tu Bóg objawił Mojżeszowi swoje Imię – JAHWE,
które znaczy: „JESTEM”, a więc jestem z tobą, jestem z wami. Tu Bóg zawarł
przymierze ze swoim ludem w czasie wędrówki do Ziemi Obiecanej. Tu też
Eliasz miał przemyśleć początki historii narodu izraelskiego i jego drogę z Bogiem. Tu miał odnaleźć siebie i zrozumieć, że jeśli Bóg jest z Nim, a przecież
był z nim, to nie powinien obawiać się rozgniewanej i zawziętej królowej, i że
powinien dalej kontynuować swoją służbę, jako prorok Pana w narodzie, który
Bóg sobie powołał.
Bóg nieraz daje nam takie chwile, w których możemy wszystko na nowo
przemyśleć i rozpocząć nowy etap naszego życia i służby dla Boga. Dla Chrystusa taką chwilą był ogród Getsemane, gdzie został posilony i wzmocniony,
aby stanąć przed oskarżycielami i zmierzyć się ze śmiercią. W naszym życiu są
to chwile, w których nie jesteśmy sami. To są chwile przed Bogiem i z Bogiem,
który podaje nam w swoim słowie posilający pokarm.
Czy słyszymy wtedy pytanie Boga, podobne do tego, które Bóg postawił
Eliaszowi: Co tu robisz? Czy w ogóle coś robisz? Czy nie zgnuśniałeś? Czy nie
przesypiasz swojego życia, czy nie marnujesz go?
Prorok Eliasz usprawiedliwiał się przed Bogiem: „Gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga Zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z tobą,
poburzyli twoje ołtarze, a twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko
ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać”.
Czynimy podobnie. Uważamy, że nie widząc efektów i owoców naszej
służby dla Boga, możemy zaniechać jakiegokolwiek działania.

Bóg nakazał Eliaszowi stanąć na skale. I Pan sprawił, że przeszedł gwałtowny
wicher, kruszący skały. Ale Pana Boga nie było w tym wichrze. Potem Bóg
sprawił, że przeszedł ogień przed oczyma Eliasza, ale Pana Boga nie było
w ogniu. Potem powiał łagodny powiew wiatru i Eliasz usłyszał w nim głos
swojego Boga.
Pana Boga nie ma w spektakularnych wydarzeniach. Boga nie ma w krzyku
kaznodziei. Boga nie ma w bogactwie i przepychu Kościoła. Bóg jest w cichym
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świadectwie o krzyżu Chrystusa. Apostoł Paweł pisał do chrześcijan w Koryncie: „Skoro świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości,
przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie.
Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my
zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie,
a dla pogan głupstwo, natomiast dla powołanych – i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże
jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie” (1 Kor 1,21-25).
W czasach apostoła Pawła pogardzano kazaniem o krzyżu. Dla jednych
było ono głupstwem, dla innych źródłem zgorszenia. Podobnie jest dzisiaj.
Wielu woli dzisiaj głosić kazania o możliwościach i potędze człowieka. Wielu
nie chce słuchać kazań o krzyżu Jezusa, bo one wzywają do pokory, zmuszają
do zastanowienia się nad sobą, do upamiętania i rozpoczęcia nowego życia, do
naśladowania naszego Pana, Jezusa Chrystusa i związania z Nim swojego życia.
Chociaż na Golgocie wydawało się, że Bóg opuścił swojego Syna, że sprawa
Królestwa Bożego na ziemi jest przegrana, to w cichym i słabnącym głosie
umierającego Jezusa: „Wykonało się”, zawarta jest cała prawda o Bogu Zbawicielu i potęga Jego działania i miłości. Bóg działa wbrew ludzkiej logice.
W kazaniu o krzyżu Bóg zawarł prawdę o swojej miłości do grzesznika,
w „głupim kazaniu” wyciąga do nas swoją dłoń, która pociesza i zbawia.
Kazanie o krzyżu – cichy powiew wiatru, ledwie słyszalny głos Boga Zbawienia jest skarbem, którego nie możemy dać sobie odebrać. Amen.

Panie Boże miłości i łaski! Oczy nasze nieustannie patrzą na Ciebie, bo w Tobie
pokładamy naszą nadzieję. Prosimy Cię, roztocz nad nami opiekę swoją i zachowaj we wierze w zbawczą moc kazania o krzyżu naszego Pana i Zbawiciela, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, a uszy jego słyszą ich krzyk.
Oblicze Pańskie jest zwrócone przeciwko złoczyńcom,
Aby wytracić z ziemi pamięć ich wołają, a Pan wysłuchuje ich,
I ocala ich ze wszystkich udręk. Bliski jest Pan tym, których serce jest
złamane, a wybawia utrapionych na duchu.
Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. Strzeże wszystkich kości jego, żadna z nich się nie złamie.
Niegodziwego zabija złość, a ci, którzy nienawidzą sprawiedliwego, poniosą
karę. Pan wyzwala duszę sług swoich i nie będą ukarani ci, którzy mu ufają”.
(Ps 34,16-23)
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Hasło tygodnia
„Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem
zostaje; lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje”. (J 12,24)

Dzielić się pociechą w uciskach
„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec
miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli
taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Bo, jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha. Jeśli tedy utrapienie nas spotyka, jest to dla waszego pocieszenia i zbawienia; jeśli
zaś pocieszenie, jest to ku waszemu pocieszeniu, którego doświadczacie, gdy
w cierpliwości znosicie te same cierpienia, które i my znosimy; a nadzieja nasza
co do was jest mocna, gdyż wiemy, iż jako w cierpieniach udział macie, tak
i w pociesze”. (2 Kor 1,3-7)

W okresie pasyjnym w naszej wędrówce pod krzyż Golgoty, zbliżamy się do
Wielkiego Piątku, a tym samym do Ukrzyżowanego, przez którego i w którym
Bóg dokonał naszego zbawienia. Coraz mocniejsza i gorętsza powinna więc
być nasza wiara i ufność pokładana w ukrzyżowanym Chrystusie.
Co człowiek powinien uczynić wobec tak wielkiej dobroci i łaski Bożej, która objawiła się w Jezusie Chrystusie na Golgocie?
Apostoł Paweł daje nam odpowiedź na powyższe pytanie. Błogosławił on
wszechmogącego i miłosiernego Boga za krzyż Chrystusa, za doświadczenia,
które go spotykały na jego drodze zwiastowania ewangelii o krzyżu i za cierpienia, które spotykały wyznawców Jezusa. „Błogosławiony niech będzie Bóg
i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza”.
Wczytując się w treść słów dzisiejszej lekcji apostolskiej, dostrzegamy, że
Wielki Apostoł wzywa nas, abyśmy błogosławiąc Boga, także dzielili się pociechą w uciskach z tymi, z którymi spotykamy się na naszej drodze naśladowania Chrystusa.

Naśladować Chrystusa, to znaczy wstępować w Jego ślady
Kiedy na naszych drogach, głównie tych peryferyjnych leży dużo śniegu,
dzieci starają się wkładać swoje nogi w ślady pozostawione przez starszych.
Łatwiej im wtedy pokonać drogę, tym bardziej, że wyznaczony ślad wskazuje
cel, ku któremu podążają.
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Chrystus z woli Boga przeszedł przez ten świat, pozostawił ślad wskazujący drogę do zbawienia. Ślad ten nie pokrywa się z wygodnymi i szerokimi
autostradami. Znajduje się na drodze wyboistej i krętej. Chrystus nigdy nie
mówił, że Jego droga, po której kroczy, a za Nim Jego uczniowie i uczennice,
będzie prosta i łatwa. Przestrzegał przed złudzeniami. Powiedział: „Jeśli kto
chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją, a kto by utracił
duszę swoją dla mnie i dla ewangelii, zachowa ją. Albowiem cóż pomoże
człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł?”
(Mk 8,34-36).
Dla apostoła Pawła – jak wynika to z jego słów – było oczywiste, że na swojej drodze spotykać go będą liczne utrapienia, prześladowania i cierpienia,
bowiem była to szczególna droga, nieustanna pielgrzymka po licznych szlakach misyjnych. Apostoł Paweł, mając na myśli siebie i swoich współpracowników, 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 życie Jezusa na
ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, dla Jezusa na
śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się
ujawniło” (2 Kor 4,8-11).

Różnego rodzaju uciski znoszą wszyscy wierzący w Chrystusa
Tak było już w czasach apostolskich, wiele razy później i tak jest obecnie.
Chrystus cierpiał i cierpienie spotyka i będzie spotykać też tych, którzy uwierzyli w Chrystusa. Pan Jezus powiedział: „Nie jest uczeń nad mistrza ani sługa
nad swego pana; wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jak jego
pan; jeśli gospodarza Belzebubem nazwali, tym bardziej jego domowników!”
(Mt 10,24-25).
Z powodu zagrożenia chrześcijanie mieszkający obecnie w Palestynie,
szczególnie w Betlejem, opuszczają swoje domy i idą na tułaczkę. Wierzący
w Chrystusa prześladowani są w Indiach, Chinach i na wielu innych miejscach
na ziemi, ostatnio głównie w krajach islamskich. W nieodległej przeszłości byliśmy jako ewangelicy, bezpodstawnie podejrzewani o szpiegostwo, o wrogie
nastawienie do tego, co polskie. Na wielu miejscach w naszej Ojczyźnie jesteśmy niemile widziani, nie dostrzega się naszych osiągnięć, lekceważy się nas
i poniża. Jako wyznawcy Jezusa Chrystusa możemy za apostołem Pawłem
powiedzieć także dzisiaj: „liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas”.
Autor 1. Listu św. Piotra stawia małoazjatyckim chrześcijanom za wzór
Chrystusa. Taka była wola Jezusa Chrystusa, aby uczniowie wstępowali w Jego ślady (1 P 2,21; por. Mt 16,24.25). Taka jest wola Boża względem nas. We
wszystkim przede wszystkim w uciskach, doświadczeniach i cierpieniach zno119
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szonych z powodu Chrystusa, powinniśmy wiernie naśladować naszego Pana,
a „On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie
groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi” (P 2,23).

Iść i znosić uciski wraz z siostrami i braćmi, znaczy wzajemnie się pocieszać,
apostoł Paweł bowiem napomina nas: „Jak liczne są cierpienia Chrystusowe
wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha. Jeśli tedy
utrapienie nas spotyka, jest to dla waszego pocieszenia i zbawienia; jeśli zaś
pocieszenie, jest to ku waszemu pocieszeniu, którego doświadczacie, gdy
w cierpliwości znosicie te same cierpienia, które i my znosimy; a nadzieja nasza co do was jest mocna, gdyż wiemy, iż jako w cierpieniach udział macie, tak
i w pociesze”. A pociecha płynie przede wszystkim ze słowa Bożego: „Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie,
gdy się objawi Jezus Chrystus” (1 P 1, 6.7).
Łatwo to powiedzieć, znacznie trudniej weselić się z doświadczeń. Ale wiara przezwycięża wszystko. „Zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza” (J 4,5) – pisał św. Jan. W wierze przezwyciężamy nasze słabości i lęk
przed cierpieniem. Z wiarą możemy iść w bój przeciwko niedogodnościom
życia. Z wiary i w wierze jest nasza pociecha w doświadczeniach, które nas
spotykają. Z wiarą i wypływającą z niej pociechą powinniśmy – jak tego uczy
nas apostoł Paweł – pocieszać tych, którzy podobnie jak my muszą się czasem
borykać z doświadczeniami. Wiara oparta na krzyżu i ufająca Ukrzyżowanemu przezwycięża świat i jest pociechą i nadzieją dla świata, pełnego wzajemnej nienawiści, brudu duchowego i zła, które wdziera się wszędzie, także do
naszych domów i serc.
Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały jest nadzieją dla świata. A cierpienie i płynąca zeń pociecha jest łaską. Autor 1. Listu św. Piotra pisze: „Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość, policzkowani za grzechy? Ale, jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga” (1 P 2 ,19-20).

Niech za to będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Zbawiciela.
Co jest zbawienne, co jest pociechą, co wzmacnia serca w wierze, co pokrzepia i czyni nas niezłomnymi, jest łaską. Nie możemy więc wobec łaski Bożej być obojętni. Pocieszać powinniśmy tych, którzy są doświadczani w życiu,
ale przede wszystkim musimy uwielbiać Boga, dziękować Mu za wszystko, co
nam służy ku wzmocnieniu i doświadczeniu, błogosławić Go, bo tak naucza
nas apostoł Paweł i nie tylko Paweł, ale także inni apostołowie (zob. 1 P 1,3).
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Błogosławmy święte Imię Boże za to, co jest dla nas dobre, ale też i za to, co
nas zasmuca, wszak nie wiemy, co w życiu naszym jest dla nas naprawdę dobre. Słowo Boże uczy, że także doświadczenie jest dla nas wielkim dobrodziejstwem. Jeśli doświadczani bywamy i cierpimy nie z powodu naszego nagannego postępowania, lecz z powodu Chrystusa, za którym idziemy przez życie,
wtedy godni jesteśmy Bożego zmiłowania i łaski.
„Tysiąckrotnie pozdrowiony,
Bądź mi Jezu, Zbawco mój,
Któryś za mnie umęczony
Znosił krwawych cierpień znój.
Jaka błogość w sercu mym,
Gdy pod krzyżem klękam twym,
Gdzie Ty z śmiercią bój toczyłeś
I o duszę mą walczyłeś” (ŚE 165,1).
Amen.

Miłosierny Boże i Ojcze, obdarowałeś nas w swoim Synu chlebem żywota
wiecznego. Prosimy Cię pokornie, nasyć głodne dusze nasze świętymi darami
swoimi i spraw, aby Twój dom był dla Twojego ludu zawsze domem chleba
żywota wiecznego. Wysłuchaj nas w Duchu Świętym dla zasługi krzyżowej
Syna swojego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.
„Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w tobie,
Gdy o pielgrzymkach myśli!
Gdy idą przez wyschłą dolinę, wydaje im się obfitującą w źródła,
Jakby przez wczesny deszcz błogosławieństwami okrytą.
Z mocy w moc wzrastają, aż ujrzą prawdziwego Boga na Syjonie.
Panie, Boże Zastępów, usłysz modlitwę moją,
Nakłoń ucha, Boże Jakuba!
Boże, tarczo nasza, wejrzyj i spójrz na oblicze pomazańca swego!
Albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach twoich
Niż gdzie indziej tysiąc;
Wolę stać raczej na progu domu Boga mego,
Niż mieszkać w namiotach bezbożnych.
Albowiem słońcem i tarczą jest Pan, Bóg,
Łaski i chwały udziela Pan, nie odmawia tego, co dobre, tym,
Którzy żyją w niewinności. Panie Zastępów,
Błogosławiony człowiek, który ufa tobie!”. (Ps 84,2-13)
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Hasło tygodnia
„Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na
okup za wielu”. (Mt 20,28)

Słudzy wszystkich
„I podeszli do niego dwaj synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i powiedzieli: Nauczycielu, chcemy, abyś uczynił to, o co cię będziemy prosili. On zaś powiedział
do nich: Co mam dla was uczynić? A oni powiedzieli do niego: Spraw, abyśmy
w twojej chwale siedzieli, jeden po twojej prawej, a drugi po lewej stronie. A Jezus im odpowiedział: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie wypić kielich, który
Ja piję albo być ochrzczeni tym chrztem, którym Ja jestem chrzczony? Odpowiedzieli mu: Możemy. Wtedy Jezus rzekł im: Kielich, który Ja piję, wypijecie
i chrztem, którym jestem chrzczony, zostaniecie ochrzczeni, ale sprawić, abyście
zasiadali po mojej prawej czy lewej stronie, tego dać wam nie mogę, przypadnie
to tym, którym jest to przygotowane. Gdy usłyszało to dziesięciu, wtedy oburzyli się oni na Jakuba i Jana. Ale Jezus przywołał ich, powiedział do nich: Wiecie, że ci, którzy uważają się za władców narodów, nadużywają swojej władzy,
a ich możnowładcy postępują samowolnie. Tak nie powinno być między wami,
ale ktokolwiek chciałby być między wami wielki, niech będzie waszym sługą.
A ktokolwiek chciałby być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć
i oddać swe życie na okup za wielu”. (Mk 10,35-45)

Hasło niedzieli Judica: „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz
aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu”, wskazuje na Chrystusa, Syna
Człowieczego, który idąc do Jerozolimy, gotowy jest położyć życie swoje na
ołtarzu krzyża, aby przez cierpienie, śmierć i niewinnie przelaną swoją krew
zbawić upadłą, grzeszną i godną potępienia ludzkość. Hasło niedzieli Judica to
słowa Chrystusa Pana, poprzez które nasz Zbawiciel pragnie nam przypomnieć, że Jego śmierć na krzyżu jest okupem złożonym za wielu, to znaczy za
wszystkich ludzi, których Bóg umiłował i postanowił wyrwać z niewoli grzechu i śmierci, obdarzyć wolnością wiary i zbawieniem wiecznym. Życie Jezusa
Chrystusa było służbą dla człowieka i pozostanie nią na wieki, chociaż ukrzyżowany Zbawiciel nasz wstał z martwych i zasiadł po prawicy Bożej.
Jesteśmy naśladowcami Chrystusa. Idziemy za Nim, a naszym zadaniem
jest upodobnić się do Niego.
Czy pamiętamy o tym? Czy pamiętali o tym uczniowie Jezusa?
Zdaje się, że uczniowie przed ukrzyżowaniem Chrystusa nie byli tego
w pełni świadomi. Wskazuje na to prośba Jakuba i Jana, synów Zebedeusza:
„Spraw, abyśmy w twojej chwale siedzieli, jeden po twojej prawej, a drugi po
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lewej stronie”, przede wszystkim słowa naszego Pana: „ktokolwiek chciałby
być między wami wielki, niech będzie waszym sługą”.

Zgodnie z wolą naszego Pana, zechciejmy na chwilę odwrócić nasz wzrok od
krzyża Golgoty, a zwrócić go na uczniów Jezusa, a tym samym również na nas,
ponieważ uważamy się także za uczniów i uczennice Pańskie.
Prośba synów Zebedeusza, Jakuba i Jana, nie jest niczym szczególnym. Taka prośba, czy jej podobna, wypływa zawsze z naszej grzeszności. Zazwyczaj
ludzie, niezależnie od tego, kim są, pragną w jakiś sposób się wyróżnić, pokazać swoją wielkość, mądrość, swoje miejsce w społeczeństwie itp. Więcej – zazwyczaj ludzie pragną korzystać z tego, kim są i jakie zadanie im zostało wyznaczone. Bywa gorzej. Czasem wielu z nas za wszelką cenę pragnie się znaleźć na samym szczycie, rządzić i wszystkich sobie podporządkować.
W świecie, w którym żyjemy, ktoś musi być pierwszy, a ktoś ostatni. Są
w nim rządzący i rządzeni. Jest tak nawet w społeczeństwach, które uważają
się za demokratyczne. Ale w takim społeczeństwie wszystko musi się odbywać
godnie i zgodnie z ustanowionym prawem, które pod żadnym pozorem nie
należy łamać. Bezwzględne podporządkowywanie sobie innych jest naganne.
I chociaż jedni to lubią i tego pragną, to inni znoszą to z trudem. Dlatego
wszelkie totalitarne systemy społeczne prędzej czy później upadają i pozostawiają po sobie zgliszcza.
Pan Jezus – jak słyszymy w naszej ewangelii – zwrócił uwagę na to swoim
uczniom, mówiąc: „Wiecie, że ci, którzy uważają się za władców narodów,
nadużywają swojej władzy, a ich możnowładcy postępują samowolnie”.
Co znaczy „rządzić samowolnie”? Rządzić samowolnie znaczy władać z pogwałceniem woli, prawa i osobistej wolności i godności innych. I chociaż słowo Boże uczy nas, abyśmy szanowali zwierzchność, to jednak zawsze należy
pamiętać, że „trzeba bardziej słuchać Boga, aniżeli ludzi” (Dz 5, 29). Jeśli komukolwiek z ludzi prawdziwie wierzących, powierzona zostanie jakakolwiek
władza w społeczeństwie, to powinna być ona sprawowana rzetelnie, bez pogwałcenia prawa i lekceważenia innych.
Pozostawmy na uboczu rozważania, co znaczy „rządzić samowolnie”, a zwróćmy uwagę na prośbę Jana i Jakuba: „Spraw, abyśmy w twojej chwale siedzieli,
jeden po twojej prawej, a drugi po lewej stronie”. Zauważmy, że synowie Zebedeusza nie żądali dla siebie jakiejś szczególnej władzy. Ich pragnieniem było
zasiąść po lewicy i prawicy Pana, kiedy zostanie wywyższony.
Jan i Jakub nie rozumieli słów Jezusa, kiedy mówił On o swoim wywyższeniu. Jezus mówił o swoim wywyższeniu na krzyżu, lecz oni, a także inni uczniowie, myśleli wówczas o objęciu władzy w Izraelu przez Jezusa, jako przyobiecanego Mesjasza. Dlatego nasz Pan powiedział do synów Zebedeusza:
123

5. NIEDZIELA PASYJNA – JUDICA

„Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie wypić kielich, który ja piję albo być
ochrzczeni tym chrztem, którym Ja jestem chrzczony?”. To zapowiedź cierpienia, prześladowania i noszenia krzyża za Jezusem.
Synowie Zebedeusza prosili dla siebie o miejsce w Królestwie Bożym, co
prawda bardzo ważne, zaszczytne, obok samego Pana Królestwa Bożego;
miejsce w Królestwie, na którego przyjście oczekiwali. Pragnieniem ich było
znaleźć się blisko, jak najbliżej swojego Pana. Czy to coś nagannego? Przecież
Pan Jezus powiedział kiedyś: „Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i jego
sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dane” (Mt 6,33).
To jest zadanie wszystkich uczennic i uczniów Pańskich wszystkich czasów
i każdego miejsca: iść za Panem, być blisko swojego Pana, mieć udział w Jego
chwale i wywyższeniu. I szczęśliwy są ci, którzy to czynią, chociaż na drodze
za Chrystusem trzeba wypić niejeden kielich goryczy, znosić niejedno poniżenie, a czasem nawet prześladowanie za swoją wiarę i wierność Chrystusowi.
Błogosławieni, którzy nieustannie słuchają słów Zbawiciela, szczęśliwi są ci,
którzy nieustannie przeżywają bliskość swojego Pana.

Dlaczego więc Chrystus wezwał wszystkich uczniów swoich i powiedział do
Nich: „Wiecie, że ci, którzy uważają się za władców narodów, nadużywają
swojej władzy, a ich możnowładcy postępują samowolnie. Tak nie powinno
być między wami, ale ktokolwiek chciałby być między wami wielki, niech będzie waszym sługą. A ktokolwiek chciałby być między wami pierwszy, niech
będzie sługą wszystkich. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu
służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu”.
Czy dlatego wezwał Jezus swoich uczniów, że inni byli oburzeni prośbą
Jana i Jakuba? Czy dlatego, że za prośbą synów Zebedeusza kryła się jakaś
ukryta myśl, która według Chrystusa była grzeszna? Nie odpowiemy na te
pytania. Za nimi kryje się jakaś tajemnica.
Ważne jest to, że Chrystus uznał za stosowne przekazać swoim uczniom
prawo obowiązujące w Królestwie Bożym: „ktokolwiek chciałby być między
wami wielki, niech będzie waszym sługą”. Dlatego, że w Królestwie Bożym na
pierwszym miejscu stoi naśladowanie Chrystusa, ci, którzy chcą być wielcy,
muszą stać się sługami pozostałych.
Służba bliźniemu jest miarą wielkości. A więc w powyższych słowach Chrystus Pan mówi, jaki porządek powinien panować w Kościele Bożym. Ci, którzy
zostali powołani do głoszenia słowa Bożego, są sługami Chrystusa, sługami
ewangelii dla tych, którzy zostali powierzeni ich pieczy. Apostoł Paweł pisał
do wierzących w Koryncie: „Niech każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusa
i o szafarzach Bożych tajemnic. A od szafarzy tego się wymaga, aby byli wierny” (1 Kor 4,1.2).
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Księża i biskupi powinni w pierwszym rzędzie pamiętać, przez kogo i do
czego zostali powołani. Ich powołanie nie jest władzą, ale służbą. Powinni myśleć o tym, co służy ku zbawieniu tym, co zasiadają w kościelnych ławkach i co
potrzebne jest Kościołowi, aby mógł on spełnić swoje święte powołanie w świecie. To prawda, że z tym powołaniem związane jest podejmowanie pewnych
decyzji, ale nie może być w nich cienia chęci pokazania swojego „ja” ani cienia
podejrzenia, że chodzi o jakieś osobiste korzyści. Czy jest to możliwe?
Jest możliwe, ale tylko wtedy, kiedy przykładem będzie Chrystus. „Syn
Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie
na okup za wielu”. Służba w Królestwie Bożym jest naśladowaniem Chrystusa, niesieniem krzyża. Służba jest wypatrywaniem nie pierwszego, ale ostatniego miejsca, bo tylko z niego widać najlepiej, czego potrzeba bliźniemu i Kościołowi.
„Wyryj krwawe rany Swoje,
Zbawicielu w sercu mym,
Bym przez całe życie moje
Miał je przed obliczem swym,
Tyś największe dobro me,
Do którego serce lgnie.
Szczęsnym, gdy u stóp Twych stoję
I Twą łaską duszę poję” (ŚE 165,2). Amen.

Panie

Boże miłosierny, zgromadź wszystkie rozproszone dzieci swoje pod
krzyżem Golgoty, zachowaj je w prawdziwej wierze w Jezusa Chrystusa i napełnij nadzieją w ostateczne zwycięstwo dobra nad złem, prawdy nad fałszem.
Spraw, abyśmy przez dźwiganie własnego krzyża wzrastali w posłuszeństwie
Twojej woli, a gdy nadejdzie ostatnia chwila naszego życia, z Twojej ręki otrzymali koronę żywota wiecznego. Amen.
„Bądź sędzią moim, Boże,
I rozstrzygnij spór mój z narodem bezbożnym!
Wybaw mnie od ludzi fałszywych i niegodziwych!
Ponieważ Ty jesteś Bogiem moim, ostoją moją,
Dlaczego mnie odrzuciłeś? Dlaczego mam chodzić smutny,
Gdy nieprzyjaciel mnie dręczy?
Ześlij światło i prawdę swoją,
Niech mnie prowadzą,
Niech mnie wprowadzą na górę twą świętą
I do przybytków twoich.
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Wtedy przystąpię do ołtarza Bożego,
Do Boga wesela i radości mojej,
I będę cię wysławiał na cytrze, Boże, Boże, mój...!
Czemu rozpaczasz, duszo moja,
I czemu drżysz we mnie?
Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić go będę:
On jest zbawieniem moim i Bogiem moim!”
(Ps 43)

126

6. NIEDZIELA PASYJNA – PALMARUM

6. NIEDZIELA PASYJNA – PALMOWA
Hasło tygodnia
„Musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale
miał żywot wieczny”. (J 3,14.15)

Spełnione dzieło
„To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze! Nadeszła
godzina; uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił ciebie; jak mu dałeś władzę nad
wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś.
A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Ja cię uwielbiłem na ziemi; dokonałem dzieła,
które mi zleciłeś, abym je wykonał; a teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim świat powstał. Objawiłem imię
twoje ludziom, których mi dałeś ze świata; twoimi byli i mnie ich dałeś, i strzegli
słowa twojego. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od ciebie pochodzi; albowiem dałem im słowa, które mi dałeś, i oni je przyjęli i prawdziwie poznali,
że od ciebie wyszedłem, i uwierzyli, że mnie posłałeś”. (J 17,1-8)

Ewangelia niedzieli palmowej jest fragmentem modlitwy Pana Jezusa Chrystusa, którą szesnastowieczny teolog ewangelicki Dawid Chytraeus, pierwszy
nazwał modlitwą arcykapłańską Jezusa. W niej Jezus rozmawia z Bogiem.
W obliczu swojej śmierci, jakby „spowiada się” Bogu, albo też powiedzieć możemy, przedkłada sprawozdanie ze swojej misji. Przede wszystkim modlitwa
ta odsłania przed nami głęboką więź między Jezusem a Bogiem, między Synem Bożym a Jego Ojcem, z którym był w jedności.
Trochę tajemniczo brzmią pierwsze słowa modlitwy naszego Zbawiciela „Ojcze! Nadeszła godzina; uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił ciebie; jak mu
dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim,
których mu dałeś”. A więc Jezus prosił, aby Bóg Go uwielbił.
O jakim uwielbieniu mówi Jezus? Czy wybiega już swoimi myślami w poranek wielkanocny, kiedy odwalony zostanie kamień Jego grobu i powstanie
z martwych? Jezus nie wybiegał tak daleko w swoich myślach. On myślał
o krzyżu, o swojej śmierci. Oto bowiem nadchodzi godzina, szczególna godzina
w życiu Jezusa, ta ostatnia, w której zakończy, jako wcielony Syn Boży, powierzoną Mu misję na ziemi.
Zadziwiające i niepojęte wydaje się nam to, że Jezus swoją męczeńską
śmierć nazywa uwielbieniem, a skonanie na krzyżu godziną uwielbienia. Ale
dla Pana Jezusa Chrystusa, Jego śmierć jest ukoronowaniem zbawczej misji na
ziemi.

127

6. NIEDZIELA PASYJNA – PALMARUM

Pan Jezus kiedyś powiedział, że ma On moc dać swoje życie i ma moc je
wziąć. „Ojciec miłuje mnie, iż Ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt
mi go nie odbiera, ale Ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc
znowu je odzyskać; taki rozkaz wziąłem od Ojca mego” (J 10,17.18). Pomimo
tego zwraca się do Boga, aby Bóg Go uwielbił w krzyżu i w śmierci. Oznacza
to, że Jezus jest świadomy, że spełnienie swojej zbawczej misji, jest zbawczym
dziełem Boga, bowiem tylko Bóg jest źródłem zbawienia. Wszystko, co dobre,
sprawiedliwe i zbawienne ma początek w Panu Bogu. Syn Boży nie jest zniewolony. Syn Boży dobrowolnie spełnia wolę Boga. Tym samym śmierć Jezusa
na krzyżu jest uwielbieniem Boga. Chrystus spełniając wolę Ojca, umierając na
krzyżu, dokonuje zbawienia, którego źródłem jest tylko i wyłącznie Bóg.
Krzyżowa śmierć Jezusa jest wypełnieniem Bożej obietnicy zbawienia danej
ludzkości. Chrystus wypełniając Bożą obietnicę, uwielbia Boga, bowiem swoją
śmiercią potwierdza prawdomówność Boga, objawia Jego wierność i miłosierdzie wobec całego skażonego stworzenia przez grzech ludzi.
Zazwyczaj patrzymy na krzyż Chrystusa jako na znak bezgranicznego poniżenia Syna Bożego przez ludzi, którzy nie zobaczyli w Nim Mesjasza, lecz
wichrzyciela i oszusta. Pierwsze słowa z arcykapłańskiej modlitwy Jezusa,
pozwalają więc nam spojrzeć inaczej na krzyż Golgoty. Jeśli spojrzenie na
krzyż Jezusa, jako na znak poniżenia Syna Bożego jest ludzkim spojrzeniem, to
spojrzenie na ten sam krzyż, jako na znak uwielbienia Boga, jest spojrzeniem
naszego Pana, spojrzeniem daleko głębszym aniżeli nasze, spojrzeniem z perspektywy wiecznego Boga. I przez to poznajemy, że nasza perspektywa spojrzenia nie zawsze musi pokrywać się z perspektywą Bożego spojrzenia na jedno i to samo wydarzenie. Dlatego zawsze powinniśmy pytać Boga, jaka jest
Jego ocena wydarzenia. W słowie Bożym powinniśmy szukać oceny tego, co
się wydarzyło, czy też tego, co się dzieje na naszych oczach.

Czym jest wydarzenie krzyża? Co stało się na Golgocie? Stawiając te pytania,
nie możemy na krzyż i wydarzenia Wielkiego Piątku patrzeć wyłącznie z naszej perspektywy. Jezus, umierając na Golgocie, powiedział: „Wykonało się!”.
Rozumiemy te słowa następująco: Na Golgocie, na krzyżu dokonało się życie
Jezusa. Ale na krzyżu także wypełniła się Boża wola, a więc dokonało się nasze
zbawienie. Nie moglibyśmy odczytać śmierci Jezusa, jako zbawczego czynu
Boga, gdyby nam właśnie nie była objawiona owa perspektywa Boża. Tylko
dzięki temu, że sam Jezus w modlitwie swojej, skierowanej do Boga, powiedział: „…dałeś mu władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym
wszystkim, których mu dałeś”, wiemy i wierzymy, że Jego śmierć jest wyjednaniem dla nas życia wiecznego. Setnik, pilnujący żołnierzy, którzy ukrzyżowali Jezusa, widząc koniec życia Jezusa, wyznał: „Zaprawdę, ten człowiek był
Synem Bożym” (Mk 15,39). Ale w tym wyznaniu nie znajduje się nic, co by
mogło wskazywać, że rozumie on śmierć Jezusa jako zbawczy czyn Boga.
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Głębszego i bardziej pełnego wyznania nie mógł setnik rzymski złożyć. Tak
i my bez Bożej pomocy, bez słów Jezusa, mówilibyśmy w Wielki Piątek o śmierci Pana Jezusa jedynie, jako o pomyłce sędziów, jako o wielkiej tragedii, jako
o śmierci Sprawiedliwego.
Czym jest życie wieczne, o którym w modlitwie mówi Jezus?
Zwróćmy uwagę, że Pan Jezus w swojej modlitwie o życiu wiecznym mówi
jako o czymś, co zostało już dane Jego uczniom. A więc życie wieczne nie jest
jedynie czymś, co jest przed nami. O tym Jezus mówił wielokrotnie. „Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz
gniew Boży ciąży na nim” (J 3, 36) oraz „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam
wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot
wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do życia” (J 5,24).
Życie wieczne bierzemy z ręki Bożej przez wiarę, w każdym tu i teraz, jeśli
wierzymy w słowa i obietnice Boże.
Życie wieczne jest nie tylko przed nami. Jak Królestwo Boże przyszło w Jezusie Chrystusie i jest między nami, tak też życie wieczne już teraz jest nam
dane w Jezusie Chrystusie. Dlatego apostoł Paweł pisał, że kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, że „stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe” (2 Kor 5,17). Początek życia wiecznego jest tu na ziemi. Autor Listu do Efezjan wyraził to następująco: „Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej
miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki,
ożywił wraz z Chrystusem − łaską zbawieni jesteście – i z nim wzbudził,
i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie” (Ef 2,4-6).
Podobnie pisze autor Listu do Kolosan: „Umarliście bowiem, a życie wasze jest
ukryte wraz z Chrystusem w Bogu; gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z nim w chwale” (Kol 3,3.4). Tu
żyjemy codziennością, ale wieczne życie jest nam nie tylko obiecane, lecz już
także jest nam dane w Chrystusie.

Chrystus Pan przez swoją śmierć uwielbił Boga, a Bóg na krzyżu uwielbił
Chrystusa, swojego Syna. Ale – Jezus także modlił się i prosił – aby Bóg uwielbił Go i darował Mu tą chwałę, którą miał od wieków w jedności z Bogiem
i u Boga. „A teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą
miałem u ciebie, zanim świat powstał”. Nasz Zbawiciel jest świadomy, że idzie
przez męczeńską śmierć, grób i zmartwychwstanie ku wywyższeniu. Triumf
zmartwychwstania jest objawieniem wiecznej chwały i godności Syna Bożego.
W starochrześcijańskim hymnie, który cytuje apostoł Paweł w Liście do Filipian,
czytamy, że Chrystus „uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to
do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go
imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszel129
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kie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że
Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca” (Flp 2,8-11).
Z arcykapłańskiej modlitwy Jezusa poznajemy, że nasz Pan był świadomy,
że dobiega końca Jego życie między ludźmi w ciele, że wypełniona zostanie
niebawem misja, która została Mu zlecona, że w Nim wierzący otrzymują życie wieczne. Może więc wrócić do chwały, którą miał u Ojca od wieków. Ale tu
na ziemi zostawia uczniów, którzy będą kontynuować Jego dzieło. Są oni żywym testamentem pozostawionym przez Niego: „Objawiłem imię twoje ludziom, których mi dałeś ze świata; twoimi byli i mnie ich dałeś, i strzegli słowa
twojego. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od ciebie pochodzi; albowiem dałem im słowa, które mi dałeś, i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że
od ciebie wyszedłem, i uwierzyli, że mnie posłałeś”.
A więc arcykapłańska modlitwa Jezusa nie tylko jest świadectwem wewnętrznej więzi Jezusa Chrystusa z Bogiem, Syna z Ojcem, ale zawiera też
przesłanie dla nas. Jego pierwsi uczniowie uwierzyli i poznali, że jest On posłany przez Ojca i że w Nim dane jest życie wieczne. Ale my, jak również Jego
uczennice i uczniowie, musimy w obliczu krzyża Jezusa Chrystusa postawić
sobie pytanie, czy my naprawdę uwierzyliśmy, że Chrystus jest posłańcem
Bożym i czy Jego słowo jest dla nas słowem życia.
Krzyż Golgoty jest wezwaniem do wiary. Jak odpowiemy na to wezwanie?
Nasza odpowiedź powinna być następująca:
„Chcemy do śmierci być Tobie oddani,
Chcemy należeć do wiernych Twych rzesz,
Bo nas prowadzisz do pewnej przystani,
Bo nas do zwycięstw i chwały swej zwiesz”. (ŚE 719,1). Amen.

Wszechmogący Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa! Dziękujemy Ci,
że z miłości do nas zesłałeś Syna swojego na świat i przyoblekłeś Go w ciało.
Prosimy Cię, umocnij nasze serca, abyśmy naśladując Twojego Syna w pokorze nieśli własny krzyż, a po zwycięskim boju stali się uczestnikami Jego zmartwychwstania i życia wiecznego w Królestwie Twojej chwały. Wysłuchaj nas
przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym. Amen
„Wybaw mnie, Boże,
Bo wody grożą duszy mojej!
Ugrzązłem w głębokim błocie i nie mam oparcia dla nóg,
Dostałem się w głębokie wody, a nurt zalewa mnie.
Zmęczyłem się wołając, wyschło gardło moje;
Zamroczyły się oczy moje od czekania na Boga mego.
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Bo to dla ciebie znoszę hańbę,
Wstyd okrywa oblicze moje.
Stałem się obcy braciom moim
I nieznany synom matki mojej,
Bo gorliwość o dom twój pożera mnie,
A zniewagi urągających tobie spadły na mnie.
.Oczekiwałem współczucia, ale nadaremnie,
I pocieszycieli, lecz ich nie znalazłem.
Dodali żółci do pokarmu mego,
A w pragnieniu moim napoili mnie octem.
Ja zaś jestem nędzny i zbolały;
Niech zbawienie twoje podniesie mnie, Boże!”
(Ps 69,2-4.8-10.14.21b.22.30)
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Hasło dnia
„Pamiętnymi uczynił cuda swoje; łaskawy i litościwy jest Pan”. (Ps 111,4)

Społeczność ciała i krwi Chrystusa
„Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi
Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało,
wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba”. (1 Kor 10,16.17)

Krzyż Chrystusa i wieczerza Pańska – to dwa na trwale związane z sobą znaki
Bożej zbawczej obecności. Nie można mówić o sakramencie ołtarza w oderwaniu od krzyża naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa i nie można spożywać
ciała i krwi Pańskiej, nie będąc w wierze otwartymi na łaskę płynącą z Golgoty. Apostoł Paweł bowiem pisze: „Ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto, ktokolwiek by jadł chleb
i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pańskiej” (1 Kor 11,
26.27).
Przeżywamy Wielki Czwartek, zbliżamy się do Wielkiego Piątku. Przeżywamy pamiątkę ustanowienia wieczerzy Pańskiej i przygotowujemy się na
spotkanie z Ukrzyżowanym w sakramencie przez Niego ustanowionym. Mamy społeczność z naszym Panem, bierzemy do ręki chleb i wino, błogosławimy je i spoglądamy na nie, jako na znaki ciała i krwi Pańskiej. Nasi ojcowie
wiary w Augsburgu, a my za nimi wyznajemy, że w wieczerzy Pańskiej „ciało
i krew Chrystusa są prawdziwie obecne i rozdzielane spożywającym”.

To krótkie i zwięzłe sformułowanie, odzwierciedlające treść naszej wiary w rzeczywistą i realną obecność ciała i krwi Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa
w wieczerzy Pańskiej, wyrasta ze słów Chrystusa, wypowiedzianych w Wieczerniku: „To jest ciało moje… To jest krew moja” oraz zbudowane jest na wierze i przekonaniu apostoła Pawła, który pisze: „Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który
łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego?”
Musimy przemyśleć te słowa. Powinny one do nas przemówić i przekonać
nas, że w wieczerzy Pańskiej mamy społeczność z naszym Panem, Jezusem
Chrystusem. Przystępując do stołu Pańskiego, powinniśmy mieć pełną świadomość, że w wieczerzy świętej sam Pan i Zbawiciel przybliża się do nas i usługuje nam, dając pokarm życia wiecznego. Dając nam swoje ciało i krew przelaną na Golgocie, daje nam siebie samego ku naszemu zbawieniu. Pan Jezus powiedział: „Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny,
a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym
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pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje
i pije krew moją, we mnie mieszka, a Ja w nim” (J 6, 54-56).
Z sakramentem ołtarza związana jest więc wielka obietnica. Dotyczy ona
celu naszego życia, a więc zbawienia wiecznego. Wieczerza Pańska jest kosztownym naczyniem, w którym otrzymujemy z ręki Bożej największy dar. Jest
on dla tych, którzy przystępując do stołu Pańskiego – jak pisze apostoł Paweł –
doświadczają samych siebie, a więc poszukują przez pokutę odnowienia społeczności z Bogiem.
Nasz reformator, ks. Marcin Luter powiedział, że chociaż post i zewnętrzne
przygotowanie jest pięknym zwyczajem, to jednak nie od niego zależy, czy
ktoś jest dobrze przygotowany, czy też nie jest przygotowany na przyjęcie Pana w sakramencie ciała i krwi Pańskiej. Nikt nigdy nie jest w pełni godnym,
wszyscy bowiem jesteśmy grzesznikami i dlatego potrzebujemy odpuszczenia
win przez krew Jezusa. Dar wieczerzy Pańskiej jest dla grzeszników. Za godnych i przygotowanych Pan uznaje tych, którzy wierzą w słowa i obietnice
Boże, związane z sakramentem ołtarza. Kto wierzy w słowa obietnicy Bożej,
ten ma to, co one mówią i zwiastują, a więc odpuszczenie grzechów i zbawienie wieczne. Pokuta, której częścią składową jest szczera, ufająca wiara, i pokuta, w której wyznajemy grzechy i z wiarą przyjmujemy odpuszczenie grzechów, zbliża nas do ukrzyżowanego Pana.
Nic nas tak nie zbliża do krzyża Chrystusa, naszego Zbawiciela, jak wieczerza Pańska. Ona jest społecznością z Ukrzyżowanym, który jako zmartwychwstały i wiecznie żywy Pan ciągle do nas mówi: „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). Społeczność z Nim u Jego stołu jest zbawienna, przeto powinniśmy za nią tęsknić i jej poszukiwać.
Lecz wieczerza Pańska jest nie tylko społecznością z Panem i Zbawicielem
naszym przez Jego ciało i krew, lecz jest także społecznością, komunią między
tymi, którzy przystępują do stołu Pana na Jego zaproszenie. Wieczerza Pańska
jest społecznością ludzi wiary, stołem dla wszystkich, którzy znajdują się pod
działaniem słowa Bożego. Dlatego od samego zarania chrześcijaństwa wieczerza Pańska, łamanie chleba – jak w czasach apostolskich także nazywano wieczerzę Pańską – była integralną częścią nabożeństwa chrześcijańskiego. Wynika to z 1. Listu apostoła Pawła do Koryntian oraz z relacji Dziejów apostolskich
o życiu pierwszego Kościoła Jezusa w Jerozolimie, w którym między innymi
jest powiedziane: „I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu
chleba i w modlitwach” (Dz 2,42). I tak było zawsze. Tak było w dobie Reformacji i ortodoksji luterskiej. Lecz w czasach Oświecenia, kultu ludzkiego rozumu, w wielu Kościołach usunięto z nabożeństwa wieczerzę Pańską. Wyrzucono ją z niego i znalazła się ona poza nabożeństwem, jako coś dodatkowego,
mniej istotnego. I wiele z tego myślenia jeszcze dzisiaj funkcjonuje, kiedy du133
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chowny ogłasza, że odbędzie się nabożeństwo połączone z wieczerzą Świętą.
Wieczerza Pańska nie jest jakąś „przyczepką”, którą dopina się do nabożeństwa. Nasze luterskie nabożeństwo jest nabożeństwem słowa Bożego i wieczerzy Pańskiej. Umieszczenie wieczerzy Pańskiej poza nabożeństwem nie jest
zgodne z pobożnością i praktyką czasów apostolskich.
Ks. Marcin Luter krytykował i walczył z tzw. pokątnymi mszami, a więc
eucharystią bez udziału wierzącego ludu. Wieczerza Pańska jest uroczystością
całego zgromadzonego ludu, wszystkich, którzy w niej uczestniczą czynnie
i którzy ją przeżywają jako świadkowie. Stół Pana skupia tych wszystkich,
którzy w krzyżu Golgoty widzą ratunek i zbawienie wieczne. Jeśli chcemy być
wierni naszemu Panu, to powinniśmy być Mu wierni we wszystkim, a także
być wierni temu słowu: „I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” oraz wezwaniu autora Listu do Hebrajczyków:
„nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju” (Hbr 10,25).
Chrystus wzywa nas do doskonałego życia: „Bądźcie wy tedy doskonali,
jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest” (Mt 5,48). Chodzi o doskonałość życia, wiary, doskonałość w postępowaniu i oddawaniu czci naszemu Bogu. Dążenie do doskonałości powinno się także przejawiać w dążności nawiązania do
wiary rodziców i dziadków, przede wszystkim do źródła życia chrześcijańskiego, a więc do Pisma Świętego i życia pierwszych wyznawców Jezusa
Chrystusa. I wszelkie przejawy takiego dążenia powinny być witane z radością
i akceptowane przez wierzący lud Boży. Wszelka zaś opieszałość zganiona.
Co to znaczy dziś, w Wielki Czwartek? To znaczy coś więcej niż wezwanie
do przystąpienia do stołu Pańskiego, do nawiązania teraz żywej społeczności
z Panem naszym przez Jego ciało i krew. To jest wezwanie do stałego poszukiwania społeczności zbawienia z Ukrzyżowanym. A ono ma miejsce zawsze,
kiedy głoszona jest nauka apostolska, kiedy nasze ręce splatają się w modlitwie i w społeczności wierzących przedkładamy nasze sprawy Bogu, kiedy
odpowiadamy na wezwanie naszego Pana: „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy
jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie” (Mt 11,28) i kiedy
przyjmujemy z ręki Chrystusa chleb żywota.
A co to znaczyć będzie jutro i w każdy następny dzień? To musi znaczyć
poszukanie w Kościele takich rozwiązań, które są nie tylko akcją potrzebną dla
statystyki, ale przeżywaniem w każdą niedzielę spotkania z Ukrzyżowanym,
a jeśli nie w każdą, to możliwie jak najczęściej.

Zgodnie ze

słowem Bożym wierzymy, że w wieczerzy Pańskiej spożywamy
prawdziwe ciało i pijemy prawdziwą krew Chrystusa, a więc mamy społeczność z naszym Panem. Dana jest nam ta możliwość dla odpuszczenia grzechów, pojednania z Bogiem, do nieustannego ubogacania życia w wierze. Wie134
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rzymy, że wieczerza Pańska jest wezwaniem do społeczności wszystkich wierzących. I chociaż – jak wiemy – rozumienie istoty wieczerzy Pańskiej dzieli
chrześcijan, co musi smucić, to jednak nas jako społeczność Kościoła wyznającego: „… że ciało i krew Chrystusa są prawdziwie obecne i rozdzielane spożywającym w wieczerzy Pańskiej” (Wyznanie augsburskie), wieczerza niech łączy i prowadzi do celu, do życia wiecznego.
„O Jezu Chryste, Panie uwielbiony,
Bądź na wieki przez nas pochwalony,
Że dla swej świętej dla mnie krwi przelanej
Już nie odtrącisz duszy mej stroskanej”. (ŚE 412,4). Amen.

Wszechmogący Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa! Dziękujemy Ci,
że Syn Twój ustanowił święty sakrament ciała i krwi swojej i polecił nam obchodzić pamiątkę swojej śmierci. Prosimy Cię, dopomóż nam nie tylko pamiętać o krzyżu Twojego Syna, ale przez ciało i krew Twojego Syna odrodzić się
we wierze i okazywać sobie wzajemnie miłość braterską i siostrzaną. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
„Z całego serca wysławiam Pana
W gronie prawych i w zgromadzeniu.
Wielkie są dzieła Pana,
Godne badania przez wszystkich, którzy je kochają.
Dzieło jego jest okazałe i wspaniałe,
A sprawiedliwość jego trwa na wieki.
Pamiętnymi uczynił cuda swoje; łaskawy i litościwy jest Pan.
Daje pożywienie tym, którzy się go boją;
Na wieki pamięta o swoim przymierzu”. (Ps 111,1-5
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WIELKI PIĄTEK – UKRZYŻOWANIE CHRYSTUSA
Hasło dnia
„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń
wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”. (J 3,16)

Trzy krzyże Golgoty
„A gdy przyszli na miejsce, zwane Trupią Czaszką, ukrzyżowali go tam, także
i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. Tedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: Czy nie Ty jesteś Chrystusem? Ratuj
siebie i nas. Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy: Czy
ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? Na nas co prawda
sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy, Ten zaś nic
złego nie uczynił. I rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa
swego. I rzekł mu: Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju”.
(Łk 23,33.39-43)

Męczeńska śmierć naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, musi wywierać głębokie wrażenie na każdym, kto ma czułe serce. Jest bowiem wydarzeniem tragicznym i brzemiennym w skutki, ale też wielką tajemnicą. Nie można
przejść nad nią do porządku dziennego. Ona nas wzrusza i nami wstrząsa. Nie
można minąć bez wewnętrznego zaangażowania nie tylko krzyża naszego
Pana, ale też do zastanowienia zmuszają dwa pozostałe krzyże Golgoty, na
których ukrzyżowano złoczyńców. Golgota to obraz świata, historii ludzkości,
w której centrum znajduje się Chrystus i Jego krzyż. Pierwszy krzyż, po lewej
stronie krzyża Jezusa to obraz świata nienawróconego, odrzucającego Chrystusa. Drugi zaś, to obraz świata zbawionego. Trzeci krzyż – to ewangelia dla
świata.
Spójrzmy więc na krzyże Golgoty, abyśmy umieli odnaleźć w naszym życiu
właściwe, wyznaczone nam przez Boga miejsce i drogę do Boga, która – chociaż wiedzie przez Golgotę – jest drogą radości, bo pozwala znaleźć zbawienie.

Obraz świata potępionego
Co działo się pod krzyżem Zbawiciela, przechodzi wszelkie ludzkie wyobrażenie i świadczy o tym, jak nisko może upaść człowiek. Ci, którzy domagali się śmierci Pana Jezusa, osiągnąwszy zamierzony cel, zamiast zamilknąć,
urągali Panu: „Innych ratował, niechże ratuje samego siebie, jeśli jest Chrystusem Bożym, tym wybranym”.
W ten sam sposób odezwał się z krzyża złoczyńca po lewicy: „Czy nie Ty
jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas”.
Kim był ten człowiek? Chociaż był złoczyńcą, był jednym z nas. W chwili
śmierci myślał tylko o swoim doczesnym życiu. Wiedział, że za chwilę będzie
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się musiał z nim rozstać i zamiast pomyśleć o tym, co go spotka po śmierci,
zastanowić się nad ratunkiem grzesznej duszy, myślał tylko o ocaleniu ciała,
chociaż ratunek dla duszy był tak bardzo blisko. Tylko takie pragnienie można
wyczytać ze słów łotra umierającego po lewicy. Wołając: „Czy nie Ty jesteś
Chrystusem? Ratuj siebie i nas”, złoczyńca nie przybliżył się sercem ani o krok
do Chrystusa Pana, lecz jeszcze bardziej oddalił się od Niego. Chciał wyzwolić
się z objęć śmierci, ale – być może – aby dalej prowadzić grzeszny żywot złoczyńcy.
Wielu ludzi prowadzi niegodne życie. Wielu umiera jak ów człowiek w zwątpieniu, mroku i oddaleniu od Boga. Tak umierają wszyscy, którzy idą złą drogą, łamią prawa innych, a nie potrafią nawet przed śmiercią uniżyć się i z pokorą zwrócić się do Jezusa Chrystusa o ratunek. Nad takim umieraniem niebo
milczy, a przez to milczenie dokonuje się sprawiedliwy sąd Boży. Tak działo
się na Golgocie. Nad umieraniem łotra po lewicy Jezus milczał.

Obraz świata zbawionego
Złoczyńca wołający: „Czy nie Ty jesteś Chrystusem?”, posiadał serce twarde jak kamień i zatracił całkowicie poczucie sprawiedliwości. Dostrzegał to
jednak drugi łotr, dlatego karcąc towarzysza rozboju, a teraz niedoli, powiedział. „Czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? Na nas
co prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, cośmy uczynili;
ten zaś nic złego nie uczynił”.
Nie jest to wstrząsające wyznanie, ale jednak szczere, choć proste. Złoczyńca w obliczu śmierci, patrzy na swój burzliwy żywot, ocenia go i widzi, że był
zły. Wyznaje, że za swoje czyny ponosi sprawiedliwą karę i przyjmuje ją. Nie
myśli, w jaki sposób się wyratować, ale – skoro zawinił – poddaje się karze.
Drugi łotr też wie, że za chwilę stanie przed sądem Boga. Z czym stanie? Co
powie na swoje usprawiedliwienie? Jaki będzie wyrok? Złoczyńca wie, że będzie on surowy, skazujący, wie, że jest zgubiony.
Jednak nie jest jeszcze zupełnie stracony. Nagle zabłysło światło, które
wśród cierpienia i śmiertelnej trwogi pozwoliło mu spojrzeć inaczej na środkowy krzyż, na Jezusa. Oto zobaczył w Nim nie tylko niewinnie cierpiącego
człowieka, ale swojego Pana i Zbawiciela. Zawołał więc: „Jezu, wspomnij na
mnie, gdy wejdziesz do Królestwa swego!” Zapewne do tego poznania doszedł dzięki modlitwie Jezusa: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią”
i dzięki wzruszającemu dostojeństwu, jakie zachował Zbawiciel w chwili śmierci. Świadkiem tego był także łotr po lewicy, ale serce złoczyńcy po prawicy
było bardziej wrażliwe.
„Jezu, wspomnij na mnie” – czy na tę prośbę mógł pozostać głuchy Ten,
który przyszedł, aby szukać to, co zginęło? Nie. „Zaprawdę powiadam ci, dziś
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będziesz ze mną w raju”. To była odpowiedź Jezusa umierającego za grzechy
świata na prośbę umierającego złoczyńcy.
Takie lub podobne słowa usłyszą ci wszyscy, którzy w Jezusie z Nazaretu,
w Nauczycielu z Galilei, poznali Pana i Zbawiciela i wołają o ratunek. Lecz nie
odkładajmy momentu poznania naszej marności i bezsilności i zwrócenia serca
ku Jezusowi na ostatnią chwilę życia. Któż bowiem z nas wie, że w chwili
śmierci, która dziś naprawdę wszędzie się czai, zdąży wezwać Jezusa? Jest
czas łaski i wykorzystajmy go. Patrząc na krzyż Pana zawsze prośmy Boga
o przebaczenie, szukajmy pojednania z Nim i całym sercem przylgnijmy do
naszego Zbawiciela!

Ewangelia dla świata
Patrzmy zawsze na środkowy krzyż. On jest najważniejszy. Na nim umierał
Zbawiciel świata za nasze grzechy. Z ust Tego, który zawisł na tym krzyżu
rozległy się słowa: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią”, „[…] będziesz
ze mną w raju”. Na nim dokonał się akt Bożej miłości, nasze zbawienie i odkupienie od „marnego postępowania naszego”.
Krzyż Jezusa zawsze powinien stać przed naszymi oczyma i być w naszych
sercach. Na ten krzyż trzeba stale patrzeć, ku niemu zmierzać, widząc w nim
jedyny ratunek. Nie ma ocalenia poza krzyżem Jezusa Chrystusa. Nasze zbawienie jest w Jezusie. Ci, którzy wspominają krzyż Pański tylko w Wielki Piątek, są naprawdę pożałowania godni. Taką postawę z całą pewnością Bóg
uważa za niewłaściwą. Nad takimi pseudochrześcijanami niebo milczy, a wtedy biada człowiekowi.
Pan pragnie, aby biły w nas gorące serca. Chce, aby były zawsze pod Jego
krzyżem i były bogate w wiarę i ufność. Wiele dla nas uczynił i winniśmy Mu
okazać szczerą wdzięczność.
Niechaj męka naszego Pana zbliża nas zawsze do krzyża Golgoty, z którego
rozległy się słowa: „[…] będziesz ze mną w raju”! Pan chce, abyśmy już dziś
byli pewni naszego zbawienia, już teraz, nim nadejdzie dzień zgonu.
Wielki teolog ewangelicki XX wieku, Karol Barth powiedział: „Człowiek
chrześcijański spogląda wstecz i wbrew własnemu grzechowi otrzymuje świadectwo Ducha Świętego oraz chrztu świętego o śmierci Jezusa Chrystusa,
a zatem o usprawiedliwieniu własnego życia. Jego wiara w to usprawiedliwienie na tym się zasadza, że Bóg sam przelał nieuwarunkowaną odpowiedzialność za jego drogę przez to, iż w Jezusie Chrystusie stanął na miejscu człowieka […]. Każdy dzień winniśmy i wolno nam zaczynać od wyznania: «Wierzę
w grzechów odpuszczenie». Jeszcze i w godzinie naszej śmierci nie będziemy
mieli niczego innego do powiedzenia. Być może najtrafniej da się wyjaśnić
pojęcie odpuszczenie, remisso, następująco: coś widnieje napisane i jest to nasze
życie; a oto przeciągnięta przez to zostaje gruba krecha. Zasługuje ono na skre138
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ślenie i – Bogu dzięki! – skreślonym będzie. Wbrew mojemu grzechowi wolno
mi teraz przyjąć świadectwo, iż ten mój grzech nie będzie mi policzony. Sam
nie mogę zabrać tego od siebie. Grzech znaczy wszak wieczystą zgubę człowieka. Jakżeż moglibyśmy sami go znieść? To, że zgrzeszyłem, oznacza przecież, iż jestem grzesznikiem”.
Niech ci, którzy łamią prawo, zniewalają ludzi, pomyślą dokąd zmierzają
i jaki będzie ich koniec! Niech ci, którzy miłują bliźnich, jeszcze bardziej ich
miłują! Nich ci, którzy dostrzegają swoje grzechy, popatrzą na krzyż Jezusa i zaufają Ukrzyżowanemu!
Gdy upadniemy, jest dla nas ratunek. Ratunkiem jest środkowy krzyż Golgoty i Ten, który na nim zawisł i umarł za nasze grzechy.
„Na Golgocie krzyż wysoko rozpiął swe ramiona,
Z rąk i boku przebitego rana otworzona.
Z niej dla wszystkich obciążonych życia zdrój wytryska,
Tam ochłoda, wyzwolenie, tam jest pomoc bliska” (ŚE 136,1).
Amen.

Boże, Ojcze wielkiego miłosierdzia i łaski! Dziękujemy Ci za umiłowanego
Twojego Syna, który dla naszego zbawienia oddał się w ręce grzeszników.
Prosimy Cię pokornie, spraw, abyśmy godnie obchodzili dzień pamiątki
śmierci Syna Twojego i za Jego ofiarę byli Ci wdzięczni aż do śmierci. Wysłuchaj nas przez tego Zbawiciela naszego, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje
i króluje na wieki wieków. Amen.
„Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił...?
Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego?
Boże mój! Wołam co dnia, a nie odpowiadasz,
I w nocy, a nie mam spokoju.
A przecież Ty jesteś święty, rzebywasz w chwałach Izraela.
Tobie ufali ojcowie nasi,
Ufali i wybawiłeś ich.
Do ciebie wołali i ratowałeś ich,
Tobie zaufali i nie zawiedli się.
Ale ja jestem robakiem, nie człowiekiem,
Hańbą ludzi i wzgardą pospólstwa.
Nie oddalaj się ode mnie, bo niedola bliska,
Bo nie ma nikogo, kto by pomógł!
Będę opowiadał imię twoje braciom moim,
Będę cię chwalił pośród zgromadzenia.
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Wy, którzy się boicie Pana, chwalcie go!
Wysławiajcie go wszyscy potomkowie Jakuba!
Bójcie się go wszyscy potomkowie Izraela!
Gdyż nie wzgardził i nie brzydził się nędzą ubogiego
Ani nie ukrył przed nim oblicza swego,
Lecz gdy wołał do niego, wysłuchał go...
Od ciebie pochodzi moja pieśń pochwalna w wielkim zgromadzeniu.
Śluby moje spełnię wobec tych, którzy się ciebie boją”.
(Ps 22,2-9.12.16.19)
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WIELKI PIĄTEK (Nabożeństwo wieczorne)
Hasło dnia
„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń
wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”. (J 3,16)

Oto tutaj więcej niż Jonasz
„Jak Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, tak i Syn Człowieczy
będzie w łonie ziemi trzy dni i trzy noce. Mężowie z Niniwy staną na sądzie
wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się, a oto tutaj więcej niż Jonasz”. (Mt 12,41.42)

Pasja

Jezusa nie rozpoczęła się w Ogrójcu, w którym Jezus został pojmany
i odprowadzony pod strażą do pałacu Annasza i Kajfasza. Nasz Pan niósł
krzyż przez całe swoje życie. Nieustannie spotykał się z nienawiścią i musiał
znosić sprzeciwy przywódców izraelskiego narodu. Kiedy zgodnie ze starotestamentowym prawem na czterdziesty dzień po narodzeniu Jezusa, Maria i Józef przynieśli nowonarodzone Dziecko, Jezusa, do świątyni, aby Maria, złożyła
– zgodnie ze starotestamentowym prawem – ofiarę oczyszczenia, przebywający tam starzec Symeon, wziął na swoje ręce Dziecię i powiedział: „Oto ten
przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu, i aby był
znakiem, któremu się sprzeciwiać będą” (Łk 2,34).
Słowa naszego biblijnego tekstu, który ma nas prowadzić w wielkopiątkowy wieczór, nie prowadzą nas na Golgotę ani do ogrodu Józefa z Arymatei, do
grobu Jezusa, czego byśmy teraz oczekiwali, ale karzą nam rozpatrzeć słowa,
które Pan nasz powiedział do uczonych w Piśmie, którzy od Jezusa zażądali
znaku, na podstawie którego mogli by uwierzyć w Niego.

Pan

Jezus pod każdym względem przewyższał przywódców Izraela i tych,
którzy byli ulubieńcami narodu, a więc faryzeuszy i uczonych w Piśmie. Górował nad nimi swoją osobowością i mocą swojego ducha. Przewyższał uczonych w Piśmie prostotą i głębią swojej nauki, chociaż nie uczęszczał i nie należał do żadnej ówczesnej szkoły rabinackiej. Jezus nauczał jako Ten, który posiadał moc z góry (Mt 7,29). Przede wszystkim przewyższał ich świętością życia. To powinno było wystarczyć faryzeuszom i uczonym w Piśmie, aby uwierzyć w Niego.
Pomimo tego nie uwierzono słowom Jezusa ani też nie wierzono w Jego
boskie posłannictwo i nie dostrzeżono w Nim Mesjasza, bowiem wówczas
Mesjasza wyobrażano sobie inaczej. Obraz Mesjasza ukształtował się w judaizmie głównie pod wpływem literatury apokaliptycznej, według której przyszły Mesjasz miał przyjść w mocy i wielkiej chwale. Uczeni w Piśmie i faryzeusze, chcieli przekonującego znaku: „Nauczycielu, chcemy widzieć od ciebie
141

WIELKI PIĄTEK

znak”. I obojętnie, czy była to szczera, czy też nieszczera prośba, to świadczyła
ona o braku wiary przywódców narodu izraelskiego w posłannictwo Jezusa.
Czy nie wystarczały cuda, które czynił Jezus? Kiedy Jan Chrzciciel zachwiał
się w swojej wierze, wówczas Jezus przez jego uczniów kazał powiedzieć Janowi: „Ślepi odzyskują wzrok i chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni
i głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest ewangelia”
(Mt 11,5). Żądanie faryzeuszy zapewne zabolało Jezusa, wszak „do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli” (J 1,11). Jezus był światłością, ale
przywódcy narodu izraelskiego nie umieli zobaczyć w Nim światłości świata.
Ciągle chodzili w ciemności, chociaż znali Boże prawa.
Czy dzisiaj jest inaczej? Wielu by uwierzyło w Jezusa, jako Syna Bożego,
jako swojego Pana i Zbawiciela, gdyby wywyższony Chrystus dał jakiś znak z
nieba. Jezus jest światłością, ale wielu woli chodzić w ciemności. Niewielu naśladuje Jezusa i modli się przez Niego do niebieskiego Ojca. Ludzie żądają
znaku, ale czy mają do tego prawo? Wiara jest posłuszeństwem, przeto ci, którzy domagają się znaków, wystawiają Boga na próbę i kuszą Go. Jezus domaga
się prawdziwej wiary, zaufania i bezwzględnego posłuszeństwa.
Jak Jezus nie miał obowiązku spełnić żądań kusiciela na pustyni, tak też nie
miał obowiązku pokazać jakiegoś szczególnego znaku, który przekonałby
wszystkich o godności Jezusa. Kim są ludzie, że żądają znaku od Jezusa? Dlaczego wiara w Jezusa, jako Mesjasza ma się opierać na znaku? Pan Jezus do
swojego ucznia, Tomasza powiedział: „błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (J 20,29).

Znaku nie otrzymamy, ponieważ znak został już dany. Na prośbę uczonych w
Piśmie: „Nauczycielu, chcemy widzieć od ciebie znak” Pan Jezus odpowiedział: „Pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, 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”.
Cóż możemy powiedzieć o znaku, który mieli zobaczyć faryzeusze?
Odpowiedź znajduje się w słowach: „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”. Słowa te są zapowiedzią śmierci. Według wierzeń żydowskich we wnętrzu ziemi znajduje się kraina zmarłych. Złożenie do grobu, wejście w „łono” ziemi, znaczy tyle, co umrzeć. Jezusowi nie mogło w tych słowach chodzić o śmierć naturalną. Faryzeusze żądali znaku. Naturalna śmierć
nie mogła być dla nich znakiem, dzięki któremu mogliby rozpoznać, że to co
Jezus czyni jest uprawomocnione przez Boga.
Pan Jezus był świadomy swojego losu. Doskonale wiedział, że Jego drogę
ziemskiego życia zakończy gwałtowna śmierć. Los Jana Chrzciciela, który zgi142
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nął z ręki kata króla Heroda, dawał Jezusowi wiele do myślenia. Być może pod
wpływem śmierci Jana, Jezus wypowiedział słowa o wspólnym losie proroków, których łączy cierpienie, prześladowanie i męczeńska śmierć. W losie
proroków Jezus widział swój własny los. „Idźcie i powiedzcie temu lisowi: Oto
wypędzam demony i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia skończę. Tymczasem muszę dziś i jutro, i pojutrze odbyć drogę, bo jest nie do pomyślenia, by prorok ginął poza Jerozolimą” (Łk 13,32.33).
Ale Jezus nie stawiał siebie w rzędzie proroków. Uważał siebie za kogoś
większego, aniżeli starotestamentowi prorocy – „oto tutaj więcej niż Jonasz”.
Jezus jest więc większy i godniejszy, aniżeli nauczyciele w Izraelu, a także prorocy, rzecznicy woli świętego Boga. Prorocy mówili: „Tak mówi Pan”. Jezus
mówił: „A Ja wam powiadam”. Swojej wyjątkowej pozycji i godności, przewyższającej godność proroków i nauczycieli, dał wyraz w słowach: „Mężowie
z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie,
gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się, a oto tutaj więcej niż Jonasz” (Mt 12,41).
Jezus o swojej godności właściwie nie mówi tu wiele. Ale na wielu miejscach w Nowym Testamencie znajdujemy słowa, które o tej godności mówią.
Piotr pod Cezareą Filipową wyznał: „Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego”,
a Pan Jezus na to wyznanie odpowiedział: „Błogosławiony jesteś, Szymonie,
synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w
niebie” (Mt 16,16). Ewangelista Jan na początku swojej ewangelii pisze: „Na
początku było SŁOWO, a SŁOWO było u Boga, a Bogiem było SŁOWO. Ono było
na początku u Boga. A SŁOWO ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy”
(J 1,1. 2.14). Apostoł Paweł zaś pisał, że Jezus „był w postaci Bożej” (Flp 2,6).
Faryzeusze żądający znaku musieli także usłyszeć cierpkie słowa: „Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie”. Ciężkie jest oskarżenie Jezusa skierowane pod adresem pokolenia,
które miało możność spotkania się z Jezusem i usłyszenia ewangelii o zbawieniu. Ono jest także oskarżeniem skierowanym pod naszym adresem, bowiem
Chrystus również do nas przychodzi w swoim słowie i spotykamy się z naszym Panem w sakramencie ołtarza.
Kazanie pokutne proroka Jonasza wywarło, wrażenie na mieszkańcach Niniwy. Postanowili odwrócić się od swoich grzechów i rozpocząć nowe życie.
Ale kimże był Jonasz wobec Jezusa z Galilei? Jaka była jego godność? Był tylko
Bożym posłańcem. Jezus był Synem Bożym, nieskończenie przewyższał Jonasza, a mimo tego słowa Jezusa nie wywarły większego wrażenia na słuchaczach, głównie faryzeuszach i uczonych w Piśmie, którzy uważali siebie za
sprawiedliwych i za wiernie, co do litery, wypełniających Boże przykazania.
Już Jan Chrzciciel wołał i napominał: „Plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed
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przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoc godny upamiętania; niech wam
się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie: Ojca mamy Abrahama; powiadam
wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi.
A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona; wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone” (Mt 3,7-10).
A potem przyszedł Jezus i wołał: „Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii” (Mk 1,15). A czy uwierzono
Jezusowi? Czy faryzeusze upamiętali się? Nie przyjęli słów Jezusa, żądali znaku, pogardzili Jezusem. Spotka ich przeto Boży sąd. Oskarżycielami – mówi
Jezus będą – mieszkańcy Niniwy.

Ostrzeżenie Jezusa musi pobudzić nas do refleksji, szczególnie dzisiaj w wielkopiątkowy wieczór. Kilka pytań może nam dopomóc do głębszego zastanowienia się nad sobą. Jak przyjmujemy kazanie Jezusa? Jak przyjmujemy samego Jezusa? Czy wezwanie do upamiętania bierzemy sobie do serca?
Przede wszystkim znak Jonasza, który mieli otrzymać faryzeusze i uczeni
w Piśmie, został dany. Śmierć Jezusa na krzyżu, Jego złożenie do grobu i Jego
chwalebne zmartwychwstanie jest znakiem, że Ten, który mówił o znaku Jonasza jest prawdziwym Chrystusem, Mesjaszem, Panem i Zbawicielem świata.
Zlekceważyli go faryzeusze i uczeni w Piśmie. Na golgocie nie upadli na kolana
ani w poranek wielkanocny nie uwierzyli w Chrystusa. Mówili o oszustwie
uczniów naszego Pana. Na Golgocie tylko poganie i setnik rzymski wyznali:
„Zaiste, ten był Synem Bożym” (Mt 27,54).
Słowa Pana Jezusa głoszone z ambon naszych kościołów, czytane z kart
Biblii i postyll, przechodzą często mimo naszych uszu. Nie padają one na rolę
naszych serc, a jeśli padają, to nie kiełkują, nie wyrastają i nie przynoszą owocu. W Wielki Piątek, w obliczu krzyża naszego Pana, śmierci naszego Zbawiciela musimy chcieć sobie uświadomić naszą grzeszność i prosić o Boże przebaczenie, bowiem na sądzie oskarżać nas będą mężowie z Niniwy, którzy
usłuchali pokutnego kazania Jonasza.
Krzyż Golgoty jest znakiem posłania Jezusa do świata i znakiem miłosierdzia Bożego. Prosząc Boga pod krzyżem o miłosierdzie, wezwani jesteśmy do
wiary w Ukrzyżowanego i do codziennej pokuty.
„Me grzechy tylko łaska Twa przebaczy mi obficie;
Daremna jest zasługa ma jak i najlepsze życie.
Bo czym się człek pochlubić chce?
Wszak Ciebie bać powinien się, o łaskę błagać każdy” (ŚE 438,2).
Amen.
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Chryste,

Zbawicielu nasz, wierzymy, że Bóg Wszechmogący, pozwalając na
skazanie Ciebie na śmierć krzyżową, ofiarował nam dar usprawiedliwienia
i odpuszczenia naszych grzechów i że każdy, kto ufa Tobie, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne. Pod Twoim krzyżem wyznajemy, że jeszcze słaba jest
nasza wiara, przeto błagamy Cię, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam wytrwać
w wierze, umacniać się i wzrastać. Amen.
Wszyscy jak owce zbłądziliśmy,
każdy z nas na własną drogę zboczył,
a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich.
Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust,
jak jagnię na rzeź prowadzone
i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą,
zamilkł i nie otworzył swoich ust.
Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał?
Wyrwano go bowiem z krainy żyjących,
za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony.
I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych
i wśród złoczyńców jego mogiłę,
chociaż bezprawia nie popełnił
ani nie było fałszu na jego ustach”.
(Iz 53,6-9)
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WIELKA SOBOTA
Hasło dnia:
„Ten, który zstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby
napełnić wszystko”. (Ef 4,10)

„Ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie”
„Spoczęła na mnie ręka Pana; i wyprowadził mnie w swoim duchu, i postawił
mnie w środku doliny, która była pełna kości. I kazał mi przejść dokoła nich,
a oto było ich bardzo dużo w tej dolinie i były zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie:
Synu człowieczy, czy ożyją te kości? I odpowiedziałem: Wszechmocny Panie, Ty
wiesz. I rzekł do mnie: Prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich: Kości wyschłe! Słuchajcie słowa Pana! Tak mówi Wszechmocny Pan do tych kości: Oto Ja
wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie. I dam wam ścięgna, i sprawię,
że obrośniecie ciałem, i powlokę was skórą, i dam wam moje ożywcze tchnienie,
i ożyjecie, i poznacie, że Ja jestem Pan. Prorokowałem więc, jak mi nakazano.
A gdy prorokowałem, rozległ się głos, a oto powstał szum; i zbliżyły się kości,
jedna kość do drugiej. I spojrzałem: a oto pojawiły się na nich ścięgna i porosło
ciało; i skóra powlokła je po wierzchu, ale ożywczego tchnienia w nich nie było.
I rzekł do mnie: Prorokuj do ożywczego tchnienia, synu człowieczy, i powiedz
ożywczemu tchnieniu: Tak mówi Wszechmocny Pan: Przyjdź, ożywcze tchnienie, z czterech stron i tchnij na tych zabitych, a ożyją. I prorokowałem, jak mi nakazano. Wtem wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli, i stanęli na nogach – rzesza bardzo wielka. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, te kości – to cały dom izraelski. Oto mówią oni: Uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. Prorokuj więc i powiedz im: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja otworzę
wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i wprowadzę was
do ziemi izraelskiej. I poznacie, że Ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój. I tchnę w was moje ożywcze
tchnienie, i ożyjecie; i osadzę was w waszej ziemi, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam – mówi Pan”. (Ez 37,1-14)

Wielką Sobotę obchodzimy na pamiątkę spoczynku ukrzyżowanego Jezusa
w grobie. Mówimy o spoczynku w grobie naszego Pana, Chrystusa, ale nasza
wiara mówi nam, że Bóg po śmierci Chrystusa, przez swojego Syna działał
zbawczo wśród tych, którzy przed Chrystusem poszli drogą śmierci do szeolu,
czyli krainy zmarłych. Przecież wyznajemy: „…ukrzyżowany, umarł i pogrzebany, zstąpił do piekieł (szeolu)”. W Wielką Sobotę postawieni więc jesteśmy
wobec wielkiej tajemnicy śmierci i życia, tajemnicy poza doczesnością Syna
Bożego, o której nie wolno nam zapomnieć, chociaż trudno ją pojąć. A przecież
przynajmniej w tym dniu nie zapominamy o niej. Wielki teolog liberalny,
Adolf von Harnack, mając na myśli słowa „Apostolskiego wyznania”: „zstąpi do
piekieł”, nazwał je „zeschłą mumią”. To my czynimy z niej „zeschłą mumię”.
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Nasz reformator, ks. Marcin Luter w Wielkie Soboty wygłaszał kazania. Nawet
w naszych „Księgach wyznaniowych” znajdziemy tego żywe świadectwo.
Kościół, który nie świętuje Wielkiej Soboty przez rozważanie słowa Bożego,
podobny jest do pola zeschłych kości, o którym jest mowa w wizji proroka
Ezechiela. Artykuł wiary, w którym mowa o zstąpieniu Ukrzyżowanego do
krainy zmarłych (szeolu) nie jest „zeschłą mumią”, lecz to my często jesteśmy
podobni do pola zeschłych kości, pozbawionych ożywczego ducha, potrzebującego ożywienia, potrzebującego żywej nadziei, której nie znajdziemy w pośpiesznym sprzątaniu naszych mieszkań przed Wielkanocą. Znajdziemy jej
źródło i moc w słowie Bożym, że Chrystus, chociaż zabity, działał zbawczo
i nadal działa, jako Pan śmierci i życia.

Wizja, którą miał prorok Ezechiel, nie jest proroctwem, dotyczącym powszechnego zmartwychwstania. Ukazuje ona sytuację ludu izraelskiego, który
znajdował się w niewoli babilońskiej. Izraelici w Babilonie sądzili, że nigdy nie
powrócą do swojej ojczyzny i nigdy nie zobaczą murów Jerozolimy. Przyrównywali czas swojej niewoli do pobytu w grobie, w szeolu, w krainie zmarłych,
z którego nie ma powrotu, w której ludzie są tylko cieniami, w której − jak sądzili – nie chwali się Boga i nie sięga ręka Pańska. Dlatego, kiedy Babilończycy
mówili do swoich izraelskich niewolników: „Zaśpiewajcie nam jakąś pieśń
Syjonu”, odpowiadali: „Jakże mamy śpiewać pieśń Pana na obcej ziemi?” (zob.
Ps 137).
Izraelici, naród niewolników w Babilonie utracił nadzieję na powrót do ojczyzny. Był jak martwy, żył, a jednak zachowywał się tak, jakby wszystko się
skończyło, jakby żył w szeolu. Był cieniem dawnego, prężnego narodu. Nie
było nadziei, była tylko umierająca tęsknota.
Ale Boże myśli są inne, aniżeli myśli ludzkie (zob. Iz 55,8nn ). Nic nie mówiły im słowa proroka Jeremiasza: „Ja wiem, jakie myśli mam o was, myśli
o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją”
(Jr 29,11). Byli na nie głusi. Dlatego spoczęła ręka Pańska na proroku Ezechielu, który w wizji zobaczył dolinę usłaną ludzkimi kościami, a więc dolinę
śmierci. Ona odzwierciedlała myśli i doznania niewolników izraelskich w Babilonie. Ale Bóg kazał przemówić prorokowi do kości, którymi w wizji usłana
była dolina: „Kości wyschłe! Słuchajcie słowa Pana! Tak mówi Wszechmocny
Pan do tych kości: Oto Ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie.
I dam wam ścięgna, i sprawię, że obrośniecie ciałem, i powlokę was skórą,
i dam wam moje ożywcze tchnienie, i ożyjecie, i poznacie, że Ja jestem Pan”.
I prorok, jak rozkazał Bóg, przemówił do zeszłych kości. I zobaczył prorok
niezwykłą rzecz, którą opisuje w słowach: „A gdy prorokowałem, rozległ się
głos, a oto powstał szum; i zbliżyły się kości, jedna kość do drugiej. I spojrza-
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łem: a oto pojawiły się na nich ścięgna i porosło ciało; i skóra powlokła je po
wierzchu”.
Ale jak każda wizja potrzebuje wyjaśnienia, tak też i ta, z nad rzeki Kebar,
gdzie wraz wygnańcami przebywał prorok Ezechiel. Bóg przemówił do proroka: „Oto Ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu
mój, i wprowadzę was do ziemi izraelskiej. I poznacie, że Ja jestem Pan, gdy
otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój. I tchnę
w was moje ożywcze tchnienie, i ożyjecie; i osadzę was w waszej ziemi, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam”.
Ze słów, które słyszał prorok, wynika, że w zamyśle Bożym, Babilon nie jest
grobem z którego nie ma powrotu, lecz miejscem odnowy, danej Izraelowi
przez Boga. I słowa Boże się spełniły. Izraelici za sprawą perskiego króla Dariusza, który w Starym Testamencie został nazwany pomazańcem Pańskim,
wrócił do swojej ojczyzny, co prawda leżącej w gruzach, ale zawsze ojczyzny,
gdzie będzie można chwalić Boga i odbudować to, co zostało zniszczone.

Co wizja o suchych kościach ma nam do powiedzenia w Wielką Sobotę?
Kiedy na krzyżu skonał Chrystus, kiedy Jego ciało złożono do grobu, wraz
z Chrystusem do „grobu złożona została” nadzieja uczniów (zob. Łk 24,13nn).
Uczniowie potrzebowali więc odnowy i nowej, żywej wiary, że ich Nauczyciel
jest życiem, i że w Nim i z Nim wszystko powraca do życia. I nadzieja uczniów
Pana odżyła. Wiara została odbudowana, na niej zmartwychwstały Chrystus
Pan wzniósł gmach swojego Kościoła, którego bramy piekielne nie przemogą
(Mt 16,18).
Myślę, że nasuwa się nam w pewnym sensie porównanie stanu Kościoła
w okresie pandemii i po pandemii, w którym przygasło życie religijne, a nasze
świątynie świeciły pustką do sytuacji ludu izraelskiego w babilońskiej niewoli,
w czasie której nie składano Bogu ofiar i nie było słychać pieśni syjońskich.
Jaki będzie świat po pandemii? Czy Kościół się odbuduje? Czy ożyją serca,
które w czasie pandemii oddaliły się od Kościoła, a może także i od Boga? Czy
odbuduje się życie kościelne?
Pytania te nie świadczą o braku nadziei, lecz mają być podnietą do odbudowy i do odnowy życia. Bóg tego chce i udzieli do tego sił i mocy. Od nas
zależy, czy odżyją nasze parafie, czy kościoły i kaplice zapełnią się ludźmi,
dziękującymi za pomoc w ciężkich, pandemicznych dniach i miesiącach. Od
nas zależy, że znowu głośno rozlegać się będzie głoszone słowo o zwycięstwie
życia nad śmiercią w Jezusie Chrystusie i słychać będzie radosną pieśń o życiu
z Chrystusem na chwałę wszechmocnego Boga.
Na pewno wiele się zmieni. Dobrzy ludzie staną się jeszcze lepsi, jeśli wykorzystają czas i wejrzą w siebie. Źli ludzie będą jeszcze gorsi. Ale wielu przemyśli swoje życie i będzie szukało jego odnowy.
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Wygaśnięcie pandemii musi być równoznaczne z odrodzeniem radości życia, żywej wiary. Radość życia i żywą wiarę odnajdziemy jedynie w Jezusie
Chrystusie, który za nas umarł i powstał, aby usprawiedliwieni żyli z Bogiem
i dla chwały Boga.
Musimy nadzieję naszą położyć w naszym Panu i Zbawicielu Jezusie! Musimy wykrzesać z siebie tyle siły, aby odżył Kościół i jego lud! Kościół musi
odrobić wszelkie zaniedbania i straty!
„Ach, rozpal, Panie, płomień wiary,
Co w sercach ludu Twego zgasł,
Wszak miłosierdzie Twe bez miary,
Więc to nam dzisiaj, Panie, zdarz!
A w dziele swoim nas też użyć chciej,
Choć nie jesteśmy godni łaski tej.
Ach, zapal, Panie, płomień wiary
I kraj nasz zbudź! ” (ŚE 716,2)

Panie Boże, władco nieba i ziemi! Dziękujemy Ci, że przez Jezusa Chrystusa
pokonane zostały moce piekła i śmierci. Rozbudź w sercach naszych nadzieję
zmartwychwstania i życia wiecznego. Ożyw Kościół swój i napełnij go mocą
wiary, nadziei i miłości. Błogosław lud Twój, Panie, jego pasterzy i nauczycieli.
Spraw łaskawie, abyśmy pod zwycięskim sztandarem Chrystusa dobry bój
wiary staczali, a w dniu radosnego zmartwychwstania wraz ze wszystkimi
zbawionymi weszli do Królestwa chwały Twojej. Amen.
„Panie, Boże zbawienia mego,
We dnie i w nocy wołam do ciebie.
Niech modlitwa moja dojdzie przed ciebie,
Nakłoń ucha swego na błaganie moje,
Bo dusza moja syta jest cierpień,
A życie moje bliskie jest krainy umarłych.
Zaliczono mię do tych, co zstępują do grobu,
Stałem się jak człowiek bez siły.
Łoże moje jest między umarłymi,
Tak jak zabitych, którzy leżą w grobie,
O których już nie pamiętasz, Bo są odłączeni od ręki twojej.
Umieściłeś mnie w najgłębszym dole,
W ciemnościach, w głębinach,
Czy dla umarłych czynisz cuda?
Czy zmarli powstaną, aby cię chwalić?
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Czy opowiada się w grobie o łasce twojej,
A w miejscu zmarłych o wierności twojej?
Czy w mrokach cud twój będzie można poznać,
A sprawiedliwość twoją w kraju zapomnienia?”
(Ps 88,2-7.11-13)
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1. ŚWIĘTO ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (REZUREKCJA)
Hasło tygodnia
„Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła”. (Obj 1,18)

Chrystus naszym życiem
„Jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi
Chrystus po prawicy Bożej; o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi.
Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu; gdy
się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem
z nim w chwale”. (Kol 3,1-3)

Bardzo wczesnym rankiem, w pierwszy dzień po sabacie, Maria Magdalena,
Maria Jakubowa i Salome szły do ogrodu Józefa z Arymatei, aby namaścić ciało ukrzyżowanego Jezusa (Mk 16,1), bowiem w piątek, w dzień ukrzyżowania
Jezusa, ze względu na zbliżający się sabat, pośpiesznie zdjęto z krzyża ciało
Jezusa i złożono je w grobie. Nie dokonano wówczas namaszczenia ciała zmarłego, nakazanego przez tradycję judaizmu.
Kobiety idąc do ogrodu Józefa z Arymatei, zastanawiały się, kto im odwali
kamień od grobu, spodziewały się bowiem znaleźć grób zamknięty, a w nim
ciało Jezusa. Były więc przekonane, że w nim znajdą ciało Ukrzyżowanego.
Myśli kobiet śpieszących do grobu Jezusa, koncentrowały się wokół śmierci
i tego wszystkiego, co przeżyły w piątek na Golgocie. Ich wzrok skierowany
był ku ziemi. Wydaje się, że ani na chwilę nie pomyślały o tym, że wykuty
w skale grób w ogrodzie Józefa z Arymatei, może być pusty. Oczywiście był
pusty i o tym się przekonały, ale nie wiedziały, co stało się z ciałem Jezusa.
Maria Magdalena myślała, że ogrodnik wyrzucił z grobu ciało Jezusa (J 10,
11nn).
W poranek Wielkanocy uczniowie Jezusa i kobiety z Galilei, im towarzyszące, powinni byli odwrócić pełne smutku myśli od tego, co ziemskie, co
zawsze kojarzy się ze śmiercią, a zwrócić je ku Bogu, skierować do góry, na
Boga, który w każdej sprawie zawsze ma ostatnie słowo.
Śmierć nie ma ostatniego słowa. Dlatego dzisiaj, kiedy w poranek wielkanocny stoimy na cmentarnej ziemi, apostoł Paweł nakazuje nam, abyśmy nie patrzyli na ziemię, ale patrzyli w górę. I tak czynić należy zawsze, kiedy stajemy
nad grobami naszych zmarłych. Wielki Apostoł każe nam patrzeć w górę i szukać tam Tego, który został wzbudzony z martwych. Nasz wzrok ma spocząć
na zmartwychwstałym i żywym Chrystusie. Nasze myśli mają być z Nim
związane, bo On jest naszą nadzieją i zwycięstwem.
Apostoł Paweł w 1. liście do Koryntian, w związku ze zmartwychwstaniem
Chrystusa pyta: „Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie! Gdzież jest, o śmierci,
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zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje?” (1 Kor 15,54b.55). Nie
oznacza to, że dzięki zmartwychwstaniu naszego Pana, śmierć zupełnie znikła
z tego świata, lecz że utraciła ona swoją moc. Śmierć nadal zbiera swoje żniwo,
lecz zupełnie unicestwiona zostanie, kiedy nadejdzie ostateczny koniec
wszystkiego, co stworzone. Mówi o tym Objawienie św. Jana: „…śmierci już nie
będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze
rzeczy przeminęły” (Obj 21,4).
„Jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi
Chrystus po prawicy Bożej”. Z tych słów zdaje się wynikać, że u części wyznawców Jezusa Chrystusa, mieszkających w Kolosach, nie zostało przezwyciężone przekonanie, że śmierć wszystko kończy i nie ma nadziei − jak sądzili
Grecy − w jakiekolwiek życie po śmierci. Dlatego apostoł Paweł musiał zareagować i napisać do chrześcijan w Tesalonice: „A nie chcemy, abyście byli
w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy,
którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych,
którzy zasnęli” (1 Tes 4,13.14). Śmierć nie odłącza wierzących od Chrystusa,
odwrotnie, ona na wieki łączy z Chrystusem, który siedzi − jak pisze apostoł −
po prawicy Bożej.
Apostoł pisze: „Jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie”, co znaczy, że chrześcijanie ze względu na zmartwychwstanie Chrystusa,
powinni swój wzrok odwrócić od tego, co przemija, a zwrócić na Tego, który
zwyciężył śmierć i jest dawcą życia wiecznego. Jeśli wierzący wzbudzeni zostali z Chrystusem, jeśli zostali odrodzeni, jeśli się w Chrystusie na nowo narodzili, to ich życie powinno być na zawsze związane z Tym, w którym
wszystko staje się nowe (2 Kor 5,), a więc z Chrystusem. A więc droga życia
wierzącego człowieka, niezależnie od tego, czy jest gładka, czy wyboista, prowadzi do Chrystusa, na której nieustannie należy wpatrywać się w Chrystusa.
Autor Listu do Hebrajczyków pisze o tym następująco: „Przeto i my, mając około
siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech,
który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc
na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu
radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu
Bożego” (Hbr 12.1.2).
Przez chrzest odrodzeni zostaliśmy w Chrystusie i wiara nasza w tym odrodzeniu nas utrzymuje. Dlaczego więc ciągle nasze oczy jeszcze patrzą na
groby tak, jakby w nich przebywali nasi zmarli. Szeol, kraina zmarłych jest
pusta, jest tylko królestwo naszego Pana, Jezusa Chrystusa, w której śmierć nie
panuje, w której nie ma ciemności, lecz panuje światłość, która wszystko przenika. Patrzeć więc powinniśmy na Chrystusa Pana, który siedzi po prawicy
Bożej. Stamtąd przychodzi pomoc, stamtąd spływa na nas pokój i siła, która
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pozwala przezwyciężyć wszystko, co z ziemią jest związane, a więc smutek,
lęk i przedśmiertelna trwoga. Pamiętajmy zawsze na słowa autora 1. listu św.
Jana: „Wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które
zwyciężyło świat, to wiara nasza” (1 J 5,4).

Myśmy już umarli, chociaż jeszcze chodzimy po różnych drogach na tym zakłamanym, ciągle zwodzącym nas świecie. Umarliśmy dla grzechów, ale żyjemy w Chrystusie. „Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz
z Chrystusem w Bogu; gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z nim w chwale” − pisze do nas apostoł Paweł.
Mamy życie, o którym Chrystus powiedział Marcie z Betanii w słowach: „Ja
jestem zmartwychwstaniem i życiem kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć
będzie”. To wielka tajemnica, jak ta, o której mowa jest w Liście do Efezjan, że
Bóg „ożywił [nas] wraz z Chrystusem… i wraz z nim wzbudził, i wraz z nim
posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w
Chrystusie Jezusie” (Ef 2,5-7). Tu na ziemi ciągle jeszcze pielgrzymujemy, ale
tam na górze, w Chrystusie już żyjemy, aby − jak pisze apostoł − u końca czasu
− razem z Nim ukazać się w chwale.
Dzisiaj, w poranek wielkanocny, stojąc nad grobami naszych zmarłych,
chciejmy ich w duchu zobaczyć u Chrystusa, a siebie widzieć ukrytych w
Chrystusie i dlatego w duchu zaśpiewajmy:
„Żywotem Jezus mi zostanie, w mym sercu już nie zaznam trwóg;
A choć nadejdzie me skonanie, nie zejdę z Jezusowych rąk.
Powiedzie mnie do rajskich niw mój Jezus wiecznie żyw!” (ŚE 183,4).
Amen.

Wszechmogący Boże i Ojcze Pana naszego, Jezusa Chrystusa! Błogosławimy
Cię, bowiem według wielkiego miłosierdzia swego odrodziłeś nas ku nadziei
żywej przez powstanie z umarłych Twojego Syna. Dopomóż nam, abyśmy się
z Nim zespolili i stali się uczestnikami błogosławionego zmartwychwstania
Jego. Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Syna swojego, Jezusa Chrystusa.
Amen.
„Prawica Pana podniesiona, prawica Pana odnosi zwycięstwo.
Nie umrę, ale będę żył i opowiadać będę dzieła Pana.
Pan ukarał mnie surowo, ale nie wydał mnie na śmierć” (Ps 118,14-16).
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Hasło tygodnia
„Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła”. (Obj 1,18)

Jezus żyje!
„A gdy minął sabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa, i Salome kupiły wonności, aby pójść i namaścić go. I wcześnie rano, kiedy wzeszło słońce, pierwszego dnia tygodnia, przyszły do grobu. I mówiły do siebie: Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu? Ale spojrzawszy, zauważyły, że kamień był odsunięty, był bowiem bardzo wielki. A gdy weszły do grobu, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, przyodzianego w białą szatę i przeraziły się. On zaś
powiedział do nich: Nie bójcie się! Szukacie Jezusa Nazareńskiego, ukrzyżowanego? Wstał z martwych, nie ma go tu, a oto miejsce, gdzie był złożony. Ale idźcie i powiedzcie jego uczniom i Piotrowi, że was poprzedza do Galilei. Tam go
zobaczycie, jak wam powiedział. A wyszedłszy, uciekły od grobu, ogarnęła je
bowiem bojaźń i zdumienie. I nic nikomu nie mówiły, bo się bały”. (Mk 16,1-8)

Krzyż Golgoty pozostawił na uczniach Jezusa niezatarte wrażenie. Jakże wielki był smutek uczniów bezpośrednio po tragedii Wielkiego Piątku! Wydawać
się mogło, że bojaźń i rezygnacja, które ogarnęły uczniów po ukrzyżowaniu
ich Pana, były nie do przezwyciężenia, wszak utracili Mistrza i Pana, w którym pokładali całą nadzieję. „Panie! Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia
wiecznego” — wyznał Piotr. Krzyż w mniemaniu uczniów wszystko zburzył,
przekreślił i rozwiał.
Minął sabat i nadszedł dzień trzeci. Wieść: Jezus zmartwychwstał i żyje, jak
gwałtowny wicher wtargnęła w serca i życie uczniów Pańskich, wymiatając
z nich smutek, lęk, bojaźń i rezygnację, budząc nie tylko radość, lecz także entuzjazm, gotowość do działania i świadectwa. Wielkanocna wiara w triumf
Jezusa nad śmiercią, jak wiosenna powódź zabierała i pochłaniała wszystkich,
którzy z nią się zetknęli i otworzyli dla niej swoje serca. To była błogosławiona
i zbawienna powódź, która do dziś trwa i trwać będzie.

Spójrzmy na jej początki! Świt budzący się po sabacie w kręgu bliskich ukrzyżowanego Jezusa nie zwiastował niczego nowego. Ból i smutek paraliżowały
serca i wolę uczniów Pańskich. Oznaką jakiegokolwiek żywszego uczucia była
miłość do Pana, której nie zdołała zagłuszyć tragedia Golgoty. I jedynie miłość
do Jezusa wiodła kobiety w poranek wielkanocny do grobu Ukrzyżowanego.
Nic więcej. Spodziewały się zastać w grobie ciało Jezusa. Spieszyły się, aby
spełnić swoją powinność wobec Zmarłego, a mianowicie namaścić martwe
ciało. Towarzyszyła im troska: „Kto nam odwali kamień od drzwi grobu?”
Troska towarzysząca brzaskowi wielkanocnego poranka urosła do rangi
symbolu. Jest to troska wszystkich ludzkich pokoleń, a pytanie: „Kto nam od154
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wali kamień od drzwi grobu?”, jest pytaniem każdego z nas o zmartwychwstanie, życie i ostateczny triumf nad więzami śmierci i grobu.
Patrząc na niewiasty, śpieszące do Jezusowego grobu, poznajemy, jak smutek i ziemska troska mogą przyćmić jasność spojrzenia serca, które przecież
w blasku Bożej światłości były kształtowane i prowadzone przez Jezusa świadczącego o sobie: „Ja jestem światłością świata”. Mimo, że jest nam znane wielkanocne zwiastowanie, niejednokrotnie przejęci troską, przybierającą w naszym życiu różne kształty, nie możemy otrząsnąć się ze smutku i bólu, z przerażeniem patrzymy na zamykające się wieka trumien i ciężkie głazy położone
na grobach naszych bliskich. Ból i smutek paraliżuje wiarę, która przecież zna
odpowiedź na pytanie: „Kto nam odwali kamień od drzwi grobu?”.
Zjawisko takie można wytłumaczyć tylko brakiem pewności wiary, która
przecież sama się określa jako pewność. Dlatego apostoł Paweł niejednokrotnie
zamiast pisać „wierzymy”, pisał „wiemy”. „Wiemy bowiem, że jeśli nasz ziemski dom, jak namiot się rozpadnie, mamy dom od Boga, nie rękami wzniesiony, ale wieczny w niebie” (2 Kor 5,1).
Ponad naszym smutkiem, troską i brakiem pewności wiary, rozlega się
wielkanocne zwiastowanie: „Nie bójcie się! Szukacie Jezusa Nazareńskiego,
ukrzyżowanego? Wstał z martwych, nie ma go tu, a oto miejsce, gdzie był złożony”. Dla niewiast śpieszących w wielkanocny poranek do Jezusowego grobu
to anielskie zwiastowanie było interpretacją otwartego i pustego grobu, który
zastały. Interpretacja pustego grobu była nieodzowna tak długo, dopóki Zmartwychwstały nie stanął pośród swoich i nie powiedział: „Pokój wam!”. Wraz
z anielskim zwiastowaniem wstąpił w serca kobiet nowy duch i opadła zasłona łez i smutku, rozwiała się bojaźń, „zmartwychwstała” z grobu serca radość
i nadzieja. Nagle wytrysło źródło wody żywej, kojącej pragnienie, budzącej
nowe życie i wiarę, która nie chciała dać się już nigdy zepchnąć do roli uzupełnienia Prawa i Proroków, ale pretendowała i pretendować musi, jeśli chce
być prawdziwą wiarą, do autentycznego przeżycia i poznania Boga w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie. Tylko taka wiara może
rozlać się szeroką rzeką, zabierając tych wszystkich, którzy znajdą się w jej zasięgu.
Pan Bóg stawia nas wobec wielkanocnego zwiastowania: „Pan wstał z martwych!” oraz w zasięgu wiary pierwszych świadków zmartwychwstania Pańskiego, wiary, z której zrodziło się chrześcijaństwo i Nowy Testament, wiary
gotowej do największych poświęceń i wyrzeczeń. A stawiając nas wobec nowotestamentowego świadectwa o zmartwychwstałym i żywym Jezusie Chrystusie, oczekuje od nas, abyśmy dokonali konfrontacji naszej wiary z tą, która
zdefiniowała się w okrzyku triumfu apostoła Pawła: „Śmierć jest połknięta w
zwycięstwie. Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci,
twoje żądło?” (1 Kor 15,54b.55).
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Nasza rezerwa wobec spraw Bożych oraz brak autentycznego, żywego zaangażowania w budowanie Chrystusowego Królestwa, wymownie świadczą
o tym, że nasza wiara w żywego Pana albo buduje się tylko na rozumowych
przesłankach z pominięciem prawdziwego przeżycia faktu zmartwychwstania, albo jest tylko rodzajem wspomnienia z lat dzieciństwa, budzącym sentyment i stanowiącym okrasę Świąt Wielkanocnych.
Bóg prowadzi nas ku codziennej, żywej społeczności ze zmartwychwstałym
Synem Bożym, Jezusem Chrystusem. Ku tej społeczności prowadzeni byli
również uczniowie Zbawiciela naszego. „Idźcie i powiedzcie jego uczniom
i Piotrowi, że was poprzedza do Galilei. Tam go zobaczycie, jak wam powiedział”. Spotkanie uczniów z Panem było owym wichrem gwałtownym, rozwiewającym ciemne chmury smutku i rezygnacji, początkiem wiary, która jak
powódź zabierała z sobą serca otwarte na zwiastowanie wielkanocne.
„Idźcie i powiedzcie” – słowa skierowane do kobiet w poranek wielkanocny,
uczniowie Pana odnieśli również do siebie. Poszli i zwiastowali, poszli i zadziwili odwagą, gorliwością i gotowością składania świadectwa. Pewnością
wiary zjednywali serca dla żywego Pana, budząc posłuszeństwo wobec Tego,
który mówi: „Ja jestem pierwszy i ostatni, i żyjący, i byłem umarły. Oto żyję na
wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła” (Obj 1, 17.18).
„Idźcie i powiedzcie!” – czy zdajemy sobie sprawę z tego, co te słowa oznaczają dla nas? Mocą wielkanocnej wiary ujęci, gdziekolwiek Bóg nas stawia,
przez życie i słowo winniśmy być świadkami Zmartwychwstałego. Każde nasze słowo winno świadczyć, że przekonani jesteśmy, iż słyszy je Pan, a każdy
czyn, że oczy Pana na nas są zwrócone. W posłuszeństwie wiary składać winniśmy świadectwo, że Pan nas poprzedza, a my idziemy na Jego spotkanie.
„Alleluja! Zaśpiewajcie, Cześć, chwałę Chrystusowi dajcie!
Jak wielki jest ten Jego dzień! Zmartwychwstał Bohater święty,
Rozerwał śmierci srogie pęta; co za nas wstąpił w grobu cień,
Wykonał sprawę Swą, moc wszelką w rękę wziął,
Alleluja! Króluje Sam, bo z śmierci bram
Zwycięskie wyjście sprawił nam” (ŚE 170,1).
Amen.

Miłosierny Boże i Ojcze Pana naszego, Jezusa Chrystusa! Błogosławiony jesteś
na wieki i na wieki błogosławione jest Twoje Imię, wywiodłeś bowiem wielkiego Pasterza dusz z umarłych i w Nim obdarowałeś nas pewnością zmartwychwstania i życia wiecznego. Ukoronowałeś ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa chwałą i dostojeństwem, aby na wieki był Głową i Panem ludu Twojego.
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Spraw w swojej łasce, aby ta cudowna wieść o życiu, zwiastowana była całemu
światu i aby wszyscy uwierzyli, że Twój Syn jest Panem i Chrystusem, że pokonał moce grzechu i śmierci, i w Nim dany jest nam pokój i życie. Wysłuchaj
nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.
„Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości,
A wejdę w nie i złożę dzięki Panu!
Oto jest brama Pana,
Którą wejdą sprawiedliwi”. (Ps 118,19.20)
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Hasło tygodnia
„Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła”. (Obj 1,18)

„Ty wydobyłeś z przepaści moje życie”
„Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza. I był Jonasz we wnętrznościach ryby trzy dni i trzy noce. I modlił się Jonasz do Pana, swojego Boga,
z wnętrzności ryby, mówiąc: Wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział
mi, z głębi krainy umarłych wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. Wrzucił mnie na głębię pośród morza i porwał mnie wir; wszystkie twoje bałwany
i fale przeszły nade mną. Już pomyślałem: Jestem wygnany sprzed twoich oczu,
jakże będę mógł jeszcze spojrzeć na twój święty przybytek? Wody sięgały mi aż
do gardła, ogarnęło mnie topielisko, sitowie wiło się koło mojej głowy. Zstąpiłem do stóp gór, zawory ziemi na zawsze się za mną zamknęły. Lecz Ty wydobyłeś z przepaści moje życie, Panie, Boże mój. Gdy ustawało we mnie życie,
wspomniałem na Pana; i tak doszła moja modlitwa do ciebie, do twojego świętego przybytku. Ci, którzy trzymają się marnych bożyszczy, opuszczają swojego
Miłościwego, lecz ja pragnę ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem, spełnię,
co ślubowałem. U Pana jest wybawienie. Wtedy Pan rozkazał rybie, a ta wypluła
Jonasza na ląd”. (Jon 2,1-11)

Wydawać się może, że powyższy tekst biblijny, który jest podstawą kazania
na 2. Święto Zmartwychwstania Pańskiego, brzmi obco i nie spełnia naszych
oczekiwań. Nie ma w nim mowy o Chrystusie, a więc tym bardziej o zmartwychwstaniu naszego Pana. Ale to nie znaczy, że nie ma on nam nic do powiedzenia w Święta Wielkanocne.
Mówi on o proroku Jonaszu, który uciekał przed Bogiem. Wyrzucony z okrętu przez marynarzy, wpadł w głębię morską. Połknięty przez wielką rybę,
przebywał w jej brzuchu prze trzy dni. Zapewne wszyscy w tej chwili myślą
i w duchu powiedzą sobie, że to jest niemożliwe. I słusznie.
Księga Jonasza nie jest we właściwym tego słowa znaczeniu księgą prorocką,
ale nowelą, która ma za zadanie pouczyć jej czytelników, że Pan Bóg jest Bogiem wszystkich narodów i każdy człowiek, który się nawróci i zejdzie z drogi, na której panuje zło i czci się bożków, zostanie przez Boga przyjęty i obdarowany łaską zbawienia. Takie jest przesłanie Księgi Jonasza.

Co to przesłanie Księgi Jonasza ma nam dzisiaj do powiedzenia?
Bóg polecił prorokowi Jonaszowi udać się do Niniwy, stolicy Asyrii, wygłosić tam pokutne kazanie i wezwać Niniwejczyków do pokuty. Mieli odwróć się
od fałszywych bożków, których czcili, zmienić swoje życie i zaniechać agresywności. Należy tu powiedzieć, że Asyria, którą rządzili okrutni królowie,
była postrachem dla wszystkich ludów na Bliskim Wschodzie, również dla
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Izraela i Judy. Jonasz nie chciał wykonać polecenia Bożego. Wydawało mu się,
że Asyryjczycy nie zasługują na Boże zmiłowanie. Nie chcąc przyjąć zleconego
mu poselstwa, uciekał przed Bogiem.
Autorowi Księgi Jonasza nie chodzi jedynie o pokazanie proroka, jako buntownika przeciwko Bożej woli, ale o coś znacznie ważniejszego, a mianowicie
tego, z czego wypływała decyzja proroka – uciec przed Bogiem nie iść do Niniwy i nie wezwać jej ludności do nawrócenia i pokuty. Autor – jeśli chodzi
o Jonasza – pragnął pokazać proroka jako człowieka, którego dzisiaj nazywamy rasistą lub homofobem i zdecydowanym przeciwnikiem inaczej myślących. Prorok nienawidził Niniwejczyków – chociaż było za co ich nienawidzić.
Pragnął ich zguby, aby raz na zawsze zakończył się problem agresji asyryjskich wojowników.
Prorok Jonasz zapomniał, że jego Bóg, JAHWE, jest Bogiem miłosiernym,
przede wszystkim Bogiem wszystkich narodów. Nie wiemy, czy prorok znał
słowa, które Bóg powiedział do Abrahama, ojca narodu izraelskiego, że w nim
będą błogosławione wszystkie narody. Należy jednak przypuszczać, że je znał,
ale nie wyciągnął z nich właściwych wniosków. Prorokowi nie przyszła do
głowy myśl, że przecież Bóg, nie kieruje się tym, co widzą ludzkie oczy (1 Sm 16,
7) i że dla Niego każdy człowiek ma wartość.
Autor Księgi Jonasza poucza więc, że wszelkiego rodzaju rasizm, czy homofobia, nie jest po myśli Bożej. I o tym należy pamiętać przede wszystkim dziś,
ponieważ po zmartwychwstaniu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa,
definitywnie powinien zniknąć rasizm i wszelkiego rodzaju homofobie. Pan
Jezus nakazał swoim naśladowcom, uczniom i uczennicom, pójść i nauczać
wszystkie narody. Apostoł św. Paweł zaś pisał: „Nie masz Żyda ani Greka, nie
masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy
wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie” (Ga 3,28).
Kto dzieli ludzi, nienawidzi inaczej myślących, sprzeciwia się Bogu i Chrystusowej ewangelii!

Ale

w naszym teksie biblijnym na 2. Święto Zmartwychwstania Pańskiego
ukryta jest jeszcze jedna prawda, a dotyczy także osoby proroka. Jednak ma
ona związek z naszym Panem i Zbawicielem, Jezusem Chrystusem. Przypomnijmy sobie, że w Wielki Piątek w nabożeństwie wieczornym rozważaliśmy
słowa Pana Jezusa, które były odpowiedzią naszego Pana na żądanie faryzeuszy i uczonych w Piśmie, aby pokazał im jakiś znak, w tedy uwierzą w Niego. Pan powiedział do żądających znaku: „Jak Jonasz był w brzuchu wieloryba
trzy dni i trzy noce, tak i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi trzy dni i trzy
noce. Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują
jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się, a oto
tutaj więcej niż Jonasz” (Mt 12, 41.42). A więc Jonasz i jego historia, opowie159
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dziana przez biblijnego autora, który wymyślił zręczną opowieść, aby przekazać ludowi izraelskiemu prawdę, że nie tylko on jest wybranym przez Boga
ludem, ale że Bóg ma w swojej pieczy wszystkie narody. Ale pisząc o Jonaszu,
nie przewidział, że obok tej zasadniczej i głównej prawdy, gdy nadejdzie wypełnienie czasu, Księga Jonasza przemówi innym językiem i przekaże nam
prawdę, która zakryta była przed autorem historii proroka.
Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę nad osobą Jonasza, a właściwie nad jego
imieniem. Imię proroka znaczy ‘gołąb’. Piękny gołąb jerozolimski, którego
piórka w słońcu błyszczały jak wypolerowane srebro, jest symbolem łagodności, opiekuńczości i miłości. Dlatego Pan Jezus powiedział pewnego razu do
swoich słuchaczy, aby byli jak gołębie: „Ja posyłam was jak owce między wilki, bądźcie tedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice” (Mt 11,16). A o sobie powiedział: „…uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca,
a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych” (Mt 11,29). Nie będziemy więc dalecy od prawdy, że prorok Jonasz, z księgi noszącej jego imię, jest typem Chrystusa, ale tylko ze względu na imię proroka. Pod względem usposobienia, Jonasz jest antytypem Chrystusa. Nie chciał on początkowo wypełnić woli Bożej
i wygłosić kazania pokutnego w Niniwie. Natomiast Chrystus wzywał do
upamiętania i całkowicie był poddany woli swojego Ojca. W ogrodzie Getsemane: modlił się: „Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie; wszakże nie
moja, lecz twoja wola niech się stanie.” (Łk 22,42). Przede wszystkim, jeśli Pan
Jezus powiedział: „Pokolenie to jest pokoleniem złym; znaku szuka, ale inny
znak nie będzie mu dany, jak tylko znak Jonasza” Łk 11.29), to jakby w ukryty
sposób zapowiedział swoją śmierć i powstanie z martwych. Krzyż i pusty grób
Jezusa w ogrodzie Józefa z Arymatei jest dla nas znakiem, że Jezus jest Chrystusem i naszym Panem, Panem życia i śmierci, Panem wszystkich ludzi, Panem tych, którzy w Niego wierzą, a także tych, którzy Go nie znają.

Bezwzględnie powinniśmy dzisiaj również zwrócić uwagę na modlitwę Jonasza, głównie na słowa: „Wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi,
z głębi krainy umarłych wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu… Ty wydobyłeś z przepaści moje życie, Panie, Boże mój. Gdy ustawało we mnie życie,
wspomniałem na Pana; i tak doszła moja modlitwa do ciebie, do twojego świętego przybytku. Ci, którzy trzymają się marnych bożyszczy, opuszczają swojego Miłościwego, lecz ja pragnę ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem,
spełnię, co ślubowałem. U Pana jest wybawienie”.
Bóg może – jeśli jest taka Jego wola i jeśli Jemu zaufamy – uwolnić nas z rąk
śmierci i od niedoli ponad nasze siły, wydobyć z najgłębszej przepaści i zdjąć
ciężki krzyż, który nieraz dźwigamy. „U Pana jest wybawienie”. Modlitwa
Jonasza i jej podobna, powinna być codzienną naszą modlitwą. A wysłuchani
przez Miłosiernego, powinniśmy Bogu złożyć ofiarę, w postaci rozumnej służby, jak tego chce apostoł Paweł (zob. Rz 12,1), przede wszystkim składać świa160
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dectwo: „Gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana; i tak doszła
moja modlitwa do ciebie, do twojego świętego przybytku”.
Tak jest nieraz w naszym życiu i tak być może. Panie, dopomóż naszemu
niedowiarstwu”. Amen.

Wszechmogący

Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa! Prosimy Cię,
oświeć nasze serca przez Ducha Świętego, abyśmy umocnieni zostali w wierze
w zwycięstwo życia nad śmiercią i wraz z Chrystusem powstali do nowego
życia. Niechaj wieść o zmartwychwstaniu Twojego Syna obiegnie cały świat
i napełni serca wszystkich nadzieją powszechnego zmartwychwstania. Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Syna swojego Jezusa Chrystusa.
„Dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał
I stałeś się zbawieniem moim.
Kamień, który odrzucili budowniczowie,
Stał się kamieniem węgielnym.
Przez Pana się to stało
I to jest cudowne w oczach naszych.
Oto dzień, który Pan uczynił,
Weselmy się i radujmy się w nim”
(Ps 118,21-24).
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Hasło tygodnia
„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa”. (1 P 1,3)

Przez chrzest pogrzebani i wzbudzeni
„Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół
wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim
ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy; wymazał obciążający nas list
dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go,
przybiwszy go do krzyża; rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi”. (Kol 2,12-14)

W

pierwszych wiekach chrześcijaństwa, w okresie dynamicznego rozwoju
misji i popularności wiary w Jezusa Chrystusa, w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, chrzczono tych, którzy zostali pozyskani dla Chrystusa i Jego Kościoła.
Po odbytej nauce, katechumeni, młodzi i starzy, obleczeni w białe szaty, byli
chrzczeni przez biskupów, przyjmowani do grona wyznawców ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana. Dlatego dzisiejsza niedziela nazywana też bywa niedzielą białą. Przewodnią jej myślą jest tajemnica chrztu. A wskazuje na
to również jej nazwa ‘Quasimodogeniti’, to jest „Jako nowonarodzeni”.
Bóg daje nam dzisiaj jeszcze raz możność przemyślenia znaczenia chrztu
dla wiary i naszego życia chrześcijańskiego.

To, co w swojej najgłębszej treści jest niepojęte, tajemnicze, najlepiej da się
przedstawić przy pomocy porównań, metafor i alegorii. W ten sposób opisywana rzeczywistość, zostaje dość dobrze przybliżona słuchaczom. Tak czynił
Pan Jezus w czasie swojej publicznej działalności. Śladem Jego szedł apostoł
Paweł, który tajemnicę chrztu wyjaśniał, przyrównując chrzest w imię Jezusa
Chrystusa do wydarzeń paschalnych, a więc do śmierci i zmartwychwstania
naszego Pana i Zbawiciela. Czynił to dość często, a słowa dzisiejszej lekcji apostolskiej nie są jedynym przykładem wypowiedzi, w której chrzest został przyrównany do Jezusowego grobu. Wielka jest wymowa słów: „Wraz z nim
[z Chrystusem] zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych”. Jak
więc Pan Jezus umarł i został pogrzebany, tak przez chrzest człowiek umiera
i wraz ze swoimi grzechami zostaje złożony do grobu, którego znakiem jest
woda chrztu. Czytelność i wymowa tego porównania staje się pełniejsza, gdy
przypomnimy, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, jeśli tylko pozwala162
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ły na to warunki, chrztu dokonywano przez zanurzenie w wodzie. Ochrzczeni
zostali więc jakby zanurzeni w śmierci Syna Bożego, Jezusa Chrystusa.
Wielkanocne zwiastowanie mówi, że Chrystus nie pozostał w objęciach
śmierci. Bóg w chwale i mocy wzbudził swojego Syna z martwych, niemożliwą
bowiem było rzeczą, aby Syn Boży pozostał w grobie (por. Dz 2,24). Jak złożenie Jezusa w grobie, tak również Jego zmartwychwstanie jest obrazem chrztu.
Wyjście z wody chrztu symbolizuje darowane ochrzczonym nowe życie.
„Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół
wzbudzeni” – pisze apostoł Paweł. Przez chrzest dokonuje się więc w sferze
ducha w niepojęty i tajemniczy sposób wszystko to, co przez Ducha Świętego
stało się przed wiekami z naszym Panem, Jezusem Chrystusem w Wielki Piątek i w Wielkanoc. Przez chrzest uczestniczymy w misterium paschy, w tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Tak więc chrzest oznacza dwie rzeczy: śmierć i zmartwychwstanie. W wodzie chrztu umiera stary
człowiek, powstaje zaś nowy, powołany do życia w Chrystusie.
Mówiąc o naszym uczestnictwie w śmierci i zmartwychwstaniu naszego
Pana, nie możemy nie zwrócić naszej uwagi na to, że to uczestniczenie jest
darem łaski Bożej, bowiem w cytowanym przed chwilą słowie apostoła, czasowniki występują w stronie biernej: „zostaliście pogrzebani”, „zostaliście
wzbudzeni”. Pan Bóg jest więc tym, który sprawia przemianę chrztu. Jeszcze
wyraźniej wynika to ze słów: „I was, którzy umarliście w grzechach i nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie
grzechy”. Chrzest jest więc dziełem Boga, chociaż dokonywany jest przez ręce
sług Bożych. To nie my chrzcimy, lecz Bóg, bowiem wszystko to, co posiada
związek z naszym zbawieniem, wypływa z serca Bożego i jest dziełem Jego
rąk. Chrzcimy przecież w imię Boże. Ks. Marcin Luter nauczał, że jest różnica
przy chrzcie pomiędzy duchownym a Bogiem. Człowiek chrzci, a jednocześnie
nie chrzci. Chrzci, bowiem zanurza chrzczonego, a jednocześnie nie chrzci,
gdyż nie dokonuje tego czynu z własnej mocy, lecz w miejsce Boga. Dlatego
przyjmujemy chrzest z rąk człowieka, jakby chrzcił nas Chrystus, a więc Bóg
własnymi rękami. Chrzest, który przyjmujemy z ręki człowieka nie jest ludzkim, lecz chrztem Chrystusowym. Jeśli chrzest jest dziełem Bożym, dlaczego
więc czasem ludzie uzurpują sobie prawo wyznaczania granicy wieku dla
tych, którzy mają być ochrzczeni? Czy nie jest to przypisywanie sobie prawa,
które jedynie Bogu przysługuje? Czy w takim wypadku nie owocuje szatański
podszept: „Będziecie jak Bóg, znający dobro i zło” (1 Mż 3,5)?

Dlatego, że chrzest jest dziełem Bożym, posiada on ogromne znaczenie dla
wiary, życia chrześcijańskiego i naszego zbawienia. Apostoł Paweł mówi o
tym w słowach: „Was, którzy umarliście w grzechach i nieobrzezanym ciele
waszym wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy; wymazał
obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wy163

1. NIEDZIELA PO WIELKANOCY – QUASIMODOGENITI

maganiami, i usunął go, przybiwszy do krzyża”. To jest oczywiste, że zbawienie nasze dokonało się na krzyżu. Apostoł Piotr pisze: „Nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania
waszego, przez ojców wam przekazane, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego” (1 P 1,18). Jednak obiektywnie darowane
i istniejące zbawienie, jest rozdzielane aż po dzień powtórnego przyjścia Jezusa
Chrystusa poprzez ewangelię i sakramenty. Łaska Boża jest rozdzielana wszędzie tam, gdzie głoszony jest krzyż Chrystusa i udzielany jest chrzest, gdzie
wierzący przystępują do stołu Pańskiego. W „Dużym katechizmie” dla naszego
utwierdzenia w wierze zostało więc napisane przez Ojca reformacji: „Boże zaś
czyny są zbawienne i konieczne do zbawienia; nie wykluczają one wiary, ale
wymagają jej, gdyż bez wiary nie moglibyśmy ich ująć”.
Nie w chrzcie i przez chrzest dokonuje się nasze zbawienie, ale w chrzcie
jako Bożym dziele darowane zostaje odpuszczenie grzechów, a mianowicie
darowana zostaje wina za grzech pierworodny przekazany nam przez rodziców oraz wszystkie inne grzechy popełnione świadomie i nieświadomie. Dlatego w III i IV wieku bardzo często dawano się ochrzcić dopiero na łożu śmierci, aby uzyskać odpuszczenie wszystkich grzechów. Praktyka taka była wynikiem niezrozumienia istoty grzechu oraz roli wiary w życiu chrześcijan.
Grzech – to nie tylko konkretne zło lub brak dobra, lecz coś znacznie więcej.
Grzech jest stanem człowieka poczętego w naturalny sposób. Psalmista powiada: „W grzechu poczęła mnie matka moja” (Ps 51,7), a apostoł Paweł pisze,
że jest w nim ‘prawo’ grzechu (por. Rz 7,22-23). I dlatego też św. Paweł mógł
powiedzieć, że przez chrzest zostajemy ożywieni i odpuszczone zostają nam
grzechy nasze, a więc nasze skłonności do grzechu.
Jeśli przez chrzest zostajemy ożywieni w Jezusie Chrystusie, to znaczy to, że
zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa i z Niego w nasze życie nieustannie płynie strumień łaski odpuszczenia grzechów, bowiem nasz „list dłużny” został
wraz z Chrystusem przybity do krzyża Golgoty.
Ale dzięki czemu w nasze serca płynie łaska odpuszczenia grzechów, pojednania i zbawienia? Kiedy darowane nam w Chrystusie nowe życie zaczyna
się rozwijać i owocować?
Owocowanie następuje we wierze. Poprzez wiarę wchłaniamy strumień
ożywczej łaski Bożej. Brak wiary powoduje nasze odcięcie się od tego, co jest
nam dane przez Boga w Jezusie Chrystusie. Dlatego Pan Jezus powiedział:
„Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy,
będzie potępiony” (Mk 16,16). A te słowa są niczym innym jak obietnicą dostąpienia zbawienia wierzących przez chrzest i są ostrzeżeniem dla tych, którzy w chrzcie widzą swoje dzieło i wystarczający warunek do zbawienia.
Chrzest jest więc zawsze wezwaniem do wiary. Ilekroć więc w jakiś sposób
Duch Boży przypomina nam, że jesteśmy ochrzczeni w imię Boże, tylekroć
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wzywa On nas do pogłębienia naszej wiary, aby szerokim potokiem w życie
nasze płynęła łaska pojednania z Bogiem i odpuszczenia grzechów.
Zostaliśmy ochrzczeni. Dziękujmy za to łaskawemu Bogu, ale również prośmy Go, aby nieustannie wzmacniał i pomnażał naszą wiarę, tylko bowiem ten
kto wierzy, czerpie z bogactwa śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa,
a więc będzie zbawiony.
Chrzest potrzebuje wiary. Czy mamy jej dosyć, aby wytrwać do końca w radości i smutku, pokoju i cierpieniu w Chrystusie Jezusie, naszym Panu?
Niechaj Bóg w wierze i przez wiarę prowadzi nas do pogłębienia tej społeczności z Panem, która zawiązała się z Nim przez święte przymierze chrztu!
„O Ojcze, Synu, Duchu Święty,
Ochrzczony jestem w imię Twe,
Do rzeszy sług Twych zaliczony,
Do ludu, co się świętym zwie.
Krynicą łaski dla mnie jest
Ten odrodzenia mego chrzest”. (ŚE 393,1)
Amen.

Wszechmogący Boże i Ojcze! Dziękujemy Ci, że mogliśmy obchodzić radosne
Święta Wielkanocne. Prosimy Cię, niechaj ich błogosławieństwo spocznie na
naszych sercach i spraw łaskawie, abyśmy przez zmartwychwstanie Twojego
Syna odrodzeni zostali i wydawali owoce wiary. Wysłuchaj nas przez Pana
naszego, zwycięzcę śmierci, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na
wieki wieków. Amen.
„Miłuję Pana, gdyż wysłuchał głosu mego, błagania mego.
Nakłonił bowiem ucha swego ku mnie w dniach, gdy go wzywałem.
Spętały mnie więzy śmierci i opadły mnie trwogi otchłani,
Ucisk i zmartwienie przyszły na mnie.
Wtedy wezwałem imienia Pana: Ach, Panie, ratuj duszę moją!
Łaskawy i sprawiedliwy jest Pan, litościwy jest nasz Bóg.
Pan strzeże prostaczków: Byłem w nędzy, a On wybawił mnie.
Wróć, duszo moja, do spokoju swego, bo Pan był dobry dla ciebie!
Albowiem uchroniłeś duszę moją od śmierci, oczy moje od łez, nogi moje od
upadku.
Będę chodził przed Panem w krainie żyjących.
Podniosę kielich zbawienia i wzywać będę imienia Pana”.
(116,1-9.13)
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Hasło tygodnia
„Ja jestem dobry pasterz. Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za
mną. I Ja daję im żywot wieczny”. (J 10,11a.27.28a)

Paś owieczki moje!
„Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu
Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu: Tak, Panie! Ty wiesz, że cię miłuję.
Rzecze mu: Paś owieczki moje. Rzecze mu znowu po raz drugi: Szymonie, synu
Jana, miłujesz mnie? Rzecze mu: Tak, Panie! Ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu:
Paś owieczki moje. Rzecze mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, miłujesz
mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Miłujesz mnie? I odpowiedział mu: Panie! Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu
Jezus: Paś owieczki moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś, dokąd chciałeś; lecz gdy się zestarzejesz,
wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie
chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. I powiedziawszy to, rzekł do niego: Pójdź za mną”.
(J 21,15-19)

Starokościelna

ewangelia 2. niedzieli po Wielkanocy, zwanej Misericordias
Domini, wyjęta jest z Ewangelii św. Jana, z 10. rozdziału, w którym Jezus mówi
o sobie, że jest Dobrym Pasterzem. Dlatego 2. niedziela po Wielkanocy nazywana jest także niedzielą o Dobrym Pasterzu.
Pan Jezus kreśląc obraz dobrego pasterza, mówił o oddaniu i poświęceniu
się pasterza dla owiec, a więc o tym wszystkim co zawarte jest w słowie ‘dobry’. Działanie dobrego pasterza pokazane zostało na tle postępowania złodzieja i najemnika. Dzięki wprowadzeniu w alegorię postaci najemnika, uwydatnione zostało bezinteresowne działanie dobrego pasterza, mające na celu
wyłącznie dobro owiec. Najemnikowi nie zależy na owcach. Na zasadzie kontrastu należy powiedzieć, że dobremu pasterzowi zależy na trzodzie. Dobry
pasterz zna owce swoje i owce znają swojego pasterza. Wzorem dla wzajemnej
znajomości pasterza i owiec, jest według alegorii o dobrym pasterzu, wzajemna znajomość Ojca i Syna. Dobry pasterz pragnie zapewnić życie swoim owcom.
Pan Jezus nazywając siebie dobrym pasterzem, pragnął opisać swoją zbawczą funkcję. Czynił to przy pomocy takich pojęć, jak: ‘życie’ i ‘oddać życie za
owce’. Dlatego Jezusowa alegoria o dobrym pasterzu zawsze kieruje nasz
wzrok na krzyż Golgoty, na którym Syn Boży, Dobry Pasterz oddał życie na
okup za wielu. Ale ewangelia, którą Kościół przeznaczył do rozważania
w niedzielę Misericordias Domini według 4. rzędu perykop, prowadzi nas nie
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pod krzyż Golgoty, ale nad Jezioro Galilejskie, gdzie po swoim zmartwychwstaniu Jezus spotkał się ze swoimi uczniami. Jeśli przeczytamy cały 21. rozdział Ewangelii św. Jana, z której pochodzi powyższy tekst ewangeliczny, to
poznamy, jak Chrystus spełnia swoją pasterską posługę wśród swoich uczniów. Czytamy w nim, że Jezus zapytał swoich uczniów, którzy wczesnym
rankiem powracali z nieudanego połowu ryb, czy mają co jeść. Kiedy uczniowie – nie poznając Jezusa – powiedzieli, że nie mają, wtedy Zmartwychwstały
Pan polecił im zapuścić sieć po prawej stronie łodzi. Ku radości uczniów, sieć
okazała się pełna ryb. To był znak, po którym rozpoznali w ‘nieznajomym’
swojego Nauczyciela. Uczniowie po wyjściu z łodzi, na brzegu jeziora zastali
rozpalone ognisko i upieczone ryby.
Czy ta historia nam coś mówi? Czy zawiera ona tylko sens historyczny?
Może przez nią Duch Boży chce nam przekazać treści, które łączą się z alegorią
o Dobrym Pasterzu?
Poprzez ewangelię, mówiącą o spotkaniu Zmartwychwstałego z uczniami
nad Jeziorem Galilejskim, staje przed nami Dobry Pasterz, który nie tylko położył życie za nas na Golgocie, ale Pasterz, który troszczy się o nas, głównie
o naszą wiarę w Jego zmartwychwstanie, wiarę w to, że On żyje, i że w Nim
i przez Niego dane jest nam wielkie bogactwo darów miłosierdzia Bożego.

Ale ta historia kończy się dialogiem między zmartwychwstałym Panem Jezusem i Piotrem, uczniem, który w nocy przed śmiercią Jezusa trzykrotnie zaparł
się swojego Pana i Nauczyciela. Zanim kogut zapiał, Piotr przed służącą i żołnierzami trzykrotnie powiedział, że nie zna Jezusa. Zaparł się Jezusa, chociaż
Jezus mu powiedział, że to uczyni. Piejący kogut i spojrzenie przechodzącego
Jezusa, prowadzonego przez straże, przypomniały Piotrowi słowa Jezusa, dlatego odszedł z dziedzińca domu arcykapłana i gorzko zapłakał.
Piotr trzykrotnie zaparł się Jezusa – i jak słyszymy – trzykrotnie Pan Jezus
zapytał się Piotra nad Jeziorem Galilejskim: „Szymonie, synu Jana, miłujesz
mnie?”. Czy Jezus musiał pytać o to swojego ucznia? Przecież czytał w sercu
Piotra i wiedział, że Jego uczeń żałuje swojego czynu i że Go miłuje. Ale być
może, że skoro Piotr trzykrotnie zaparł się Pana Jezusa przed świadkami, teraz
trzykrotnie przed świadkami, chociaż innymi [uczniami], musiał wyznać:
„Tak, Panie! Ty wiesz, że cię miłuję”.
I zapytajmy znowu, czy ta ewangeliczna historia ma tylko znaczenie historyczne, czy też zawarta jest w niej jakaś głęboka myśl, która jest ważna i nad
którą powinniśmy się zastanowić.
Każdego dnia zapieramy się Jezusa, kiedy ogarnia nas lęk i nie potrafimy
zaufać Bogu. Zapieramy się Jezusa, kiedy grzeszymy i chodzimy naszymi,
własnymi, czasem bezbożnymi drogami. Zapieramy się Jezusa, kiedy Chrystus
jest nam obojętny i obojętny jest nam Jego Kościół. I nie tylko ta historia z nad
167

2. NIEDZIELA PO WIELKANOCY – MISERICORDIAS DOMINI

Jeziora Galilejskiego nam to przypomina, ale każde słowo ewangelii jest skierowanym do nas pytaniem o naszą wierność i o miłość Tego, który nas umiłował i dla nas poświęcił swoje życie na Golgocie. Każde słowo ewangelii stawia
nas też wobec miłosierdzia Bożego. Ale też każde nasze świadectwo o Chrystusie, każde nasze podanie ręki bliźniemu jest przyznaniem się do Chrystusa
i wyznaniem wobec świata, że miłujemy naszego Pana i chcemy Mu służyć.
To jest jeden wymiar historii, o której mówi dzisiejsza ewangelia. Istnieje
jeszcze inny wymiar.

Musimy

jeszcze zwrócić uwagę na słowa zmartwychwstałego Jezusa, które
skierował do Piotra po każdym jego wyznaniu, że miłuje swojego Pana.
A brzmią te słowa: „Paś owieczki moje!” To nie jest nadanie Piotrowi i jego
następcom prymatu. Jeśli Piotr odegrał w dziejach apostolskiego Kościoła znaczącą rolę, to jednak nie było jego następców. Kiedy Judasz odebrał sobie życie, to jeszcze przed zesłaniem Ducha Świętego jedenastu uczniów wybrało
dwunastego apostoła, Macieja. Kiedy umarł męczeńską śmiercią Jakub, brak
Jana, i kiedy umarli następni apostołowie, nie wybrano już żadnego ich następcę. Krąg dwunastu uczniów, wybranych przez historycznego Jezusa, był
wielkością zamkniętą i niepowtarzalną, mającą znaczenie fundamentalne, ale
jedynie historyczne. W nich Bóg zawarł przymierze ze swoimi uczniami
wszystkich następnych pokoleń wierzących w ukrzyżowanie i zmartwychwstanie Pana.
Na dziele ewangelizacji pierwszych uczniów Pańskich, wspiera się budowla
Kościoła Bożego i jest ona ciągle wznoszona, i będzie wznoszona, jak długo
Pan będzie powoływał sobie sługi i szafarzy tajemnic Bożych, mówiąc: „Paś
owieczki moje!”.
Zmartwychwstały Chrystus, Dobry Pasterz, przez tych, których sobie powołuje, sprawuje swoją pasterską posługę w swoim Kościele. Apostoł Paweł
pisał w Liście do Rzymian: „Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem,
i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ale
jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego,
o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak
mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano: O jak piękne są nogi
tych, którzy zwiastują dobre nowiny!” (Rz 10,9.13-15).
Podobnie jak Pan pytał Piotra: „Paś owieczki moje!”, tak pyta nieustannie
wszystkich swoich uczniów i wyznawców, szczególnie tych powołanych i posłanych do posługi ewangelii. Dlatego apostoł Paweł pisał: „Tak niechaj każdy
myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych.
A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny” (1 Kor 4,
1.2). Apostoł Piotr zaś napominał: „Paście trzodę Bożą, która jest między wa168
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mi, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz
z oddaniem, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako
wzór dla trzody. A gdy się objawi Arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę
chwały” (1 P 5,1-4).
Grzegorz Wielki, patriarcha Rzymu ( 604) pisał: „Nie pasterzem, ale najemnikiem jest nazwany ten, kto pasie owce Pana kierując się nie głęboką miłością, lecz dla doczesnej zapłaty. Jest najemnikiem, kto wprawdzie zajmuje stanowisko pasterza, lecz dobra dusz nie szuka, ugania się za ziemskimi wygodami, cieszy się swoim pierwszeństwem, pasie się doczesnymi zyskami, raduje
się okazywanym mu przez ludzi szacunkiem. Taka bowiem jest zapłata, jaką
najemnik otrzymuje za trud, jaki wkłada w pasterzowanie; tutaj otrzymuje
czego szuka, ale później zostanie wykluczony od dziedzictwa, jakie czeka jego
trzodę. Czy jednak jest pasterzem, czy najemnikiem, prawdziwie to można
poznać dopiero wtedy, gdy owcom grozi niebezpieczeństwo”.
Zmartwychwstały Chrystus jest obecny w swoim Kościele i kontynuuje
swoje zbawcze dzieło, dzieło miłosierdzia wobec świata. Nie ma On w Kościele następców, ale ma swoje uczennice i swoich uczniów, którzy zgodnie z nakazem Jezusa głoszą ewangelię o zbawieniu i kontynuują dzieło apostołów
Pańskich. W Dziejach apostolskich czytamy, że „Pan zaś codziennie pomnażał
liczbę tych, którzy mieli być zbawieni” (Dz 2,47). I tak będzie do czasu powtórnego przyjścia Pana. Amen.

Wszechmogący

Boże i Panie nasz łaskawy! Sławimy Twoje imię, bowiem
przez poniżenie swojego Syna podźwignąłeś świat z upadku i obdarowałeś
ludzkość nadzieją zbawienia wiecznego. Prosimy Cię, prowadź wiernych swoich przez Jezusa Chrystusa, aby wybawieni od wiecznej śmierci, stali się
uczestnikami nieprzemijającej radości. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa,
który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
„Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie.
Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie.
Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości
Ze względu na imię swoje.
Chociażbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną,
Laska twoja i kij twój mnie pocieszają.
Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich,
Namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się.
Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego.
I zamieszkam w domu Pana przez długie dni”.
(Ps 23)
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Hasło tygodnia
„Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko
stało się nowe”. (2 Kor 5,17)

Co Bóg uczyni, to wszystko jest bardzo dobre
„I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre”. (1 Mż 1,31a)

Tekst biblijny przeznaczony jako podstawa kazania na niedzielę zwaną Jubilate, co znaczy ‘Radujcie się’, jest znacznie dłuższy, aniżeli przeczytane słowo.
Jednak ze względu na temat, który chcemy poruszyć w kazaniu, wystarczy
z niego tylko jedno krótkie zdanie: „I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił,
a było to bardzo dobre”. Chcemy dzisiaj w świetle tego słowa Bożego, mówić
o ekologii.
Ekologia jest często poruszanym tematem w wielu poczytnych czasopismach i chętnie oglądanych programach telewizyjnych. Jest tematem na czasie,
na naszych bowiem oczach dokonuje się spowodowana przez człowieka degradacja naturalnego środowiska, w którym z woli Bożej człowiek żyje i działa.
Słowo ‘ekologia’ wywodzi się z języka greckiego i oznacza – ‘zarządzanie
domem’.
Ekologiczne organizacje często odwołują się do niektórych treści religii
wschodnich. W nich ekolodzy szukają natchnienia i uzasadnienia dla swoich
idei. Wiele impulsów znajdują oni również w modnej religii XX wieku, zataczającej coraz szersze kręgi także u nas, religii zwanej new age, a która dla naszej chrześcijańskiej wiary ze względu na jej atrakcyjność i schlebianie ludzkiemu „ja”, niesie wiele niebezpieczeństw. Stawia ona w centrum człowieka,
a nie Boga, czyli stworzenie a nie Stwórcę. Według ideologów new age ludzkość uosabia boga. Ona decyduje o wszystkim. Natomiast wielu ekologów
szukających natchnienia w religiach Wschodu, skłonnych jest ubóstwiać stworzenie i niewiele trzeba, aby odrodził się znany w starożytności kult Matki
Ziemi, a wraz z nim przedziwne rytuały religijne.
Ekologia − tak, na pewno − ale musi mieć ona oparcie w treści chrześcijańskiej
wiary i zakotwiczona powinna być głównie w prawdzie, że jeden jest Bóg,
Stworzyciel nieba i ziemi, wszystkiego, co jest widzialne i niewidzialne. Dlatego sięgamy do Biblii, gdzie czytamy: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię”, a nieco dalej: „I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo
dobre”.
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Czytając pierwszy rozdział 1. Księgi Mojżeszowej, zauważamy, że autor biblijny
kilkakrotnie stwierdza, że to, co uczynił Bóg było dobre. Dobra jest światłość,
dobre są słońce i księżyc, dobry jest świat roślin i zwierząt. Gdy szóstego dnia
Bóg stworzył człowieka, czytamy, że spojrzał Bóg na całe stworzenie i stwierdził, że było ono bardzo dobre.
Czy przeczuwamy jakie bogactwo myśli kryje się w tym stwierdzeniu? Czy
wiemy, co znaczą słowa, że wszystko było bardzo dobre? Ale najpierw zastanówmy się, co znaczy to, że stworzenie Boże jest dobre!
Wiemy jaka jest treść słowa ‘dobry’. Używamy go codziennie wielokrotnie.
Ale wiemy też, że to, co dla jednego jest dobre, niekoniecznie musi być dobre
dla kogoś innego. W naszych ustach pojęcie dobra jest względne. Ale jeśli czytamy w Biblii, że przede wszystkim Bóg jest dobry, to oczywiste staje się, że
gdy Bóg nazywa coś dobrym, to relatywizm, względność tego słowa musi zostać usunięta z naszego myślenia. Bóg jest dobry i zawsze to, co On czyni jest
dobre w sensie absolutnym, chociaż czasem sensu Bożego działania nie rozumiemy.
W języku hebrajskim, a w takim języku został napisany Stary Testament,
słowo ‘dobry’ brzmi ‘tow’. Treść tego słowa jest niejednoznaczna. Znaczy ono
oczywiście ‘dobry’, także ‘piękny’, ‘szlachetny’, ale również godny uwagi
i zainteresowania. Kiedy więc czytamy, że to, co uczynił Bóg jest dobre, to znaczy to, że Boże stworzenie jest dobre, piękne, szlachetne, godne zainteresowania i podziwiania. Wszystkie stworzenia pierwszych pięciu dni były dobre.
Szóstego dnia Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. I dopiero
teraz, gdy stworzony został człowiek, Bóg patrząc na swoje stworzenie, rzekł,
że wszystko jest bardzo dobre. Człowiek jest dopełnieniem Bożego stworzenia.
Jemu Bóg zlecił mieć pieczę nad swoim stworzeniem. I człowiek jest odpowiedzialny za los ziemi, która jest jego naturalnym miejscem zamieszkania. Po
stworzeniu człowieka ziemia otrzymała włodarza, który powinien kierować
się rozumem i sercem, zawsze zgodnie z wolą Bożą.
Czy nasza ziemia jest piękna? Czy całe stworzenie Boże jest dobre?
Różne są miejsca na ziemi. Są miejsca piękne, wspaniałe, tak urzekające, że
nie możemy od nich oderwać wzroku. Na Ziemi Cieszyńskiej się mówi, że gdy
Bóg ją stwarzał, wtedy uśmiechnął się. W ten sposób wyrażamy nasz zachwyt
dla naszej ojczystej ziemi. Wiele jest pięknych i urokliwych miejsc na ziemi.
Ale są też miejsca, które budzą lęk i trwogę. Ale czy nie ma czegoś wspaniałego w szczytach granitowych gór, sięgających ponad chmury? Czy nie ma czegoś zapierającego dech w potężnej burzy? Ale są też miejsca, które cuchną rozkładającymi się pozostałościami po nierozważnej gospodarce człowieka, miejsca, na których sterczą kikuty obumarłych, niegdyś wspaniałych jodeł czy dębów. Miejsca te kiedyś były piękne, lecz człowiek uczynił z nich pustkowie,
straszące swoją brzydotą. To jest owoc nieroztropnej działalności człowieka.
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I dlatego musimy mówić otwarcie o ekologii, o obowiązkach człowieka wobec
Bożego stworzenia, o jego odpowiedzialności za los ziemi i wszystkich stworzeń, które Bóg powołał do istnienia.
Wspaniałe jest Boże stworzenie. Wszystko to, co dotknęła ręka Boża jest
dobre. Psalmista Pański spoglądając na firmament niebieski, w zachwycie
śpiewał: „Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi!
Gdy oglądam niebo twoje, dzieło palców twoich, księżyc i gwiazdy, które ustanowiłeś: Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go
nawiedzasz?” (Ps 8, 2a.4.5).

Pan Bóg patrząc na dzieło stworzenia i na człowieka, powiedział, że wszystko
jest bardzo dobre. O człowieku jednak Pismo Święte mówi, że jego myśli i czyny od samej młodości są złe. Apostoł Paweł wyznaje w Liście do Rzymian, że nie
czyni tego, co chce, lecz to, czego nie chce. Dostrzega w swoim ciele prawo
grzechu, które jest przeciwne Bożej woli.
Mówimy, że Biblia opisuje historię objawienia się Boga człowiekowi. Ale
Biblia opisuje także dzieje ludzkiego grzechu. Biblia pokazuje nam jak się on
rozwija i coraz głębiej zakorzenia się w ludzkim sercu.
Czyżby więc Boski Rzeźbiarz popełnił błąd? Czyżby biblijne stwierdzenie, że
Bóg wszystko uczynił dobre i piękne było nieprawdziwe?
Apostoł Jakub pisał: „Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje
z góry od Ojca światłości; u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia” (Jk 1,17). I chociaż te słowa dotyczą aktualnego działania
Boga, to możemy je przecież odnieść do wszelkiego działania Bożego. Bóg jest
dobry i doskonały, przeto z ręki Jego wychodzą jedynie dzieła dobre. I człowiek, jako korona stworzenia był dobry, obdarzony — jak mówi nasza luterańska dogmatyka – niewinnością i sprawiedliwością. Lecz człowiek obdarzony
wolnością, zamiast żyć z Bogiem, pogardził Jego miłością, napełnił swe serce
pychą i pragnąc być równym Panu Bogu, sprzeciwił się Jego woli. W życie
człowieka wkroczył więc grzech, który zniweczył jego społeczność z Bogiem
i wniósł niepokój w całe stworzenie. I dlatego Wielki Apostoł Narodów pisze:
„Stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, gdyż stworzenie
zostało poddane znikomości, nie z woli własnej, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku
chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd” (Rz 8, 19-22).
Degradacja środowiska, wrogość człowieka wobec przyrody, brak współczucia dla cierpiącego świata roślin i zwierząt, jest wynikiem ludzkiego grzechu i jest grzechem, z którego będziemy musieli zdać sprawę przed Bogiem,
nie tylko jako grzesznicy, lecz przede wszystkim jako szafarze i włodarze dóbr,
które powierzono nam, abyśmy mieli nad nimi pieczę. Ekologiczne idee wy172
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pływają więc z biblijnego orędzia, że stworzenie, wszystko co nas otacza i co
uczyniła ręka Boża, jest bardzo dobre, ale powiązane też muszą być z bolesną
prawdą o nas jako grzesznikach. Ekologię opartą na chrześcijańskich przesłankach musimy potraktować jako wezwanie skierowane do nas, abyśmy jeszcze
raz przemyśleli nas stosunek do przyrody, tym samym do Boga, gdyż za każdym kwiatem i wielbiącym Boga ptaszkiem, musimy widzieć Stwórcę. Stworzenie jest maską, za którą ukrywa się Wszechmocny. Ekologiczne hasła są też
wyzwaniem do podjęcia dzieła naprawy tego, co człowiek w swojej bezmyślności wyrządził złego niewinnej, pięknej przyrodzie. Możemy też w nich usłyszeć wezwanie do upamiętania, apostoł Paweł bowiem pyta: „Może lekceważysz bogactwo jego dobroci i cierpliwości, i pobłażliwości, nie zważając na to,
że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi?” (Rz 2, 4). Jeśli ktokolwiek rękę
swoją przykłada do degradacji środowiska, ten lekceważy dobroć Bożą i niszczy to, co Bóg stworzył i powołał do istnienia. Jesteśmy wprzęgnięci w okropny kierat grzechu i każdy z nas w jakimś stopniu jest winien grzechu przeciwko stworzeniu i jego Stwórcy. Jeśli więc możemy uczynić coś dobrego dla środowiska, uczyńmy to i to niezwłocznie. Jeśli możemy ulżyć jakiemuś stworzeniu, nie wahajmy się! Jeśli możemy upiększyć nasze otoczenie, zabierzmy się
do roboty! Jeśli nas stać na rezygnację z czegokolwiek, a co jest policzkiem
wymierzonym stworzeniu, to zrezygnujmy z tego! To też jest cząstką upamiętania, nowego spojrzenia i myślenia o otaczającym nas świecie.
Całe stworzenie, pisze apostoł Paweł, oczekuje na objawienie się dzieci Bożych. Każdy z nas im bliżej jest Boga, tym bliżej jest stworzenia. Nasza wiara
więc zobowiązuje i wzywa do miłości nie tylko Stworzyciela, lecz również
stworzenia, którego koroną jest człowiek.
„Gdziekolwiek sięgnie wzrok
W tym nieskończonym świecie,
Czy roje widzę gwiazd,
Czy też powabne kwiecie,
Niech ścieżką czasu mknę,
Przebiegnę wiele dróg,
O, wszystko świadczy mi,
Że Ojcem dobry Bóg”. (ŚE 849,1).
Amen.

Boże

i nasz Ojcze łaskawy, dzięki krzyżowej ofierze i zmartwychwstaniu
Twojego Syna uznałeś nas za godnych imienia Twoich dzieci. Przez chrzest i
wiarę w Jezusa Chrystusa staliśmy się Twoimi dziećmi i wezwani zostaliśmy
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do naśladowania naszego Pana i do życia w Jego bliskości, i w światłości
ewangelii zbawienia.
Ty powołałeś nas, abyśmy nie tylko podziwiali piękno Twojego stworzenia,
ale pracowali nad tym, aby zachowane zostało ono dla przyszłych pokoleń.
Wysłuchaj nas przez tegoż Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Amen.
„Radośnie wysławiajcie Boga, wszystkie ziemie!
Mówcie do Boga: Jak przedziwne są dzieła twoje!
Niechaj cała ziemia korzy się przed tobą,
Niech śpiewa i opiewa imię twoje!
Pójdźcie i oglądajcie dzieła Boże:
Przedziwnymi okazują się pośród synów ludzkich!
Zachował przy życiu duszę naszą,
A nie pozwolił zachwiać się nodze naszej”.
(Ps 66,1.3a.5.6c.9)
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Hasło tygodnia
„Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił”. (Ps 98,1)

Z pieśnią przez życie
„Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne
współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, nosząc jedni drugich
i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: Jak
Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. A w sercach waszych niech rządzi pokój
Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele; a bądźcie
wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie; we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych; i wszystko, cokolwiek
czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa,
dziękując przez niego Bogu Ojcu”. (Kol 3,12-17)

Niedziela Cantate, biorąca swą nazwę od pierwszego słowa introitu, wzywa
nas do śpiewania na cześć zmartwychwstałego Chrystusa. Powstanie Chrystusa z grobu jest uwierzytelnieniem Jego krzyżowej śmierci, Bożą odpowiedzią
na Jezusową modlitwę: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23,
34), nowym czynem Boga, napełniającym serca ufnością i pewnością, że śmierć
jest pokonana i każdy, kto wierzy w Chrystusa w Nim żyje, na Jego wezwanie
wstanie do życia w wieczności przed obliczem Boga i Ojca wszystkich ludzi.
Cud zwycięstwa życia nad śmiercią w Chrystusie, od samego początku istnienia Kościoła chrześcijańskiego, wyznawcy Jezusa z radością opiewali w pieśniach i hymnach, których ślady znajdujemy w Nowym Testamencie (np. Flp 2,
6–11; 1 Tm 3,16).
Wszystko wielbi święte imię Boga. Cały kosmos jest świadectwem chwały
Pana Zastępów (por. Ps 8). Prorocy Starego Testamentu niejednokrotnie wzywali do wielbienia Boga za Jego cudowne dzieła: „Wykrzykujcie niebiosa, bo
Pan to uczynił, krzyczcie głośno, wy, głębiny ziemi, wy, góry, wybuchajcie
okrzykiem radości, ty, lesie, ze wszystkimi swoimi drzewami, gdyż Pan odkupił Jakuba i wsławił się w Izraelu!” (Iz 44,23). Psalmista wzywał do śpiewania
nowej pieśni na cześć Boga, który wyprowadził z niewoli babilońskiej swój lud
wybrany. „Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił”. Wspaniały i cudowny okazał się Bóg w swoim działaniu, a każdy nowy zbawczy czyn Boga
wymaga nowej pieśni. W pieśniach upamiętnione zostają cuda Boże.
Psalmiści wysławiają Boga za cudowne i sprawiedliwe dzieła Boże, które
człowiek powinien przyjmować z wdzięcznością. Ale psalmy są także pieśniami dziękczynienia za stworzenie, za ziemię i płodność ziemi, za słońce
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i życiodajne światło. W człowieku, który jest koroną stworzenia (por. Ps 8)
chwali i wielbi Boga całe stworzenie. W każdym dziękczynieniu i uwielbieniu
Boga przez człowieka, za stworzenie i zbawienie, werbalizuje się odwieczny
hymn stworzenia na cześć Stwórcy.
Pieśń, która przylgnie do wierzącej duszy, najlepiej poucza o cudach Bożych, a niesiona na skrzydłach melodii przenosi treść ewangelii, poselstwo
Boże skierowane do świata, z serca w serce, z pokolenia w pokolenie. Dlatego
autor Listu do Kolosan pisał: „We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych” (Kol 3,16).

Ważna

jest pieśń warg, która z wierzącego serca wypływa, ważne są słowa
pieśni, które wielbią wielkie dzieła Boże, ale Bogu najmilsza jest pieśń życia,
godnego postępowania, chrześcijańskiej postawy. Bóg przez usta proroka swojego Amosa wzywał: „Usuń ode mnie wrzask twoich pieśni! I nie chcę słyszeć
brzęku twoich harf. Niech raczej prawo tryska jak woda, a sprawiedliwość jak
potok nie wysychający!” (Am 5, 23.24). Wobec powyższego napomnienia,
szczególnego znaczenia nabiera wezwanie autora Listu do Kolosan: „Przeto
przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich
i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu:
Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przyobleczcie się w
miłość, która jest spójnią doskonałości. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele; a bądźcie
wdzięczni”. Napomnienie to dotyczy życia we wspólnocie sióstr i braci w Jezusie Chrystusie, bowiem jego autor zwraca się do adresatów jako do świętych
i wybranych Bożych. Napomnienie zawiera wezwanie do współczucia, dobroci, pokory, łagodności i cierpliwości, a więc pielęgnowania tych darów Ducha
Świętego, które niezbędne są w życiu społeczności wierzących. Bez nich nie
można sobie wyobrazić chrześcijańskiej wspólnoty. Musimy współczuć bliźnim, kiedy spotyka ich nieszczęście, doświadczenie i krzyż. Ale to jeszcze nie
wystarczy. Należy wtedy bliźnim okazywać dobroć, a więc nieść pomoc, pocieszać, podawać dłoń, która pozwoli przejść przez cierniową drogę. Taka postawa możliwa jest wówczas, kiedy w sercach naszych gości pokora, wszak
pycha odpycha i zamyka nas przed bliźnim. Kiedy obok pokory występuje
łagodność i cierpliwość wobec bliźnich, którzy potrzebują naszej pomocy, dobrego słowa i pomocnej dłoni, wtedy łatwiej naszemu bliźniemu przezwyciężyć swoje trwogi i obawy na drodze doświadczenia.
Nieodzowne jest w codziennym życiu chrześcijan wzajemne znoszenie się
i przebaczenie. Apostoł, pisząc o tym, zdawał sobie sprawę z tego, że w każdej
społeczności dochodzi do wykroczeń przeciwko bliźniemu. Tu na ziemi nie
ma idealnej społeczności. Nawet w codziennym życiu chrześcijan, w Kościele
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dochodzi do zadrażnień, różnego rodzaju zgrzytów, a nawet jawnych przewinień, np. do obmowy, potwarzy, zazdrości, czynnej zniewagi, wzajemnego
poniżania itp. Jeśli dochodzi do takich sytuacji, to jednak nie mogą one zatruwać życia między braćmi i siostrami dłużej, jak jeden dzień, bowiem autor
Listu do Efezjan pisze: „Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie; niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym” (Ef 4,26). A więc: „przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: Jak Chrystus odpuścił wam,
tak i wy”.
Chrystus jest w chrześcijańskim życiu i postępowaniu wzorem dla wierzących. Naszym powołaniem jest wstępowanie w ślady Jego. Pięknie mówi
o tym ks. Marcin Luter. Warto przypomnieć jego słowa, głównie w związku
z napomnieniem apostolskim dzisiejszej lekcji: „Podobnie więc jak bliźni nasz
znajduje się w potrzebie i pozbawiony jest tego co my mamy w obfitości, tak
i my wobec Boga byliśmy w potrzebie. Pozbawieni byliśmy jego miłosierdzia,
przeto tak jak Ojciec Niebiański przyszedł nam z pomocą w Chrystusie za darmo, tak i my powinniśmy za darmo przychodzić z pomocą bliźniemu naszemu
poprzez uczynki cielesne, stając się jeden dla drugiego poniekąd Chrystusem,
abyśmy byli sobie nawzajem Chrystusami, a Chrystus we wszystkim ten sam, to
znaczy, abyśmy byli prawdziwie chrześcijanami”.

Bardzo często jesteśmy słuchaczami zapominającymi. Słyszymy, że powinniśmy być łagodni, współczujący, dobrzy, odpuszczający sobie winy, jednakże w
życiu zapominamy o przestrzeganiu tych zaleceń apostolskich. Skarga Boga,
wypowiedziana ustami proroka Sofoniasza: „Myślałem: Na pewno będzie się
mnie bało i przyjmie napomnienie, będą mieli przed oczyma wszystko, co im
zleciłem, lecz oni tym gorliwiej popełniali nadal wszelkie swoje złe uczynki”
(So 3,7), jest skargą Bożą wypowiedzianą również nad nami. Dlatego nieustannie powinniśmy siebie napominać i wzywać do chrześcijańskiego życia.
Wzywa nas do tego również apostoł Paweł, kiedy pisze: „W końcu, bracia, […]
doskonalcie się, weźcie sobie napomnienie do serca, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami” (2 Kor 13,11). Napominani jesteśmy przez słowo Boże. Dlatego autor naszej lekcji apostolskiej pisze: „Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie”. Autor psalmu 119
cieszy się z każdego napomnienia i przykazania Pańskiego.
Autor naszej dzisiejszej lekcji apostolskiej, każe nam jeszcze napominać się
w zgoła zupełnie inny sposób, a mianowicie przez pieśni i hymny: „We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny,
pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych; i wszystko,
cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana
Jezusa, dziękując przez niego Bogu Ojcu”.
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Kościół przez wieki napomina w ten sposób wierzących i uwielbia Boga
i Jego Syna, Jezusa Chrystusa przez psalmy, hymny i pieśni duchowne. Pielgrzymujący lud Boży śpiewa na cześć Pana i Zbawiciela swojego. Pieśnią tego
ludu jest również jego życie u boku Chrystusa. Przyjęcie jarzma Chrystusowego jest miłą Bogu pieśnią pochwalną, hymnem życia upływającego we wiernej
służbie (Mt 11,25–30). Tą pieśnią jednoczy się z niebiańskim chórem przed obliczem świętego Boga, ludem zbawionym, uczestniczącym w wiecznej liturgii
na cześć Najwyższego, śpiewając „pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka, mówiąc: Wielkie i dziwne są dzieła twoje, Panie, Boże, Wszechmogący;
sprawiedliwe i prawdziwe są drogi twoje, królu narodów” (Obj 15,3).
„Pochwal, mój duchu, Mocarza
I wznieś Mu śpiewanie!
Z wszystkim, co życie ma,
Wespół zwróć Doń swe błaganie;
On światłem twym.
Chwalmy więc sercem Go swym:
Amen, tak niechaj się stanie” (ŚE 620,1).
Amen.

Boże i Ojcze niebieski, dawco dobrych i doskonałych darów! Prosimy Cię, ucz
nas przez Ducha Świętego poznawać w darach Twoich miłosierdzie Twojego
serca ojcowskiego, dziękować Ci i chwalić imię Twoje do końca dni życia naszego, przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.
Amen.
„Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił!
Prawica i jego święte ramię przyniosły mu zwycięstwo.
Pan objawił zbawienie swoje,
Na oczach narodów okazał sprawiedliwość swoją.
Wspomniał na łaskę swoją i wierność dla domu Izraela;
Wszystkie krańce ziemi ujrzały zbawienie Boga naszego.
Wznoście Panu okrzyki radosne, wszystkie ziemie:
Weselcie się, cieszcie się i grajcie! Grajcie Panu na cytrze
I głośno śpiewajcie! Na trąbach i głośnych rogach,
Grajcie przed Królem, Panem!
Niech szumi morze i to, co je napełnia, świat i jego mieszkańcy!
Niech rzeki klaszczą w dłonie, a góry niech się radują razem
Przed Panem, bo idzie, aby sądzić ziemię!
Będzie sądził świat sprawiedliwie i narody według słuszności”. (Ps 98)
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Hasło tygodnia
„Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówił mi swej łaski”.
(Ps 66,20)

Proście, a będzie wam dane
„I rzekł do nich: Któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy powie mu: Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, albowiem przyjaciel mój przybył do
mnie, będąc w podróży, a nie mam mu co podać. A tamten z mieszkania odpowie mu: Nie naprzykrzaj mi się, drzwi już są zamknięte, dzieci moje są ze mną
w łóżku, nie mogę wstać i dać ci. Powiadam wam, jeśli nawet nie dlatego wstanie i da mu, że jest jego przyjacielem, to dla natręctwa jego wstanie i da mu, ile
potrzebuje. A Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto
szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec pośród was,
który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? Albo gdy będzie go prosił o jajo, da mu
skorpiona? Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go
proszą”. (Łk 11,5-13)

Hasłem

rozpoczynającego się niedzielą Rogate tygodnia, są słowa psalmisty
Pańskiego: „Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówił mi swej łaski” (Ps 66,20). Hasło to nakazuje nam myśleć o modlitwie,
zaś introit dzisiejszej niedzieli wzywa nas do modlitwy: „Proście, a weźmiecie!
Alleluja!”. I od pierwszego słowa tego introitu, ta niedziela, którą z łaski Bożej
możemy dzisiaj świętować, została nazwana – Rogate, co znaczy: ‘Módlcie
się!’.
Modlitwa jest nieodzownym elementem chrześcijańskiego życia. Chrześcijanie nie mogą zaniedbać modlitwy. Jeśli zapominają o modlitwie, to znaczy,
że jest im obojętna społeczność z Bogiem, że nie tęsknią za nią i nie jest im potrzebna rozmowa z Wszechmogącym. Można nawet powiedzieć, że chrześcijanie, którzy się nie modlą codziennie, są ludźmi słabej wiary. Wyrazem wiary
jest modlitwa i odwrotnie, modlitwa jest wyrazem wiary.
Dzisiejsza ewangelia jest zachętą do modlitwy i zapewnieniem, że Bóg wysłuchuje prośby wierzących. „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto
szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą”.

Jak i kiedy powinniśmy się modlić? Apostoł Paweł pisał do Tesaloniczan: „Bez
przestanku się módlcie” (1 Tes 5,17). Pan Jezus nie stawia takiego wymagania.
W pierwszej przypowieści poświęconej modlitwie Pan Jezus mówi: „Któż
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z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy powie mu: Przyjacielu,
pożycz mi trzy chleby, albowiem przyjaciel mój przybył do mnie, będąc w podróży, a nie mam mu co podać”. A więc modlić powinniśmy się w potrzebie.
Bóg wie, czego potrzebujemy, jednak pomimo tego powinniśmy prosić Boga
o to, co jest nam w życiu potrzebne. Prosząc Boga, świadomi jesteśmy naszych
braków.
Modlitwa nie jest potrzebna Bogu, lecz nam. Modląc się do Boga, prosimy
Go, aby nam przyszedł z pomocą, obdarował nas darami, które są nam potrzebne. W modlitwie Pańskiej modlimy się o to, aby imię Boże się święciło,
aby działa się wola Boża, aby przyszło do nas Królestwo Boże, aby Bóg dał
nam chleb powszedni, aby nas uchronił od złego, aby nam odpuścił nasze
grzechy. I to są najważniejsze dary, bez których chrześcijanie nie mogą się
obejść. Modlitwa jest prośbą, ale też jest lekcją pokory, nauką życia chrześcijańskiego.
Słowa Pana Jezusa: „Któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy powie mu: Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, albowiem przyjaciel mój
przybył do mnie, będąc w podróży, a nie mam mu co podać”, mówią nie tylko
o tym, że powinniśmy wołać do Boga i prosić Go o pomoc w potrzebie, ale są
zapewnieniem, że Bóg słyszy człowieka wołającego w potrzebie i przychodzi
mu z pomocą. Powyższe słowa mówią o człowieku, który był w potrzebie
i o jego przyjacielu, do którego mógł się zwrócić o pomoc. Człowiek z przypowieści Jezusa mógł zwrócić się o pomoc do swojego przyjaciela, bowiem
wiedział, że przyjaciel nie odmawia, przyjaciel przychodzi z pomocą, przyjaciel podaje dłoń w każdej sytuacji.
Pan Jezus nazwał przyjaciółmi swoich uczniów. Jego wyznawcy mogą się
więc zwracać do Niego, jako do swojego przyjaciela i oczekiwać od Niego pomocy. Chrystus jest przyjacielem, który życie swoje położył za swoich przyjaciół.
Ks. Marcin Luter zanim poznał w Jesusie miłosiernego Zbawiciela, dostrzegał w Nim surowego sędziego. W klasztorze, składając ręce do modlitwy, był
zawsze pełen lęku, bowiem był świadomy swoich wad, braków i grzechów.
Kiedy odkrył, że ewangelia zwiastuje miłosiernego Zbawiciela, mógł z radością zawołać do Chrystusa i bez trwogi prosić Go o łaskę. Wittenberski reformator w jednym ze swoich kazań zachęcał do modlitwy: „Brakuje wam czegoś? Śmiało, to jest dobra rada: wylewajcie wasze serca przed Nim, poskarżcie
się bez wahania, nie ukrywajcie przed Nim niczego, co by to nie było, wyrzućcie przed Nim wszystko, tak jak przed dobrym przyjacielem otwórzcie całkiem
wasze serca… On słucha chętnie i chętnie pomaga i radzi. Nie obawiajcie się
też i nie sądźcie, że są one zbyt wielkie, albo jest ich zbyt dużo. Bez obawy,
choćby to miał być pełen wór uchybień, wysypcie go przed Nim. On jest większy i może, a także chce, uczynić więcej niż ważą wasze przestępstwa. Nie
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pomniejszajcie Go, On nie jest człowiekiem, którego można omamić wielością
błagań i próśb. Im bardziej prosisz, tym chętniej ciebie słucha, wylej tylko
wszystko szczerze, nie dawkuj po kropelce. Gdyż On wtedy też nie będzie ci
dawał po kropelce, ale wyleje na ciebie strumienie”.
Bóg jest kimś więcej, aniżeli przyjacielem. Bóg jest naszym Ojcem.
W drugiej przypowieści o modlitwie, którą słyszymy w naszej dzisiejszej
ewangelii, Pan Jezus mówi: „Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn
będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da
mu zamiast ryby węża? Albo gdy będzie go prosił o jajo, da mu skorpiona?
Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim,
o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą”.
Chrystus optymistycznie oceniał ziemskich ojców. Nie dopuszczał do siebie
myśli, że jakiś ojciec będzie działał na szkodę swoich dzieci. Niestety, dzisiaj
różnie to bywa. O niektórych ojcach można powiedzieć, że są tyranami dla
swych dzieci, nawet ich ciemiężycielami i zabójcami.
Pan Jezus miał na myśli ojców, którzy wiedzą na czym polega ich powołanie. Tacy ojcowie nie dają dziecku skorpiona zamiast jajka, węża zamiast
ryby. Dobrzy ojcowie dbają o swoje dzieci i zawsze mają dla nich dobre dary.
Jeśli tacy ojcowie wysłuchują próśb dzieci, to tym bardziej wysłuchuje ich Bóg,
który jest dobrym Ojcem dla wszystkich ludzi. W rękach Bożych są dobre dary
dla Jego umiłowanych dzieci, odkupionych i uświęconych przez krew Pana
Jezusa Chrystusa. Dlatego Chrystus zezwolił nam zwracać się do Boga: „Ojcze
nasz…”. Bóg dając nam przez Chrystusa modlitwę, w której wołamy do Boga,
jako do naszego Ojca, „chce nas tym zachęcić, abyśmy uwierzyli, iż jest prawdziwym Ojcem naszym, a my prawdziwymi dziećmi Jego, abyśmy śmiele
i z wszelką ufnością prosili Go, jak kochane dzieci swego kochanego ojca”.
Wołając do Boga „Ojcze nasz…”, „wyznajemy również, iż Bóg Ojciec dał nam
nie tylko to wszystko, co posiadamy i oczyma widzimy, lecz także codziennie
nas strzeże i chroni od wszystkiego złego, nieszczęścia, odwraca wszelkie niebezpieczeństwo i złe przygody, a to wszystko z czystej miłości i dobroci, bez
naszej zasługi, jako dobrotliwy Ojciec, który ma pieczę o nas, aby się nam nie
przydarzyło nic złego”.

Przypowieści Jezusa z ewangelii przeznaczonej na niedzielę Rogate, są zachętami do modlitwy. Dlaczego powinniśmy się modlić? Nie dlatego, że Bóg jest
spragniony naszych modlitw, lecz że my potrzebujemy pomocy. Prosząc o cokolwiek Boga, uświadamiamy sobie wtedy nasze braki i potrzeby. Ale w tych
przypowieściach Jezusa, zawarta jest przede wszystkim obietnica wysłuchania. Wszystkie Jezusowe przypowieści o modlitwie i wezwania do modlitwy,
łączą słowa: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie,
a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje,
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a kto kołacze, temu otworzą”. Wiele razy w życiu poznaliśmy, że mówią one
prawdę. Bóg codziennie odpowiada na nasze wołanie o przyjście Królestwa
Bożego, o odpuszczenie grzechów, o chleb powszedni i jeszcze o wiele innych
rzeczy. Czasem Bóg nie od razu daje nam to, o co Go prosimy. Ale to nie znaczy, że nas nie słyszy. Czasem nie daje nam czegoś, o co Go prosimy, bowiem
wie, że przedmiot naszej prośby nie służy naszemu dobru i zbawieniu.
Prośmy, a będzie nam dane!
„Czym jesteśmy bez Ciebie, Jezu?
Nędzny z nas i marny pył.
Ród z nas grzeszny — więc, o Panie,
Prosimy, byś miłościw był.
Ach, ulituj się nad nami,
Nie gardź dzieci swych prośbami.
Więc nas pokrzep, drogi Jezu,
W mrokach naszych światło wznieć,
Zdejm z nas bielmo zaślepienia
I obliczem swoim świeć.
Niech, o Słońce, Twe promienie
Ześlą sercu ukojenie” (wg ŚE 724,1.3). Amen.

Ojcze

wieczności, Boże łaskawy i miłosierny! Dziękujemy Ci, że pozwalasz
nam modlić się i wzywać Twoje imię. Spraw, abyśmy z ufnością zanosili modły nasze przed Twoje oblicze i z nadzieją oczekiwali zmiłowania Twojego.
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, jedynego Pośrednika między Tobą a nami, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
„Pójdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
Wznośmy okrzyki radosne skale zbawienia naszego!
Pójdźmy przed oblicze jego z dziękczynieniem,
Wykrzykujmy mu radośnie w pieniach,
Gdyż wielkim Bogiem jest Pan i Królem wielkim nad wszystkich bogów.
W jego ręku są głębokości ziemi i jego są szczyty gór.
Jego jest morze i On je uczynił, i suchy ląd ręce jego ukształtowały.
Pójdźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz!
Klęknijmy przed Panem, który nas uczynił! On bowiem jest Bogiem naszym, a my ludem pastwiska jego i trzodą ręki jego”. (Ps 95,1-7a)
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Hasło dnia
„A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę”. (J 12,32)

Królestwo, któremu nie będzie końca
„W

pierwszym roku Belsazara, króla babilońskiego, miał Daniel sen, a to co widział, leżąc na swoim łóżku, zaniepokoiło go. Potem spisał sen, a oto jego treść:
Ja, Daniel, miałem w nocy widzenie: Oto cztery wiatry niebieskie wzburzyły
Wielkie Morze, i cztery wielkie zwierzęta wychodziły z morza, każde inne.
Pierwsze było podobne do lwa i miało orle skrzydła. Gdy potem spojrzałem,
wyrwano jego skrzydła; wtedy podniosło się z ziemi i stanęło na dwóch nogach
jak człowiek i dano mu ludzkie serce. Potem pojawiło się inne, drugie zwierzę,
podobne do niedźwiedzia; było ono podniesione tylko jedną stroną, a miało
w paszczy między zębami trzy żebra, i powiedziano mu: Wstań, jedz dużo mięsa! Potem spojrzałem, a oto pojawiło się inne, podobne do pantery; miało ono na
grzbiecie cztery ptasie skrzydła, i cztery głowy miało to zwierzę, i dano mu
władzę. Potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się czwarte zwierzę,
straszne i groźne, i nadzwyczaj silne; miało ono potężne żelazne zęby: pożerało
i miażdżyło, a co pozostało, deptało swoimi nogami, było ono inne aniżeli
wszystkie poprzednie zwierzęta, a miało dziesięć rogów. Gdy uważnie przypatrywałem się rogom, zaczął wyrastać między nimi inny, mały róg, i trzy spośród
poprzednich rogów zostały wyrwane. Na tym rogu były oczy jakby oczy ludzkie i usta, które mówiły zuchwałe słowa. A gdy patrzałem, postawiono trony
i usiadł Sędziwy. Jego szata była biała jak śnieg, a włosy na głowie czyste jak
wełna. Jego tron jak płomienie ogniste, a jego koła jak ogień płonący. Ognista
rzeka wypływała i wychodziła sprzed niego. Tysiąc tysięcy służyło mu, a dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy stało przed nim; zasiadł sąd i otworzono księgi.
Potem, na dźwięk zuchwałych słów, które wypowiadał róg, spojrzałem i widziałem, jak zwierzę zostało zabite, jego ciało zniszczone i wrzucone do ognia
na spalenie. Również pozostałym zwierzętom odebrano ich władzę, a długość
ich życia była ograniczona do pewnego okresu i czasu. I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna
Człowieczego; doszedł do Sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, Jego
władza – władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo – niezniszczalne”. (Dn 7,1-14)

Autor Dziejów apostolskich pisze, że Chrystus Pan po „swojej męce objawił się
jako żyjący 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 uważnie, jak On się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych
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szatach stanęli przy nich i rzekli: Mężowie 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” (Dz 1,9n).
Autor Ewangelii św. Jana nie znał takiej tradycji, chociaż podaje słowa Jezusa, w których Jezus mówi o swoim wywyższeniu: „A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę”.
Nie jest istotne, czy wniebowstąpienie zmartwychwstałego Chrystusa rozumieć będziemy w kategoriach przestrzennych, czy też jako wywyższenie,
które wymyka się ludzkim zmysłom. Ważne jest, że Ten, którego posłał Ojciec,
który został ukrzyżowany i trzeciego dnia zmartwychwstał, „wstąpił na niebiosa i siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego”.

Biblijny tekst przeznaczony na dzisiejsze święto, jest zupełnie innego charakteru.
Jest jakby wyjęty z zupełnie innego świata. Wydaje się, że w ogóle nie nawiązuje
do Święta Wniebowstąpienia Pańskiego. A może nam tak tylko się wydaje?
Musimy sobie zdać sprawę z tego, że jest to tekst – chociaż wyjęty z Księgi
proroka Daniela – należy do tzw. literatury apokaliptycznej, która posługuje się
zupełnie innymi środkami przekazu literackiego, a mianowicie obrazami
i symbolami, które wykraczają poza rzeczywistość świata, w którym żyjemy.
W hebrajskim kanonie Starego Testamentu, Księga Daniela zaliczona jest do
pism, a nie literatury prorockiej]. Co tekst ten ma dzisiaj nam do powiedzenia?
Autor tego tekstu żyje w okresie końca niewoli Babilońskiej, jak podaje, za
czasów króla Baltazara, przed upadkiem imperium babilońskiego. W nocnym
widzeniu przekazana mu zostaje tajemnica, która – krótko mówiąc – dotyczy
nietrwałości ziemskich potęg, trwałości zaś Bożego panowania. Cztery zwierzęta, którym przypisane są pewne charakterystyczne atrybuty tyranów, władających czterema imperiami, symbolizują kolejno upadające starożytne imperia. Nie jest istotne dla naszego dzisiejszego rozważania, o które imperia chodzi w wizji nocnej Daniela, lecz to, że wszystko co ziemskie, chociaż wielkie,
silne, zda się niezwyciężone, wręcz demonicznie – jak i wielu tyranów dawniej
i dziś – rozpada się i przemija. Upadł wielki Babilon, upadło imperium perskie, upadło imperium Aleksandra Macedońskiego, upadło cesarstwo rzymskie itp. Upadło imperium budowane przez Hitlera, upadł Związek Radziecki
i upadnie każde inne bezbożne, pełne zakłamania większe, czy mniejsze państewko, jeśli nie boi się Boga. Psalmista pisał: „Błogosławiony naród, którego
Bogiem jest Pan” (Ps 33,12a). I chodzi psalmiście o prawdziwą bojaźń Boga,
a nie pozy pobożności.
‘Wiatr historii’ zmiata z powierzchni ziemi wszelką bezbożność. Nasz tekst
biblijny mówi o tym, jako o sądzie Bożym. Trwałe jest tylko to, co od Boga pochodzi. Ta myśl zawarta jest w słowach Daniela, opisujących zakończenie noc184
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nego widzenia: „Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna
Człowieczego; doszedł do Sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu
władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki,
Jego władza – władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo – niezniszczalne”.
W tych słowach znajduje się jądro prawdy Bożej, Bożego objawienia tajemnicy
historii ludzkości i Bożego panowania nad światem.

Kim jest Syn Człowieczy, który przyszedł

od Boga i którego panowanie jest
wieczne?
Stawiając to pytanie, przekraczamy Stary Testament i stajemy na gruncie
Nowego Testamentu. Czy trzeba przypominać tu, że Pan Jezus często mówił
o sobie jako o Synu Człowieczym? Pan Jezus, nazywając siebie Synem Człowieczym, nawiązywał do słów Daniela, o nocnym widzeniu. Jezus Chrystus,
Syn Boży i Syn Człowieczy, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, przyszedł
od Boga. Ewangeliczna tradycja Janowa ujmuje to w słowach: Ojciec posłał Syna, lub Syn został posłany przez Ojca. Ewangeliczna tradycja synoptyczna
mówi o Jezusie, który działał jako Ten, który wyposażony był w moc z góry, to
znaczy, że mocą Bożą Jezus czynił cuda. Ale Jezus też powiedział: „Gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody,
i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów” (Mt 25,31.32).
Tradycja nowotestamentowa mówi więc o Jezusie, jako Synu Człowieczym,
który przyszedł, aby zbawić świat i o wywyższonym Jezusie Chrystusie, którego wywyższenie obchodzimy w Święto Wniebowstąpienia Pańskiego, który
przyjdzie w chwale i sądzić będzie wszystkie narody.
W czasie pierwszego przyjścia Syna Człowieczego, naszego Pana i Zbawiciela, w Nim przyszło królestwo Boże. Na początku swojej działalności Jezus
powiedział: „Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie
się i wierzcie ewangelii” (Mk 1,15). W Nim, w Chrystusie przybliżyło się Królestwo Boże i wkroczyło w świat i przemienia go, jak kwas obejmuje całe ciasto
chlebowe. Znamy przecież dwa ważne podobieństwa Chrystusa o Królestwie
Bożym: „Podobne jest Królestwo Niebios do ziarnka gorczycznego, które wziąwszy człowiek, zasiał na roli swojej. Jest ono, co prawda, najmniejsze ze
wszystkich nasion, ale kiedy urośnie, jest największe ze wszystkich jarzyn,
i staje się drzewem, tak iż przylatują ptaki niebieskie i gnieżdżą się w gałęziach
jego… Podobne jest Królestwo Niebios do kwasu, który wzięła niewiasta i rozczyniła w trzech miarach mąki, aż się wszystko zakwasiło” (Mt 13,31-33). Chociaż może wydawać się, że Królestwo Boże zamiast się rozwijać, coraz bardziej
się kurczy, to jednak ono nie upadnie – chociaż upadają ziemskie królestwa
i państwa. Przetrwa wszystkie czasy, bo jest Boże i wieczne. Królestwa Bożego
w świecie jest zawsze tyle ile jest go w naszych sercach.
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Co więc znaczy, że nasz zmartwychwstały Pan, wstąpił do nieba i jak wyznajemy, zasiadł po prawicy Bożej?
Ks. Marcin Luter odpowiedź na takie pytanie ujął w personalnych wymiarach, nadając wniebowstąpieniu Jezusa egzystencjalne wymiary: „Chrystus
działa w nas po swym wniebowstąpieniu z góry, a my winniśmy tę jego pracę
w nas odczuwać i doświadczać, aby wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa i wiara nie pozostały tylko na języku, ale aby okazywały się we mnie, w tobie i w
każdym w działaniu i w uczynkach. Tak więc, gdy grzech chce mnie pobudzić
do złego, to będę umocniony i pewny i odpowiem: grzechu, twoje miejsce jest
na szubienicy, pozostaw mnie w spokoju. Podobnie, gdy chce mnie pobudzić
do złego, nie ulegnę mu, lecz odpowiem: Grzechu, wprawdzie Święto Wniebowstąpienia Pańskiego mnie kusisz, ale ja nie uczynię tego, co chcesz, lecz
będę posłuszny Bogu. Pozostanę na dobrej drodze i pójdę jej środkiem, nie
zbaczając w prawo, jak leniwi i obojętni, którzy zezwalają grzechowi panować
nad sobą, ani w lewo, jak bojaźliwi, którzy tu zwątpili. I choć grzech nas czasem pochwyci, to jednak trwamy przy Królu, naszym Panu, Jezusie Chrystusie, który powiódł z sobą pojmanych więźniów i darował nam swe zwycięstwo. Temu wiecznemu Królowi wraz z Ojcem i Duchem Świętym niech będzie chwała i dziękczynienie na wieki”. Amen.

Wszechmogący Panie Boże, który od wieków królujesz nad całym stworzeniem, spraw, abyśmy uwielbiali Twojego Syna, obdarowanego przez Ciebie
chwałą jaką miał u Ciebie zanim wszystko powołałeś do istnienia. Dopomóż
nam być posłusznymi Jego woli, żyć dla Niego i z nadzieją oczekiwać na objawienie chwały Twoich dzieci. Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez tego
Twojego Syna, naszego Pana i Zbawiciela. Amen.
„Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie! Wykrzykujcie Bogu głosem radosnym, gdyż Pan, Najwyższy, jest groźny,
Jest wielkim Królem całej ziemi!
Poddaje ludy pod moc naszą, a narody pod stopy nasze.
Wybrał nam dziedzictwo nasze, chlubę Jakuba, którego miłuje.
Wstępuje Bóg wśród radosnych okrzyków, Pan przy odgłosie trąb.
Grajcie Bogu, grajcie, grajcie Królowi naszemu, grajcie!
Bóg bowiem jest Królem całej ziemi, śpiewajcie pieśń...
Bóg jest Królem nad narodami, Bóg siedzi na swym tronie świętym.
Książęta ludów zebrali się, jako lud Boga Abrahama,
Gdyż do Boga należą możni ziemi, On zaś jest wyniesiony bardzo”.
(Ps 47,2-10)
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Hasło tygodnia
„A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę”. (J 12,32)

Boże działanie ku dobremu
„Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak
należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach.
A Ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą
wstawia się za świętymi. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia
jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się
stali podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu
braci; a których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił”. (Rz 8,26-30)

Kościół

nakazuje nam w niedzielę Exaudi pokornie prosić Boga słowami
psalmisty: „Słuchaj, Panie, głosu mego, gdy wołam, i zmiłuj się nade mną,
i wysłuchaj mnie!” (Ps 27, 70). Jest to prośba o otwarcie się serca Bożego na
nasze modlitwy, które − jako dzieci Boże − kierujemy do naszego Ojca niebieskiego. Jeśli wołamy do Boga przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, to możemy być pewni, że zostaniemy wysłuchani. Pan Jezus bowiem powiedział:
„O cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu” (J 14, 13).
Ale co oznacza słowo „cokolwiek”? Czy Bóg spełnia także nasze przyziemne zachcianki? Czy wysłuchuje prośby o to, co ma zaspokoić nasze egoistyczne
ambicje?
Nasze religijne doświadczenie pozwala nam sądzić, że Bóg nie zawsze wysłuchuje naszych próśb. Wydaje się, że słowo „cokolwiek” w obietnicy Jezusa
Chrystusa oznacza to wszystko, co służy naszemu duchowemu wzrostowi
i zbawieniu. Ale jak poznać, co jest dobre dla nas i które modlitwy są zgodne
ze zbawienną wolą Boga wobec nas?
Apostoł Paweł uczy nas, że Duch Boży przychodzi z pomocą w naszym
modlitewnym życiu, więcej, że jest On zbawczo obecny w nas, aby nieustannie
wypełniała się zbawcza wola naszego Boga i Ojca niebieskiego.

„Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak
należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach”. Niewątpliwie jest to świadectwo o zbawczym działaniu Ducha Świętego. Jednak najpierw zechciejmy odczytać je jako wskazanie na naszą niemoc
i słabość. Słowo Boże opisuje dokładnie naszą duchową kondycję i słabość naszej ludzkiej natury. „Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej” (Rz 3,23);
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„Nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz kto by rozumiał, nie masz kto
by szukał Boga; wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz
kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego” (Rz 3,10-12). Grzech tak bardzo
zakorzenił się w nas, że grzeszna może być nawet nasza modlitwa, jeśli w niej
przypominamy Bogu nasze domniemane zasługi lub prosimy Go o zaspokojenie pożądliwości naszego serca.
Tak bardzo wątłe i słabe są nasze myśli, że nie tylko myślimy o marnościach
świata, ale nie wiemy właściwie, co służy nam ku dobremu, o co i jak należy
się modlić do Boga.
Mizerna jest nasza modlitwa, bo słaba i powierzchowna jest nasza wiara,
ułomny jest nasz duch. Słowa bez treści płyną z pustego serca. Brak ufności
i pewności wysłuchania, świadczy o naszej nie najlepszej kondycji duchowej.
Wielomówność w modlitwie dowodzi, że nie wiemy, o co i jak należy prosić
Boga. „Niechaj nie mniema człowiek, że coś od Pana otrzyma, człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu” − pisze apostoł Jakub (Jk 1,7.8).
Modlitwa jest stawaniem przed Bogiem. Musimy jednak zawsze być świadomi tego, z czym przychodzimy przed oblicze Boże?
Faryzeusz z przypowieści Jezusa Chrystusa o dwóch modlicielach, stanął
przed Bogiem w modlitwie − jak sądził − z dodatnim saldem swoich uczynków. Ale czy naprawdę wiedział, o co i jak się należy modlić? Sądzić należy, że
również celnik nie wiedział jak powinien modlić się do Boga. Jednak jego modlitwa: „Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu” (Łk 18,13) może być ilustracją
tego, o czym apostoł Paweł mówi w słowach: „Duch wspiera nas w niemocy
naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia
się za nami w niewysłowionych westchnieniach”. Celnik był świadomy swojej
grzeszności i wiedział, że nic nie posiada, z czym mógłby przyjść przed oblicze
Boże. Znalazł na dnie swojego serca jedynie słowa pokornej prośby: „Boże,
bądź miłościw mnie grzesznemu”, a wypowiedział je dzięki Duchowi Bożemu,
który otworzył mu oczy i dał poznanie słabości i grzeszności. W niemocy i słabości, z serca płynąca modlitwa, choć uboga w słowa, przez Ducha napełniona
została mocą i niezwykłą siłą. Pan Jezus dlatego powiedział, że celnik odszedł
usprawiedliwiony.
Często modląc się, rwą się nasze myśli i trudno nam dobrać słowa! A więc
jak się modlić i o co prosić? Czyż nie jest to pytanie, które stawiamy sobie, gdy
składamy ręce i zginamy kolana do modlitwy?
Duch Boży otwiera jednak modlące się serce i dyktuje słowa. Jednak bezmyślna paplanina nie może pochodzić z Ducha Świętego. Nie dla wielomówności zostajemy wysłuchani − powiedział Pan Jezus. O mocy modlitwy nie
świadczy wielość słow. Żar modlitwy tkwi w wierze, którą przez słowo Boże
wzmacnia Duch w sercu i duszy człowieka. Dlatego śpiewając, prosimy:
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„Wierzyć mnie Panie ucz, modlić się ucz!
Wiara jest skarbem dusz, modlić się ucz!
Duchem mądrości wiedź,
Ogień miłości wznieć,
Chcę go w swym sercu mieć −
Modlić się ucz!” (ŚE 623,1)
Można więc modlić się także słowami zapisanej modlitwy. Bóg przyjmuje
jej słowa, jeśli przed oblicze Najwyższego płynie ona z wierzącego i ufającego
serce.
Pawłowe świadectwo o Duchu przyczyniającym się za nami, budzi radość
i chęć do modlitwy. A słowa: „Ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi”, dają nam pewność, że
mimo naszych słabości, z pomocą Ducha Bożego odnajdujemy w modlitwie
drogę do Boga.
W przyczynianiu się Ducha Świętego za nami, w Jego orędowaniu u Ojca
w niebie, ujawnia się nieustannie działanie Boga, mające na celu nasze zbawienie, które dokonało się na Golgocie w Jezusie Chrystusie. Niepojęte jest
zbawcze działanie Trójcy Bożej! Istota Trójcy jest niepoznawalna. Ale wewnętrzna jedność Trójcy odzwierciedla się właśnie w jedności zbawczego działania. Ojciec chcąc zbawić człowieka, nie tylko posłał na świat swojego Syna,
Jezusa Chrystusa, lecz mając na uwadze naszą słabość, daje nam w osobie Ducha Świętego Orędownika i Wspomożyciela. Nigdy więc nie jesteśmy pozostawieni sobie. Pan Bóg nieustannie działa zbawczo wśród nas i w nas. Bóg nie
mówi do nas: Dokonałem waszego zbawienia na Golgocie, teraz wy sami trudźcie się i zdobywajcie je. Bóg nieustannie działa, abyśmy pragnęli pojednania
z Nim. On jest naszym Zbawicielem w Jezusie Chrystusie, nie tylko na krzyżu,
a więc poza nami, lecz również w nas. Apostoł Paweł składa o tym nieustannym, zbawczym działaniu Boga świadectwo wobec całego chrześcijaństwa. Wyrosło ono z doświadczenia jego wiary i doznania zbawczej obecności Ducha
Świętego każdego dnia w życiu i służbie dla ewangelii o Chrystusowym krzyżu: „A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy
Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani”.
Rozważane przez nas słowa Wielkiego Apostoła, nie mogą budzić żadnej
obawy w sercu, czy jestem powołany według postanowienia Bożego, innymi
słowy, czy Bóg przeznaczył mnie do zbawienia. Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi. W swojej mądrości, zanim nas stworzył, znał naszą drogę życia i wiedział, czy odpowiemy wiarą i przez wiarę na Jego wezwanie i powołanie. Przeto
jeszcze nim uwierzyliśmy, przeznaczył nas do zbawienia i powołał, usprawiedliwił i uwielbił. Dzieje się w naszym życiu to, co Bóg przewidział i dziać się
powinno. Dlatego św. Paweł pisze: „Tych, których przedtem znał, przeznaczył
właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był pierworod189
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nym pośród wielu braci; a których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił”. Należy
więc mówić o znaku wybrania i powołania, a jest nim nasze podobieństwo do
obrazu Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Jeśli więc przez wiarę jesteśmy wrośnięci
w Chrystusa, w Nim staliśmy się nowym stworzeniem i żyjemy na wzór i podobieństwo Syna Bożego, naśladując Go wszędzie i we wszystkim, to Pan Bóg
daje nam przez to pewność, że jesteśmy wybrani i powołani, usprawiedliwieni
i uwielbieni. Po owocach poznacie ich − powiedział Pan Jezus.

W pokorze i w poddaniu się Duchowi Bożemu, prośmy nieustannie naszego
Zbawiciela:
„Swój wierny obraz, Panie,
Głęboko w duszę wpój,
Bym wyznać mógł z radością,
Że kształt przyjąłem Twój”.
Ale czy jesteśmy pewni już tego? Czy jest tak, jak śpiewamy?
„Choć serce się rozbije
W kawałki, w drobny pył,
To jednak i w kawałkach
Twój obraz będzie lśnił”. (ŚE 818)
Tę pewność należy sobie wymodlić. Amen.

Błogosławiony bądź Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa! Dziękujemy
Ci, że wysłuchujesz nasze modlitwy i przez swojego Syna obdarzasz nas duchem miłości i pokoju. Spraw, abyśmy nigdy nie zwątpili w Twoją wierność
i zawsze z ufnością prosili Cię o zmiłowanie i łaskę. Wysłuchaj nas przez Jezusa
Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje w jedności i króluje na wieki
wieków. Amen.
„Pan światłością moją i zbawieniem moim: Kogóż bać się będę?
Pan ochroną życia mego: Kogóż mam się lękać?
Słuchaj, Panie, głosu mego, gdy wołam, i zmiłuj się nade mną, i wysłuchaj mnie!
Z natchnienia twego mówi serce moje: «Szukajcie oblicza mego!»
Przeto oblicza twego szukam, Panie. Nie ukrywaj oblicza swego przede mną!
Nie odtrącaj w gniewie sługi swego! Ty jesteś pomocą moją: Nie odrzucaj
mnie i nie opuszczaj mnie, Boże zbawienia mego!
Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie.
Naucz mnie, Panie, drogi swojej i prowadź mnie ścieżką prostą…”
(Ps 27,1.7-11)
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Hasło tygodnia
„Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi
Pan Zastępów”. (Za 4,6)

Duch, który mieszka w nas
„Teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo
zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu
grzechu i śmierci. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z
powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli Duch
tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa
Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha
swego, który mieszka w was”. (Rz 8,1.2.10.11)

Święta Zesłania Ducha Świętego – to jedne z najważniejszych świąt chrześcijańskich, które obchodzone są przez dwa dni. Celem ich jest upamiętnienie
zbawczego wydarzenia, jakim było wypełnienie się obietnicy zesłania Ducha
Świętego. Autor Dziejów apostolskich pisze, że w dniu zesłania Ducha Świętego
powstał Kościół Boży w Jerozolimie. Święta Zesłania Ducha Świętego są więc
również świętami upamiętniającymi narodziny Kościoła.
Tradycja obchodzenia Święta Zesłania Ducha Świętego sięga czasów starożytnego Kościoła. Nabrała ona szczególnego znaczenia, kiedy w Kościele
chrześcijańskim utrwalił się dogmat o Trójcy Świętej. Święto Zesłania Ducha
Świętego w naszym Kościele obchodzimy uroczyście, głównie ze względu na
prawdę, że bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie uwierzyć w Chrystusa
i odrodzić się do nowego życia. Prawdę tę wyraził ks. Marcin Luter w słowach:
„Wierzę, że ani przez własny rozum, ani przez siły swoje w Jezusa Chrystusa,
Pana mego, uwierzyć ani z Nim połączyć się nie mogę, ale że 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”.
Słowa apostoła Pawła z 8. rozdziału Listu do Rzymian, przeznaczone na dzisiejsze święto, pokazują nam jaką rolę odgrywa Duch Święty na naszej drodze
wiary.
Rozdział 7. Listu do Rzymian zawiera spojrzenie na człowieka, na jego drogę
i zmaganie się z samym sobą, na jego niewolę w mocy grzechu i śmierci. W 8.
rozdziale Wielki Apostoł nakazuje nam spojrzeć na tego samego człowieka,
lecz poprzez zbawczy czyn Jezusa Chrystusa.
Pierwszy wiersz 8. rozdziału rozpoczyna się od słowa „teraz”.
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„Teraz” nie wytycza jedynie granicy pomiędzy rozdziałem 7. a 8, lecz głównie wyznacza granicę między sytuacją człowieka przed Chrystusem a sytuacją,
która − pomimo grzeszności człowieka − zaistniała wraz z odkupieńczą ofiarą
Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Posiada więc znaczenie czasowe.
Wiersz 1. rozdziału 8. odpowiada na rozpaczliwe pytanie: „Nędzny ja człowiek! Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci?” (Rz 7,24). Dzięki Chrystusowi
„teraz” – chociaż stale grzech podnosi głowę – sytuacja ochrzczonego w imię
Jezusa Chrystusa i wierzącego jest inna. Apostoł Paweł chce powiedzieć, że nie
musimy się już sami zmagać z grzechem, który mieszka w nas i że nasze wysiłki nie są bezowocne. Wraz z przyjściem Chrystusa wszystko się zmieniło.
To, czego prawo nie zdołało uczynić, a więc przezwyciężyć zła, to stało się
w Jezusie Chrystusie, który przez swoją mękę i śmierć pokonał śmierć i grzech
i uwolnił nas od jego tyranii.
Człowiek nie musi już czynić tego, czego nienawidzi, ale jeśli jest w Chrystusie Panu, nie dosięga go potępienie z powodu zła, które czyni. Kto jest
w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Apostoł Paweł pisze w 2. Liście do Koryntian, że wszystko stało się nowe (2 Kor 5,17), Bóg bowiem w Chrystusie
świat sam z sobą pojednał. Człowiek stał się nowym stworzeniem, pojednanym z Panem Bogiem. Ochrzczony w imię Jezusa Chrystusa, powołany do służenia sprawiedliwości (Rz 6, 13), przyobleczony w Chrystusa (Ga 3,27; Rz 6,3),
nie musi się obawiać odrzucenia i sądu. Sprawiedliwość Chrystusa została
zaliczona wierzącym przez wiarę. Więc jak długo człowiek jest w Chrystusie,
nie musi się bać oddalenia od Boga.
To jest radosna ewangelia dla nas i dla świata. Wskazuje ona na drogę, która prowadzi nas i może poprowadzić całą ludzkość do życia w sprawiedliwości i pokoju, którego brak jest w świecie. Wojny, mordy, ucisk i gwałty czynią
życie nieznośnym, pełnym niepokoju i niesprawiedliwości. A przecież może
być ono piękne, pogodne, radosne, jeśli tylko ludzie zrozumieją, że Bóg daje w
Chrystusie człowiekowi ratunek i uwolnienie z niewoli zła, które ludzkość
popełnia. Zamiast zła może rozwijać się dobro.

Apostoł Paweł wyjaśnia, w jaki sposób może dochodzić doo takiej przemiany.
Dotychczas, zanim przyszedł Chrystus, w życiu każdego pojedynczego człowieka, zanim nie został przyobleczony w Chrystusa, dominowało prawo grzechu i śmierci, prawo przezwyciężające chęć służenia dobru. Teraz prawo Ducha życia w Jezusie Chrystusie, uwolniło wierzących od tyranii prawa grzechu
i śmierci. Moc tego prawa została pokonana i człowiek jest od niej wolny, jeśli
jest w Chrystusie. Wierzący nie muszą już służyć grzechowi, natomiast mogą
i powinni służyć Bogu i sprawiedliwości, bowiem do tego są powołani przez
chrzest w imię Jezusa Chrystusa. „Uwolnieni od grzechu, staliście się sługami
sprawiedliwości” (Rz 6, 18) – pisze apostoł Paweł. To nie znaczy, że raz na za192
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wsze wierzący uwolnieni są od prawa grzechu i śmierci, a więc wewnętrznej
skłonności do grzeszenia. Wolny jest od niego ten, który jest w Chrystusie.
Tyrania grzechu znika w obliczu Chrystusa, powraca zaś, kiedy człowiek porzuca swojego Pana i z powrotem powraca „do grzechu”. Wierzący w Chrystusa raz na zawsze zostali uwolnieni od prawa, które zostało dane Żydom.
Prawo grzechu śmierci, o którym apostoł Paweł pisze w 2. wierszu nie jest tożsame z prawem Mojżeszowym. Ono uaktywniło grzech, ale nie jest grzechem.
Apostoł Paweł już wcześniej stwierdził w Liście do Rzymian, że prawo jest dobre i sprawiedliwe.
Prawo grzechu rodzi śmierć grzesznika ze względu na służbę grzechowi,
w której jest grzesznik. Ale prawo Ducha życia w Chrystusie, oddala potępienie i daje życie, życie w Chrystusie, które jest łaską i sprawiedliwością. Duch
zarówno w Starym Testamencie, jak i Nowym Testamencie jest źródłem życia.
Zbawienie nie jest wynikiem samouwolnienia od prawa grzechu i śmierci, ale
jest darem Ducha w Chrystusie. Jest łaską, a gdzie łaska, tam nie ma zasługi.
Jest życiem w Chrystusie i niezasłużonym darem.
Pamiętajmy, że prawo Ducha nie jest zapisane literami na żadnej kartce
papieru i w żadnym kodeksie prawnym, ale jest radosnym postępowaniem w
Chrystusie Jezusie i w Duchu, według jedynej w swoim rodzaju zasady, którą
znajdujemy w ewangelii: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca
swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. Będziesz miłował bliźniego
swego jak siebie samego” (Mt 22, 37.39).

Apostoł Paweł pisze: „Jeśli Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe
z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie”. Te słowa
św. Pawła są często różnie interpretowane. Dlatego należy sobie dokładnie
uzmysłowić, co w nim Wielki Apostoł mówi, a czego nie mówi.
Apostoł Paweł nie mówi tu o śmierci cielesnej. Mówi o śmierci grzechowi
oraz pisze o Duchu, który jest żywy w Chrystusie. Jedno nie wyklucza drugiego. Życie w Chrystusie nie jest absolutnym wykluczeniem możliwości podlegania grzechowi. Przez obecność Chrystusa w nas, nie jesteśmy jednak całkowicie i jednostronnie zdeterminowani przez grzech, ale przez Ducha Chrystusa
jesteśmy ożywieni.
Powyższe słowa zacytowane z naszego tekstu biblijnego, mogą sugerować,
że apostoł Paweł stoi na stanowisku antropologicznego dualizmu, że ciało
i duch, to dwie różne części człowieka. Takie rozumienie wyklucza szereg innych wypowiedzi apostoła Pawła. Ten pozorny dualizm wymusił dualizm
śmierci i życia, o którym pisze Wielki Apostoł. Opozycję ciała do ducha należy
pojmować dynamicznie. Apostoł Paweł mówi o dwóch płaszczyznach życia,
a co nie musi oznaczać, że są one odzwierciedleniem jakiegoś dualizmu antro-
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pologicznego. Obecność Chrystusa w życiu chrześcijan ujawnia opozycję ciała
do ducha, sposobu życia według ciała i według ducha.
Mamy więc żyć według ducha a nie według ciała. Życie według ciała, na
sposób świata rodzi najgorsze grzechy, które apostoł Paweł wylicza: „wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne” (Ga 5,19-21). Życie według ducha, to życie w Duchu
Świętym, który pobudza nas do dobrego i w którym na drzewie naszego życia
rodzą się dobre owoce, jak: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość,
dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość” (Ga 5,22-24), bo „ci, którzy
należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami
i żądzami” (Ga 5,24).

To, co powiedzieliśmy powyżej, może być jeszcze wyjaśnione i uzupełnione
przez słowa apostoła Pawła: „A jeśli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa
wzbudził z martwych, wtedy Ten, który Chrystusa wzbudził z martwych, także ożywi przez Ducha mieszkającego w was śmiertelne ciała wasze”. Przez
słowa te apostoł Paweł pragnie nam powiedzieć, że ten Duch, jest Duchem,
który wzbudził Chrystusa z umarłych. Zgodnie z myślą zawartą wcześniej,
wierzący, którzy mają Ducha, który wzbudził Chrystusa, żyć powinni według
Ducha Chrystusowego, a więc na sposób i wzór Jezusa Chrystusa. Można też
powiedzieć, że powinni się przemienić na obraz Syna Bożego, Chrystusa, aby
stali się prawdziwym obrazem żywego Boga (Rz 8,29).
Określenie Ducha Bożego, jako Ducha, który wzbudził Chrystusa z umarłych jest wyraźnie zamierzone przez apostoła Pawła. Pragnie w ten sposób
wzbudzić wiarę w nas, że ten Duch, który z grobu wywiódł Jezusa, ożywi
również śmiertelne ciało ochrzczonych. Nie chodzi tu o przyszłość w rozumieniu eschatologii końca czasów, lecz o egzystencję w ciele, teraz i tu, oczywiście
pod warunkiem, że ochrzczeni zgodnie ze swoim powołaniem żyć będą według Ducha Chrystusowego. Ożywienie śmiertelnego ciała nie następuje automatycznie, bez jakiegokolwiek wysiłku ochrzczonego. Usprawiedliwienie
przez wiarę w Chrystusa ożywia ducha człowieka, a dzięki ożywieniu ducha,
ochrzczeni są gotow i w stanie z pomocą Ducha Bożego złożyć ciało swoje w
ofierze Bogu. O to prosi Wielki Apostoł odbiorców swojego listu: „Proszę was,
bracia, przez wzgląd na miłosierdzie Boże, abyście składali ciała wasze na ofiarę żywą, świętą, podobającą się Bogu. Taka bowiem powinna być rozumna
służba wasza” (Rz 12,1).
Z tego wynika prawda, dotycząca świętowania uroczystości Pamiątki Zesłania Ducha Świętego, że chrześcijańska Pascha, a więc obchodzenie Wielkiego Piątku, Pamiątki Śmierci Jezusa Chrystusa na Golgocie i świętowanie Wielkanocy, łączy się ze Świętami Pamiątki Zesłania Ducha Świętego w jedną ca194
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łość, jako wielkie chrześcijańskie świętowanie zbawczego dzieła w Chrystusie,
które dzięki działaniu Ducha Świętego uobecnia się w naszym życiu. A więc
wyznawajmy, że „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…”, i że „ani przez własny rozum, ani przez
siły swoje w Jezusa Chrystusa, Pana mego, uwierzyć ani z Nim połączyć się
nie mogę, ale że mnie Duch Święty przez Ewangelię powołał, darami swymi
oświecił, w prawdziwej wierze poświęcił i utrzymał”. Amen.

Święty Boże, dobry Panie, dziękujemy Ci, że przez swojego Syna powołałeś
swój Kościół na ziemi. Twoją jest wolą, abyśmy przez chrzest i wiarę włączeni
w Ciało Chrystusa, w Kościół, prowadzili święte i nienaganne życie, służyli Ci
z całego serca i głosili z pomocą Ducha Świętego ewangelię zbawienia na całej
ziemi. Twoja jest moc i chwała na wieki wieków. Amen.
„Oto dzień, który Pan uczynił, weselmy się i radujmy się w nim.
O Panie, racz zbawić, o Panie, racz poszczęścić! ”.
(Ps 118,24.26)
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2. ŚWIĘTO ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
Hasło tygodnia
„Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi
Pan Zastępów”. (Za 4,6)

Podzielony ciężar
„I rzekł Mojżesz do Pana: Dlaczego tak źle obszedłeś się ze swoim sługą? I dlaczego nie znalazłem łaski w twoich oczach, żeś włożył na mnie cały ciężar tego
ludu? Czy ja począłem ten lud? Czy ja go zrodziłem, że mówisz do mnie: Nieś
go na łonie swoim, jak piastun nosi niemowlę, do ziemi, którą poprzysiągłeś jego ojcom? Ja sam nie mogę unieść całego tego ludu, gdyż za ciężki jest dla mnie.
A jeśli tak postępujesz ze mną, to zabij mnie raczej zaraz, jeśli znalazłem łaskę
w twoich oczach, abym nie musiał patrzeć na moje nieszczęście. I rzekł Pan do
Mojżesza: Zbierz mi siedemdziesięciu mężów spośród starszych Izraela, których
znasz jako starszych ludu i jego nadzorców, i przywiedź ich do Namiotu Zgromadzenia, i niech tam staną wraz z tobą; Ja zaś zstąpię i będę tam mówił z tobą,
i wezmę nieco z ducha, który jest w tobie, i włożę w nich, i nieść będą z tobą ciężar ludu, abyś nie ty sam musiał go nosić. Mojżesz wyszedł i opowiedział ludowi słowa Pana. Potem zgromadził siedemdziesięciu mężów ze starszych ludu
i kazał im stanąć wokół namiotu. I zstąpił Pan w obłoku, i przemówił do niego.
Wziął też nieco z ducha, który był w nim, i złożył na siedemdziesięciu starszych
mężach. A gdy duch spoczął na nich, prorokowali, co im się potem już nie zdarzyło”. (4 Mż 11,11.12.14-17.24.25)

Dzisiaj obchodzimy 2. Święto Zesłania Ducha Świętego. Dziękujemy Bogu, że
wypełnił daną obietnicę wylania Ducha Świętego na serca swojego ludu. Jedno
ze starotestamentowych proroctw mówi o przyjściu Ducha Świętego, a brzmi
ono następująco: „Wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało, i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą
mieli widzenia. Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego
Ducha” (Jl 3,1.2). Obietnica dana przez Boga w Starym Testamencie, potwierdzona została przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana.
Jeśli prorok Joel zapowiedział wylanie Ducha Świętego, to nie oznacza to, że
Duch Święty, który jest współistotny Ojcu i Synowi, był w czasach Starego
Testamentu w ukryciu, i że dopiero – zgodnie z Bożą obietnicą – zostanie On
dany i objawi się w świecie. Duch Boży był obecny przy stworzeniu i działał
zawsze w ludzkiej historii. W obietnicy wylania Ducha Świętego chodzi o zapowiedź nadejścia nowych czasów, w których Duch Święty będzie miał szczególne zadanie do wypełnienia.
Duch Święty w czasach Starego Testamentu działał jednak jakby w ukryciu.
Granice Jego działalności wyznaczało przymierze Boga z Izraelem. Lecz miał
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nadejść dzień, w którym Duch Święty ma zostać wylany „na wszelkie ciało”,
a więc wszyscy – według zapowiedzi proroka – zostaną napełnieni Duchem
Bożym (por. Jl 3,1.2).
Zwróćmy uwagę, że Duch Święty – według proroka Joela – ma być „wylany” na wszelkie ciało. Jego przyjście przyrównane jest do wylania wody na
suchą ziemię. Z wodą związane jest życie. Bez wody wszystko usycha, przestaje się rozwijać i w końcu umiera. Duch Boży wszystko ożywi i ożywia.
Słowo Boże, które Kościół wyznaczył na 2. Święto Zesłania Ducha Świętego,
wyjęte ze Starego Testamentu prowadzi nas na pustynię, która – jak wiemy –
jest uboga w wodę. Trudne było życie potomków Jakuba w niewoli egipskiej,
ale jeszcze trudniejsze było ono na pustyni. Dlatego Izraelici, szemrając przeciwko Bogu, wspominali egipskie garnki pełne mięsa. Trud i ciężar życia na
pustyni szczególnie dotkliwie odczuwał Mojżesz. On wyprowadził Izraela
z Egiptu i przeciwko niemu zwracało się niezadowolenie i szemranie ludu. Nie
dziwią nas więc słowa Mojżesza, w których skarży się przed Bogiem: „Dlaczego tak źle obszedłeś się ze swoim sługą? I dlaczego nie znalazłem łaski
w twoich oczach, żeś włożył na mnie cały ciężar tego ludu? Czy ja począłem
ten lud? Czy ja go zrodziłem, że mówisz do mnie: Nieś go na łonie swoim, jak
piastun nosi niemowlę, do ziemi, którą poprzysiągłeś jego ojcom? Ja sam nie
mogę unieść całego tego ludu, gdyż za ciężki jest dla mnie. A jeśli tak postępujesz ze mną, to zabij mnie raczej zaraz, jeśli znalazłem łaskę w twoich oczach,
abym nie musiał patrzeć na moje nieszczęście”. Te słowa Mojżesza pełne są
goryczy. Są skargą, że musi sam zmagać się z niezadowolonym ludem, wrogo
usposobionym do niego. Zbyt wielki był ciężar i wielka była odpowiedzialność, dlatego Mojżesz gotowy był umrzeć i pozbyć się ciężaru, który na niego
został nałożony.
Jeśli ktoś pyta, co ta historia ma wspólnego z dzisiejszym Świętem Zesłania
Ducha Świętego, odpowiadamy, że związek tamtego wydarzenia z sytuacją
Kościoła Bożego jest oczywisty. Kościół nie żyje w bezpiecznej oazie, ale pielgrzymuje przez świat, czasem bardzo przypominający synajską pustynię bez
życiodajnej wody. W Kościele słyszymy czasem narzekania na słabość Kościoła, na nieudolność tych, którzy są za niego odpowiedzialni. Słudzy słowa Bożego bardzo często są bezradni wobec szerzącej się ateizacji świata, zdziczenia
obyczajów i obojętności wobec cierpienia i biedy. Coraz rzadziej słychać autentyczny głos Kościoła w wielu ważnych dla ludzi sprawach życia. Czasem Kościół daje dość marne świadectwo prawdzie.
Jeśli weźmiemy pod uwagę otaczającą nas rzeczywistość społeczną, polityczną i ekonomiczną, to w niejednym sercu może się zrodzić myśl, że Boga
nie obchodzi Jego lud, że pozostawił go samemu sobie, że właściwie jego los
jest Mu obojętny. Ale to jest złudzenie. Mamy na pustyni świata przewodnika
do obiecanej Ojczyzny, Jezusa Chrystusa, który nas niesie przez życie mocą
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swojej ewangelii i mamy pocieszyciela, w osobie Ducha Świętego. Nie jesteśmy
osamotnieni, nie jesteśmy sierotami i pozbawieni pomocy. Pan Jezus powiedział do uczniów swoich: „Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was” (J 14,
18), „Oto Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,
20). Bóg jest z nami w Chrystusie i w Duchu Świętym, który jest nam dany.
Rozumiemy Mojżesza, jego ból i niepokój, ale my nie możemy skarżyć się jak
on na osamotnienie i na brak Bożej pomocy. Ale jeśli ktoś się skarży, to są to
skargi nieuzasadnione. Po prostu brak nam wiary i ufności, nasze oczy są zamglone, a serca zamknięte na ciepło Bożej miłości.

Bóg nie był głuchy na słowa skargi Mojżesza. Kazał Mojżeszowi zgromadzić
wokół Namiotu Zgromadzenia siedemdziesięciu starszych ludu. Obiecał wziąć
nieco z Ducha, który był w Mojżeszu i obdzielić nim starszych, aby wraz
z Mojżeszem prowadzili lud do Ziemi Obiecanej.
Nieco zagadkowe są słowa Boga. O jakiego Ducha w Mojżeszu chodzi w
tych słowach? Nie ulega wątpliwości, że nie może tu chodzić o ducha Mojżesza, bowiem według Starego Testamentu, człowiek jest jednością psychofizyczną, jest niepodzielny, a takie terminy, jak ciało, dusza i duch opisują różne
płaszczyzny życia człowieka. O jakiego więc chodzi Ducha?
Stary Testament mówi, że Bóg udzielał swojego Ducha wybranym przez
siebie ludziom, aby wypełniali powierzone im zadania. W księgach Starego
Testamentu czytamy, że Możesz był prorokiem. Ducha proroctwa otrzymywali także późniejsi prorocy. Po Mojżeszu wielu mężów obdarowanych było Duchem Bożym, jak i sędziowie Gedeon, Jefte, Samson i inni. Przez nich Bóg
uwalniał swój lud z ręki wrogów.
Duch Boży mieszkał w Mojżeszu, a był to Duch proroctwa, mądrości i panowania. Chociaż był On w Mojżeszu, to pomimo tego Mojżesz czuł się osamotniony. Dlatego Bóg obiecał Mojżeszowi, że weźmie nieco z darowanego
mu Ducha i tym, co weźmie obdzieli starszych ludu, aby nieśli ciężar przewodnictwa Izraelowi i byli współodpowiedzialni z Mojżeszem za lud.
Czytamy, że starsi, otrzymawszy nieco z Ducha danego uprzednio Mojżeszowi, prorokowali, co się im już więcej nie przydarzyło. To nie znaczy, że
tylko na małą chwilę otrzymali Ducha. Mieli prowadzić lud wraz z Mojżeszem. Prorokowanie starszych było znakiem obecności w nich Ducha Bożego,
jak w dniu Pięćdziesiątnicy mówienie językami było znakiem wylania Ducha
Świętego na uczniów Pańskich.
Możemy powiedzieć, że mamy tu początek nowego ładu społecznego w Izraelu. Poszczególne plemiona nie mogły odtąd rządzić się same, ale starsi plemienni, wybrani przez rody, mieli kierować wraz z Mojżeszem Izraelem. Od
tamtego czasu plemiona miały być świadome tego, że stanowią jeden naród,
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który łączy jeden Duch Boży. Czy nam to dzisiaj coś mówi? Czy jest w tym
zawarta jakaś nauka Boża?
Jesteśmy Kościołem, ludem Bożym powołanym przez Jezusa Chrystusa,
Syna Bożego. Obdarowani jesteśmy Duchem Świętym, który w Kościele obdarza wierzących różnymi darami, ku wspólnemu zbudowaniu. A Bóg daje swojego Ducha jak chce, kiedy chce i komu chce. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za Kościół, w którym musi panować ład i porządek.
Starszymi ludu w Izraelu nie byli przypadkowi ludzie, ale ludzi doświadczeni,
bogaci w dary Boże, ludzie mądrzy i godni ducha kierowania, sądzenia i nauczania.
Kościół podzielony jest na diecezje i parafie. Żadna parafia, chociaż ma
wszystko, co ma cały Kościół, a więc Pana, słowo Boże i sakramenty, to jednak
nie może uważać, że nie jest odpowiedzialna za cały Kościół. Wszyscy niesiemy ciężar istnienia i bycia Kościołem. W parafiach nie powinni być wybierani
do rad parafialnych i synodów ludzie, którym się wydaje, że są predestynowani do decydowania o losie Kościoła, bo to zawsze jest złudne przeświadczenie, lecz ludzie godni zaufania, mądrzy, światli, prawdziwie wierzący, którym
nie chodzi o zaszczyty, lecz o dobro Kościoła, jego duchowy wzrost i siłę wiary. Nie układy ani umowy między konwentyklami powinny decydować o takim, czy innym wyborze, uchwale czy kierunku działania, ale lud Boży, kierowany przez Ducha Świętego. Ale to oznacza też, że odpowiedzialność jest
wspólna, a ciężar rozdzielony.
Pozwólmy Duchowi Bożemu działać w Kościele, wsłuchujmy się w Jego
głos, zawarty w słowie ewangelii i szanujmy każdego powołanego przez Boga
członka Kościoła Bożego! Amen.

Boże i Ojcze nasz łaskawy! Dziękujemy Ci, że przez Ducha Świętego prowadzisz nas do Twojego Królestwa. Prosimy Cię, chroń nas przed błędną wiarą i
fałszywą pobożnością, abyśmy dobry bój wiary staczali i otrzymali z Twojej
ręki koronę żywota wiecznego. Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa
Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego.
„Pan jest Bogiem, On nas oświeca.
Zawiążcie korowód z gałązkami
Aż do narożników ołtarza!
Tyś Bogiem moim, przeto dziękować ci będę;
Boże mój, będę cię wywyższał.
Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry,
Albowiem łaska jego trwa na wieki”.
(Ps 118,27-29)
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Hasło tygodnia
„Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi”. (2 Kor 13,12)

Bóg i Jego drogi są tajemnicą
„O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki jego i nie wyśledzone drogi jego! Bo któż poznał myśl Pana? Albo któż był
doradcą jego? Albo któż wpierw dał mu coś, aby za to otrzymać odpłatę? Albowiem z niego i przez niego i ku niemu jest wszystko; jemu niech będzie chwała
na wieki. Amen”. (Rz 11,33-36)

Bóg jest tajemnicą. Umyka On nie tylko wszelkiej próbie zdefiniowania, ale
także próbie pełnego opisania tego, co czyni i tego, co jest w Jego zamyśle.
Teksty biblijne przeznaczone do czytania w Święto Trójcy Bożej zawierają tę
myśl, a Nowy Testament nie kryje, że pewne prawdy są zakryte przed ludźmi,
jednak daje do zrozumienia, że są one jakby ukryte w zwiastowaniu Jezusa
i Jego apostołów. Jezus do uczonego w Piśmie, Nikodema, powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy, i co widzieliśmy,
o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam
będę mówił o niebieskich?”. Apostoł Paweł zaś do Kościoła w Rzymie pisał:
„O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki jego i nie wyśledzone drogi jego! Bo któż poznał myśl Pana? Albo któż był
doradcą jego? Albo któż wpierw dał mu coś, aby za to otrzymać odpłatę?”.
Tajemnicą jest święta Trójca Boża: Ojciec i Syn, i Duch Święty. Nasz Reformator pisał: „Musimy tedy tę rzecz [tajemnicę Trójcy] wykładać i objaśniać,
a nie umiemy o tym mówić, jak należy, chcemy o tym opowiadać jako małe
dzieci, jako nas pismo uczy, że Chrystus jest prawdziwym Bogiem, Duch święty jest prawdziwym Bogiem, a przecież nie masz trzech bogów, ani trzech
istot, jak są trzej mężowie, trzej aniołowie, trzy słońca, albo trzy okna. Nie, tak
Bóg nie jest w swojej istocie rozdzielony, ale jest tylko jedna, nierozdzielna
boska istota. Chociaż tedy są trzy osoby, Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch święty, przecież nie są to istoty od siebie rozdzielone i rozróżnione, ale jest tylko
jeden Bóg, w jednej, nierozdzielnej, boskiej istocie”.
Bóg jest tajemnicą i niezbadane są drogi Boże.
Kiedy Bóg odezwał się do Abrahama w Haranie: „Wyjdź z ziemi swojej i od
rodziny swojej, i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, tak że
staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie,
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a przeklinających cię przeklinać będę; i będą w tobie błogosławione wszystkie
plemiona ziemi” (1 Mż 12, 1-3), zapewne Abraham nie zdawał sobie sprawy
z tego, jaka będzie droga do nieznanej ziemi. Pan miał mu ją dopiero wskazać.
A więc nie była to droga Abrahama i jego rodziny, chociaż przez Abrahama
i jego najbliższych przebyta, ale droga Boża. Wiodła ona przez wiele miejsc w
Kanaanie. Prowadziła z Haranu, a skończyła się w jaskini Machpela, gdzie
Abraham został pochowany (1 Mż 25,9). Nad drogą Abrahama wypisana była
obietnica: „Uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem”.
Nad życiem każdego wierzącego człowieka wypisane są słowa: „Będę ci
błogosławił, i […] staniesz się błogosławieństwem”. Jeśli w życiu naszym pozwalamy się prowadzić Bogu, to chociaż może nasze życie nieraz będzie naznaczone krzyżem, lub nie, to jest ono błogosławione. Czy nie odczuwamy
dotknięcia dłoni Bożej? Czy nie wyczuwamy bliskości naszego Pana, Jezusa
Chrystusa, który powiedział: „Oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do
skończenia świata” (Mt 28, 20)?
Pomimo tego, że niezbadane są drogi Boże i nie wiemy dokładnie, dlaczego
Bóg nas prowadzi tak, a nie inaczej, to możemy, więcej, powinniśmy za królem
Dawidem wyznawać i modlić się: „Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie
braknie. Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie.
Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu
na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty
ze mną, laska twoja i kij twój mnie pocieszają” (Ps 23,1-4).

Wszystko jest z Boga i przez Niego.
Apostoł Paweł pisze: „z niego i przez niego […] jest wszystko”.
Z Boga jest otaczający nas świat. Psalmista Pański śpiewał: „Tyś z dawna
założył ziemię, a niebiosa są dziełem rąk twoich” (Ps 102,26). My też jesteśmy
dziełem Jego rąk, co nie oznacza, że nas ulepił, jak garncarz z gliny lepi garnek,
ale że dał ciało i ducha w łonie matki. Dzięki Bogu mamy chleb powszedni,
mamy dom i możemy cieszyć się społecznością życia z naszymi bliskimi.
Z Boga jest początek naszej drogi z Nim, bowiem chrzest nie jest dziełem
człowieka, ale łaskawym darem Bożym. W Dużym katechizmie czytamy: „Być
zaś ochrzczonym w Bożym imieniu, ochrzczonym nie przez ludzi, lecz przez
samego Boga; choć więc dzieje się to ludzką ręką, to jednak jest to prawdziwie
dziełem samego Boga: z tego może każdy sam wywnioskować, że jest ono
o wiele wyższe niż jakikolwiek uczynek, spełniony przez człowieka lub świętego. Bo czyż można uczynić coś większego niż dzieło Boże?” Na tej drodze
Wszechmocny nas prowadzi przez swoje słowo, ucząc nas życia poprzez
przykazania i dając obietnice zbawienia w ewangelii.
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Bóg daje miłość i ciepło matki w dzieciństwie. Rozpala serce ojca do pracy,
aby utrzymać rodzinę. Rodzicom daje siłę i mądrość, aby wychowali swoje
dzieci na dobrych obywateli społeczności ludzkiej i wiernych świadków ewangelii Jezusa Chrystusa.
Pan Bóg daje swoim sługom, szafarzom tajemnic Bożych, swojego Ducha,
aby wiernie służyli ludowi Bożemu, budzili wiarę, aby zawsze byli gotowi do
usługi duszpasterskiej. Bóg wkłada w usta swoich sług słowa żywota, ewangelię zbawienia, aby ją zwiastowali i głosili ludziom na całej ziemi.
Z Boga są nasze dobre chęci i siły. Z Boga jest nasza wiara, nadzieja i miłość.
Z Boga jest każde poruszenie serca, wynikiem którego jest gotowość niesienia
pomocy bliźnim. Z Boga jest nasza wierność Chrystusowi i Jego Kościołowi.
Wszystko jest z Boga i przez Niego. 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 możecie” (J 15,5). A apostoł Paweł zaś
pisze: „Bóg według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie” (Flp 2,
13).

Ku Bogu jest wszystko. „Z niego […] i ku niemu jest wszystko”.
To jest odpowiedź na pytanie o cel naszej drogi. Dokąd idziemy, ku czemu
zmierzamy? Gdyby nie nasza wiara, nie wiedzielibyśmy, że wszystko to, co się
dzieje na drodze naszego życia, nie jest pozbawione sensu. Bóg ma pieczę nad
nami i Bóg prowadzi do celu, który wyznacza każdemu. Nic więc nie dzieje się
bez woli Boga. Pan Jezus, aby nam uprzytomnić tę prawdę, powiedział w kazaniu na górze: „Czyż 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 niż wiele
wróbli” (Mt 10,29-31).
W oczach Bożych każde życie ma wartość, szczególnie życie człowieka i to
niezależnie od jego pochodzenia i kondycji. Szczególnie jednak dłoń Boża wyciągnięta jest ku ludziom słabym i potrzebującym pomocy. Spotykające nas
cierpienia i upokorzenia ze strony innych ludzi, różnego rodzaju doświadczenia i krzyże, mogą sprawiać wrażenie, że Bóg czasem odwraca od nas swoje
oblicze. Ale to złudzenie. Bóg jest miłością i nikt i nic nas nie odłączy od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie Panu naszym (Rz 8,38). W Jego miłości zapisany jest cel naszego życia – wieczna społeczność z Tym, którego jest
wszystko i ku któremu jest wszystko.
Myśli nasze, nasze słowa i czyny powinny zawsze mieć na uwadze to,
o czym pisze apostoł Paweł, a mianowicie, że ku Bogu jest wszystko. Ale w naszym życiu często zapominamy o tym i zwracamy się ku sobie, na swoje „ja”,
a cała nasza uwaga i działanie nakierowane jest na nas samych. O wiele się
troszczymy, dużo uwagi poświęcamy sobie, a zapominamy, że w każdej chwili
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wszystko, co nas absorbuje i cieszy, jak mgnienie oka może przeminąć. Co
wtedy pozostanie? Nic, jeśli nie będziemy pamiętali, że wszystko ostatecznie
w Bogu musi znaleźć swoje ujście i zakończenie. Pan Jezus powiedział: „Nie
troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało
swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż
pokarm, a ciało niż odzienie? Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane” (Mt 6,25.33).
To jest wielka tajemnica drogi Bożej. Niezbadana jest tajemnica Istoty Boga.
„O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki jego i nie wyśledzone drogi jego! Bo któż poznał myśl Pana?”. Niezbadane
są myśli Boże 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 wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż 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).
„Tyś mi, Panie, od młodości
Dawał poznać wolę swą;
W niej chcę wytrwać w przeciwności
I wysławiać litość Twą.
Niechże odtąd do starości
Dobroć Twa otacza mnie.
Gdy mam Ciebie, przeciwności
Żadnej nie ulęknę się” (ŚE 702,4).
Amen.

Boże, Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa i dawco Ducha Prawdy. Wielbimy
niezgłębioną tajemnicę łaski i miłości Twojej objawionej w Jezusie Chrystusie,
Panu naszym. Spraw przez Ducha Świętego, abyśmy oświeceni światłem
prawdy byli głosicielami ewangelii zbawienia. Wysłuchaj nas przez Chrystusa
Jezusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
„Alleluja. Chwalcie, słudzy Pana,
Chwalcie imię Pańskie!
Niechaj imię Pana będzie błogosławione
Odtąd aż na wieki!
Od wschodu słońca aż do zachodu
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Niech imię Pańskie będzie pochwalone.
Pan jest wywyższony nad wszystkie narody.
Chwała jego sięga nad niebiosa.
Któż jest jak Pan, Bóg nasz,
Który mieszka na wysokościach
I patrzy w dół na niebo i na ziemię?
Podnosi nędzarza z prochu,
A ubogiego wywyższa ze śmieci,
Aby posadzić go z książętami, z książętami ludu swego.
Sprawia, że niepłodna ma dom,
Jest matką cieszącą się dziećmi. Alleluja!”
(Ps 113)
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Hasło tygodnia
Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. (Łk 10,16)

Mamy słowo Boga, a więc go słuchajmy
„A był pewien człowiek bogaty, który przyodziewał się w purpurowe i delikatne szaty lniane, i codziennie wystawnie ucztował. Był też pewien żebrak, imieniem Łazarz, który leżał u jego bramy owrzodziały, i pragnął pożywić się odpadkami ze stołu bogacza. A psy przychodziły i lizały jego wrzody. I stało się,
że umarł żebrak, i zanieśli go aniołowie na łono Abrahama. Umarł też bogacz
i został pogrzebany. A gdy w otchłani cierpiał męki i podniósł swoje oczy, ujrzał
z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał: Ojcze Abrahamie,
zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, niech umoczy koniec swojego palca w wodzie i ochłodzi mi język, bo męki cierpię w płomieniach. Abraham zaś odpowiedział: Synu, przypomnij sobie, że otrzymałeś dobro w twoim życiu, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty cierpisz. I ponadto między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was
przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. I powiedział:
Proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu mego ojca. Mam bowiem pięciu
braci, niech ich ostrzeże, aby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Rzekł mu
Abraham: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. A on rzekł: Nie, ojcze
Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się. I odrzekł
mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych poszedł,
też ich nie przekona”. (Łk 16,19-31)

Przypowieść Jezusa o bogaczu i Łazarzu budzi zawsze zrozumiałe zainteresowanie. Składa się na to kilka przyczyn, z których dwie dla samego zrozumienia przypowieści są istotne i ważne. W Jezusowej przypowieści jest mowa
o bogactwie i ubóstwie. Te dwie krańcowe wielkości, występują zawsze obok
siebie. W życiu spotykamy ludzi bogatych, nie liczących się z pieniędzmi oraz
ludzi ubogich, którzy liczą każdą złotówkę, aby nie zabrakło na chleb do końca
miesiąca. Jest też w tej przypowieści mowa o zbawieniu i odrzuceniu, o świecie leżącym poza naszym światem zmysłów.
Przypowieść Jezusa o bogaczu i Łazarzu budzi też pewne pytania natury
egzegetyczno-teologicznej, które zechciejmy postawić i znaleźć na nie odpowiedzi.
Dlaczego bogacz za swoje życie został ukarany w wieczności, a Łazarz wynagrodzony? Czy przyszłość człowieka w wieczności zależy od jego majętności?
Przypowieść Jezusa o bogaczu i Łazarzu często bywa niewłaściwie interpretowana, a tak się dzieje wówczas, kiedy nie potrafimy znaleźć dla niej właściwego kontekstu, a więc sytuacji, w jakiej Pan Jezus ją opowiedział swoim
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uczniom. W Ewangelii św. Łukasza przypowieść o bogaczu i Łazarzu następuje
po słowach Jezusa o cudzołóstwie. Na pewno nie jest to historyczny kontekst
dla przypowieści o bogaczu i Łazarzu. Przypowieść ta musiała zostać opowiedziana w zgoła innej sytuacji, aniżeli Jezusowa nauka na temat przykazania:
„Nie cudzołóż!”.
Nieco dalszym w Ewangelii św. Łukasza, ale bardziej prawdopodobnym kontekstem dla przypowieści o bogaczu i Łazarzu, jest inna przypowieść, a mianowicie przypowieść o niesprawiedliwym zarządcy, w szczególności zaś słowa Jezusa: „Kto jest wierny w małej sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto zaś
w najmniejszej jest niesprawiedliwy, i w wielkiej jest niesprawiedliwy. Jeśli
więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, kto wam powierzy
prawdziwą wartość?” (Łk 16,10.11). Słowa te pozwalają nam zrozumieć zaistniałą sytuację po śmierci ubogiego Łazarza i bogacza, codziennie ucztującego.
Łazarz znalazł się na łonie Abrahama, a więc – według Żydów – w otchłani
przeznaczonej dla sprawiedliwych, bogacz zaś w otchłani, krainie zmarłych,
przeznaczonej dla niesprawiedliwych, i tam cierpiał męki. Czy zawsze ubóstwo predestynuje człowieka do spoczynku na łonie Abrahama, a więc do
zbawienia? Czy zawsze bogactwo jest przyczyną cierpienia człowieka majętnego w krainie umarłych?
Majętność o tym nie decyduje.
Wspomnijmy jeszcze raz słowa Pana Jezusa: „Kto jest wierny w małej sprawie, i w wielkiej jest wierny, a kto zaś w najmniejszej jest niesprawiedliwy, i w
wielkiej jest niesprawiedliwy. Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, kto wam powierzy prawdziwą wartość?” (Łk 16,10.11). Bogacz nie
dlatego cierpiał w krainie zmarłych, że był bogaty, lecz dlatego, że nie potrafił
we właściwy sposób wykorzystać swojego bogactwa. Umiłował on swoje bogactwo, nieustannie ucztował, zupełnie zaś nie dostrzegał biednego Łazarza,
który leżał owrzodziały u jego drzwi. Pan Jezus powiedział w jednaj ze swoich
przypowieści: „Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek wyście nie uczynili
jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście” (Mt 25,45). Bogacz był
człowiekiem obojętnym na smutny los bliźniego, chorego i biednego Łazarza.
Okazał się niesprawiedliwym, samolubnym w korzystaniu z darowanego mu
bogactwa. Dlatego po śmierci nie zostało mu dane prawdziwe bogactwo życia
pośród sprawiedliwych.
Bogactwo często jest też źródłem pychy, a słowo Boże powiada, że „Bóg
sprzeciwia się pysznym, a pokornym okazuje łaskę” (1 P 5,5).
Łazarz znalazł się na łonie Abrahama, bowiem nie mogąc z powodu choroby pracować, poprzestawał na tym, co spadało ze stołu bogacza. Nie domagał
się usilnie lepszego bytu dla siebie, ale w ubóstwie swoim potrafił zachować
godność.
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Bogactwo jest rzeczą w sensie etycznym obojętną, nie jest jednak obojętne
to, jak je wykorzystujemy. Ani bogactwo, ani ubóstwo do niczego nikogo nie
predestynuje. Od naszego stosunku do tego, co mamy, co jest nam dane, zależy nasza przyszłość. Jeśli w wierze jesteśmy czynni w miłości, jeśli potrafimy
właściwie włodarzyć tym, co nam powierzono, wtedy Bóg okaże każdemu,
bogatemu i biednemu swoją łaskawość do końca. Jeślibyśmy byli największymi nędzarzami, lecz zazdrosnym okiem spoglądali na innych, nic nam nie pomoże nasze ubóstwo. Nie wolno nam też nikogo osądzać ani z powodu bogactwa ani biedy. Nie wolno nam też okazywać większego szacunku bogatym,
aby ich sobie pozyskać, a pogardzać biednymi. Apostoł Jakub pisał: „Bracia
moi, wierząc w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały, nie czyńcie różnicy
między osobami. Jeśli na wasze zgromadzenie przyjdzie człowiek ze złotymi
pierścieniami na palcach i wspaniale ubrany, a przyjdzie także ubogi w brudnym odzieniu, a wy zwrócicie oczy na tego, który we wspaniałą szatę jest
ubrany i powiecie: Usiądź tu wygodnie, a ubogiemu powiecie: Ty stań tam lub
usiądź u moich nóg, to czyż nie dokonujecie rozróżnienia między sobą i nie
stajecie się sędziami, którzy niesprawiedliwie osądzają?” (Jk 2,1-40).

W związku z przypowieścią o bogaczu i Łazarzu warto postawić jeszcze jedno
pytanie: Czy bogatemu jest dana możliwość, aby uniknąć losu bogacza z przypowieści Jezusa? Czy jest ona dana każdemu? To jest pytanie nie o wieczność,
ale o życie w doczesności dla wieczności. I to pytanie powinno nas interesować.
Smutny jest los bogacza z przypowieści Jezusa. Jezus Chrystus mówi o jego
losie w kategoriach apokaliptyki żydowskiej. Swoje słowa też wkłada w usta
Abrahama, że pomiędzy znajdującymi się na łonie Abrahama a tymi, którzy
cierpią w płomieniach, jest przepaść, której nikt nie może przekroczyć. Nie
można w tych słowach zobaczyć perspektywy, która możliwa jest do zobaczenia dopiero z wysokości krzyża Golgoty i dlatego jakiekolwiek rozstrzygnięcia
dylematu dotyczącego wiecznego trwania potępienia nie można po nich oczekiwać. Dlatego pytamy o życie doczesne dla wieczności. Odpowiedzi dotyczącej życia doczesnego dla wieczności nie usłyszymy z ust zmarłych. Czytamy w
przypowieści o bogaczu i Łazarzu słowa: „Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych poszedł, też ich nie przekona”. Mają Mojżesza
i proroków, a więc mają Pismo Święte, mają słowo Boga żywego i tylko z niego
mogą się nauczyć żyć dla wieczności. Świadectwo Pisma – to świadectwo Ducha Świętego i dlatego tylko słowo Boże jest drogowskazem w życiu ku wieczności.
Już z kart Starego Testamentu dowiadujemy się, że słowo głoszone przez
proroka, jako słowo Boga, jest życiem (5 Mż 32,47). Dlatego człowiek nie tylko
żyje samym chlebem, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Pana (5 Mż
8,3). Dlatego starotestamentowy mędrzec przestrzega: „Droga sprawiedliwych
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jest jak blask poranka, który staje się jaśniejszy z nastaniem dnia. Droga bezbożnych jest jak ciemność nocy. Nie wiedzą, na czym się potykają. Synu mój,
zwróć uwagę na moje słowa, wsłuchaj się w moją naukę! Nie spuszczaj ich
z oczu, zachowaj je w głębi serca, bowiem są życiem dla tego, który je znajduje
i lekarstwem dla całego ciała” (Prz 4,18-22).
W Ewangelii św. Jana znajdujemy słowa naszego Pana: „Kto wierzy w Syna,
ma życie wieczne, kto zaś nie jest posłuszny Synowi, nie ujrzy życia wiecznego
i gniew Boży jest nad nim” (J 3,36) oraz „Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, że
kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, nie będzie sądzony,
gdyż przeszedł ze śmierci do życia. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, zbliża
się godzina, owszem już nadeszła. W niej umarli usłyszą głos Syna Bożego. Ci,
którzy już usłyszeli, żyć będą” (J 5, 24.25).
Wskazówek nie należy szukać w jakichś tajemnych naukach, które nam
oferują domokrążcy, w książkach, które się nam poleca i reklamuje, ale w słowie Bożym, w ewangelii naszego Pana, która jest mocą Bożą ku zbawieniu.
Życia bogobojnego i uczynnego, uczmy się ze słowa Bożego. Nasz Reformator nauczał: „Dobra, które mamy od Boga, spływają z jednego na drugiego,
aby stały się wspólne, aby każdy przywdział na siebie postać swego bliźniego,
zachowując się tak, jak gdyby sam był na jego miejscu. Dobra te spływały
i spływają na nas z Chrystusa, który naszą postać przywdział na siebie, jakby
to On był tym, czym my jesteśmy. A z nas spływają one na tych, którzy ich
potrzebują”. Amen.

Boże i Ojcze, który jesteś miłością, dziękujemy Ci, że Ty nas umiłowałeś w Jezusie Chrystusie i wezwałeś przez Niego do miłości naszych bliźnich. Prosimy
Cię, napełnij miłością nasze serca i spraw, abyśmy w niej wytrwali i służyli
sobie wzajemnie. Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa,
Pana i Zbawiciela naszego. Amen.
„Będę błogosławił Pana w każdym czasie,
Chwała jego niech będzie zawsze na ustach moich!
Dusza moja będzie się chlubić Panem!
Niechaj słuchają pokorni i weselą się!
Wysławiajcie Pana ze mną!
Wywyższajmy wspólnie imię jego!
Szukałem Pana i odpowiedział mi,
I uchronił mnie od wszystkich obaw moich.
Spójrzcie na niego, a zajaśniejecie
I oblicza wasze nie okryją się wstydem!
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Ten biedak wołał, a Pan słuchał
I wybawił go z wszystkich ucisków jego.
Anioł Pański zakłada obóz
Wokół tych, którzy się go boją, i ratuje ich.
Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan:
Błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia!
Bójcie się Pana, święci jego!
Bo niczego nie brak tym, którzy się go boją.
Lwięta cierpią niedostatek i głód,
Lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra”.
(Ps 34,2-11)
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Hasło tygodnia
„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam
ukojenie”. (Mt 11,28)

Bóg widzi
„Słowo Pana tej treści powtórnie doszło Jonasza: Wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta, i zwiastuj mu poselstwo, które ci przekazuję. Wtedy Jonasz
wstał i udał się do Niniwy, według słowa Pana. A Niniwa była bardzo wielkim
miastem, na trzy dni drogi pieszej. A Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta,
odbywając drogę jednego dnia, i wołał tak: Jeszcze czterdzieści dni pozostaje do
zburzenia Niniwy. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post
i oblekli się we włosiennice, wielcy i mali. [.A gdy wieść o tym doszła do króla
Niniwy, wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz i oblókł się we włosiennicę,
i usiadł w popiele. Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz:
Ludzie i zwierzęta, bydło i owce niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i niech nie
piją wody! Niech włożą włosiennice, zarówno ludzie jak i bydło, i niech żarliwie
wołają do Boga, niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i od bezprawia, własnoręcznie popełnionego. A może Bóg znów się użali i odstąpi od swojego
gniewu, i nie zginiemy. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze
swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na
nich, i nie uczynił tego” (Jon 3,1-10)

To już trzeci raz w bieżącym roku kościelnym, spotykamy się z biblijnym tekstem, w którym jest mowa o proroku Jonaszu. Mówiliśmy o znaku Jonasza w
wieczorne nabożeństwo wielkopiątkowe, a o ucieczce Jonasza sprzed oblicza
Bożego w 2. Święto Zmartwychwstania Pańskiego. Dzisiejszy tekst mówi
o Jonaszu, który z polecenia Bożego zwiastował mieszkańcom Niniwy słowo
Boga, zapowiadające zburzenie stolicy imperium asyryjskiego.
Pozostawiamy na uboczu jakiekolwiek historyczne rozważania, ponieważ
jak już to powiedzieliśmy wcześniej, Księga Jonasza jest nowelą i jest wyrazem
sprzeciwu wobec wszelkiego rodzaju rasizmowi i homofonii. Ale chodzi też
w niej o posłuszeństwo Bogu i o potrzebie nawrócenia się od złych dróg, które
nie podobają się Bogu.
Autor Księgi Jonasza, pokazuje nam dzisiaj, że prorok Jonasz po ucieczce przed
Bogiem, musiał jednak stanąć przed Nimi i w końcu podjąć się wypełnienia
polecenia Bożego, którego początkowo nie chciał wykonać. Czytamy, że Bóg
ponowił odezwał się do Jonasza: „Wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego
miasta, i zwiastuj mu poselstwo, które ci przekazuję”. To bardzo krótkie,
oszczędne w słowa polecenie, znacznie krótsze od tego, które znajdujemy na
początku Księgi Jonasza.
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Widzimy, że Bóg nie zmienia swoich postanowień i poleceń, pod wpływem
jakiejkolwiek odmowy człowieka ich wykonania. Jest o tym także mowa w
historii Mojżesza. Pan Bóg polecił Mojżeszowi udać się do Egiptu i wyprowadzić z niewoli naród izraelski. Mojżesz nie chciał pójść do Egiptu. Wymawiał
się i wskazywał na wiele powodów, dla których nie powinien stanąć przed obliczem egipskiego faraona. W końcu Mojżesz usłyszał stanowcze słowa Boga:
„Idź więc teraz, a Ja będę z twoimi ustami i pouczę cię, co masz mówić” (2 Mż 4,
12). I Mojżesza poszedł do Egiptu.
Musimy być świadomi tego, że jeżeli w słowie Bożym znajduje się jakieś
polecenie pod naszym adresem, czy to nakaz, czy zakaz, czy wezwanie do
służby, czy zawrócenie ze złej drogi, to nie mamy wyboru, musimy być ulegli
Bogu, wsłuchani w Jego słowo i gotowi wypełnić to, co Bóg nam w swoim
słowie nakazuje. Nie ma możliwości wyboru pomiędzy wolą Bożą a naszą. Na
Boże słowa: „Idź!”, „Czyń!”, nasza odpowiedź musi brzmieć zawsze: „Tak,
Panie Boże”. Gdy Bóg mówi: „Nie czyń!”, musimy zdecydowanie odejść od
naszego postanowienia, uczynienia czegoś, co jest grzeszne i sprzeciwia się
woli Bożej.

Zauważmy,

że Jonasz, kiedy się znalazł w Niniwie, nie wygłosił długiego,
przekonującego kazania pokutnego. Wołał tylko do Niniwczyków: „Jeszcze
czterdzieści dni pozostaje do zburzenia Niniwy”. Nie wiemy dlaczego, nie
wygłosił kazania pokutnego, a tylko ogłosił wyrok Boży, że Niniwa za czterdzieści dni zostanie zburzona. Nawet nie powiedział dlaczego, Niniwa ma
ulec zniszczeniu.
Zauważmy jeszcze jedno. Niniwczycy sami doszli do przekonania, że potrzebna jest pokuta. Zrozumiał to także wszechwładny król, który nakazał:
„Ludzie i zwierzęta, bydło i owce niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i niech
nie piją wody! Niech włożą włosiennice, zarówno ludzie jak i bydło, i niech
żarliwie wołają do Boga, niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i od bezprawia, własnoręcznie popełnionego. A może Bóg znów się użali i odstąpi od
swojego gniewu, i nie zginiemy”.
Nieistotne jak bardzo autor Księgi Jonasza przesadnie nakreślił lęk króla, bo
przecież nie o prawdę historyczną chodzi w Księdze Jonasza, lecz o prawdy Boże, które zawarte są w tej księdze. Krótkie ogłoszenie postanowienia Bożego
wystarczyło, aby wywołało ono pożądany skutek. Słowo Boże, jakkolwiek by
ono brzmiało, zawsze wykonuje prędzej czy później to, na co je posyła Bóg.
W Księdze Izajasza znajdują się słowa: „Jak deszcz i śnieg spada z nieba i już
tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż 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).
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Chrześcijanie powinni pamiętać o poleceniu św. Piotra: „Jeśli kto mówi,
niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której
udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa”
(1 P 6,11). Słowa chrześcijan myszą więc być przekonywujące. Nie może być
w nich fałszu ani ukrytej zdrady. Musi być w nich moc, którego źródłem jest
słowo Boże. Zawsze muszą mówić prawdę. W działaniu muszą być konkretni,
muszą widzieć bliźniego, jego potrzeby i problemy. Muszą pamiętać, że należy
przychodzić z pomocą tam, gdzie ona jest potrzebna. Nie mogą być podobni
do Jonasza i obojętnie patrzeć na to, co się wokół dzieje i czekać jak sytuacja się
rozwija i czy się sama rozwiąże.
Czasem także wydaje nam się, że długie kazanie, które jest przecież głoszeniem słowa Bożego, świadectwem o Bogu, że długie i logiczne wywody, muszą wywołać pożądany skutek. Jak wysłuchanie modlitwy przez Boga nie zależy od wielomówstwa („A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie;
albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie
bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie,
przedtem zanim go poprosicie” (Mt 6,7.8), tak też skuteczność kazania nie zależy od naszej, ludzkiej mądrości, lecz od mocy Boga i Ducha Świętego, który
działa przez słowo Boże i otwiera serca na nie. Ale kazanie nie może też być
śmiesznie krótkie, bo może ono świadczyć o lenistwie kaznodziei, albo o jego
niekompetencji. Lepsze jest konkretne słowo z Pisma Świętego, aniżeli mądrość ludzka. Pamiętać należy w każdej sytuacji o słowach apostoła Pawła
z 1. listu do Koryntian: „Skoro świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie
zwiastowanie” (1 Kor 1, 21).

Na

skutek ogłoszonego wyroku Bożego przez Jonasza, mieszkańcy Niniwy
pokutowali, w wyniku czego dumne miasto zostało oszczędzone. To nie upoważnia nas do przekonania, że pokuta jest dziełem człowieka, które daje ratunek. Pamiętajmy, że rozważając słowa wyjęte z Księgi Jonasza, znajdujemy się
na gruncie Starego Testamentu. Dopiero Nowy Testament pokazuje nam jak
należy traktować pokutę i post.
W kazaniu na górze Jezus powiedział: „A gdy pościcie, nie bądźcie smętni
jak obłudnicy; szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą.
Zaprawdę powiadam wam: Odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją. Aby ludzie cię nie widzieli, że pościsz,
lecz Ojciec twój, który jest w skrytości; a Ojciec twój, który widzi w skrytości,
odpłaci tobie” (Mt 6,16-18). Post w nauczaniu Jezusa jest więc rzeczą godną
uwagi i polecenia, lecz osobistą. Post posiada wartość tylko wtedy, gdy jego
intencją jest uczczenie Boga i łączy się go z modlitwą. Wtedy jedynie przed
Bogiem będzie posiadał wartość. Post powinien być pewnego rodzaju modlitewnym wołaniem do Boga, które nigdy przez Wszechwidzącego nie jest nie212
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zauważone. W żadnym wypadku post nie może być traktowany jako czynność
zasługująca. Jezus powiedział: „Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam
polecono, mówcie: Sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo cośmy winni byli
uczynić, uczyniliśmy” (Łk 17, 10). Mając również na uwadze semickie ‒ a przecież Pan Jezus według ciała był semitą i wśród semitów działał ‒ pojmowanie
somatyczno-duchowej jedności człowieka, można post uważać także za pomocniczy środek odkrywania nie tylko potrzeb ciała, lecz również ducha. Post
winien być zwrócony nie na zewnątrz lecz do wewnątrz. Nie może być praktykowany ze względu na ludzi, lecz jak modlitwa musi być wyrazem potrzeby
serca. Nie może być wyzwaniem rzuconym Bogu, lecz pokornym oczekiwaniem na Boże działanie.
Post i pokuta jest wyrazem przyjęcia i podporządkowania się woli Bożej.
Ratunek nie przynosi znak, lecz sam Bóg. Żadne dzieło ludzkie nie zbawia,
zbawia jedynie Bóg. Wiele wyjaśniają nam słowa z „Małego katechizmu” ks. Marcina Lutra, dotyczące przygotowania do wieczerzy Pańskiej: „Post i zewnętrzne przygotowanie się jest zaiste pięknym powierzchownym zwyczajem, lecz
ten tylko jest prawdziwie godny i należycie przygotowany, kto ma wiarę w te
słowa: Za was się daje i wylewa na odpuszczenie grzechów. Kto zaś tym słowom nie wierzy lub powątpiewa, ten nie jest godny i nie jest przygotowany,
gdyż owe słowa: «Za was» wymagają serc prawdziwie wierzących”. Nie post,
ale wiara zbawia. A Pan Bóg czyni to, co jest dobre i to, o czym wie, że przyniesie pożądany skutek. Gdyby nie wiedział, że mieszkańcy Niniwy nie usłuchają słowa proroka Jonasza, nie trudziłby proroka i nie posyłałby go Niniwy.
Do tego stosują się także słowa, które objawiają Istotę Boga, słowa pochodzące
z 1. listu św. Jana: „Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, ale że
on nas wcześniej umiłował” (1 J 4,10). Pan Bóg zawsze nas wyprzedza. Nim
cośkolwiek uczynimy, Bóg wie, jaki będzie skutek tego czynu, pozytywny, czy
negatywny.

Boże i Ojcze, dziękujemy Ci, że posłałeś swojego Syna, abyśmy mieli dostęp
do Ciebie w Duchu Świętym W Chrystusie staliśmy się współuczestnikami
świętych i Twoimi domownikami. Udziel nam siły i wewnętrznej mocy, abyśmy nieustannie budowali się na Twoje mieszkanie w Duchu, przez którego
i w którym racz nas wysłuchać. Amen.
„Panie! Łaska twoja do niebios sięga,
Wierność twoja aż do obłoków.
Sprawiedliwość twoja – jak góry Boże,
Prawo twoje – jak głębina niezmierna!
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Panie, pomagasz ludziom i zwierzętom.
Jakże cenna jest łaska twoja, Boże!
Przeto ludzie chronią się w cieniu skrzydeł twoich.
Nasycają się tłustością domu twego,
A strumieniem rozkoszy swoich upajasz ich.
Bo u ciebie jest źródło życia,
W światłości twojej oglądamy światłość.
Zachowaj łaskę swoją tym, którzy cię znają,
A sprawiedliwość swoją tym, którzy są prawego serca!”
(Ps 36,6-11)
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Hasło tygodnia
„Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło”. (Łk 19,10)

Pytanie o przyczynę i sens cierpienia
„I doszło mnie słowo Pana tej treści: Dlaczego to używacie między sobą przysłowia o ziemi izraelskiej: Ojcowie jedli kwaśne grona, a zęby synów ścierpły?
Jakom żyw – mówi Wszechmocny Pan – że już nie będziecie wypowiadali
w Izraelu tego przysłowia. Oto wszyscy ludzie są moi, zarówno ojciec, jak syn są
moimi. Każdy, kto grzeszy, umrze. Lecz gdy bezbożny odwróci się od wszystkich swoich grzechów, które popełnił, i będzie przestrzegał wszystkich moich
przykazań, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość, na pewno będzie żył,
nie umrze. Nie będzie mu się przypominać żadnych jego przestępstw, które popełnił, będzie żył przez sprawiedliwość, którą się kierował. Czy rzeczywiście
mam upodobanie w śmierci bezbożnego ‒ mówi Wszechmocny Pan ‒ a nie raczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg i żył? A gdy sprawiedliwy odwróci
się od swojej sprawiedliwości i popełnia bezprawie, i czyni wszystkie te ohydne
rzeczy, których dopuszcza się bezbożny, czy ma żyć? Nie będzie mu się przypominało tych wszystkich sprawiedliwych czynów, które spełnił; z powodu
niewierności, której się dopuścił, i z powodu swojego grzechu, który popełnił,
umrze! Dlatego każdego według jego postępowania będę sądził, domu izraelski
– mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się i odwróćcie od wszystkich waszych
przestępstw, aby się wam nie stały pobudką do grzechu! Odrzućcie od siebie
wszystkie swoje przestępstwa, które popełniliście przeciwko mnie, i stwórzcie
sobie nowe serce i nowego ducha! Dlaczego macie umierać, domu izraelski?
Gdyż nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika, mówi Wszechmocny Pan.
Nawróćcie się więc, a żyć będziecie!” (Ez 18,1-4.21-24.30-32)

Często stawiamy sobie pytania, dotyczące naszej egzystencji. Pytania dotyczące życia materialnego przeplatają się z pytaniami o nasze duchowe życie w teraźniejszości i przyszłości. Te ostatnie stawiamy najczęściej wtedy, kiedy jesteśmy doświadczani i kiedy w sercach naszych rodzą się wątpliwości dotyczące
wiary.
Są pytania, które ludzkość stawia sobie od zarania swojego istnienia. Jednym z nich jest pytanie o przyczynę i sens cierpienia.
To

wszystko, co zawarte jest pomiędzy pierwszą a ostatnią kartą Biblii, jest
historią ludzkiego szczęścia i cierpienia. Dlatego na kartach Pisma Świętego
znajduje się wiele miejsc, na których autorzy biblijni zastanawiają się nad
przyczyną i sensem cierpienia, doświadczenia i krzyża. Wsłuchując się w słowa biblijnego tekstu 3. niedzieli po Święcie Trójcy Bożej, postawieni jesteśmy
wobec Bożej odpowiedzi na nasze pytanie: Dlaczego cierpimy? Nie jest to jedyna odpowiedź na pytanie o przyczyny naszego cierpienia. Już na pierw215
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szych kartach Pisma Świętego, dowiadujemy się, że dlatego spotyka człowieka
cierpienie, ponieważ od samego początku jest człowiek Bogu nieposłuszny
i usiłuje chodzić własnymi drogami. Człowiek zgrzeszył i grzeszy, dlatego
spotyka go doświadczenie, aby zastanowił się nad swoim stanem i sytuacją,
przede wszystkim szukał dla siebie ratunku. Taka jest Boża pedagogia.
Człowiek pamięta i rejestruje w swojej głowie ciągle powtarzające się zjawiska i usiłuje odgadnąć związek przyczynowo-skutkowy, zachodzący między
nimi. Między innymi dostrzegał, że następujące po sobie pokolenia, cierpią za
grzech swoich ojców, a więc, że syn cierpi za upadki swojego ojca, a nawet
wnuk cierpi za grzechy swojego dziadka. Dokonanie takiego spostrzeżenia
było łatwe tam, gdzie rodziny były wielopokoleniowe i obowiązywała zbiorowa odpowiedzialność. Cały ród odpowiadał za czyny jednego członka. Mojżesz dlatego pisał, że Pan Bóg mści się na grzechy ojców, nawet do trzeciego
i czwartego pokolenia.
Może się wydawać, że ta zasada odpowiedzialności zbiorowej jest okrutna.
Czy małe, niewinne dziecko może dźwigać na sobie grzech ojca, dziadka, czy
pradziadka? Jednak w tych okrutnych czasach, w których żył Mojżesz i następne po nim pokolenia Izraelitów, ta zasada spełniała pewną funkcję wychowawczą. Uczyła myśleć nie tylko o sobie, ale także o przyszłych pokoleniach. I dzisiaj ojciec-pijak, gdyby pomyślał o zdrowiu swoich dzieci, o zapewnieniu im utrzymania, zapewne szukałby sposobu porzucenia swojego
zgubnego nałogu, starał się – jak czytamy u Ezechiela – o nowe serce.
Pan Bóg ma na myśli tę Mojżeszową zasadę o odpowiedzialności zbiorowej,
kiedy nakazuje prorokowi Ezechielowi wołać: „Dlaczego to używacie między
sobą przysłowia o ziemi izraelskiej: Ojcowie jedli kwaśne grona, a zęby synów
ścierpły?” Kiedy lud izraelski jęczał w niewoli babilońskiej, Bóg nakazał prorokowi ogłosić, że każdy będzie sam odpowiadał za swój grzech. Ta zasada
indywidualnej odpowiedzialności, w czasie niewoli miała budzić nadzieję w
potomkach tych, którzy zostali uprowadzeni do niewoli. Skończy się cierpienie
za pokolenia, które przeszły do historii.
Co znaczy zasada indywidualnej odpowiedzialności dzisiaj? Jeśli zgrzeszyłeś ty, ty i tylko ty będziesz odpowiadał przed Bogiem za swój grzech. Nikt
nie może swojej winy i kary zrzucić na swoje dziecko lub bliźniego. Co prawda
Bóg wszystkie nasze grzechy złożył na swojego Syna, naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa i Jego spotkała kara na Golgocie za nasze winy, aby
każdy w Chrystusie był zbawiony, ale każdy z nas będzie sądzony przez
Chrystusa za swoje grzechy i przewinienia. Mój grzech jest moim grzechem,
twoja wina jest twoją winą. Moje cierpienie jest moim cierpieniem, twoje zaś
twoim, chociaż każdy z nas powinien nieść jarzmo bliźniego. Prorok pisze wyraźnie: „Każdego według jego postępowania będę sądził, domu izraelski –
mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się i odwróćcie od wszystkich waszych
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przestępstw, aby się wam nie stały pobudką do grzechu! Odrzućcie od siebie
wszystkie swoje przestępstwa, które popełniliście przeciwko mnie, i stwórzcie
sobie nowe serce i nowego ducha!”.

Każdy za swój grzech umrze. To jest sprawiedliwa zasada. Ale czy była ona
w całej rozciągłości stosowalna? Co do tego Żydzi mieli pewne zastrzeżenia.
Podobnie jak my, kiedy jesteśmy świadkami narodzin dzieci kalekich, a więc
ślepych, głuchych, czasem nawet upośledzonych umysłowo. Dlaczego one
cierpią? A może rzeczywiście cierpią za grzechy swoich rodziców? Ale przecież Bóg mówi przez proroka Ezechiela, że każdy odpowiada za swoje własne
grzechy i winy.
Izraelici nie potrafili rozwikłać sprzeczności między tym, co obserwowali
a słowami Boga. Żydzi do czasów Pana Jezusa nieustannie stawiali pytanie
o przyczynę i sens cierpienia. Pytanie to stawiali sobie również uczniowie Pana Jezusa. Postanowili zwrócić się z nim do swojego Nauczyciela. I zdarzyła
się okazja do tego. Oto spotkali człowieka, o którym wiedzieli, że się ślepym
narodził. Zapytali więc Pana Jezusa: „Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice
jego, że się ślepym urodził?” (J 9,2). Pan Jezus na nie odpowiedział: „Ani on
nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże” (J 9,3).
Widzimy więc, że Pan Jezus uchylił pytanie o przyczynę cierpienia, pozostawiając jedynie pytanie o sens cierpienia. Według naszego Zbawiciela, człowiek cierpi, aby się nad cierpiącym objawiła Boża chwała. Ale co to znaczy?
Kontekstem i pewnym wyjaśnieniem słów Jezusa, może być pewien fragment
1. listu św. Piotra: „Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba,
zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana
wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane,
ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus” (1 P 1,6.7). Cierpienie,
które nas spotyka, ma na celu nasze zbawienie. Jest środkiem wychowawczym. Bóg chce naszego zbawienia, a nie cierpienia. Dlatego, że wie, jak zadziałać, abyśmy się opamiętali, wzrastali w cierpliwości, wzbogacili we wierze, dlatego czasem spotyka nas cierpienie. Ale to nie oznacza, że Bóg lubuje
się w karaniu. Położony na nas krzyż, bardzo często jest najlepszym lekarstwem przeciwko naszej duchowej ospałości, tępocie, egoizmowi itp. Dlatego,
kiedy spotka nas krzyż, to znaczy to, że Bóg o nas myśli, że objawia się nad
nami Jego zbawcza wola. A im większy krzyż, tym niebo jest bliżej. W krzyżu
i doświadczeniu umacnia się wiara, „ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi
Jezus Chrystus”. Z taką świadomością powinien żyć każdy chrześcijanin. Apostoł Paweł pisał: „A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu
z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są
powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali
podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci;” (Rz 8,28.29).
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Ale w cierpieniu można zatracić swoją wiarę i jasne spojrzenie na sens swojego cierpienia. Nie utracimy wiary, jeśli na nasze cierpienie patrzeć będziemy
poprzez krzyż naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Byłoby zuchwalstwem twierdzić, że zawsze rozumiemy tajemnicę Bożego
działania. Dopiero w przyszłości poznamy, dlaczego musieliśmy iść przez życie taką, a nie inną drogą, dlaczego cierpieliśmy, dlaczego spotykało nas nieszczęście.
Słowa Boże wypowiedziane przez usta proroka Ezechiela, pozwoliły nam
dzisiaj zastanowić się nad sensem naszego cierpienia. Módlmy się, aby Bóg dał
nam doświadczoną wiarę i światło poznania objawiającej się w Chrystusie Jego
zbawczej woli, a wtedy przezwyciężymy każdy ból i poprzez łzy będziemy
umieli spojrzeć z nadzieją w przyszłość. Módlmy się o „nowe serce i nowego
ducha”!
„W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie,
W krzyżu miłości nauka.
Kto Ciebie Boże, raz pojąć może,
Ten nic nie pragnie ni szuka” (ŚE 167,1).
Amen.

Panie Boże i Ojcze! Prawdziwa to mowa i przyjęcia godna, że Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Okaż nam miłosierdzie swoje dla zasługi swojego Syna i napełnij wiarą i nadzieją życia wiecznego. Nieśmiertelny
i niewidzialny Trójjedyny Boże, Tobie niechaj będzie chwała i cześć na wieki
wieków. Amen.
„Błogosław, duszo moja, Panu
I wszystko, co we mnie, imieniu jego świętemu!
Błogosław, duszo moja, Panu
I nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego!
On odpuszcza wszystkie winy twoje,
Leczy wszystkie choroby twoje.
On ratuje od zguby życie twoje;
On wieńczy cię łaską i litością.
On nasyca dobrem życie twoje,
Tak iż odnawia się jak u orła młodość twoja.
Pan wymierza sprawiedliwość
I przywraca prawo wszystkim uciśnionym.
Objawił Mojżeszowi drogi swoje,
Synom Izraela dzieła swoje.
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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.
Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią,
Tak wielka jest dobroć jego dla tych, którzy się go boją.
Jak daleko jest wschód od zachodu
Tak oddalił od nas występki nasze.
Jak się lituje ojciec nad dziećmi,
Tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją”.
(Ps 103,1-13)
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Hasło tygodnia
„Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy”. (Ga 6,2)

Nie osądzajmy jedni drugich
„Potem uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją pośrodku i rzekli do niego: Nauczycielu, tę oto kobietę
przyłapano na jawnym cudzołóstwie. A Mojżesz w zakonie kazał nam takie
kamienować. Ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc go, by mieć powód do
oskarżenia go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy go nie
przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech
pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy
oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając
od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. A Jezus podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: Kobieto! Gdzież są ci, co cię
oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała: Nikt, Panie! Wtedy rzekł
Jezus: I Ja cię nie potępiam: Idź i odtąd już nie grzesz”. (J 8,3-11)

Apostoł Paweł w swoim Liście do Rzymian napisał: „Ty czemu osądzasz swego
brata? Albo i ty, czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy
przed sądem Bożym. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu.
Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu
powodu do upadku lub zgorszenia” (Rz 14,10.13).
Dlaczego należy okazywać miłość bliźniemu, nie osądzać go i nie potępiać?
Czy istnieje biblijne i racjonalne uzasadnienie tego polecenia?
Historia

opisana w Ewangelii św. Jana na początku 8. rozdziału, zawiera odpowiedź na powyższe pytanie, w szczególności zawierają je słowa Pana Jezusa: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem”.
Czytamy w dzisiejszej ewangelii, że uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Jezusa kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Jej wina była oczywista. Przykazanie mówi: „Nie cudzołóż!”. Kara przewidziana przez prawo Mojżeszowe za cudzołóstwo była surowa i niesprawiedliwa. Surowiej karana była
kobieta, aniżeli mężczyzna, oczywiście wtedy, kiedy jej cudzołóstwo było
przez nią zaplanowane. Uczeni w Piśmie i faryzeusze, przypomnieli Jezusowi
karę przewidzianą w prawie Mojżeszowym – ukamienowanie. Jednak kary
ukamienowania nie egzekwowano już w czasach Jezusa z całą surowością.
Sytuacja opisana przez ewangelistę Jana była kłopotliwa, kłopotliwa była
dla cudzołożnej kobiety i dla Jezusa. Dlatego oskarżycielom wydawało się, że
są górą, i że wreszcie zatriumfują nad Nauczycielem z Galilei. Ale rychło okazało się, że oskarżyciele stali się także oskarżonymi.
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Dla przeciwników Jezusa, faryzeuszów i uczonych w Piśmie, każda sytuacja była dobra, dzięki której można by było wykazać Jezusowi sprzeczność
między Jego nauką a prawem Mojżesza, lub między nauką Jezusa a Jego postępowaniem. Gdyby Jezus na pytanie oskarżycieli cudzołożnej kobiety: „Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz?”, odpowiedział, że nie należy winnej cudzołóstwa kamienować, to wtedy oskarżono by
Jezusa, że sprzeciwia się prawu Mojżeszowemu, gdyby zaś powiedział, że należy ją ukamienować, to wtedy zarzucono by Jezusowi, że nie postępuje zgodnie ze swoją nauką, według której należy okazywać litość bliźniemu.
Pan Jezus nic nie odpowiedział na pytanie faryzeuszów i uczonych w Piśmie. Ewangelista pisze, że Jezus milczał, że schylił się i pisał palcem na piasku. Ale milczenie Jezusa było odpowiedzią. Jezus przez swoje milczenie nie
tylko dał czas faryzeuszom i uczonym w Piśmie do zastanowienia się nad ich
własnym pytaniem, ale dał im sygnał, że nie uda się im wciągnąć Go w rozmowę, która jest nieszczera, w której nie będzie chodziło o prawdę ani o rozstrzygnięcie postawionego dylematu, ale o oskarżenie, nie tyle kobiety cudzołożnej, ale samego Jezusa.
Metoda zastosowana przez uczonych w Piśmie, nadal jest stosowana.
Współcześni rabini zarzucają Jezusowi niezgodność Jego nauki z Mojżeszowym prawem i niespójność Jego ewangelii z Jego postępowaniem. Dlatego
odrzucają Jezusa.
Świat, który nienawidzi Jezusa, podejmuje próby Jego ośmieszenia i tych,
którzy są Jego uczniami. To prawda, że nie zawsze wyznawcy Jezusa i Kościół
postępują w duchu Jezusowej ewangelii. Wysuwane są więc liczne oskarżenia,
przy czym oskarżyciele nie patrzą na siebie, nie dostrzegają swoich błędów,
czasem karygodnego postępowania. Ale każda sytuacja jest dobra, aby poniżyć Chrystusa i Jego Kościół. I tak będzie zawsze. Symeon, sędziwy starzec,
trzymając w świątyni na rękach swoich Dziecię narodzone z Marii, powiedział:
„Oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu,
i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą” (Łk 1,34).
Powiedzieliśmy, że wymowną „odpowiedzią” było Jezusowe milczenie.
Gdy jednak faryzeusze nie przestawali pytać Jezusa o zdanie na temat kary dla
cudzołożnej kobiety, usłyszeli słowa: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”.
Czy podniósł ktoś kamień? Czy rzucił nim w cudzołożną kobietę? Nikt.
Ewangelista pisze, że oskarżyciele, jeden za drugim, zaczęli opuszczać miejsce,
na które do Jezusa przyprowadzili kobietę. Nie byli od niej lepsi. Być może, że
ją podglądali, co było zakazane.
Czy jest ktoś bez grzechu?
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Apostoł Paweł pisze: „Wszyscy zgrzeszyli” (Rz 3,23). Nikt z nas nie jest bez
winy wobec świętego Boga. Nikt też nie może powiedzieć, że absolutnie wypełnia wszystkie przykazania, dotyczące naszego stosunku do drugiego człowieka. Dlatego Pan Jezus mówił: „Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, i nie
potępiajcie, a nie będziecie potępieni, odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia” (Łk 6,37) oraz: „Czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku
swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu: Pozwól, że wyjmę
źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim? Obłudniku, wyjmij najpierw
belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego”
(Mt 7,3-5).
Prawda o człowieku jest bolesna. Ona zawsze musi pobudzić do refleksji,
zanim zaczniemy oskarżać bliźniego. Nikt nie jest bez grzechu. „Kamień” rzucony w bliźniego, powinien być najpierw rzucony przez nas samych w naszą
stronę. Sama myśl o bezgrzeszności jest grzeszna. I nawet na chwilę nie wolno
nam zapomnieć, że potrzebujemy zmiłowania i przebaczenia Bożego
Ale historię o cudzołożnej kobiecie można zrozumieć nieopatrznie. Czy
milczenie Jezusa jest zgodą na lekceważenie Bożych przykazań? Nie jest ono
zgodą na grzech. Nie jest zgodą na cudzołóstwo pod każdą postacią. Nie jest
zgodą na wolne związki. Nie jest zgodą Jezusa na różnego rodzaju dewiacje
seksualne. Nie jest zgodą na gwałty i molestowanie dzieci. Nie jest zgodą na
moralną nieczystość.
Pan Jezus nie potępił cudzołożnej kobiety, wszak dostatecznie została już
poniżona przez swoich oskarżycieli, co nie znaczy, że uznał jej występek za
moralnie obojętny. Kiedy odeszli wszyscy jej oskarżyciele, Jezus powiedział do
kobiety przyłapanej na cudzołóstwie: „Kobieto! Gdzież są ci, co cię oskarżali?
Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała: Nikt, Panie! Wtedy rzekł Jezus: I Ja
cię nie potępiam: Idź i odtąd już nie grzesz”.

Pan Jezus okazał kobiecie miłosierdzie. I powinna była ona wyciągnąć z okazanego jej miłosierdzia wniosek. Dlatego Pan Jezus powiedział do niej: „Idź
i odtąd już nie grzesz”. Widocznie Jezus wiedział, że owa kobieta przy nadarzającej się okazji zdradzała swojego męża. Powinna się więc nawrócić i rozpocząć
nowe życie. Z tego płynie dla nas nauka: nie brnijmy w coraz to nowe grzechy, ale
walczmy z grzechem oraz nie potępiajmy bliźniego, lecz piętnujmy grzech.
„Wszyscyśmy wpadli w grzechu niewolę,
Opłakujemy swoją niedolę;
O, raczże sprawić z grzechów powstanie:
Królu, nasz Panie! Królu, nasz Panie!” (ŚE 420,3).
Amen.
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Wszechmogący Panie Boże, obrońco wszystkich, którzy Tobie ufają! Błagamy
Cię, okaż nam miłosierdzie swoje, abyśmy korzystając z dóbr doczesnych,
dzięki Twojemu prowadzeniu nie utracili wiecznej szczęśliwości. Wysłuchaj
nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.
„Jak jeleń pragnie wód płynących,
Tak dusza moja pragnie ciebie, Boże!
Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego.
Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga?
Łzy moje są mi chlebem we dnie i w nocy,
Gdy mówią do mnie co dzień: Gdzie jest Bóg twój?
Wspominam to z wielkim rozrzewnieniem,
Jak chodziłem w tłumie, pielgrzymując do domu Bożego
Wśród głosów radości i dziękczynienia tłumu świętującego.
Czemu rozpaczasz, duszo moja,
I czemu drżysz we mnie?
Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić go będę:
On jest zbawieniem moim i Bogiem moim!”
(Ps 42,2-6)
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Hasło tygodnia
„Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar”. (Ef 2,8)

Bóg dokonuje wyboru
„I rzekł Pan do Abrama: Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca
swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem.
I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę;
i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan”. (1 Mż 12,1-4a)

Spośród

wielkich mężów Starego Testamentu, zapewne najlepiej znana jest
nam postać patriarchy Abrahama. Pamiętamy wiele szczegółów z życia tego
wielkiego sługi Bożego. Ta niezwykle barwna postać, już w naszym dzieciństwie nakreślona przed naszymi oczyma, towarzyszy nam stale w życiu. Dlaczego tak jest? Czy Abraham to wielki wódz, bohater, mąż stanu, od którego
czynów i decyzji zależała historia ludzkości?
Abraham znalazł się na kartach historii biblijnej nie dzięki swoim niezwykłym czynom, lecz jedynie z woli Bożej. Wszechmogący powołał go na protoplastę narodu izraelskiego, a on okazał się godnym powołania. Czy warto jednak Abrahamowi poświęcić tyle czasu i uwagi jak zamierzamy? Abraham należy już przecież do historii i jest ojcem narodu izraelskiego, do którego my według ciała nie należymy. Czy nasze zainteresowanie osobą Abrahama nie mija
się więc z celem naszych poszukiwań głębi wiary, która przecież nie buduje się
na nikim innym, jak tylko na Chrystusie Jezusie?
Apostoł Paweł nazwał Abrahama ojcem wszystkich wierzących. Jeśli Wielki
Apostoł nazwał Abrahama ojcem wszystkich wierzących, to niewątpliwie dlatego, że Bóg powołując Abrahama, powiedział do niego: „Będę ci błogosławił,
i uczynię sławnym imię twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem”. To jest
obietnica dla wierzących i nie tylko wierzących na wszystkie wieki. Dlatego
Nowy Testament poświęca protoplaście Izraela wiele miejsca. Ten wielki mąż
Boży, chociaż nie pozbawiony wad, zarówno dla ludu izraelskiego, jak i dla
nas, ludu Bożego, odkupionego krwią Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, jest
przykładem posłuszeństwa Bogu, prawdziwej wiary i gotowości poświęcenia
wszystkiego Wszechmogącemu. Warto bliżej przyjrzeć się Abrahamowi, pójść
razem z nim po drogach obiecanej mu Ziemi, usiąść w jego namiocie, wyjść
razem z nim pod gwiaździste niebo, towarzyszyć mu na jego „krzyżowej”
drodze do ziemi Moria.
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Historia samoobjawienia się Boga człowiekowi posiada początek w Haranie.
Ślady obecności Stworzyciela w świecie po upadku człowieka coraz bardziej
się zacierały. Człowiek po tych śladach nie umiał poznać Boga. Poznanie Boga
oparte na żywej społeczności z Bogiem, zastąpione zostało ludzkimi domysłami na temat tego, co nie jest materialne lecz duchowe. Coraz większa ciemność ogarniała rodzaj ludzki, bowiem Bóg postanowił milczeć. Jedynie sporadycznie interweniował w życie ludzi.
Bóg jednak przerwał milczenie. Stało się to ponad trzy tysiące lat temu.
W Haranie mieszkał wówczas człowiek imieniem Abram, któremu Bóg później
zmienił imię na Abraham. Do Abrama w Haranie Wszechmogący przemówił:
„Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca swego do ziemi, którą
ci wskażę”.
Trzy wydarzenia w dziejach zbawienia są najważniejsze, a mianowicie:
wcielenie Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, zawarcie przymierza synajskiego
przez Boga z ludem izraelskim oraz odezwanie się Boga do Abrama. Bez powołania Abrahama nie byłoby przymierza synajskiego i krzyża Golgoty. Przerwanie milczenia przez Boga, powołanie Abrahama zmierzało ku tym wydarzeniom. Boży głos: „Wyjdź z ziemi swojej” zapoczątkował nową erę, historię
objawienia i zbawienia.
Jest w Starym Testamencie pewna tradycja, która prawie milczy o przymierzu synajskim, za to zdecydowanie podkreśla ważność powołania Abrahama i zawarcia z nim przymierza przez Boga, bowiem bez powołania Abrahama nie byłoby historii Izraela.
Bardzo ważne jest więc to wydarzenie, opisane w Biblii, że był w Haranie
człowiek imieniem Abram, w życie którego wkroczył Bóg! Można je przyrównać do brzasku dnia, lub wyjazdu pociągu z długiego, ciemnego tunelu. To, co
było przed powołaniem Abrahama, było błądzeniem w ciemnościach, szukaniem drogi podczas gęstej mgły. Z chwilą odezwania się Boga do Abrahama w
mrokach świata zamigotało światło, wytyczona została droga marszu dla całej
ludzkości. Przed prawie czterema tysiącami lat w Haranie rozpoczęła się realizować historia zbawienia. Światło, które wtedy zamigotało świeci również i
nam zwielokrotnioną mocą dzięki dalszemu objawieniu i przemawianiu Boga
poprzez proroków, głównie Jezusa Chrystusa (Hbr 1,1).
Mgłą tajemnicy zasłonięte jest życie Abrahama przed objawieniem mu się
Boga. Wiemy jedynie, że był człowiekiem bogatym. Jego rodzina pochodziła
z Ur Chaldejskiego. Ale co skłoniło jego ród do opuszczenia rodzinnego miasta? Czy chodziło jedynie o znalezienie nowych pastwisk dla licznego stada
owiec? A może jakiś wewnętrzny niepokój spowodował, że rodzina Abrahama
szukała dla siebie nowej ojczyzny? Może Abraham poszukiwał dla siebie nowej możliwości wyrazu swojej osobowości i sądził, że znajdzie ją wśród obcych?
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Pytania można mnożyć. Pozostajemy tu jednak jedynie w kręgu domysłów.
Jedno jest pewne – to Pan Bóg znalazł Abrahama na jego drodze życia. Bóg
jeśli zechce zawsze znajdzie człowieka. Ludzkie poszukiwania Boga są daremnym wysiłkiem, błądzeniem po bezdrożach, szukaniem w ciemności. Jeśli Pan
Bóg nie da się człowiekowi znaleźć, człowiek nigdy Boga nie znajdzie. Może
człowiek dostrzec ślady Jego obecności w świecie, jednakże sam Bóg pozostanie ukryty. Dotknięcie Wszechmocnego otwiera uszy i serca na głos i światło
Wszechmocnego, Pana stworzenia. Pan Bóg to czyni, ale nieraz ludzie są głusi
na słowa Boże i nieczuli na dotknięcie ręki Bożej.
Bóg dokonuje wyboru. Z całą pewnością Abraham nie zasłużył na Boży
wybór. Biblia nie ukrywa wad protoplasty narodu izraelskiego. Bóg dokonując
wyboru, sam rozpoczął dzieło kształtowania wiary i życia Abrahama. Boży
wybór nie kończy procesu przemiany osobowości i charakteru człowieka, lecz
go rozpoczyna. Jak garncarz bierze do ręki bezkształtną masę gliny i z niej
formuje użyteczne naczynie, tak Bóg w swej mądrości kształtuje człowieka.
Wszechmogący, powołując Abrahama, zamierzał dopiero uczynić z niego ojca
wiary i podjął trud kształtowania tych wszystkich, którzy jak Abraham są gotowi odpowiedzieć Bogu posłuszeństwem.
Spoglądając na początek drogi Abrahama z Bogiem, świadomi również naszego powołania w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu, nie możemy nigdy zapomnieć, że to dzięki Bożej decyzji jesteśmy Jego umiłowanymi
dziećmi. Słowa Pana Jezusa skierowane do uczniów: „Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem” (J 15, 16a), pozostają na wieki aktualne. Niezależnie
od naszych etycznych kwalifikacji, Bóg w Jezusie Chrystusie powołuje nas,
obdarza swoim błogosławieństwem i ubogaca darami zbawienia. Jeśli nawet
na chwilę o tym zapomnimy, sprzeniewierzamy się naszemu świętemu powołaniu. Człowiek jest raczej skłonny w sobie upatrywać początek odnowy, przeto musi on nieustannie żyć w przeświadczeniu, że to Bóg jest przyczyną zbawienia, że On powołuje i sprawia w nas chęć do nowego życia.
Wszechmogący Bóg w sposób absolutnie wolny, jako suwerenny Pan stworzenia, powołuje nas, przetwarza, w Jezusie Chrystusie, swoim Synu, czyni
nowymi stworzeniami, wciela w nowy lud, który ma za pasterza jedynie
Chrystusa Jezusa, a my za przykładem Abrahama, ojca wierzących, oczekujemy wypełnienia obietnic i nowej ziemi. Wszystko jest z Boga, nawet myśli nasze o Nim i o naszym powołaniu.

Wielkie

i święte jest nasze chrześcijańskie powołanie. Apostoł Paweł błogosławi za nie Boga. „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym
błogosławieństwem niebios; w nim bowiem wybrał nas przed założeniem
świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości prze226
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znaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej” (Ef 1,3-5).
Pamiętajmy o naszym powołaniu, błogosławmy Boga, prowadźmy święte
i nienaganne życie, uczmy się od Abrahama i naśladujmy Chrystusa! Ojciec
Kościoła, Augustyn powiedział: „«Jeśli kto chce iść za Mną, niech zaprze się
samego siebie, weźmie krzyż swój i Mnie naśladuje». Twarde wydaje się i trudne to, co Pan nakazał: Jeśli kto chce iść za Nim, winien się zaprzeć samego
siebie. Lecz nie jest to trudne ani twarde, skoro nakazuje Ten, który wspomaga
i sam sprawia to, co nakazuje”.
„Za Panem naszym pójdźmy wraz,
Swe serca Mu oddajmy;
Nie trwóżmy się i w doli złej
Odważnie przy Nim trwajmy.
Bo kto przy Panu wiernie trwa,
Pan temu wieniec życia da” (ŚE 764,5). Amen.

Miłosierny Panie, wszechmogący Boże! Dopomóż nam przez Ducha Świętego
wykonywać jedynie to, co jest dobre i sprawiedliwe. Spraw, abyśmy dzięki
Twojej pomocy żyli według upodobania Twojego i na chwałę Twojego imienia.
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje
i króluje na wieki wieków. Amen.
„Zaiste, dobry jest Bóg dla tego, kto prawy,
Dla tych, którzy są czystego serca.
Co do mnie ‒ omal nie potknęły się nogi moje,
Omal nie pośliznęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałym,
Widząc pomyślność bezbożnych.
Szydzą i mówią przewrotnie, wyniośle przechwalają się grabieżą.
Przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, a język ich pełza po ziemi.
Dlatego lud mój zwraca się do nich i nagannego nic w nich nie znajduje.
Bo przecież jam zawsze z tobą; Tyś ujął prawą rękę moją.
Prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały.
Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie ciebie?
I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania!
Chociaż ciało i serce moje zamiera,
To jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki”.
(Ps 73,1-3.8-10.23-26)
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6. NIEDZIELA PO ŚWIĘCIE TRÓJCY BOŻEJ
Hasło tygodnia:
„Tak mówi Pan, który cię stworzył: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem ‒ moim jesteś”. (Iz 43,1)

Ochrzczeni w śmierć Chrystusa
„Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego
zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest
w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę
Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego
śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania, wiedząc
to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało
zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi; kto bowiem umarł,
uwolniony jest od grzechu. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że
też z nim żyć będziemy, wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie
umiera, śmierć nad nim już nie panuje. Umarłszy bowiem, dla grzechu raz na
zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”.
(Rz 6,3-11)

Słowo Boże przeznaczone na 6. niedzielę po Trójcy Świętej, nakazuje nam myśleć o początku naszej drogi z Chrystusem. Ścieżka, wiodąca do zbawienia jest
z Boga. Kto sądzi, że dzięki własnej decyzji znalazł się obok Chrystusa i z Nim
podąża przez życie ku wiecznemu odpocznieniu (zob. Hbr 4,9), ten nie rozumie biblijnej prawdy, że usprawiedliwienie z łaski, pojednanie z Bogiem przez
krzyż Chrystusa, wyklucza nie tylko jakąkolwiek myśl o zasłudze, lecz także
możliwość znalezienia Boga wyłącznie dzięki własnemu wysiłkowi.
Na naszej drodze do zbawienia staje Bóg i z Niego bierze początek wszystko, co zbawienne. Tak było – jak słyszeliśmy tydzień temu – w wypadku
Abrahama, którego Bóg wybrał i uczynił go ojcem narodu izraelskiego. Nie
Piotr ani inni uczniowie wybrali Jezusa za swojego Nauczyciela i Przewodnika, lecz Pan ich powołał i postawił na drodze, która z Nim i w Nim prowadzi
do Królestwa Bożego. Pan Jezus powiedział: „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).
Chrystus stanął niegdyś na naszej drodze życia i przez chrzest przyjął nas
do społeczności dzieci Bożych. A więc czy jesteśmy chrzczeni jako dzieci, czy
też jako dorośli, to zawsze chrzest jest znakiem zbawiennej woli Bożej wobec
nas. Został on ustanowiony przez samego Chrystusa, kiedy po swoim zmartwychwstaniu powiedział: „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody,
chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać
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wszystkiego, co wam przykazałem” (Mt 28, 19.20). Ewangelista Marek podaje
nieco inne brzmienie słów Jezusa: „Idąc na cały świat, głoście ewangelię
wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16,15.16). Jeśli apostoł Mateusz
akcentuje misyjny nakaz Mistrza, to ewangelista Marek ponadto wskazuje na
zbawcze znaczenie chrztu, jeśli z nim przez całe życie związana jest wiara.
Dlatego F. Melanchton w „Wyznaniu augsburskim” pisze: „Kościoły nasze uczą,
że sakramenty są ustanowione nie tylko znakami rozpoznawczymi wśród ludzi, lecz raczej znakami i świadectwami woli Bożej wobec nas, aby pokrzepiały i utwierdzały wiarę tych, co przystępują do sakramentów”.
Chrzest związany jest z wiarą, a wiara z chrztem. Oznacza to, że droga rozpoczęta w chrzcie musi być drogą wiary, kroczeniem z Chrystusem. Chociaż
ważność chrztu nie zależy od wiary, to jednak jego zbawcza skuteczność powiązana jest z woli Chrystusa z chrztem. Dary położone przed nami w chrzcie
uchwycić można jedynie przez wiarę w Chrystusa. Boże obietnice związane
z chrztem w imię Chrystusa i dary zbawienia są wówczas naszą własnością,
jeśli trwamy w wierze. Utrata wiary jest równoznaczna z utratą zbawczych
darów krzyża Chrystusowego i obietnicy zawartej w chrzcie.

Zależność chrztu w imię Jezusa Chrystusa i drogi wiary, nieustannego zmagania się z grzechem, który oddala nas od Boga i niszczy dzieło pojednania
z Bogiem, ukazuje apostoł Paweł w Liście do Rzymian (6,3-9): „Czyż nie wiecie,
że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy
ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my
nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz
stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało
unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi; kto bowiem umarł,
uwolniony jest od grzechu. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że
też z nim żyć będziemy. Wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie
umiera, śmierć nad nim już nie panuje”.
Słowa apostoła Pawła wymagają wyjaśnienia. Apostoł pragnął udowodnić,
że jesteśmy wolni od mocy grzechu. Według apostoła Pawła powszechna
w Kościele praktyka chrztu stwarzała doskonałą okazję do tego, aby wykazać,
że po śmierci Jezusa wierzący w moc Chrystusowego krzyża uwolniony jest
od grzechu.
Z pewnością niektóre wypowiedzi znajdujące się w naszej lekcji apostolskiej nawiązują do przed-Pawłowych formuł chrzestnych. Mogą one prowadzić do przekonania, że chrzest jest chrześcijańską kopią popularnych w czasach apostolskich chrztów w greckich misteriach. Apostoł Paweł – uczony
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w Piśmie – jest zdecydowanym przeciwnikiem myślenia na wzór starożytnych
mistagogów. Paweł myśli historycznie. Chrzest jest wydarzeniem historycznym i ma też związek z historycznym, zbawczym wydarzeniem krzyża na
Golgocie. Apostoł Paweł pojmuje chrzest jako udział wierzących w śmierci
Jezusa. Celem jego jest udział w zmartwychwstaniu Jezusa. Chrzest więc nakierowuje nasze myśli ku ostatecznemu spełnieniu obietnic Bożych.
Według apostoła Pawła nie tylko zostaliśmy ochrzczeni w śmierć Jezusa,
lecz również zostaliśmy z Chrystusem pogrzebani, tzn. na ochrzczonych dokonały się najdalej idące konsekwencje śmierci Jezusa Chrystusa – śmierć dla
grzechu. Chrzest jest czymś dokonanym w życiu chrześcijanina. Zmartwychwstanie zaś jest przed wierzącymi. Apostoł Paweł – pisząc o zmartwychwstaniu – nie używa czasu teraźniejszego, lecz przyszłego. Paweł świadomie używa różnych czasów. Chrzest nie daje udziału w zmartwychwstaniu, nie upoważnia do entuzjastycznej antycypacji w przychodzącym zbawieniu, daje
udział w śmierci Jezusa. Chrzest nie jest też automatycznym zmartwychwstaniem ze śmierci grzechu. Chrzest jest początkiem nowego życia i zadaniem:
„byśmy już nadal nie służyli grzechowi”. Chrzest prowadzi ku zmartwychwstaniu.

Słowa apostoła Pawła z 6. rozdziału Listu do Rzymian nie rozstrzygają współczesnego sporu, czy należy chrzcić wyłącznie dorosłych, czy też można chrzcić
niemowlęta. Apostoł Paweł pisze jedynie o znaczeniu chrztu w życiu wierzącego chrześcijanina. Nie rozstrzyga również tego sporu opowiadanie o chrzcie
dworzanina królowej etiopskiej. Opowiadanie posiada charakter jednostkowy,
dotyczy konkretnej, historycznej sytuacji, zaistniałej na drodze z Jerozolimy do
Gazy.
Słowa apostoła Pawła z jednej strony są wyjaśnieniem tajemnicy chrztu,
tajemnicy naszego wpisania nas w misterium paschalne, w tajemnicę śmierci
i zmartwychwstania Chrystusa, z drugiej strony są mocnym wezwaniem nas,
jako ochrzczonych w imię Jezusa Chrystusa, do codziennego trudu odnowy
życia: „byśmy już nadal nie służyli grzechowi”.
Człowiek jest sługą grzechu, a kto jest sługą grzechu, nad tym panuje
grzech i śmierć, bowiem wraz z grzechem na świat – jak pisze apostoł Paweł –
przyszła śmierć (Rz 5,12nn). Z własnego doświadczenia wiemy, że jeśli ulegliśmy jakiejś pokusie i na skutek niej popełniliśmy grzech, to wówczas w nim
brniemy i coraz głębiej zanurzamy się w jego brudzie i ulegamy jego mocy.
Św. Jakub pisze: „Każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go
pociągają i nęcą; potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech
dojrzeje, rodzi śmierć” (Jk 1,14.15).
Ale człowiek ochrzczony i trwający w wierze zostaje uwolniony od grzechu, otrzymuje wsparcie do walki z grzechem i w Chrystusie przezwycięża
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swoje namiętności, swoją pychę, samolubstwo itp. Jako ochrzczeni w imię naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, powinniśmy stale wspominać sobie
nasz chrzest, chociaż wówczas byliśmy niemowlętami, wspominać obietnicę
z nim związaną: „Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony”. A wspominając
obietnice Boże nad nami wypowiedziane, zechciejmy też pamiętać, że chrzest
jest zadaniem postawionym przed nami przez naszego Zbawiciela, że jest nieustannym poszukiwaniem w wierze Chrystusa i nieustannym zmaganiem się
z samym sobą, z własnymi słabościami i grzechami. Ochrzczeni jesteśmy
w śmierć Jezusa, a więc naznaczeni śmiercią, wyrażającą się w codziennym
umieraniu grzechowi. Jako ochrzczeni toczymy z pomocą Chrystusa bój o odnowienie życia na wzór i podobieństwo zmartwychwstałego Chrystusa, nad
którym śmierć już nie panowała.
„O Ojcze, Synu, Duchu Święty,
Ochrzczony jestem w imię Twe,
Do rzeszy sług Twych zaliczony,
Do ludu, co się świętym zwie.
Krynicą łaski dla mnie jest
Ten odrodzenia mego Chrzest.
Ty Swym dziecięciem i dziedzicem
Uznałeś mnie, o Boże mój!
Plon, Chryste, śmierci Twej mym działem
I dla mnieś znosił krwawy znój!
Tyś, Duchu Święty, we mnie żyć
I mą pociechą przyrzekł być” (ŚE 393,1.2). Amen.

Wszechmogący

Boże, źródło łaski i miłości! Prosimy Cię, wejrzyj na nas łaskawie, którzy przez chrzest święty staliśmy się Twoimi dziećmi. Spraw, abyśmy dzięki prowadzeniu Twojego Ducha, codziennie umierali naszym grzechom i odradzali się na podobieństwo Twojego Syna, który z Tobą i z Duchem
Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
„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 ścieżkach moich.
Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim,
A Ty, Panie, już znasz je całe.
Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu
I kładziesz na mnie rękę swoją.
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Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza,
Zbyt wzniosła, bym ją pojął.
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 139,1-12)
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Hasło tygodnia
„Tak już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga”. (Ef 2,19)

Dajcie im jeść!
„Potem Jezus poszedł na drugą stronę Jeziora Galilejskiego, zwanego Tyberiadzkim. I udało się za Nim dużo ludzi, bo widzieli znaki uzdrowienia chorych.
Wtedy Jezus wstąpił na stok i usiadł z uczniami swoimi. A zbliżała się Pascha,
święto żydowskie. Jezus zaś, ogarnąwszy wzrokiem liczny tłum, powiedział do
Filipa: Gdzie kupimy chleba, aby dać im jeść? Zapytał tak, aby wystawić go na
próbę, sam bowiem wiedział, co należy uczynić. Odpowiedział Mu Filip: Za
dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy mógł dostać tylko kawałek.
Wtedy jeden z uczniów, Andrzej, brat Szymona, powiedział Jezusowi: Jest tu
chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie rybki. Ale cóż to jest dla
takiego tłumu? Wówczas Jezus powiedział: Każcie usiąść ludziom! A było tam
dużo trawy i usiadło pięć tysięcy mężczyzn. Jezus zaś wziął chleby, zmówił
dziękczynienie i rozdał siedzącym. Podobnie uczynił z rybkami, a każdy wziął,
ile zechciał. Gdy się wszyscy nasycili, powiedział do uczniów: Pozbierajcie pozostałe ułomki, aby nic się nie zmarnowało. I zebrali dwanaście koszów ułomków, jakie pozostały po spożyciu pięciu chlebów jęczmiennych. Tłum zobaczywszy w tym, co uczynił Jezus, znak, powiedział: Ten jest tym prawdziwym
prorokiem, który miał przyjść na świat! Jezus poznawszy, że zamierzają przyjść,
porwać Go i obwołać królem, samotnie udał się na górę”. (J 6,1-15)

Ludzkość w XXI wieku ma do rozwiązania kilka problemów na wielu płaszczyznach lokalnych, ale także na poziomie globalnym. Wiele z nich jest natury
politycznej, inne zaś natury gospodarczej i zdrowotnej. Prędzej czy później
wyjdziemy z kryzysu finansowego, ale pomimo tego pozostaną nadal pewne
zadania do rozwiązania. Wielu ludziom kryzys energetyczny spędza sen z powiek. Nie można też bagatelizować wydarzeń, które zagrażają pokojowi. Nieustannie myślimy o globalnym ociepleniu i skutkach, które ono wywołuje,
a także o chorobach, a nawet pandemiach.
Od wielu dziesiątek lat, a może też wieków, do rozwiązania jest problem
wyżywienia ludzkości na Ziemi. Można żyć bez benzyny oraz innych źródeł
energii, ale nie można żyć bez chleba. Wyżywienie całej ludzkości jest bardzo
trudnym zadaniem, nie ze względu na to, że Ziemia nie może już wyżywić
ciągle wzrastającej na niektórych terenach ludności, ale że brakuje woli rozwiązania problemu, brak sprawnie funkcjonującego, powszechnie uznawanego systemu podziału dóbr wytwarzanych przez ludzi.
Dlaczego o tym mówimy? Nie dlatego, aby cały problem uprościć i powiedzieć, że problem wyżywienia świata – mając na uwadze słowa ewangelii –
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leży wyłącznie w rękach Chrystusa. Wszelkie życie jest darem Bożym, a obfitość chleba zależy od błogosławieństwa Bożego, to jednak rozwiązanie problemu wyżywienia należy do nas i jest w naszych rękach. W ewangelii 7. niedzieli po Świętej Trójcy znajduje się przesłanie, które każdy powinien wziąć
sobie do serca.

Chrystusowi nie są obojętne ludzkie sprawy. Dzisiejsza ewangelia mówi nam
o Jezusie, który troszczy się o wszystkie potrzeby człowieka, zarówno duchowe, jak i cielesne. Jezus nie szczędził sił w zwiastowaniu ewangelii, radosnej
wieści o łaskawym Bogu, przebaczającym grzesznikom winy. I czynił to z takim przekonaniem i z taką mocą, że wokół Niego gromadziły się tłumy i szły
one za Nim, aby nie uronić nic z tego, co miał do przekazania. Ale Pan dostrzegał też potrzeby ciała.
Pan Bóg zna nasze potrzeby. Z rąk Wszechmocnego otrzymujemy zarówno
dary duchowe, jak i codzienny chleb, o który się modlimy. Mamy możliwość
słuchania słowa Bożego. Każdy też może w każdej chwili otworzyć Biblię, czytać ją i zastanawiać się nad jej poselstwem. Przez jej słowo Duch Święty
wzmacnia naszą wiarę i nadzieję, pociesza nas w utrapieniu i doświadczeniu.
Chrystus przychodzi do nas z pokrzepieniem w zwiastowanej ewangelii i Wieczerzy Świętej, w czasie której rozlega się Jego słowo: „Kto spożywa ciało moje
i pije moją krew, ma życie”.
Czy nie mamy wszystkiego, co jest nam potrzebne do życia cielesnego?
Dzięki Bożemu błogosławieństwu na naszych stołach mamy chleb powszedni.
Czy nam go brakuje? Czasem mamy go tyle, że nie potrafimy docenić jego
wartości. Ale na wstępie powiedzieliśmy, że współcześnie trzeba rozwiązać
bardzo ważny problem: wyżywienie ludzkości. Miliony ludzi w różnych częściach Ziemi nie ma chleba, aby nim nakarmić głodne dzieci. Wielu ludzi pyta,
jak w naszej ewangelii: „Skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść?”. Wielu pyta:
Za co kupimy chleb?
Za taką sytuację nie możemy winić Boga. Bóg sprawia, że jest czas siejby
i czas żniwa, że pada deszcz i świeci Słońce. Bóg daje moc życia. Cud rozmnożenia chleba ciągle się powtarza. Rozwiązanie problemu wyżywienia ludzkości leży w naszej gestii. Nie możemy tego problemu nie dostrzegać i na wezwanie do jego rozwiązania odpowiedzieć, jak jedna z królowych francuskich,
kiedy jej powiedziano, że paryżanie nie mają chleba, powiedziała: „Niech więc
jedzą ciastka”.
Przyjrzyjmy się dokładnie dzisiejszej ewangelii. Nasz Pan, Jezus Chrystus
był gotowy przyjść z pomocą zgromadzonemu ludowi i nakarmić zebranych.
Najpierw jednak zapytał jednego ze swoich uczniów: „Skąd kupimy chleba,
aby mieli co jeść?”. Widząc bezradność swoich uczniów, powiedział do nich:
„Każcie ludziom usiąść”. Następnie wziął chleby, które posiadał pewien chło234
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piec, zaczął je łamać i dawać uczniom, a ci zaś dawali zgromadzonemu ludowi.
Pan Bóg daje wszystkim ludziom chleb, chociaż w różny sposób. Ale Bóg
daje też wszystkim ludziom ręce, jednym, aby chleba z ręki Boga nie zatrzymywali tylko dla siebie, lecz użyczali go innym, drugim zaś daje ręce, aby go
z dziękczynieniem przyjmowali od bliźnich.
Uczeń Chrystusa nie może czekać, musi sam z pomocą Pana zaradzić biedzie.
Ciągle nierozwiązany jest problem sprawiedliwego podziału dóbr materialnych, tym samym również chleba. Są ludzie, którzy zdążyli w swoim życiu
wiele nagromadzić. Są ludzie, którzy żyją w niewyobrażalnym dostatku. Są
ludzie, którzy nie wiedzą, na co wydawać swoje pieniądze. Ale są też ludzie,
którzy nie mają nawet okruchów ze stołów bogaczy. Historia o bogaczu i Łazarzu – opowiedziana przez Jezusa – nieustannie się powtarza.
Nie możemy tylko z dziękczynieniem przyjmować chleba, o który się codziennie modlimy. Nie możemy jedynie przyjmować do wiadomości, że
gdzieś tam żyją ludzie, którzy nie mają swojego powszedniego chleba. Abyśmy nie byli podobni do bogacza z przypowieści Jezusa, niechaj przynajmniej
okruchy ze stołów naszych padają w ręce potrzebujących „Łazarzy”.
Jak to uczynić?
W Izraelu istniał stary zwyczaj, dzięki któremu biedak mógł mieć przynajmniej skromny chleb na swoim stole. Żniwiarzom nie wolno było się odwracać i podnosić kłosów, które przypadkiem upadały na ziemię. Dzięki temu
– jak o tym opowiada Księga Rut – Noemi i Rut, prababka króla Dawida, miały
swój chleb powszedni. Prawo izraelskie nakazywało także, aby nie zbierano w
winnicach wszystkich dojrzałych owoców, lecz pozostawiano część dla ludzi
biednych. Pamiętam czasy powojenne, kiedy panowała bieda, ludzie po żniwach w powiecie rybnickim i pszczyńskim wychodzili na pola i zbierali pozostawione kłosy. Nikt ich z tych pól nie wypędzał.
Ale czasy się zmieniły. O powojennej biedzie niewielu już pamięta. Mamy
chleb powszedni. Bóg nam go daje. Czy tylko dla nas? Daje go nam, abyśmy
mieli serca i ręce otwarte dla tych, którzy cierpią głód, bo chleba nie mają.
W parafii, w której pracowałem przez wiele lat, za aprobatą rady parafialnej
przy wyjściu z kościoła znajdowała się skrzynka, nad którą widniał napis:
„Chleb dla świata”. Czy jeszcze gdzieś są takie skrzynki? Wciągu roku wiele
nazbierałoby się grosza w naszych kościołach, aby nakarmić ludzi.
W związku z naszą ewangelią musimy zwrócić jeszcze uwagę na jedno niepokojące zjawisko, występujące głównie w bogatych społecznościach. Nie możemy go przemilczeć, a to za względu na słowa Jezusa: „Pozbierajcie pozostałe
okruchy, aby nic się nie zmarnowało”. Są ludzie, którzy nie mają co jeść i są
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ludzie, którzy wyrzucają jedzenie do śmietników. Słowa Jezusa: „Pozbierajcie
pozostałe okruchy, aby nic nie przepadło” powinny nas zaniepokoić. Słowa te
są wezwaniem do walki z marnotrawstwem, nie tylko w skali globalnej, ale
także na naszych podwórkach. Kupujmy więc tylko tyle, ile zużyjemy, jeśli nie
zużyjemy, to dzielmy się. Starajmy się też działać wychowawczo. Uczmy nasze dzieci dzielić się z innymi. Mówmy im przy każdej okazji, że jedzenia nie
należy marnować, że są na świecie dzieci, które nie mają chleba.

Oto myśli, które rodzą się, kiedy wsłuchujemy się w słowa ewangelii 7. niedzieli po Świętej Trójcy. Może ktoś powie, że to przyziemne myśli. To prawda.
Ale to myśli ważne, skoro nie obca była naszemu Zbawicielowi troska o chleb
powszedni dla tych, których umiłował. Uczmy się, że jedynym źródłem dobra
– wszystkich dóbr, jakie by one nie były, a zwłaszcza tych, które człowieka
czynią dobrym i które uczynią go szczęśliwym – jest Bóg. Od Niego dobra
spływają na człowieka i w ten sposób stają się dlań dostępne. Amen.

Boże i Ojcze Pana naszego, Jezusa Chrystusa! Z wdzięcznością przychodzimy
przed Twoje oblicze i dziękujemy Ci za wysłuchanie modlitwy naszej, którą do
Ciebie zanosimy: „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Dajesz
chleb powszedni sprawiedliwym i niesprawiedliwym. Twoja opatrzność czuwa nad dobrymi i złymi, pragniesz bowiem, aby wszyscy poznali Twoją dobroć, nawrócili się i zostali zbawieni. Boże łaskawy, wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen.
„Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry,
Albowiem łaska jego trwa na wieki!
Niech mówią odkupieni przez Pana,
Ci, których wyzwolił z ręki nieprzyjaciela,
Których zebrał z ziem, ze wschodu i zachodu, z północy i południa!
Błądzili po pustyni, po pustkowiu,
Nie znajdując drogi do miasta zamieszkałego.
Byli głodni i spragnieni, dusza w nich omdlewała.
Wołali do Pana w niedoli swej, a On wybawił ich z utrapienia.
Poprowadził ich drogą prostą, aby mogli dojść do miasta zamieszkałego.
Niechaj wysławiają Pana za łaskę jego
I za jego cuda dla synów ludzkich,
Napoił bowiem duszę pragnącego,
A duszę głodnego napełnił dobrem!”
(Ps 107,1-9)
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Hasło tygodnia
„Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda”. (Ef 5,8.9)

Zaprzeć się samego siebie
„A usiadłszy naprzeciwko skarbnicy, przypatrywał się, jak lud wrzucał pieniądze do skarbnicy i jak wielu bogaczy dużo wrzucało. Przyszła też jedna uboga
wdowa i wrzuciła dwie drobne monety, to jest tyle, co jeden grosz. I przywoławszy uczniów swoich rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa
wrzuciła więcej do skarbnicy niż wszyscy, którzy wrzucali. Bo wszyscy wrzucali
z tego, co im zbywało, ale ta ze swego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie”. (Mk 12,41-44)

Słowa dzisiejszej ewangelii prowadzą nas do jerozolimskiej świątyni i kierują
nasze oczy w stronę skarbnicy, do której pobożni Żydzi wrzucali pieniądze na
utrzymanie jerozolimskiego miejsca kultu.
Stary Testament często mówi o ofiarności na rzecz świątyni. Ofiarność jest
bardzo ważną rzeczą, tak ważną, że nawet Pan Jezus zwrócił na nią uwagę.
Uważał także za stosowne na temat ofiarności wypowiedzieć swoje zdanie.
A jeśli Kościół chce, aby w 8. niedzielę po Trójcy Bożej czytano i zastanawiano
się nad ewangelią o wdowie, która włożyła do skarbnicy dwie drobne monety,
to nie ze względu na samą ofiarność, ale względu na motyw, którym kierowała się owa biedna wdowa.
Kiedy Pan Jezus po raz pierwszy powiedział

uczniom o pojmaniu i o swojej
śmierci, wezwał ich wtedy do naśladowania: „Jeśli kto chce pójść za mną,
niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną. Bo
kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla
mnie, odnajdzie je. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat
pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za
duszę swoją?” (Mt 16, 24-26). Czy wdowa, której zachowanie obserwował Jezus te słowa słyszała? Raczej nie, bowiem skierowane były one pod Cezareą
Filipowną do uczniów. Jednak w jej czynie, a więc ofiarowaniu jednego grosza,
dostrzec można to, o czym Pan Jezus mówi w słowach: „Kto chce pójść za
mną, niech się zaprze samego siebie”.
Pan Jezus zobaczywszy, że uboga wdowa wrzuciła do świątynnej skarbnicy
dwa małe pieniążki, a więc tyle co jeden grosz, przywołał do siebie uczniów
swoich i powiedział im: „Zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej do skarbnicy niż wszyscy, którzy wrzucali. Bo wszyscy wrzucali z te-
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go, co im zbywało, ale ta ze swego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, całe
swoje utrzymanie”.
Wielu bogaczy przychodziło i wrzucało wiele pieniędzy. Ale czy było
w tym coś szczególnego? Wdowa wrzuciła niewiele, a właściwie bardzo mało.
Ale ona wrzuciła całe swoje utrzymanie, a więc wszystko, co posiadała, mówiąc obrazowo, wrzuciła swój chleb, całe swoje pożywienie. Wrzucając dwa
ostanie pieniążki, pozostała bez środków do życia. Tym samym złożyła największą ofiarę.
Tradycja rabinistyczna zna pewną historię, która jest ilustracją zdarzenia
opisanego przez ewangelistę Marka. Brzmi ona następująco: „Pewnego razu
niewiasta przyniosła garść mąki. Kapłan odpowiedział lekceważąco: Zobaczcie
jak mało przynoszą! Jakże to użyć na pokarm lub na ofiarę? Kapłan jednak
miał senne widzenie: Nie gardź nią, przyrównać ją można do takiej, która oddała swoje życie” (Lev. rabba 3, 107a).
Wdowa z ewangelii mogła oddać całe swoje utrzymanie dlatego, że – mówiąc słowami Pana Jezusa – zaparła się sama siebie. Wlokąc za sobą ciężki
krzyż swojego wdowieństwa i ubóstwa, postanowiła cały jego ciężar wziąć na
siebie. I chociaż prawdopodobnie – jak już powiedzieliśmy – nie znała słów
Jezusa: „Kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie”, to jednak
w życiu swoim bez wezwania umiała się zaprzeć sama siebie.
Kto z nas potrafi to uczynić tak, jak uczyniła to biedna wdowa, o której mówi ewangelia?
Ile jest pośród nas ludzi, którzy nie umieją się zaprzeć samych siebie! Ile jest
takich ludzi, którzy własne „ja” i własne życie miłują ponad wszystko! Ileż jest
takich, którzy swoje racje, swoją chorobliwą dumę i wybujałe ambicje tak miłują i strzegą, że nie umieją się zaprzeć samych siebie i dostrzec potrzeby i racje
innych ludzi! Ile jest takich ludzi, którzy tak miłują swoje mienie, dobra i pieniądze, że z powodu umiłowania pieniędzy potrafią się upodlić, zaprzedać
grzechowi. W 1. liście do Tymoteusza czytamy: „Ci, którzy chcą być bogaci,
wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem
wszelkiego zła jest miłość pieniędzy; niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi
wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia” (1 Tm 6,9.10). O jak często
człowiek przestaje być człowiekiem, kiedy chodzi o pieniądze!
Pan Jezus wskazując swoim uczniom na wdowę, która oddała całe swoje
utrzymanie, chciał pokazać, co to znaczy zaprzeć się samego siebie. Zaprzeć
się samego siebie znaczy swoje życie złożyć w ręce Boga i oczekiwać na Jego
pomoc. Tak uczyniła wdowa. Po wrzuceniu dwóch małych pieniążków do
skarbnicy, mogła liczyć tylko na pomoc Boga i miłość bliźnich.
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Polegać na Bogu, w Nim upatrywać pomoc, w Nim pokładać nadzieję – to
rzadkie zjawisko. My polegamy głównie na sobie. Nieustannie myślimy o naszych możliwościach. Wydaje nam się, że jesteśmy dostatecznie przedsiębiorczy, sprytni, tak bardzo zdolni, że poradzimy sobie w każdej sytuacji.
Czasem jednak Bóg chce zgiąć nasze kolana, złamać naszą dumę, pewność
siebie i umiłowanie samego siebie. Czyni to nie dlatego, aby pokazać nam swoją wyższość i moc, ale poniżając nas, ma na uwadze nasze zbawienie. Chce,
abyśmy dostrzegli nasze słabości, zaparli się samych siebie i nieustannie patrzyli na Tego, który powiedział : „Kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie”. Chce, abyśmy wsłuchali się w Jego słowo i naśladowali Go.
Niełatwą jest rzeczą zaprzeć się samego siebie. Zapewne niełatwo to było
również uczynić wdowie. Ale musimy się zaprzeć samych siebie, bowiem bez
tego niemożliwe jest naśladowanie Chrystusa. Chrystus jest dla nas przykładem doskonałego wyrzeczenia się swoich racji, zaparcia się samego siebie,
umiłowania bliźnich. Chrystus „wziął na się wszystko, aby pokazać, jak bardzo nas kocha. Sam wszystko zapłacił; sam niósł przekleństwo grzechu, które
my nieść mieliśmy […]. Przez tę potworność [krzyża] musiał Syn Boży przejść,
aby się naprawdę do nas zbliżyć. To wszystko musiało się stać, abyśmy mogli
zobaczyć Boga i siebie samych: Boga, z jego Miłością, i nas z naszą bezbożnością” (Emil Bruner).
Chrystus był w postaci Bożej, ale poniżył samego siebie, stał się człowiekiem, którego sponiewierano i do krzyża przybito, aby nas wydobyć z naszego
upadku i postawić na drodze, która wiedzie do zbawienia. Na tej drodze musimy codziennie umierać grzechowi, wyrzucać ze swojego serca pychę i miłość
samych siebie, wyrzekać się wszystkiego, co nas od Boga oddala, a szukać tego, co nas do Niego przybliża. Krocząc tą drogą, nie możemy stwarzać pozorów. Nasze gesty i deklaracje mogą zmylić bliźnich, ale nie zwiodą Boga. Bogacze, którzy wiele dawali mogli zwieść postronnych obserwatorów, ale nie
Jezusa. Jezus dostrzegł i docenił prawdziwe oddanie się Bogu wdowy, która
oddała całe swoje utrzymanie.

Czas naszego życia jest darowanym nam czasem łaski. Póki on twa, zechciejmy wejść w siebie, przemyśleć nasze dotychczasowe życie, podjąć wysiłek
poznania naszej grzeszności, a naśladując Jezusa, dążmy do odnowienia życia
na chwałę Bogu. Jeśli to szczerze uczynimy, wówczas każdy następny dzień
będzie dalszym krokiem ku pełnemu zespoleniu z Bogiem i naszym Ojcem.
„Chrystus, Pasterz doskonały, nie pożądał własnej chwały,
Ale chwały Ojca Swego i człowieka upadłego.
Za nas życie swe położył, by, kto umarł, przezeń ożył.
Duszo, drogo odkupiona, bądźże Panu poświęcona!
Wielbij wieczną miłość Jego, grzech gładzący świata tego.
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Przybij swe do krzyża złości, odtąd żyj w świątobliwości” (ŚE 161,4.6).
Amen.

Wszechmogący

i łaskawy Boże! Dziękujemy Ci, że pozwalasz nam głosić
zbawienną ewangelię o krzyżu umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa.
Prosimy Cię, daj nam nabożne serca i spraw, abyśmy w ukrzyżowanym Zbawicielu naszym zawsze widzieli Twoje ojcowskie serce. Wysłuchaj nas dla Jezusa
Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
„Wielki jest Pan i godny wielkiej chwały
W mieście Boga naszego, na swej górze świętej.
Pięknie wzniesiona jest rozkosz całej ziemi,
Cośmy usłyszeli, tośmy zobaczyli
W mieście Pana Zastępów, w mieście Boga naszego;
Bóg je utwierdzi na wieki.
Rozważamy, Boże, łaskę twoją
We wnętrzu świątyni twojej.
Jak imię twoje, Boże,
Tak i chwała twoja sięga krańców ziemi;
Prawica twoja pełna jest sprawiedliwości.
Pójdźcie synowie, słuchajcie mnie!
Nauczę was bojaźni Pańskiej!
Jakim ma być człowiek, który kocha życie,
Lubi oglądać dobre dni?...
Strzeż języka swego od zła,
A warg swoich od słów obłudnych!
Odwróć się od zła i czyń dobrze,
Szukaj pokoju i ubiegaj się oń!”
(Ps 48,2.3a.9-15)
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Hasło tygodnia
„Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego
więcej będzie się wymagać”. (Łk 12,48)

Czas oczekiwania czasem działania
„Jest tak, jak z człowiekiem, który odjeżdżając, przywołał swoje sługi i przekazał
im swój majątek. I dał jednemu pięć talentów, a drugiemu dwa, a trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. A ten, który wziął pięć talentów, niezwłocznie puścił je w obieg i zyskał dalsze pięć. Podobnie uczynił ten,
który wziął dwa i zyskał dalsze dwa. A ten, który wziął jeden, odszedł, wykopał
dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego. A po długim czasie powrócił pan
owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. I przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów, przyniósł dalsze pięć talentów i powiedział: Panie! Powierzyłeś mi pięć
talentów. Oto dalsze pięć talentów zyskałem. I powiedział do niego jego pan:
Dobrze, sługo dobry i wierny! Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości twego pana. Potem przyszedł ten, który otrzymał dwa talenty, i powiedział: Panie! Dwa talenty mi powierzyłeś, oto dalsze dwa talenty
zyskałem. I powiedział do niego jego pan: Dobrze, sługo dobry i wierny! Nad
tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości twego pana. Na
końcu przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i powiedział: Panie! Wiedziałem o tobie, że jesteś twardym człowiekiem, że żniesz, gdzieś nie siał, i zbierasz,
gdzieś nie rozsypywał. Bałem się, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto
masz, co twoje. A odpowiadając, pan jego powiedział mu: Sługo zły i leniwy.
Wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem, i zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym, co moje
z zyskiem. Dlatego weźcie od niego ten talent i dajcie temu, który ma dziesięć
talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto
nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. (Mt 25,14-30)

Podobieństwo o talentach przekazane zostało przez bardzo wczesną tradycję
w dwóch, nieco różniących się od siebie wersjach, a mianowicie Mateuszowej
i Łukaszowej. Różnią się one od siebie kilkoma szczegółami, dlatego niektórzy
sądzą, że Pan Jezus powiedział swoim uczniom dwa różne podobieństwa
o talentach. Jest to mało prawdopodobne. Zbawiciel nasz zapewne powiedział
jedno podobieństwo, lecz ewangeliści – jak zresztą często czynili z innymi wypowiedziami Nauczyciela – odmiennie zaadaptowali jedną przypowieść o talentach. Wpływ na sposób adaptacji różnych wypowiedzi Jezusa miały okoliczności życia Kościołów, do których ewangelie zostały skierowane. Pozwala
nam to na zapytanie o kontekst Mateuszowej wersji przypowieści o talentach.
Podobieństwo o talentach w Ewangelii św. Mateusza umieszczone zostało
pośród innych podobieństw, które wyraźnie zwracają uwagę na czasy przy241
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szłe, eschatologiczne, czas powtórnego przyjścia Pana Jezusa, na czas rozrachunku i sądu ostatecznego. Eschatologiczny kontekst determinuje rozumienie
podobieństwa o talentach, a tym samym pozwala nam na sformułowane jego
podstawowej myśli następująco: Czas oczekiwania na przyjście Chrystusa jest
czasem działania.

W Nowym Testamencie słowa zapowiadające przyjście Chrystusa powiązane
są zazwyczaj z wezwaniem do czujności i przygotowania się na spotkanie z Panem. „Niech biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Wy zaś bądźcie
podobni do ludzi oczekujących pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy
powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owi słudzy, których pan,
gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole, i przystąpiwszy, będzie im usługiwał. Czy
przyjdzie o drugiej, czy o trzeciej straży, a zastanie ich tak, błogosławieni oni!”
(Łk 12,35-38).
W czasach apostolskich wielu chrześcijan było przekonanych, że czas oczekiwania to czas bezczynności. Sądzono, że działanie i aktywność przeszkadzają czujności. Podobieństwo o dziesięciu pannach, które znajduje się w Ewangelii
św. Mateusza w sąsiedztwie przypowieści o talentach, mogło prowadzić do
takiego przekonania.
Podobne zjawisko spotykamy także w innych okresach dziejów chrześcijańskiego Kościoła. Bezczynnością, chociaż przeplataną modlitwą, charakteryzowały się niektóre środowiska chrześcijańskie także po czasach apostolskich.
Czasem bezczynność, brak aktywności właściwej dla człowieka, przybierała
postać pobożnego ascetyzmu na pustyni lub za murami klasztorów.
Ale nie trzeba zaglądać za mury klasztorów. Wielu chrześcijan idzie przez
życie, ograniczając swoją aktywność do pracy zawodowej, a swoje religijne,
chrześcijańskie życie jedynie do wysłuchania kazania w niedzielę lub święto.
Słowo Boże jest przeciwne wszelkiego rodzaju bezczynności i to nie tylko
w sferze życia społecznego, bowiem apostoł Paweł powiedział: „Kto nie chce
pracować, niechaj też nie je” (2 Tes 3,10), ale również w sferze życia religijnego.
To chce nam powiedzieć Chrystus poprzez przypowieść o talentach. Czas
oczekiwania – to czas działania.

Człowiek z przypowieści

Jezusa odjechał, ale sługom pozostawił swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa a trzeciemu jeden talent. Nie
czytamy, aby ów człowiek nakazał sługom swoim pomnażanie otrzymanych
talentów. Jezus nic na ten temat nie powiedział. Czy to milczenie coś mówi?
Wydaje się, że Jezus chciał przez to powiedzieć, że działanie i pomnażanie
otrzymanych darów jest samo przez się zrozumiałe i nie wymaga nakazu. Dary Boże, które człowiek otrzymuje, nie mogą być ukryte, ale pomnażane. Pan
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z przypowieści Jezusa pochwalił tych, którzy pomnożyli otrzymane talenty,
zganił zaś, a nawet ukarał tego sługę, który zakopał w ziemi otrzymany talent.
Co symbolizują owe talenty z przypowieści Jezusa? Talenty, a więc pieniądze, które pan pozostawił swoim sługom, nie symbolizują przeróżnych ludzkich talentów, zdolności, jak np. talentu pisarskiego, poetyckiego, malarskiego,
muzycznego, aktorskiego, organizacyjnego, zawodowego itp. W pewnym sensie są to dary przyrodzone. Można je też nabyć lub rozwinąć przez wytrwałe
ćwiczenia i naukę. Talenty, o których Jezus mówi w przypowieści, są darami,
które człowiek otrzymuje z ręki Bożej. Chociaż te talenty, które wymieniliśmy
powyżej, też należy poświęcić chwale Boga i ku dobru bliźniemu, to jednak
przede wszystkim należy pomnażać dary, które swe źródło mają wyłącznie
w Bogu.
Apostoł Paweł wylicza szereg darów Bożych, które są owocem działania
Ducha Bożego w człowieku, darów łaski Bożej. Nie można ich nabyć nigdzie,
jak tylko u Boga. Człowiek otrzymuje je w wielkiej obfitości. Ma nam to uzmysłowić porównanie przez Pana Jezusa darów Bożych do talentów. W czasach
Jezusa, na terenie cesarstwa rzymskiego, aby zarobić jeden talent, robotnik
musiał pracować codziennie przez około trzydzieści lat.
Wśród tych darów Bożych, które wylicza Wielki Apostoł, są: wiara, dar
mądrości, wiedzy, proroctwa, rozróżniania duchów itp. Obok tych wylicza
także na innym miejscu, a mianowicie w Liście do Galacjan: miłość, radość, cierpliwość, pokój, dobroć, łagodność. Nikt nie posiada wszystkich darów. Bóg
rozdziela je suwerennie. Słudzy z przypowieści Pana Jezusa Chrystusa otrzymali talenty zgodnie z uznaniem ich pana. Dary Boże są rozdzielone między
lud Boży, aby służyły całemu ludowi Bożemu (por 1 Kor 12,1 – 14,40).

Wielu

ludziom wydaje się, że wiele darów, charyzmatów Ducha Świętego,
które wylicza apostoł Paweł w 1. liście do Koryntian, dawno już wygasło. Duch
Boży działa suwerennie i nie można twierdzić, że już nie występują. To przeczyłoby suwerenności Boga. One są, ale bardzo często ukryte. Mogą też przybierać nowe kształty. Należy je wydobyć z ukrycia na światło dzienne i służyć
nimi w Kościele.
Pośród darów Bożych najwspanialszy jest dar wiary. Wbrew pozorom wcale nie jest to dar powszechny, ale najbardziej pożądany. Może on być dany
wszystkim, jeśli tylko wszyscy za nim zatęsknią. Do powszechnych darów
Bożych zaliczyć możemy miłość. Kto go posiada, ten kroczy doskonałą drogą.
Apostoł Paweł pisał do Koryntian: „Gorliwie starajcie się o większe dary łaski;
a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub
cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania, i znał wszystkie
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tajemnice, i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry
przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym” (1 Kor 12,31 – 13,1.2).
Czy świadomi jesteśmy tego, że otrzymujemy dary Boże, aby nimi usługiwać? Co z nimi czynimy? Czy nie ukryliśmy ich głęboko na dnie serca? Jeśli
tak zrobiliśmy, to zostały one zakopane i marnują się. Czy pomnażamy naszą
wiarę i czy składamy świadectwo naszej ufności pokładanej w Jezusie Chrystusie? Czy wiara nasza jest czynna w miłości?
Nasz Reformator powiedział: „Dobra, które mamy od Boga, spływały z jednego na drugiego, aby stały się wspólne, aby każdy przywdział na siebie postać swego bliźniego, zachowując się tak, jak gdyby sam był na jego miejscu.
Dobra te spływały i spływają na nas z Jezusa Chrystusa, który naszą postać
przywdział na siebie, jakby to On był tym, czym my jesteśmy. A z nas spływają one na tych, którzy ich potrzebują, tak iż zarówno moją wiarę, jak i moją
sprawiedliwość powinienem położyć przed Bogiem dla zakrycia i przebłagania grzechów bliźniego”.
Wszelkiego rodzaju dary, które otrzymujemy z ręki Bożej, tylko wtedy się
pomnażają, kiedy usługujemy nimi naszym bliźnim. Wiara zachowana tylko
dla siebie, chociaż pogłębiona, nie owocuje ku zbawieniu naszych sióstr i braci.
Poprzez przypowieść o talentach Chrystus chce nas zachęcić, abyśmy bogactwo otrzymane w mocy Ducha Świętego dawali innym. A dając, sami też mogli otrzymywać inne dary, które dane zostały naszym bliźnim. Zechciejmy
więc usługiwać wiarą, miłością, poznaniem prawdy, mądrością itp. Każdy dar,
otrzymany z ręki Bożej, podarowany bliźniemu, powraca do nas pomnożony.
Gdybyśmy dzisiaj stanęli przed naszym Panem, to jakie usłyszelibyśmy
słowa? Czy usłyszelibyśmy: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Nad tym, co małe,
byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości twego pana”. A może zgoła
inne: „Weźcie od niego ten talent i dajcie temu, który ma dziesięć talentów.
Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma,
zostanie zabrane i to, co ma. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności
zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”? Kto używa darów łaski
Bożej dla chwały naszego Pana, ten powoduje mnożenie się darów łaski, służących ku zbawieni.
Czyńmy tak, jak śpiewamy!
„Pókim jest na ziemi, ja czynami swymi będę Ciebie czcił.
Pobłogosław Panie, me usiłowanie, Ty mi udziel sił,
Bym Twej łaski godny był i w tym życia utrudzeniu
Myślał o zbawieniu” (ŚE 883,5).
Amen.
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Przedwieczny Boże, Panie naszego życia! Rozbudź w nas ducha miłości i pokory w niesieniu pomocy cierpiącym i umierającym. Każde nasze słowo niechaj budzi pokój i przynosi uciszenie dla serc zaniepokojonych i zatrwożonych. Niechaj Twoje błogosławieństwo spocznie na każdej dobrej i sprawiedliwej sprawie. Amen.
Boże! Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam,
Ciebie pragnie dusza moja; tęskni do ciebie ciało moje,
Jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna.
Tak wyglądałem ciebie w świątyni,
By ujrzeć moc twoją i chwałę twoją,
Gdyż lepsza jest łaska twoja niż życie.
Wargi moje wysławiać cię będą.
Dusza moja nasyca się jakby szpikiem i tłuszczem,
A usta moje będą cię wielbić radosnymi wargami.
Wspominam cię na łożu moim,
Rozmyślam o tobie podczas straży nocnych,
Bo byłeś mi pomocą i weseliłem się w cieniu skrzydeł twoich.
Dusza moja przylgnęła do ciebie,
Prawica twoja podtrzymuje mnie”.
(Ps 63,2-4.6-9)
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10. NIEDZIELA PO ŚWIĘCIE TRÓJCY BOŻEJ NIEDZIELA IZRAELA
Hasło tygodnia
„Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który wybrał sobie na dziedzictwo”. (Ps 33,12)

Spraw, Panie, byśmy wrócili do Ciebie
„Wspomnij, Panie, na to, co się z nami stało! Spójrz i przypatrz się naszej zniewadze. Nasze dziedzictwo przypadło obcym, nasze domy cudzoziemcom. Staliśmy się sierotami, bez ojca, nasze matki są jakby wdowy. Naszą wodę pijemy za
pieniądze, musimy płacić za owoce drzew naszych. Jarzmo ciąży na karku,
omdlewamy, nie dają nam wytchnienia. Wyciągamy rękę do Egiptu, do Asyrii,
by się najeść do syta. Nasi ojcowie zgrzeszyli, nie ma ich, a my dźwigamy ich
winy. Niewolnicy nami rządzą, nie ma, kto by nas wyrwał z ich ręki. Swój chleb
zdobywamy z narażeniem własnego życia na cios miecza, który zagraża na pustyni. Nasza skóra rozpalona jak piec od gorączki głodowej. Kobiety gwałcono
na Syjonie, panny w miastach judzkich. Książęta wieszani byli ich rękami, nie
uszanowano powagi starszych. Młodzieńcy musieli nosić kamienie młyńskie,
a chłopcy potykali się pod ciężarem drew. Starcy zaniechali wysiadywania
w bramach, a młodzieńcy gry na instrumentach strunowych. Ustała radość naszego serca, nasz taniec zamienił się w pochód żałobny. Spadła korona z naszej
głowy, biada nam, bo zgrzeszyliśmy! Dlatego chore jest nasze serce, dlatego zaćmione są nasze oczy, z powodu góry Syjon, że jest spustoszona, że szakale po
niej biegają. Ale Ty, Panie, trwasz na wieki, twój tron z pokolenia w pokolenie.
Dlaczego chcesz na zawsze zapomnieć o nas, opuścić nas na tak długi czas?
Spraw, Panie, byśmy wrócili do ciebie, a wrócimy! Odnów nasze dni jak niegdyś! Czyżbyś już zupełnie nas odrzucił? Czy tak bardzo na nas się gniewasz?”
(Tr 5,1nn)

Wśród niedziel po Święcie Trójcy Bożej, dziesiąta niedziela zajmuje szczególne miejsce. Teksty biblijne czytane podczas nabożeństwa w tę niedzielę, nakazują myśleć o ludzie Bożym Starego Testamentu, o potomkach Jakuba, z których według ciała pochodził nasz Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus. Składają
one świadectwo o wzajemnym związku Boga z Izraelem i o zaangażowaniu się
Boga w historię narodu wybranego.
Tekst biblijne na 10. niedzielę po Świętej Trójcy mówią o wybraniu Izraela
na lud Pana i o tragicznych wydarzeniach w historii Izraela. Wśród nich znajduje się przepowiednia Chrystusa o zburzeniu Jerozolimy. Spełniła się ona
10 sierpnia 70 roku po Chrystusie. Wspominamy to wydarzenie każdego roku
właśnie w 10. niedzielę po Trójcy Świętej. Zburzenie Jerozolimy w 70 roku nie
było jedynym, tak tragicznym wydarzeniem w dziejach Izraela. Podobne miało
miejsce znacznie wcześniej, a mianowicie w 587 roku przed Chrystusem, czyli
za czasów proroka Jeremiasza i króla babilońskiego Nebukadnezara.
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Zanim jednak żołnierze króla babilońskiego zburzyli mury Jerozolimy, domy i świątynię w Jerozolimie, prorok Jeremiasz, stojąc w bramie miasta, przepowiedział te tak tragiczne chwile dla mieszkańców miasta Bożego: Chociaż
mówiłem do was nieprzerwanie i nieustannie, nie słuchaliście, i chociaż wołałem do was, nie odpowiadaliście, uczynię domowi temu, który jest nazwany
moim imieniem i na którym polegacie, oraz miejscu, które dałem wam i waszym ojcom, to, co uczyniłem z Sylo, i odrzucę was od mojego oblicza, jak odrzuciłem wszystkich waszych braci, cały ród Efraima” (Jr 7,13nn).

Tłem dla dzisiejszego tekstu biblijnego, pochodzącego Księgi trenów, są wydarzenia z 587 roku przed Chrystusem, a więc przepowiedziane przez proroka
Jeremiasza zburzenie Jerozolimy. Słowa autora przeczytanego trenu, bardzo
realistycznie opisują sytuację narodu izraelskiego po upadku Jerozolimy. Zapewne był on świadkiem tych wydarzeń. „Kobiety gwałcono na Syjonie, panny w miastach judzkich. Książęta wieszani byli ich rękami, nie uszanowano
powagi starszych. Młodzieńcy musieli nosić kamienie młyńskie, a chłopcy potykali się pod ciężarem drew”. Tak, lub podobnie można opisać każdą wojnę.
Młode pokolenie Polek i Polaków nie pamięta czasów II wojny światowej.
Ale starsze pokolenie Ślązaków, Mazurów, Kaszubów, mieszkańców niejednego miasta i wioski, pamiętają przemarsz wyzwoleńczej Armii Czerwonej.
Pozostawiała na po sobie zgliszcza, Ruiny, śmierć, nieszczęśliwe kobiety, osierocone dzieci itp. Zresztą nie tylko ona. Przeszłość z teraźniejszością łączy
strumień krwi, pasmo gwałtów i nieszczęścia.
Tam, gdzie toczy się wojna, także dziś nie jest inaczej. Pomimo istnienia
prawa międzynarodowego, przyjętego prze cywilizowane narody, w każdej
chwili może dziać się podobnie. Niejeden jeszcze dzisiaj, pamiętający okropności ostatniej wojny, ma koszmarne sny. Każda wojna jest złem. Dobrem jest
pokój, zgoda, współpraca między narodami. Nierozważnie działają ci, którzy
zaogniają sytuację, nienawidzą innych, podejrzewają sąsiadów o złe zamiary.
Pokój jest wartością, dlatego o pokój wszelkiego rodzaju należy się modlić. Pan
Jezus powiedział: „Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi nazwani będą” (Mt 5,9). Za pokój należy dziękować Bogu i cieszyć się nim.

Powróćmy do trenu wyśpiewanego na gruzach Jerozolimy, wszak jego autor
nie tylko wspomina nieszczęście, które spotkało naród izraelski, ale daje świadectwo refleksji nad narodową tragedią tych, którzy przeżyli jej okropności.
„Nasi ojcowie zgrzeszyli, nie ma ich, a my dźwigamy ich winy… Spadła korona z naszej głowy, biada nam, bo zgrzeszyliśmy!” Prorok Jeremiasza, zapowiadając upadek Jerozolimy, wskazywał na grzechy Jerozolimy. Nie słuchano
go. Słuchano fałszywych proroków, którzy wołali: „Pokój, pokój!” Dlatego
autor trenu wie, że los Jerozolimy, to dopust Boży. Nie jest więc tylko wynikiem zaborczości Babilończyków, ale ich zaborczość i brutalność z całą mocą
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ujawnił się nad narodem izraelskim, ponieważ Bóg dopuścił do tych okropności, o których słyszymy w trenie nad losem Jerozolimy, aby doszło do refleksji
nad życiem potomków Jakuba, aby nawrócili się ze swojej bałwochwalczej
i grzesznej drogi i żyli tak, jak Bóg tego pragnie. Czasem grzechy ludzi wymagają potężnego wstrząsu, aby się nawrócili, upamiętali i rozpoczęli żyć sprawiedliwie i w bojaźni bożej.
Jak głęboka była refleksja, przynajmniej autora trenu, świadczą jego słowa,
pełne żalu, skruchy i bólu: „Chore jest nasze serce, …zaćmione są nasze oczy,
z powodu góry Syjon, że jest spustoszona, że szakale po niej biegają”. Piękno
Syjony, piękno ziemi ojczystej, radość serca, błogosławieństwo życia rodzinnego, czas śpiewania pieśni syjońskich (zob. Ps 137) – to wszystko przeminęło.
Ale czy bezpowrotnie?
Nic nie kończy się bezpowrotnie tak, aby na gruzach rozwalającego się życia, na jakichkolwiek gruzach nie powstało coś nowego. Czasem musi się coś
rozsypać, zawalić, przeminąć, aby mogło powstać nowe. Nie dopuśćmy do
siebie myśli, że po pandemii, po upadku wielu przedsiębiorstw, zdewastowaniu gospodarki, ale też i duchowego i kulturalnego życia, już nic nie powstanie
nowego. Na pewno powstanie. Na pewno życie się odrodzi. Jakie będzie to, co
powstanie, od nas zależy, od naszej pracowitości, pomysłowości, przede
wszystkim od naszej wiary w Bożą pomoc i od błogosławieństwa naszego Boga, któremu trzeba zaufać. Wszystko trzeba naprawić, stworzyć nowe, natchnąć nowym duchem. Wszystko może być jeszcze piękniejsze od tego, co
przeminęło. Uczmy się od Izraela. Powstał z gruzów, przeżył okrutny holokaust, mimo tego żyje i może z nadzieją patrzeć w przyszłość.

Wydaje się, że autor trenu, siedząc na gruzach Jerozolimy, myślał podobnie
jak my w tej chwili myślimy. Świadczą o tym jego słowa: „Ty, Panie, trwasz na
wieki, twój tron z pokolenia w pokolenie”. Wszystko przemija, ale jest Bóg, ten
sam od wieków na wieki. On nie tylko jest wieczny, jest wieczną skałą, na której można budować nowe życie, nowe jutro, nowy, lepszy świat, świat bez wojen, świat zielony, kwitnący i tętniący życiem. Naszą pewność w to, może
umocnić słowo autora Listu do Hebrajczyków, który świadczy o naszym Panu, Jezusie Chrystusie: „Jezus Chrystus, wczoraj i dziś, ten sam i na wieki” (Hbr 13,
8) i słowa samego Chrystusa zmartwychwstałego: „Dana mi jest wszelka moc
na niebie i na ziemi… A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28,18n). Nie można więc inaczej zakończyć tego pocieszenia,
jak modlitwą, prośbą skierowaną do Boga, taką samą, z jaką autor trenu stał
przed Bogiem: „Spraw, Panie, byśmy wrócili do ciebie, a wrócimy! Odnów
nasze dni jak niegdyś!” Tak modlić powinien się każdy. Tak modlić się powinien cały Kościół na ziemi. Amen.
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Boże

i Ojcze, Panie nieba i ziemi! Dziękujemy Ci, że jesteśmy Twoim ludem
odkupionym krwią Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Prosimy Cię, daj nam
Ducha Świętego, abyśmy umieli wykorzystać Twoje łaskawe nawiedzenie i
uwielbiali Cię wraz z całym Kościołem na ziemi. Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen.
„Dlaczego nas, Boże, na zawsze odrzuciłeś?
Czemu sroży się gniew twój na owce pastwiska twojego?
Pamiętaj o gromadce swojej, którą dawno nabyłeś,
Wykupiłeś jako szczep dziedzictwa twego,
Pamiętaj o górze Syjon, na której mieszkasz!
Skieruj kroki swoje ku ruinom, które od dawna leżą:
Wróg wszystko spustoszył w świątyni!
Pomyśleli sobie: Zniszczmy ją od razu;
Spalmy w kraju wszystkie miejsca zgromadzeń Bożych.
Nie widzimy godeł naszych; już nie ma proroka,
A nikt pośród nas nie wie, jak długo?
Jak długo, Boże, wróg będzie urągał?
Czyż nieprzyjaciel wiecznie będzie bezcześcił twe imię?
Dlaczego cofasz rękę swoją,
A prawicę swoją chowasz w zanadrzu? Skończ!
Pomnij na przymierze,
Gdyż mroczne zaułki ziemi pełne są gwałtu.
Niechaj uciśniony nie odchodzi ze wstydem!
Ubogi i biedny niech wysławia imię twoje!”
(Ps 74,1-3.8-11.20.21)
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Hasło tygodnia
„Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje”. (1 P 5,5)

Zmiłuj się nade mną, Boże!
„Pan posłał Natana do Dawida, a ten, przyszedłszy do niego, powiedział: W pewnym mieście było dwóch mężów, jeden bogaty, a drugi ubogi. Bogaty miał
bardzo wiele owiec i bydła, ubogi zaś nie miał nic oprócz jednej małej owieczki,
którą nabył. I żywił ją, a ona wyrosła u niego razem z jego dziećmi. Z chleba jego jadała, z kubka jego piła, na łonie jego sypiała i była mu jak córka. Pewnego
razu przybył do męża bogatego podróżny. Żal mu było wziąć ze swoich owiec
czy ze swojego bydła, aby je przyrządzić dla podróżnego, który do niego przybył. Wziął więc owieczkę tego męża ubogiego, i ją przyrządził dla męża, który
do niego przybył. Wtedy Dawid wybuchnął wielkim gniewem na owego męża
i rzekł do Natana: Jako żyje Pan, że na śmierć zasługuje mąż, który tak postąpił.
Za owieczkę zapłaci w czwórnasób, dlatego że taką rzecz uczynił i że nie miał litości. Wtedy Natan rzekł do Dawida: Ty jesteś tym mężem. Tak mówi Pan, Bóg
Izraela: Ja cię namaściłem na króla nad Izraelem i Ja cię wyrwałem z ręki Saula.
Dałem ci dom twojego pana i żony twojego pana na twoje łono, dałem ci dom
Izraela i Judy, a jeśliby to było za mało, byłbym dodał ci jeszcze nadto. Dlaczego
więc wzgardziłeś słowem Pana, popełniając zło w oczach jego? Uriasza Chetejczyka zabiłeś mieczem, jego żonę wziąłeś sobie za żonę, jego zaś zabiłeś mieczem Ammonitów. Teraz już nie odstąpi miecz od twojego domu po wszystkie
czasy, dlatego że mną wzgardziłeś i wziąłeś żonę Uriasza Chetejczyka, aby była
twoją żoną. Wtedy rzekł Dawid do Natana: Zgrzeszyłem wobec Pana. Natan zaś
rzekł do Dawida: Pan również odpuścił twój grzech, nie umrzesz. Ponieważ
jednak czynem tym zbezcześciłeś Pana, przeto syn, który ci się urodził, musi
umrzeć. Potem Natan poszedł do swojego domu”. (2 Sm 12,1-10.13-15a)

Różną miarę stosuje się przy ocenie ludzi. W zależności od zastosowanej normy, ten sam człowiek może zostać uznany za wielkiego i godnego naśladowania, lub za nic nie znaczącego, szarego i niegodnego uwagi człowieka. O wielkości człowieka nie świadczą jedynie jego dokonania, budzące zachwyt, powodujące postęp w jakiejkolwiek dziedzinie życia, lecz również umiejętność
uznania swoich błędów i słabości, przyznania się do nich i szukania sposobu
ich przezwyciężenia.
Biblia uznaje króla Dawida za wielkiego człowieka. Dawid niewątpliwie był
bohaterem narodowym, twórcą królestwa Izraela i jako taki był prawzorem
Mesjasza, na którego oczekiwał naród wybrany. A jednak nie był to człowiek
czysty jak kryształ, bez wad i ludzkich ułomności. Pismo Święte nie ukrywa
ich, raczej ujawnia, gani i piętnuje. Biblijny obraz Dawida, to wizerunek rzeczywistego człowieka, a nie posągu lub wydumanego nadczłowieka, jakim
zaludniona została pseudoliteratura ostatnich dziesięcioleci. Dawid, to wielki
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charyzmatyczny wojownik o panowanie Boże w Izraelu, ale także wielki
grzesznik, umiejący jednak zawołać: „Zmiłuj się nade mną, Boże”.

Byłoby wielkim błędem sądzić, że przeczytana historia biblijna, mająca nam
służyć za podstawę rozważania, jest jedynie opowieścią o grzechu i pokucie
Dawida. Rozpoczyna się ona od słów: „Wtedy Pan posłał Natana do Dawida”,
a to oznaczy, że mówi ona o Bożej interwencji w życiu Dawida, o Bożym działaniu, mającym na celu doprowadzenie do upamiętania króla, który zapomniawszy, że jest wykonawcą woli Bożej w Izraelu i ramieniem Pana, pozwolił
się zniewolić swoim namiętnościom i pożądliwością oczu.
Zechciejmy przyjrzeć się Bożemu działaniu! Prorok Natan, posłany przez
Boga do Dawida, gdy znalazł się przed obliczem króla, nie rozpoczął swojej
misji od gniewnego przemówienia, wskazującego na winę i piętnującego
grzech, jakiego dopuścił się król, bo być może uniósł by się on wtedy gniewem,
zamknął swoje serce i stał się głuchym na napomnienie. Natan opowiedział
najpierw królowi przypowieść o bogaczu, który zabrał biednemu człowiekowi
jedyną owieczkę, którą miłował i na swoich rękach nosił. Przypowieść Natana
miała wywołać reakcję, taką jaka winna mieć miejsce, gdy władca słyszy
o niesprawiedliwości, jakiej dopuszczają się jego poddani. Dawid zareagował
prawidłowo. Usłyszawszy słowa Natana, powiedział: „Jako żyje Pan, że na
śmierć zasługuje mąż, który tak postąpił, i za owieczkę zapłaci w czwórnasób,
dlatego że taką rzecz uczynił i że nie miał litości”. A więc Dawid zapłonął
gniewem, gdy usłyszał o krzywdzie, jaką człowiek bogaty wyrządził biednemu. Sądził, że historia opowiedziana przez Natana jest prawdziwa, a nie jest
przypowieścią, mającą zobrazować inne wydarzenie, równie wywołujące oburzenie.
W związku z reakcją Dawida, nasuwa się pewna refleksja, prowadząca do
sformułowania wniosku, że zachowanie się Dawida jest typowe dla większości
ludzi. Często oburzamy się na zło i niesprawiedliwość, która się dzieje wokół
nas, a nie patrzymy na własne ręce i serce.
Krzywda ludzka budzi w nas współczucie i zdecydowanie potępiamy
krzywdzicieli. Skłonni jesteśmy wymierzyć im surową karę. Osądzając naszych bliźnich, zapominamy jednak o własnych grzechach, o przeze mnie wyrządzonej krzywdzie drugiemu człowiekowi i o bólu zadanym bliźniemu.
Skłonność do osądzania bliźniego piętnował Pan Jezus w słowach: „Czemu
widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albo
jak powiesz bratu swemu: Pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka
jest w oku twoim? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy
przejrzysz, aby wyjąc źdźbło z oka brata swego” (Mt 7,3-5).
Słowa proroka Natana wywołały w sercu króla Dawida właściwą reakcję.
Należało przeto następnie otworzyć Dawidowi oczy, aby zobaczył swój grzech.
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I Dawid został postawiony przez Natana wobec słowa Pana: „Ja cię namaściłem na króla nad Izraelem i Ja cię wyrwałem z ręki Saula. Dałem ci dom twojego pana i żony twojego Pana na twoje łono, dałem ci dom Izraela i Judy, a jeśli
by to było za mało, byłbym ci dodał jeszcze nadto".
Tyle Bożej dobroci zaznał Dawid w życiu swoim. Był królem w Izraelu, jemu
wszyscy byli posłuszni i jemu się kłaniali. Mógł mieć wszystko, lecz nie wolno
mu było brać czegokolwiek, do czego nie miał prawa nawet jako król, dopuszczając się niesprawiedliwości. Tyle razy siadał na sędziowskim tronie, wymierzając sprawiedliwość na podstawie przykazań Bożych, lecz sam zapomniał
o słowach Pana. Wiedział, co znaczą słowa: „Nie cudzołóż”, „Nie pożądaj żony bliźniego swego”, lecz chwila zapomnienia sprawiła, że zwyciężyła w nim
pożądliwość która zrodziła grzech, a którego skutki z łatwością dało się przewidzieć. Dawid, aby uchylić się od odpowiedzialności, spowodował śmierć
Uriasza Chetejeczyka, męża Batszeby, która oczywiście również nie była bez
winy. Stało się tak, jak Jakub pisze: „Każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą; potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi
grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć”(Jk 1,14.15).
Z historii upadku Dawida poznajemy czym jest grzech. Grzech nie jest jedynie jednostkowym przekroczeniem przykazania Bożego, konkretnym złem
i niesprawiedliwością, lecz brakiem bojaźni Bożej i czynnej w nas skłonności do
grzechu. „Wszyscy ludzie wydani na świat, w sposób naturalny, rodzą się
z grzechem, tj. bez bojaźni Bożej, bez ufności ku Bogu i ze złymi pożądaniami,
i ta ułomność, czyli przyrodzone skażenie prawdziwie jest grzechem, ściągającym wieczne potępienie i śmierć na tych, co się nie narodzą na nowo przez
chrzest i Ducha Świętego”. Człowiek popełniając grzech, zazwyczaj nigdy nie
poprzestaje na jednym. Grzechy łączą się w łańcuch, który coraz ciaśniej oplata
człowieka, że staje się martwym dla wiary i Boga.

Bóg interweniował w życie Dawida poprzez proroka Natana.
Dawid został postawiony wobec swojego grzechu, gdy Natan powiedział:
„Tyś jest tym mężem” oraz wobec słowa Bożego, poprzez które przypomniana
została mu dobroć Boża. Dawid usłyszał także Boży wyrok: „Oto Ja wzbudzę
zło w twoim własnym domu przeciwko tobie, na twoich oczach zabiorę ci twoje żony i dam, je innemu, i będzie z nimi obcował w blasku tego słońca. Ty
wprawdzie uczyniłeś to potajemnie; Ja jednak uczynię to wobec całego Izraela
i przy blasku słońca”. Bóg więc był mścicielem krzywdy wyrządzonej Uriaszowi. Kara musi być wymierzona, jeśli tak Bóg postanowi. I Bóg nie bierze
tego pod uwagę, że Dawid jest królem. Godność nie chroni przed Bożym gniewem. Dawid popełnił swój grzech w skrytości, zapowiedziana zaś przez Natana kara zostanie wymierzona jawnie. Komu wiele dano, od tego się wiele
żąda. Dawid nie mógł więc liczyć na pobłażliwość Bożą. Nikt nie może liczyć
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na pobłażliwość Boga. Nie może liczyć duchowny i zwykły słuchacz jego kazań z ławki kościelnej, przewodniczący partii i krytyk jego polityki, bogacz
i biedak, nauczyciel i uczeń.
Dawid obdarty ze swojej godności, stał przed Natanem, który znał jego
grzech i wolę Bożą. Chociaż przyodziany w szaty królewskie, był nędzarzem.
Blask złota przygasł, gdy obnażona została ciemność serca. Nie pozostało właściwie Dawidowi nic innego, jak przyznać się do grzechu, poddać się Bogu
i bez szemrania przyjąć Boże karanie. I Dawid przyznał się do winy. Nie próbował się usprawiedliwić ani też części swojej winy zrzucić na Batszebę. Wiedział, że jego grzech nie tylko jest plamą na jego królewskiej godności i sercu,
którą można by było zmazać przez poddanie się obrzędom oczyszczenia, nakazanym w prawie Mojżesza i naprawienie wyrządzonej krzywdy, ale także
obrazą Boga, Jego świętości i sprawiedliwości. Takie poznanie prowadzi do
wyznania: „Zgrzeszyłem wobec Pana”. Starohebrajska tradycja przypisuje
Dawidowi psalm 51 i widzi w nim modlitwę pokutną króla. Dawid poznając
swój grzech, ogarnięty bojaźnią, modlił się więc: „Zmiłuj się nade mną, Boże,
według łaski swojej […]. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie
z grzechu mego! Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest
przede mną” (Ps 51,3-5). Dawid też żywił w sercu swoim nadzieję, że zostanie
wysłuchany i Bóg w swojej łaskawości, nie będzie zbyt surowy, przebaczy winę i oczyści swojego sługę.
Do upamiętania doprowadziło Dawida poznanie grzechu i przypomnienie
mu dobroci Bożej, której doznawał przez całe życie. Apostoł Paweł pisze, że
dobroć Boża do upamiętania prowadzi (Rz 2,4). A ile my w życiu doznajemy
dobroci! Boża ręka nieustannie się otwiera. Ile codziennie Bóg przebacza nam
grzechów! Bóg dla zasługi krzyżowej swojego Syna nie pamięta nam naszych
win i nieprawości. Świadomi więc naszej grzeszności i dobroci Bożej za Dawidem powinniśmy zawołać: „Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej”.
Boża odpowiedź na nasze wołanie jest już nam dana. Odpowiedzią tą jest
Chrystus, Jego krew przelana na Golgocie. A krew Jezusa Chrystusa „oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny
jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości” (1 J 1,7b-9). Amen.

Panie

Boże łaski i wielkiego miłosierdzia! Wysławiamy Cię i wielbimy za
Twoją miłość okazaną nam w Chrystusie Jezusie. Prosimy Cię, ożyw nasze
serca Duchem swoim, abyśmy na nowo stworzeni w Twoim Synu obfitowali
w dobre uczynki. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym,
naszym Pocieszycielu. Amen.
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„Wywyższać cię będę, Boże mój, Królu,
I błogosławić imieniu twemu na wieki.
Co dzień błogosławić ci będą i wysławiać imię twoje na wieki.
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,
A wielkość jego jest niezgłębiona.
Pan podtrzymuje wszystkich upadających
I podnosi wszystkich zgnębionych.
Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich drogach swoich
I łaskawy we wszystkich dziełach swoich.
Bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywają, Wszystkim, którzy go wzywają szczerze. Spełnia życzenie tych, którzy się go boją,
A wołanie ich słyszy i wybawia ich.
Pan strzeże wszystkich, którzy go miłują,
Ale wszystkich bezbożnych wytraci.
Niech usta moje głoszą chwałę Pana
I niech wszelkie ciało błogosławi imię jego święte na wieki wieków!”
(Ps 145,1.2.14.17-2)
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Hasło tygodnia
„Trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnu tlejącego nie dogasi”. (Iz 42,3)

Spotkanie, które przeobraża
„A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom Pańskim,
przyszedł do arcykapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł,
jeśliby znalazł jakich zwolenników drogi Pańskiej, zarówno mężczyzn jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. I stało się w czasie drogi, że
gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba, a gdy padł na
ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł: Kto jesteś, Panie? A On: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz;
ale powstań i idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli oniemiali, głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie
widzieli. I podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział; wiodąc go tedy za rękę, zaprowadzili go do Damaszku. I przez trzy dni
nie widział i nie jadł, i nie pił”. (Dz 9,1-9)

Apostoł Paweł nigdzie w swoich listach nie opisał swojego spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem pod Damaszkiem, lecz wspomina jedynie, że Chrystus objawił mu się jako poronionemu płodowi (1 Kor 15, 8). Czasem jednak
czyni aluzje do swojego spotkania z Chrystusem. Wielki Apostoł pisze raczej o
następstwach przeżycia, które miało miejsce pod Damaszkiem.
Opis spotkania apostoła Pawła ze zmartwychwstałym i wywyższonym
Chrystusem zawdzięczamy św. Łukaszowi, autorowi Dziejów apostolskich.

Każde spotkanie z Chrystusem wnosi coś nowego, błogosławionego w życie
człowieka. Tak było również w życiu apostoła Pawła.
Przeżycia apostoła Pawła pod Damaszkiem pozostawiły w jego psychice
nie tylko głęboki ślad, ale całkowicie zmieniły jego życie. Paweł w swoim liście
do Kościołów w Galacji nie ukrywał, kim był przed spotkaniem z Chrystusem.
Pisze, że prześladował Kościoły Boże w Palestynie i czynił to z przekonania, że
wyznawcy Chrystusa zagrażają religii jego ojców. Jako uczony w Piśmie i należący do stronnictwa faryzeuszy, był gorliwym wyznawcą judaizmu, rozmiłowanym w prawie i tradycji ojców. Nienawidził wszystkiego, co nie było
związane z wiarą w jedynego Boga, który objawił się Abrahamowi. Nie tylko
brzydził się pogańskimi religiami, ale także z wrogością odnosił się do wyznawców Chrystusa, w szczególności do tych, którzy – jak Szczepan, pierwszy
męczennik za wiarę w Chrystusa – uznawali bezużyteczność prawa Mojżeszowego, tradycji ojców i krytycznie odnosili się do kultu sprawowanego
w jerozolimskiej świątyni. Co więc powiemy o Saulu-Pawle? Był nacjonalistą
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i pałał nienawiścią to ludzi, którzy nie podzielali jego poglądów. Tacy ciągle są
na świecie.
Kiedy wywyższony Chrystus stanął na drodze Saula-Pawła, kiedy jasność
Zmartwychwstałego powaliła go na ziemię, wszystko w jego życiu się zmieniło. Usłyszawszy słowa: „Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? […] Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz; ale powstań i idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić”, zrozumiał, że został zwyciężony, że daremne są wysiłki mające na celu zniszczenie Chrystusowego Kościoła, i że ewangelia głoszona przez wyznawców Jezusa Chrystusa jest prawdą, a więc należy się jej
podporządkować.
Jak bardzo głęboka i trwała była przemiana Pawła świadczy to, że z prześladowcy Chrystusa stał się nie tylko Jego gorliwym wyznawcą, ale także apostołem, który Jego ewangelię zaniósł na krańce imperium rzymskiego. Prawo,
które gorliwie studiował, uznał za jarzmo, które Chrystus Pan zrzuca z człowieka wierzącego, a całą dotychczasową drogę życia za bezużyteczne śmiecie.
Pisał bowiem: „Wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody
i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w nim, nie
mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi
z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, na podstawie wiary” (Flp 3,8.9).
Damasceńskie spotkanie Pawła z Chrystusem, uczyniło z niego gorliwego
i oddanego głosiciela krzyża. Jesteśmy przekonani, że prawdziwe są jego wyznania: „Nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą
ku zbawieniu każdego, kto wierzy” (Rz 1, 16) oraz „Uznałem za właściwe nic
innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego” (1 Kor 2,2). W swoim wywodzie na temat kazania o krzyżu, stanął naprzeciw Grekom, którzy naśmiewali się z krzyża, uważając kazanie o krzyżu za
głupstwo i naprzeciw Żydom, którzy gorszyli się z Ukrzyżowanego. Dla Pawła krzyż był znakiem ofiary Jezusa i darowanego nam zbawienia. Nie był znakiem żadnej innej śmierci, żadnej innej tragedii, jak tylko tej, która miała miejsce na Golgocie w Wielki Piątek. Apostoł Paweł nie bronił żadnego materialnego znaku, chociaż był on dla niego także ważny, lecz bronił kazania o krzyżu, które jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego wierzącego (zob. 1 Kor 1,24).

Gdybyśmy

zechcieli poszukać w historii Kościoła przykładów życia ludzi,
których głęboko zmieniło spotkanie z Chrystusem, to znaleźlibyśmy takich
przykładów bardzo dużo. Przypomnijmy sobie Augustyna, ojca Kościoła łacińskiego, wykształconego na greckiej filozofii. Pod wpływem głosu, który
usłyszał: „Weź i czytaj”, stał się chrześcijaninem z przekonania, a pod wpływem kazań biskupa Mediolanu, Ambrożego, został tak ukształtowany, że później, kiedy został wybrany na biskupa Hippony w Afryce, wiernie służył Ko256
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ściołowi i Chrystusowi. W swoich „Wyznaniach” napisał znamienne słowa: „Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu”.
Franciszek z Asyżu, w młodości lekkomyślny, poszukujący światowych uciech,
pod wpływem ewangelicznej historii o bogatym młodzieńcu, sprzedał wszystko co miał i rozdał całe mienie ubogim, a życie poświęcił Chrystusowi.
Luter szukał sprawiedliwości z uczynków, wynikających z prawa, umartwiał
swoje ciało w klasztornej celi, ale kiedy przeczytał słowa proroka Habakuka oraz
apostoła Pawła: „Sprawiedliwy z wiary żyć będzie”, całe swoje życie poświęcił
głoszeniu ewangelii łaski i chwały Bożej.

Żadne tragedie i szczególne wydarzenia w świecie polityki nie zmieniają
człowieka, a jeśli powodują jakąś zmianę, to jest to zmiana nietrwała, przemijająca, najczęściej nie uwrażliwiająca człowieka, nie przeobrażająca go tak, aby
pragnął tylko dobra. Przemienić człowieka, przeobrazić go może jedynie
Chrystus. Apostoł Paweł pisał do Koryntian: „Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko
to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa” (2 Kor 5,17.18).
Spotkanie z Chrystusem jest najważniejszym wydarzeniem w życiu człowieka. Chrystusa spotkać można wszędzie. Piotr, Jan i Jakub spotkali Jezusa
nad Jeziorem Galilejskim, kiedy płukali sieci po nieudanym połowie. Ewangelista Mateusz spotkał Chrystusa, kiedy wypełniał swoje obowiązki celnika.
Dwaj uczniowie spotkali martwychwstałego Chrystusa na drodze do Emaus.
Luter, chociaż był mnichem, łaskawego Boga spotkał dopiero w Chrystusie.
Chrystus przybliżył się do nas w chrzcie, dokonanym w Jego imieniu. Nasz
Pan idzie z nami przez życie, towarzyszy nam w różnych, ważnych chwilach,
czasem radosnych, jak konfirmacja, zaślubiny, czasem smutnych, jak pożegnanie naszych bliskich. Spotykamy Chrystusa w głoszonej ewangelii o krzyżu.
Przede wszystkim mamy z Nim społeczność przy Jego stole, kiedy rozlegają
się słowa: „Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, […] bierzcie i pijcie, to jest krew
moja”.
Jaki ślad pozostawiają te chwile w naszym sercu? Czy spotkanie
z Chrystusem przemienia nasze życie? Czy przez każde spotkanie z naszym
Panem stajemy się lepsi, bardziej otwarci dla bliźniego, gotowi służyć Chrystusowi? Kiedy Chrystus staje przy naszym boku, musimy usłyszeć Jego wezwanie, abyśmy narodzili się „z góry”, to znaczy z Boga. I powinniśmy na nie
odpowiedzieć posłuszeństwem ewangelii naszego Pana. Każde spotkanie z Panem jest wezwaniem do nas skierowanym ustami apostoła Pańskiego: „Jak
więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w nim chodźcie, wkorzenieni
weń i zbudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając
nieustannie dziękczynienie… Odrzućcie i wy to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych; nie okła257
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mujcie się nawzajem, skoro zwlekliście z siebie starego człowieka wraz
z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku
poznaniu na obraz tego, który go stworzył… Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę,
łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem,
jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: Jak Chrystus odpuścił wam, tak
i wy. A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości” (Kol 2,6.7; 3,8.10.12−14).
Rzeczywiste spotkanie z Chrystusem przeobraża, stwarza nowego człowieka, człowieka, który nie nienawidzi, ale buduje pokój. Nie zawsze pobożne
gesty i znaki świadczą o nowym życiu człowieka, a są tylko maską za którą kryje się stary człowiek. Pan Jezus powiedział: „Nie może dobre drzewo rodzić
złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które
nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach
poznacie ich. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie”
(Mt 7,18-21). Amen.

Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa! Dziękujemy Ci za miłość Twoją
i wolę zbawienia każdego człowieka. Prosimy Cię, oświeć dusze nasze światłem Twojego słowa, abyśmy nawrócili się i służyli Tobie szczerym sercem.
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym,
prawdziwy Bóg, żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
„Uzdrawia tych, których serce jest złamane,
I zawiązuje ich rany.
Wyznacza liczbę gwiazd,
Wszystkim nadaje imiona.
Wielki jest Pan nasz i potężny w mocy,
Mądrość jego jest niezmierzona.
Pan podnosi pokornych,
Bezbożnych do ziemi poniża.
Pan ma upodobanie w tych, którzy się go boją,
Którzy ufają łasce jego”.
(Ps 147,1-6.11)
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Hasło tygodnia
„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście”. (Mt 25,40)

Kto jest moim bliźnim?
„Pewien uczony w prawie powstał i zapytał go podstępnie: Nauczycielu, co
mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? On zaś powiedział do niego: Co
zostało napisane w prawie? co czytasz? A ten odpowiedział: Będziesz miłował
Pana, swego Boga, z całego swego serca i z całej swojej duszy, i z całej swojej
myśli, i z całej swojej siły, a swego bliźniego jak siebie samego. Powiedział mu
więc: Dobrze powiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. On zaś, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? A Jezus, w nawiązaniu do tego,
powiedział: Pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i został napadnięty
przez rozbójników, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go zaledwie żywego. Przypadkiem szedł tą drogą pewien kapłan, a kiedy go zobaczył, przeszedł mimo. Podobnie i lewita, gdy przyszedł na to miejsce, zobaczył
go i ominął. A pewien Samarytanin, podróżując tędy, podszedł do niego i ulitował się nad nim, opatrzył jego rany, zalewając je oliwą i winem. Następnie posadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował. Nazajutrz wyjął
dwa denary, dał je gospodarzowi i powiedział: Opiekuj się nim, a jeśli wydasz
coś ponadto, ja, wracając, oddam ci. Który z tych trzech – zdaniem twoim – był
bliźnim temu, który został napadnięty przez rozbójników? A on odpowiedział:
Ten, który się ulitował nad nim. I powiedział mu Jezus: Idź i czyń podobnie”.
(Łk 10,25-37)

Ewangelia 13. niedzieli po Świętej Trójcy bogata jest w pewne myśli i prawdy,
które – można powiedzieć – umieszczone zostały w niej na kilku poziomach.
Nie sposób w kazaniu przejść przez te wszystkie poziomy i wydobyć z tej
ewangelii prawdy, które w niej zostały zawarte, między innymi – z jednej
strony pozytywna nauka o zbawieniu, z drugiej strony krytyka pobożności
starotestamentowej, a także krytyka pewnych przepisów prawa i ludzkich
zachowań. W dzisiejszej ewangelii znajdują się też dwa pytania, które zechciejmy uczynić centrami naszych rozważań: „Co mam czynić, aby dostąpić
żywota wiecznego?” oraz „Kto jest moim bliźnim?”.
„Co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego?” – nie trzeba przypominać,
że pytanie takie postawił Jezusowi uczony w Piśmie. Oczywiste, że nie zostało
ono postawione dlatego, że ów uczony nie wiedział, co czynić, aby być zbawionym, lecz dlatego, aby kusić Pana Jezusa, usidlić Go w mowie, wykazać
Mu brak znajomości prawd Bożych. Ale dla nas nie są ważne motywy, jakimi
kierował się uczony w Piśmie.
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Na pytanie uczonego w Piśmie, Pan Jezus odpowiedział pytaniem, aby pytający sam dał sobie odpowiedź i wziął na siebie odpowiedzialność za nią. Pan
zapytał: „Co napisano w zakonie? Co czytasz?” A więc Jezus uznawał autorytet Starego Testamentu. Odpowiedź na pytanie o zbawienie dana w starotestamentowym prawie jest prawdziwa i miarodajna. Jaka jest więc odpowiedź
Starego Testamentu? „Będziesz miłował Pana, swego Boga, z całego swego
serca i z całej swojej duszy, i z całej swojej myśli, i z całej swojej siły, a swego
bliźniego jak siebie samego”. Nowy Testament przekonuje nas, że na tych
dwóch przykazaniach oparte jest całe prawo i że są one streszczeniem Bożej
woli wyrażonej w prawie.
Kiedy uczony w Piśmie odpowiedział Jezusowi na postawione pytanie,
usłyszał słowa: „Dobrze powiedziałeś, czyń to, a będziesz żył”. Według Starego Testamentu i Jezusa, droga do zbawienia wiedzie przez wypełnienie przykazań. To jest wyraz woli Bożej objawionej w Starym Testamencie. Ale czy
człowiek jest w stanie w sposób doskonały wypełnić przykazania Boże, głównie te dwa, na których opiera się całe prawo? Nie. Wiedział o tym Jezus i dlatego powiedział do swoich uczniów: „Kiedy wszystko wykonacie, co wam
polecono, mówcie: Jesteśmy nieużytecznymi sługami, bo co winniśmy byli
uczynić, uczyniliśmy” (Łk 17, 10). Dlatego Chrystus umarł na Golgocie za nasze grzechy i niedostatki, aby nie z uczynków prawa – jak pisze apostoł Paweł
– lecz z łaski przez wiarę został zbawiony człowiek.
Jeśli z łaski przez wiarę zostajemy zbawieni, to nie oznacza to, że przykazania Boże utraciły swoją ważność. Bóg powiedział: Będziesz miłował Pana,
swego Boga, z całego swego serca i z całej swojej duszy, i z całej swojej myśli,
i z całej swojej siły” oraz „a swego bliźniego jak siebie samego”. Boża wola
wyrażona w tych przykazaniach niezmiennie obowiązuje i obowiązywać będzie po wszystkie czasy. Usprawiedliwiająca wiara powinna być czynna w miłości (por. Ga 5, 6). Miłość Boga i działanie na rzecz bliźniego, umiłowanie go,
jest sprawdzianem prawdziwości wiary, znakiem jej głębi. Nikt bowiem nie
idzie przez życie sam. Kroczymy razem po drogach tego świata. Każdy powinien dostrzegać swojego bliźniego. Nikomu nie powinny być obojętne kłopoty i problemy, w które uwikłany jest bliźni. W przykazaniu miłości bliźniego
zawarte jest wymaganie, które często nas przerasta. Jak mamy miłować bliźniego? Bliźnich powinniśmy miłować tak, jak miłujemy samych siebie. Troska
o bliźnich powinna być tak wielka, jak troska o nas samych.

Drugie przewodnie pytanie naszego kazania brzmi: „Kto jest bliźnim moim?”.
Postawił je Jezusowi uczony w prawie. Ewangelista Łukasz pisze, że postawił
je Jezusowi, aby się usprawiedliwić, a więc usprawiedliwić swoje postępowanie w stosunku do innych ludzi. Na postawione pytanie przez uczonego w
Piśmie Pan Jezus odpowiedział przypowieścią, którą przywykliśmy nazywać
przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie.
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Pytanie uczonego w Piśmie wyrosło z przekonania funkcjonującego w czasach Jezusa, że dla Żyda bliźnim jest tylko drugi Żyd. Według faryzeuszy poganie i Samarytanie byli niegodni przyjaźni i serdeczności. Jezus, chociaż powiedział: „Jestem posłany tylko do zabłąkanych owiec z domu Izraela” (Mt 15,
24), to jednak nie czynił różnicy między „pobożnymi” faryzeuszami a „grzesznymi” celnikami, Żydami a Grekami.
W przypowieści o miłosiernym Samarytaninie Jezus wskazał na wzór postępowania człowieka, który zapomniał o urazach i pośpieszył z pomocą
człowiekowi jej potrzebującemu. Przykazanie miłości jest ponad wszelkie
przepisy dotyczące czystości rytualnej i sprawowanie kultu, które chciał zachować kapłan i lewita z przypowieści Jezusa. Wszelkie działanie człowieka
powinno być podporządkowane miłości. Miłość znosi podziały. Przekracza
granice etniczne, społeczne i religijne. Rozmawiający z Jezusem uczony w Piśmie, uznał pierwszeństwo przykazania miłości przed wszystkimi przepisami
prawa, lecz jego faryzejska pobożność stawiała bariery. Dlatego pytanie uczonego w Piśmie: „Kto jest bliźnim moim?” (Łk 10, 29), należy do tej samej kategorii, co pytanie Kaina: „Czyż jestem stróżem brata mego?” (1 Mż 4,9).
Kto jest bliźnim moim? Tego nie regulują żadne przepisy. Bliźnim nie jest
tylko tak samo wierzący, należący do tej samej grupy etnicznej. Dlatego apostoł Paweł pisał, że w Chrystusie Jezusie nie ma Żyda i Greka, mężczyzny i kobiety, wolnego i niewolnego, co znaczy, że przed obliczem Boga wszyscy ludzie są sobie równi. Każdy dla każdego jest bliźnim, bratem i siostrą. Bóg nieustannie pyta nas: „Gdzie jest brat twój?”. Gdzie jest twoja siostra?
Samarytanin z przypowieści Jezusa pochylił się nad człowiekiem, który
pobity i zraniony leżał na drodze. Niezależnie od tego, co Żydzi myśleli i mówili o Samarytanach, przyszedł z pomocą człowiekowi potrzebującemu pomocy. Wynika z tego bardzo ważna prawda, że bliźnim dla drugiego człowieka
nie tylko się jest, ale człowiek dla człowieka staje się bliźnim. Jezus zniósł statyczne i prawne rozumienie bliźniego, bowiem jedno prawo może wykluczać
drugie, natomiast ustanowił dynamiczne rozumienie bliźniego. Człowiek człowiekowi naprawdę staje się bliźnim w spotkaniu, w pochyleniu, w wyciągnięciu ręki, bowiem Pan Jezus powiedział do uczonego w Piśmie: „Idź, i ty
czyń podobnie”.
Z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie wyrosło wielkie dzieło diakonii. Wyznawcy Jezusa Chrystusa wcześnie uświadomili sobie potrzebę niesienia pomocy biednym, chorym i opuszczonym. W Kościele w Jerozolimie
ustanowiono instytucję diakonów. Wyznaczeni przez Kościół w Jerozolimie
i wyświęceni przez apostołów mężczyźni pełni Ducha Świętego mieli usługiwać przy stołach (Dz 6,1-7). Wielkie zakłady misji wewnętrznej, jak np. w Betel
czy Dzięgielowie, są odpowiedzią na wezwanie Jezusa: „Idź, i ty czyń podobnie!”. Wolą Bożą jest, aby chrześcijanie nieśli pomoc ludziom potrzebującym
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ratunku, opieki i wsparcia. Kościół powołany jest do diakonii, służby w świecie, w którym ciągle ludzie padają ofiarą złego. Jedynie ci, którzy posłuszni są
woli swojego Ojca Niebieskiego, należą do rodziny Jezusa Chrystusa. Pan Jezus powiedział: „Kto jest posłuszny woli Bożej, ten jest moim bratem i siostrą,
i matką” (Mk 3,35).
W wielu krajach opiekę socjalną nad ludźmi samotnymi, chorymi i potrzebującymi pomocy przejęło państwo. Ale pionierem tej pracy był Kościół. Pomimo przejęcia opieki nad ludźmi opuszczonymi, upośledzonymi i chorymi
przez rządy wielu krajów, to jednak chrześcijańskie Kościoły nie mogą zrezygnować z kontynuowania samarytańskiej służby. Jeśli chcą być posłuszne woli
Bożej, muszą wiele uwagi poświęcić diakonii.
Szczególnej pomocy potrzebują ci najsłabsi i najmniejsi, którzy z ekranu telewizyjnego przemawiają do nas: „Pomóż głodnemu dziecku!”. Czy nie można
by przy wyjściu z każdego kościoła umieścić skrzynki z napisem: „Chleb dla
głodnego dziecka”?
Kościół i wyznawcy Jezusa Chrystusa są przedmiotem miłości Bożej. Obdarowani miłością, miłością winni na nią odpowiedzieć. Miłość, poświęcenie,
służba, niesienie pomocy bliźnim są znakami wiary i nowego życia. Apostoł
Jan napomina: „Miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga. I każdy,
kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga […]. Jeżeli nawzajem się miłujemy,
Bóg mieszka w nas i miłość jego w nas jest doskonała” (1 J 4,7.12). Amen.

Święty Boże, który jesteś miłością! Pierwej niż myśmy Cię umiłowali, Ty nas
umiłowałeś w Jezusie Chrystusie. Spraw, abyśmy z całej siły miłowali naszych
bliźnich, a przez to Twoja miłość doszła w nas do doskonałości. Wysłuchaj nas
przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, prawdziwy Bóg,
żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
„Alleluja. Błogosławiony mąż, który boi się Pana i rozmiłował się w jego
przykazaniach! Potomstwo jego będzie możne na ziemi, pokolenie prawych
będzie błogosławione. Dostatek i bogactwo są w domu jego,
A sprawiedliwość jego trwa na wieki. Światło świeci prawym w ciemności, On jest łaskawy, miłosierny i sprawiedliwy.
Szczęśliwy mąż, który się lituje i pożycza, prowadzi swe sprawy zgodnie z
prawem, bo nigdy się nie zachwieje; sprawiedliwy nigdy nie będzie zapomniany. Nie boi się złej wieści, serce jego jest mocne, ufa Panu.
Spokojne jest serce jego, nie boi się, aż spojrzy z góry na nieprzyjaciół swoich. Szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki;
Potęga jego przybiera na znaczeniu”. (Ps 112)
263

14. NIEDZIELA PO ŚWIĘCIE TRÓJCY BOŻEJ

14. NIEDZIELA PO ŚWIĘCIE TRÓJCY BOŻEJ
Hasło tygodnia
„Błogosław, duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego!”
(Ps 103,2)

Bóg jest zbawieniem moim
„I powiesz w owym dniu: Dziękuję ci, Panie, gdyż gniewałeś się wprawdzie na
mnie, lecz twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie. Oto, Bóg zbawieniem moim! Zaufam i nie będę się lękał: gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją, i zbawieniem
moim. I będziecie czerpać z radością ze zdrojów zbawienia. I będziecie mówić
w owym dniu: Dziękujcie Panu, wzywajcie jego imienia, opowiadajcie wśród
ludów jego sprawy, wspominajcie, że jego imię jest wspaniałe. Grajcie Panu, bo
wielkich dzieł dokonał, niech to będzie wiadome na całej ziemi. Wykrzykuj i
śpiewaj radośnie mieszkanko Syjonu, bo wielki jest pośród ciebie Święty Izraelski”. (Iz 12,1-6)

Bóg Starego Testamentu jest Bogiem, przemawiającym do człowieka i działającym w historii z mocą i w chwale. Księgi Starego Przymierza są świadectwem wiary ludu izraelskiego w tego Boga i jako takie świadczą również o licznych interwencjach Najwyższego w dzieje człowieka. Rozbrzmiewa w nich głos
Boży i na ich kartach barwnie przedstawione zostało niestrudzone ramię Pańskie. Jak dobry pasterz nie ustaje w działaniu, mającym na celu gromadzenie
i ochronę owiec, tak Bóg Izraela nieustannie zbierał i gromadził swój lud po
każdym dziejowym doświadczeniu, będącym wyrazem Jego gniewu na skutek
niewierności i nieposłuszeństwa wybrańców Pańskich. I w tym także przejawiało się zbawcze działanie Boga, Boga zbawienia.

Bóg Wybawca jest przedmiotem wiary ludu Starego Testamentu. W Księdze
psalmów często spotykamy się z wyznaniem psalmisty: „Pan jest zbawieniem
moim”. Rozbrzmiewa ono również w pieśni dziękczynnej, którą lud izraelski
miał śpiewać z radością po zwiastowanym przez proroka wybawieniu. W dniu
wybawienia cały Izrael miał wołać: „Dziękuję ci, Panie,… twój gniew ustał
i pocieszyłeś mnie”.
Musimy być świadomi treści słowa ‘zbawienie’, występującego na kartach
Starego Testamentu. Izraelita za najwyższe dla siebie dobro upatrywał szczęście jakie z sobą niesie życie na łonie rodziny, życie upływające w dobrobycie
i pokoju pośród swoich, na ojczystej ziemi. Wszystko, co burzyło to szczęście,
było niepożądanym złem, wszystko zaś, co je przywracało, było wyrazem
zbawczego działania Boga. Rozproszony między narodami lud wybrany z tęsknotą oczekiwał dnia wybawienia i powrotu na łono Obiecanej Ziemi. Prorok
Pański zapowiadał nadejście takiego dnia zbawienia dla wszystkich rozproszonych dzieci Izraela. Miał to być dzień triumfu i wesela, radosnego śpiewa264
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nia i uwielbienia zbawczego ramienia Pańskiego. Zbawienie rozumiano więc
jako darowaną przez Boga rzeczywistość o wymiarze historycznym, w sferze
życia doczesnego, ale życia w posłuszeństwie prawu i w pokoju z Bogiem.
Znacznie później, gdy do końca dobiegały dni Starego Przymierza, zbawienie
poczęto pojmować jako dobro darowane poza historią, jako życie w bliskości
Boga, które jednak nie zawsze umiano sobie wyobrazić, opisać i bliżej określić.
Kiedy wypełnił się czas i w Jezusie Chrystusie przybliżyło się Królestwo
Boże, dane zostało nowe rozumienie zbawienia. Nowy Testament pojmuje
zbawienie, jako dar Boży, na który składa się odpuszczenie grzechów, usprawiedliwienie, pojednanie z Panem Bogiem, przede wszystkim życie wieczne
w bliskości Boga, naszego miłosiernego Ojca. Zbawienie nie jest przedłużeniem życia doczesnego, ale nowym życiem poza wymiarem fizycznomaterialnym. Jednakże dotyczyć ono będzie całego człowieka, jako jedności
psychofizycznej, wszak Nowy Testament zwiastuje zmartwychwstanie ciała.
W ziemskiej cielesności Boga jednak oglądać nie możemy.
Pełnia zbawienia została objawiona nie tylko w Panu Jezusie Chrystusie.
W Chrystusie została ona także przez Boga nam dana. Jan Chrzciciel wskazując na Jezusa powiedział: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (J 1,
29). A apostoł Paweł pisał do Tytusa: „[Bóg] 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 żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca” (Tt 3,5-7). Św. Jan zaś mówi: „Na tym polega miłość, że nie myśmy
umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie
za grzechy nasze” (1 J 4,11).
Starotestamentowe wyznanie: Pan Bóg jest zbawieniem, na kartach ksiąg
Nowego Przymierza przyjmuje kształt: „Chrystus jest naszym zbawieniem”,
co nie oznacza, że Bóg przestał być naszym zbawieniem ani też nie oznacza, że
Chrystus jest konkurencją dla Boga, ale że Bóg w Jezusie Chrystusie jest naszym Zbawicielem, Bóg bowiem w Chrystusie jest Bogiem dla nas i wśród nas.
Gdy pobożny Izraelita śpiewał: „Pan jest mocą moją i tarczą moją. W nim zaufało serce moje i doznałem pomocy, rozweseliło się serce moje i pieśnią moją
będę go sławił” (Ps 28,7), myślał wówczas o JAHWE. Gdy my w liturgii śpiewamy podobne słowa: „Pan jest mocą i pieśnią moją”, wtedy przed naszymi
oczyma staje Golgota i krzyż, a na nim ukrzyżowany Chrystus, prawdziwy
Baranek Boży, który umarł za grzechy świata.

Zbawienie – niezależnie od tego jak jest ono rozumiane – jest tak wielkim darem Bożym, że człowiek nie może wobec niego być obojętnym. Prorok Pański
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zapowiada, że w dniu wybawienia wszyscy ogarnięci zostaną radosnym uniesieniem i wszędzie rozlegać się będą słowa: „Dziękujcie Panu, wzywajcie jego
imienia, opowiadajcie wśród ludów jego sprawy, wspominajcie, że jego imię
jest wspaniałe. Grajcie Panu, bo wielkich dzieł dokonał, niech to będzie wiadome na całej ziemi. Wykrzykuj i śpiewaj radośnie mieszkanko Syjonu, bo
wielki jest pośród ciebie Święty Izraelski”. Hymn uwielbienia i chwały płynie
zawsze z serca, gdy doznaje ono zbawczego dotknięcia ręki Bożej.
Ewangelie opowiadają o ludziach uzdrowionych przez Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, że wielbili oni Boga za Jego wielką dobroć i łaskawość. Apostoł Paweł, wyrażając Bogu wdzięczność za zbawienie, pisze: „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który
nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios (…) W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów,
według bogactwa łaski jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej
mądrości i roztropności” (Ef 1,3.7). Tym samym apostoł Pański pragnie nas
zachęcić do dziękczynienia i uwielbiania Boga za Jego zbawczy czyn w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie.
Czy dajemy się porwać tej fali uwielbienia? Czy nasze codzienne życie jest
znakiem tego, że w sercu nieustannie wielbimy Imię Boże? Czy na pewno jest
tak zawsze?
Serce, które milczy jak głaz, w którym nie dźwięczy nuta uwielbienia, nie
doznało jeszcze mocy krzyża i krwi Jezusa Chrystusa. Człowiek, nie dziękujący
Bogu i nie uwielbiający Jego Imienia, widocznie nie ma jeszcze za co dziękować
wszechmogącemu. Zbawienie jeszcze jest poza jego duszą, a nasz Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus, ciągle jeszcze stoi na zewnątrz serca, jeszcze puka i kołacze
i oczekuje na nasze otwarcie się dla Jego darów. Chociaż zbawienie dokonało się
na krzyżu, to przecież musi się ono dokonać także w naszej egzystencji. Przez
słowo i sakrament zostaje nam ono darowane, a we wierze przez nas przyjęte.
Pan Bóg przez Ducha Świętego pomaga nam do wiary. On w swoim Duchu
zawsze jest wśród nas zbawczo obecny. Św. Paweł bowiem mówi o Bogu, że On
w nas sprawia chcenie i wykonanie (por. Flp 2,13.), aby nikt nie mógł się chlubić
przed Nim, głównie zaś dlatego, że nikt z nas nie może samodzielnie podjąć
takiej decyzji wiary. W tym ujawnia się wielkość miłości Bożej, która nas dźwiga
z upadku i niemocy, i stawia wysoko obok Chrystusa, abyśmy gdzie On jest
i my byli, bo On jest zbawieniem naszym i źródłem życia wiecznego.
Dziękujmy więc Panu Bogu, wzywajmy Jego Imienia, opowiadajmy o wielkich sprawach Jego! Grajmy Panu w sercach, bo wielkich dzieł dokonał i niech
to będzie wiadome całej ziemi! Włączmy się w chór tych, którzy Go sercem,
ustami i życiem swoim uwielbiają! Amen.
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Panie Boże wieczności, zaprawdę święte jest Twoje Imię, godne czci i najwyższej chwały. Dzieła Twoich rąk, niebiosa i ziemia, które stworzyłeś, wszystko
co żyje, głosi Twoją wielkość. Dziękujemy Ci, że zlitowałeś się nad nami i w
Jezusie Chrystusie, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym naszym Panu, okazałeś swoje miłosierdzie. Dlatego pragniemy głosić Ukrzyżowanego, składać
świadectwo o Twojej dobroci i łasce, i oczekiwać dnia, w którym przed Twoim
obliczem w wieczności połączą się nasze głosy ze śpiewem Twoich aniołów
w psalmie dziękczynienia i uwielbienia. Amen.
„Alleluja. Chwal, duszo moja, Pana!
Chwalić będę Pana, pókim żyw,
Śpiewać będę Bogu memu, dopóki żyć będę.
Nie pokładajcie ufności w książętach
Ani w człowieku, który nie może pomóc!
Gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego;
W tymże dniu giną wszystkie zamysły jego.
Błogosławiony ten, którego pomocą jest Bóg Jakuba,
Którego nadzieja jest w Panu, Bogu jego.
On uczynił niebo i ziemię,
Morze i wszystko, co w nim jest,
Dochowuje wierności na wieki.
Wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym,
Daje chleb głodnym,
Pan oswobadza więźniów.
Pan otwiera oczy ślepych,
Pan podnosi zgnębionych,
Pan kocha sprawiedliwych.
Pan strzeże przychodniów, sierotę i wdowę wspomaga,
Lecz drogę bezbożnych zatraca.
Pan jest królem na wieki,
Jest Bogiem twoim, Syjonie, po wszystkie pokolenia. Alleluja”
(Ps 146)
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Hasło tygodnia
„Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie”. (1 P 5,7)

Życie według Ducha
„Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. Bracia,
jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie Ducha,
poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś
i ty nie był kuszony. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon
Chrystusowy. Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem co
człowiek sieje, to i żąć będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć będzie
skażenie, a kto sieje dla Ducha, z Ducha żąć będzie żywot wieczny. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie żąć będziemy bez znużenia. Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary”. (Ga 5,25.26; 6,1-10)

Według

apostoła Pawła życie wiary chrześcijan związane jest z osobą Syna
Bożego, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa. Droga
życia wierzących jest byciem w Chrystusie. Chrześcijańska egzystencja jest
wszczepieniem w Chrystusa. „Kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem” –
pisze Wielki Apostoł. Początek tej drogi jest w chrzcie w imię Jezusa Chrystusa, bowiem w Liście do Rzymian apostoł Paweł przypomina ochrzczonym:
„Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Pana Chrystusa Jezusa, w
śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez
chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez
chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby
grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi”
(Rz 6,3-6). W słowach tych zawarty jest program życia dla ludzi wierzących
w Chrystusa, Syna Bożego.
U apostoła Pawła spotykamy się także ze spojrzeniem na życie wierzących,
jako na drogę, na której jesteśmy prowadzeni przez Ducha Bożego. Nie ma
w tych dwóch spojrzeniach na chrześcijańską egzystencję żadnego napięcia ani
sprzeczności, bowiem Apostoł Pański pisze: „A Pan jest Duchem… My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana,
zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia
Pan, który jest Duchem” (2 Kor 3,17.18). Według słów Pana Jezusa, znajdujących się w Ewangelii św. Jana, obecność Chrystusa, jest obecnością Ducha Pocieszyciela wśród nas, w Kościele.
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Dzisiaj apostoł Paweł każe nam myśleć o naszym życiu, jako o życiu według Ducha. Ale na czym polega życie według Ducha?

Życie według Ducha polega przede wszystkim na postępowaniu według Ducha. Apostoł Paweł wyjaśnia wierzącym w Chrystusa w galackich Kościołach,
czego powinni unikać i co bezwzględnie powinni czynić w swoim życiu.
Najpierw powiedzmy, czego wierzący powinni unikać. „Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc”.
Chciwość ma różne oblicza. Można być chciwym na pieniądze. Można, będąc
chciwym, nie dzielić się niczym ze swoim bliźnimi. Będąc chciwym – a tak się
w świecie często dzieje – nie wypłacić robotnikom, obojętnie czy fizycznym,
czy też umysłowym, należnego im za pracę wynagrodzenia. Ale można też –
jak to wynika ze słów apostoła Pawła – być chciwym „próżnej chwały”. Są
ludzie, którzy nie mogą żyć bez chwały, niezależnie od tego, czy się im ona
należy, czy też nie. Chciwość próżnej chwały jest chorobą, niebezpiecznym
stanem ludzkiej duszy, który zagraża chciwcowi i otoczeniu. Dlatego apostoł
Paweł pisze: „Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc”.
Pomiędzy ludźmi ciągle uganiającymi się za chwałą, często dochodzi do konfliktów, zazdrości, a nawet może między nimi dochodzić do jawnej wrogości.
Każdy, kto pragnie, aby go chwalono, wygłaszano na jego temat pochwalne
mowy, niechaj się dobrze zastanowi, czy zasługuje na pochwałę. Chciwców
próżnej chwały apostoł Paweł przestrzega: „Jeśli bowiem kto mniema, że jest
czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje”. Chciwość próżnej chwały
nie jest ozdobą człowieka. Ozdobą jest skromność. To klejnot, który znajdujemy u tych, którzy postępują według Ducha.
Jeśli dobrze się sobie przyjrzymy, wówczas i w nas zobaczymy coś z chciwców próżnej chwały. A chciwość – zapamiętajmy to sobie – idzie w parze z pychą i chorobliwym zarozumialstwem, zazdrością i knowaniami. Wielki apostoł
Paweł w tym samym liście, z którego pochodzą słowa dzisiejszego tekstu biblijnego, znajdujące się u podstawy naszego rozważania, zalicza „wrogość,
spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie” do owoców ciała (Ga 5, 20). Ci, którzy takie owoce przynoszą, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Św. Paweł
przypomina: „Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem co
człowiek sieje, to i żąć będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć będzie
skażenie”.
Chciwy chwały był syn króla Dawida, Absalom. Rządny władzy i chwały
zorganizował zamach na swojego ojca. Cała awantura, wywołana przez Absaloma skończyła się dla niego śmiercią. Chciwość chwały kończy się często
upadkiem.
Chyba najgorszą chciwością próżnej chwały jest pożądanie chwały, która
ma podłoże religijne. Są ludzie, którzy chwalą się swoimi dobrymi uczynkami
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i oczekują na pochwałę. Są ludzie, którzy chwalą się, że się nawrócili i już nie
chodzą drogą grzechu, i także oczekują na poklask otoczenia. Tacy ludzie pod
wieloma względami podobni są do faryzeusza z przypowieści Jezusa o faryzeuszu i celniku w świątyni. Apostoł Paweł pisał: „A tak, kto mniema, że stoi,
niech baczy, aby nie upadł” (1 Kor 10,12). A może już chciwiec próżnej chwały
upadł, tylko że jeszcze nie jest tego świadomy?
Przemijająca jest chwała człowieka. Niczym są dumne i pyszne słowa ludzi,
którzy nieustannie mówią o swoich rzekomych zasługach, którzy oczekują
pochwał i dziękczynnych listów. Stary Testament o Mojżeszu składa piękne
świadectwo: „Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym
ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi” (4 Mż 12,3).

Apostoł

Paweł pisze także, co chrześcijanie, żyjący według Ducha powinni
czynić: „Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy… A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie żąć będziemy bez znużenia. Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim,
a najwięcej domownikom wiary”.
Wielki Apostoł nie pisze o przestrzeganiu przykazań Dekalogu, lecz o zakonie Chrystusa, co nie oznacza, że nieważne jest dziesięć przykazań Bożych,
które Bóg dał Izraelitom przez Mojżesza. Chrystus w Kazaniu na górze mówił:
„Słyszeliście, co powiedziano przodkom… a Ja wam powiadam” (Mt 5,21
i inne). Ostatecznym autorytetem jest Chrystus. Chrystus też powiedział i to
nas obowiązuje niezmiennie: „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). Streszczeniem wszystkich przykazań
jest przykazanie miłości.
Przykazanie miłości Boga i bliźnich jest zakonem Chrystusa. To przykazanie
wypełniamy, kiedy – jak pisze apostoł Paweł – jedni drugich brzemiona nosimy.
Czy jest ktoś, kto nie dźwiga żadnych brzemion, nie ma żadnych zmartwień,
nie musi się o nic troszczyć, bo posiada wszystkiego pod dostatkiem i jest
w pełni zdrowy? Dźwigamy swoje brzemiona, noszą swoje brzemiona także
nasi bliźni. Kto pragnie żyć według Ducha Bożego, ten musi dostrzegać brzemiona swoich bliźnich i nie stać z boku, ale przychodzić z pomocą, kiedy jest
to potrzebne. Apostoł Paweł napomina: „A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie żąć będziemy bez znużenia”. Pamiętajmy, co
powiedział Pan Jezus w przypowieści o sądzie: „Zaprawdę powiadam wam,
cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście… Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu
z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście” (Mt 25, 40.45). Znamienne jest

270

15. NIEDZIELA PO ŚWIĘCIE TRÓJCY BOŻEJ

także napomnienie apostolskie: „Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary”.
Zazdrość, która zachwaszcza nasze chrześcijańskie życie, często jest przeszkodą dla udzielenia pomocy bliźnim, dla dobrego słowa i czynnego poparcia
bliźnich. Bolesne jest to, że często ewangelik ewangelikowi zazdrości i nie chce
mu przyjść z pomocą i udzielić poparcia, a to tylko dlatego, że wielu z nas
uważa, że żaden ewangelik nie może stać się kimś znaczącym. Jeśli komuś się
coś należy, to przede wszystkim – wielu myśli – mnie się to należy. To nie jest
godne ewangelików i nie jest znakiem życia według Ducha. Każdy z nas powinien sobie wziąć do serca napomnienie apostoła Pawła: „Przeto, póki czas
mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary”. Mamy
jeszcze czas. Jeszcze jest czas łaski. Autor Listu do Hebrajczyków pisze: „Dlatego,
jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc
waszych” (Hbr 3,7.8).
Żyjmy według Ducha w naszych domach, w naszych miejscach zamieszkania, w szkole i pracy! Kto żyje według ciała, ten żąć będzie skażenie, „a kto
sieje dla Ducha, z Ducha żąć będzie żywot wieczny”. Zapamiętajmy słowa
pieśni:
„Żyjmy jak Ojca niebieskiego dzieci
W szczerej miłości, w nieobłudnej zgodzie.
Niech miłość nasza wszystkim ludziom świeci,
Zbawiennie rządząc w domu i w narodzie.
Niechże, o Zbawco, błogi Duch miłości
Do wszystkich ofiar nas zdolnymi czyni;
I niech do szczerej budzi nas litości,
Do odpuszczenia, gdy nam kto zawini”. (ŚE 783,2.3). Amen.

Panie Boże, Ojcze niebieski! Oczyść i chroń od złego Kościół umiłowanego
Twojego Syna, ponieważ tylko Ty możesz zachować go w świętości prawdy.
Rządź w nim łaskawie przez swoje słowo, aby umacniał się we wierze i nadziei. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu
naszym. Amen.
„Jeśli Pan domu nie zbuduje,
Próżno trudzą się ci, którzy go budują.
Jeśli Pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż.
Daremnie wcześnie rano wstajecie, i późno się kładziecie, spożywając chleb
w troskach: Wszak on i we śnie obdarza umiłowanego swego”. (Ps 127,1.2)
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Hasło tygodnia
„Jezus Chrystus śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez
ewangelię”. (2 Tm 1,10)

Dwa orszaki
„A zaraz potem udał się do miasta, zwanego Nain, i szli z nim uczniowie jego
i mnóstwo ludu. A gdy się przybliżył do bramy miasta, oto wynoszono zmarłego, jedynego syna matki, która była wdową, a wiele ludzi z tego miasta było
z nią. A gdy ją Pan zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej: Nie płacz. I podszedłszy, dotknął się noszy, a ci, którzy je nieśli, stanęli. I rzekł: Młodzieńcze,
tobie mówię: Wstań. I podniósł się zmarły, i zaczął mówić. I oddał go jego matce. Wtedy lęk ogarnął wszystkich, i wielbili Boga, mówiąc: Prorok wielki powstał wśród nas i Bóg nawiedził lud swój. I rozeszła się o nim ta wieść po całej
Judei i po całej okolicznej krainie”. (Łk 7,11-17)

Doświadczenie

i cierpienie nierozdzielnie związane jest z życiem. Kto z nas
nigdy nie dźwigał krzyża! Stary Testament uważa cierpienie i chorobę za stan
śmierci. Życie i śmierć wzajemnie się przeplatają. Śmierć wpisana jest w nasze
życie.
To biblijne rozumienie śmierci nie ułatwia przezwyciężenia lęku przed
śmiercią. Wyłącznie właściwe podejście do życia oraz poznanie tajemnicy naszej egzystencji, zanurzenie się w Chrystusie naszym życiu, daje nam siły i moc
do przezwyciężenia bojaźni przed śmiercią.
Obrazem przenikania się życia i śmierci może być ewangeliczna historia
o wskrzeszeniu młodzieńca z Nain. Czytamy w niej o dwóch orszakach, które
spotkały się w bramie miasteczka, do którego podążał Jezus ze swoimi
uczniami. Ten, który wychodził z miasta był orszakiem śmierci. Ten, któremu
przewodził Chrystus był orszakiem życia.
Przyjrzyjmy się bliżej tym orszakom!

Najpierw ewangelista nakazuje nam przyjrzeć się orszakowi śmierci.
Nie dostrzegamy w nim nic szczególnego, co mogłoby nas zaskoczyć lub
zadziwić. Spotykamy się czasem z konduktami żałobnymi, chociaż ze względu
na obowiązujące przepisy, coraz rzadziej. Niejednokrotnie także kroczymy za
trumną i odprowadzamy do cmentarnej ziemi naszych drogich i bliskich, naszych przyjaciół i sąsiadów. W opisywanym przez ewangelistę orszaku śmierci
nie jest nic wyjątkowego i szczególnego, nawet to, że podążał on za trumną
młodego człowieka, jedynego syna pewnej wdowy z Nain. Zapewne matka
wiązała z nim nadzieję na przyszłość. Jednak śmierć ją rozwiała. Wdowa z Na-
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in pozostała sama. Jej łzy żalu po stracie jedynego syna były także łzami rozpaczy.
Podobne wydarzenia nie są rzadkością. Śmierć zabiera spośród nas także
ludzi młodych. Często rodzice opłakują swoje dzieci. Odchodzą od nas do królestwa śmierci nasi ojcowie i nasze matki. Często śpiewamy w czasie pogrzebu:
„Matczyne serce bić już przestało,
Bo tak się Panu upodobało” (ŚE 920,1),
lub:
„W sercach żałość, narzekanie
Z lękiem i ze drżeniem:
Dom bez ojca już zostanie —
Za Pańskim zrządzeniem.
Ach, podpora, szczęście, rada
Z śmiercią jego wraz upada,
Z jego wyniesieniem” (ŚE 946,1).
Każdemu orszakowi pogrzebowemu towarzyszy żal, narzekanie i płacz.
Jest to przecież orszak śmierci, która zrywa więzy rodzinne i przyjacielskie.
Nawet wspominanie tych, którzy od nas odeszli budzi ból w sercu i duszy,
wyciska łzy z oczu. Nie należy ich się wstydzić. Nie świadczą one o słabości
charakteru, lecz o miłości do osób żegnanych w czasie pogrzebu, lub wspominanych przez nas na cmentarnej ziemi.
Ludziom kroczącym w orszaku śmierci za trumną, nie obca jest także myśl
o przemijaniu. Kondukt żałobny – to orszak zadumy i powagi w obliczu tajemnicy śmierci. Każda śmierć jest wezwaniem skierowanym do nas, aby –
mówiąc słowami naszego Pana Jezusa Chrystusa – biodra nasze były przepasane i świece zapalone.
Orszakowi podążającemu za trumną młodzieńca z Nain towarzyszył płacz,
zgiełk i narzekanie. Cokolwiek byśmy o tym orszaku jeszcze pomyśleli, należy
zdecydowanie powiedzieć, że był to orszak śmierci. Każdy orszak śmierci
przypomina nam bolesną prawdę o nietrwałości naszego życia i świadczy, że
nieustannie w naszym życiu o śmierć się ocieramy.

W tym samym czasie, w którym z Nain wynoszono zmarłego młodzieńca, aby
go złożyć w grobie, do Nain przybliżył się inny orszak, na czele którego kroczył Jezus z Nazaretu. To był orszak życia, gdyż Ten, który mu przewodził,
chociaż był jednym z nas, to był również prawdziwym Synem Bożym, Panem
życia, w którym była światłość i życie wieczne. Ten, który szedł na czele tego
orszaku i przewodził mu jak pasterz owcom, powiedział w dobrze nam znanej
alegorii o dobrym pasterzu: „Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki,
i nikt nie wydrze ich z ręki mojej” (J 10,28).
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Spotkanie przy bramie do Nain dwóch orszaków, orszaku śmierci i orszaku
życia, było również spotkaniem dwóch światów i królestw, królestwa grzechu
i śmierci z królestwem łaski i miłości. Jezus zawsze współczujący i gotowy do
niesienia pomocy, zobaczywszy zapłakaną i rozpaczającą matkę, zbliżył się do
niej i z litością powiedział: „Nie płacz!” A dlatego, że miłość i łaska Boża niesie
z sobą zawsze życie, dlatego Chrystus zatrzymawszy żałobny orszak, dotknął się
noszy i rozkazał zmarłemu: „Młodzieńcze, tobie mówię wstań!”
Przy bramie miejskiej w Nain, życie spotkało się ze śmiercią i życie zwyciężyło śmierć. Na słowa Pana życia, młodzieniec wstał i przywrócony został życiu.
Lud widząc, jak Chrystus wzbudził z martwych młodzieńca, zaczął wielbić
i chwalić Boga. Wielu przejętych niecodzienną sytuacją, mówiło: „Prorok wielki powstał wśród nas i Bóg nawiedził lud swój”. Świadkowie cudu wskrzeszenia byli przekonani, że Jezus jest wielkim prorokiem, prorokiem jakiego oczekiwano. W Izraelu wierzono, że u kresu dni, zanim przyjdzie Mesjasz, powróci
prorok Eliasz, którego Bóg zabrał do siebie na ognistym wozie. I oto Jezus podobnie jak kiedyś Eliasz, wzbudził młodzieńca z martwych. Dla zgromadzonego ludu wniosek był oczywisty: Jezus z Nazaretu jest oczekiwanym Eliaszem. W Nim Bóg nawiedził swój lud.
Świadkowie cudu wskrzeszenia młodzieńca z Nain, mieli jednak zakryte
oczy. Ich poznanie było niepełne. Nie mieli przecież przed sobą proroka, jednego z wielu, nawet nie mieli przed sobą Eliasza, który przyszedł po raz drugi.
Owszem mieli do czynienia z prorokiem, ale prorokiem jedynym w swoim
rodzaju, prorokiem, który doskonale objawił wolę Ojca niebieskiego. Przede
wszystkim lud przy bramie do Nain miał przed sobą Syna Bożego, Chrystusa,
Pana i Dawcę życia.
Przez łzy i smutek nie możemy często dostrzec zbliżającego się do nas Boga
w Jezusie Chrystusie. Tym samym nie jesteśmy w stanie przyjąć życia, które
nam ofiaruje nasz Pan. Ból paraliżuje naszą wiarę i przysłania dary życia, które
są w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym.
Dar życia możemy przyjąć jedynie poprzez wiarę. Pan Jezus zanim wskrzesił Łazarza z Betanii, powiedział do jego siostry, Marty: „Ja jestem martwychwstanie i życie, kto we mnie wierzy, choćby też umarł, żyć będzie”. I zapytał
łzami zalewającą się Martę: „Czy wierzysz temu?” (J 11,25.26).
Życie, które daje Chrystus, a które przyjąć możemy jedynie wiarą, nie jest
ani przedłużeniem doczesnego życia, ani też jakąś namiastką tego życia. Życie,
którego źródłem i dawcą jest Syn Boży, nie należy do wymiaru doczesności,
lecz tę doczesność przekracza, chociaż również wkracza w doczesność. Jest to
nowe życie w Chrystusie. A kto jest w Chrystusie, ten jest nowym stworzeniem.
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Musimy iść przez życie z Chrystusem, spoglądać na Jego krzyż, źródło łaski
i życia wiecznego. Powinniśmy się pocieszać triumfem Chrystusa nad śmiercią, radować z Jego zmartwychwstania, które jest gwarancją naszego powstania z umarłych, gdyż Pan nasz powiedział: „Ja żyję i wy żyć będziecie” (J 14,
19). Tylko wszczepieni w Chrystusa, pocieszający się Jego zmartwychwstaniem, możemy radośnie zaśpiewać:
„Mój Jezus żyw, więc cóż śmierć znaczy,
Gdy triumfuje głowa ma?
W dziedzictwie żywot dać mi raczy,
Choć mą mogiłę zrosi łza.
Zanucę więc radosny śpiew,
Bo mój Zbawiciel żyw” (ŚE 183,1).
Amen.

Panie, Boże wszechmogący, który wysłuchujesz modlitwy serc zasmuconych!
Racz wysłuchać nas i przyjąć nasze błagania, które do Ciebie zanosimy. Spraw,
abyśmy w wierze przyjęli dary zbawienia i oczekiwali przyjścia naszego Pana
i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który
z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
„Śpiewajcie Bogu, grajcie imieniu jego!
Torujcie drogę temu, który pędzi na obłokach –
Pan imię jego – radujcie się przed nim!
Ojcem sierot i sędzią wdów jest Bóg w swym świętym przybytku.
Bóg samotnym daje dom na mieszkanie.
Wyprowadza więźniów na wolność,
Lecz oporni pozostają w ziemi suchej.
Błogosławiony niech będzie Pan!
Codziennie dźwiga ciężary nasze Bóg, zbawienie nasze.
Bóg jest nam Bogiem zbawienia,
Pan wszechmocny wybawia od śmierci. Uznajcie moc Boga!
Majestat jego jest nad Izraelem, a moc jego w obłokach.
Straszny jest Bóg w świątyni swojej”.
(Ps 68,5-7.20.21.35)
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Hasło tygodnia
„Zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza”. (1 J 5,4c)

Świadectwo Sługi Pana
„Słuchajcie mnie, wyspy, i uważajcie, wy, dalekie narody! Pan powołał mnie od
poczęcia, od łona matki nazwał mnie po imieniu. I uczynił moje usta ostrym
mieczem, w cieniu swojej ręki mnie ukrył, uczynił mnie strzałą gładką, w swoim
kołczanie mnie schował I rzekł do mnie: Jesteś moim sługą, Izraelu, przez ciebie
się wsławię. Lecz ja pomyślałem: Na darmo się trudziłem, na próżno i daremnie
zużyłem swoją siłę. A jednak moje prawo jest u Pana, a moja zapłata u mojego
Boga. Teraz zaś mówi Pan, który mnie stworzył swoim sługą od poczęcia, aby
nawrócić do niego Jakuba i zebrać dla niego Izraela, gdyż jestem uczony
w oczach Pana, a mój Bóg stał się moją mocą. Mówi: To za mało, że jesteś mi
sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów
Izraela, więc ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż
do krańców ziemi”. (Iz 49,1-6)

Stary Testament jest księgą świętą zarówno Żydów, jak i chrześcijan. Jednak
wyznawcy Jezusa Chrystusa inaczej odczytują księgi Starego Przymierza, aniżeli Żydzi. Ze względu na słowa Chrystusa: „Badacie Pisma, bo sądzicie, że
macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie” (J 5,39), spoglądamy na Stary Testament poprzez zbawcze dzieło Boga, dokonane w Jezusie Chrystusie. W proroctwach starotestamentowych dostrzegamy zapowiedź
nowego eonu, zapoczątkowanego przez przyjście Syna Bożego. Nasze więc
odczytanie Izajaszowej pieśni o Słudze Pana, którą Kościół przeznaczył jako
podstawę kazania w 17. niedzielę po Święcie Trójcy Bożej, zasadniczo różni się
od interpretacji rabinów żydowskich. Kim jest owa tajemnicza postać Sługi
Pana, która przedstawia się nam w słowach: „Słuchajcie mnie, wyspy, i uważajcie, wy, dalekie narody! Pan powołał mnie od poczęcia, od łona matki nazwał mnie po imieniu”? Wiele słów i gestów Zbawiciela naszego, jak również
nauczanie apostolskiego Kościoła, pozwalają nam mocno wierzyć, że owym
tajemniczym Sługą Pana z Izajaszowego proroctwa jest nasz Pan i Zbawiciel,
Jezus Chrystus.
Zechciejmy więc wsłuchać się w to biblijne słowo świadectwa o naszym
Zbawicielu, prawdziwym Słudze Pańskim, a Ducha Bożego prosić, aby przez
nie rozbudził naszą wiarę w moc Chrystusowego dzieła miłości.

Słowa Sługi Pana: „Słuchajcie mnie, wyspy, i uważajcie, wy, dalekie narody!
Pan powołał mnie od poczęcia, od łona matki nazwał mnie po imieniu”, dają
nam wiele do myślenia i budzą w nas refleksję nad naszym zbawieniem. Działalność Sługi Pana jak głosi jego świadectwo, nie ograniczy się tylko do zba276
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wienia „plemion Jakuba”. Poselstwo jego będzie skierowane do „dalekich narodów”. Będzie miało charakter uniwersalny. Dla partykularnie i nacjonalistycznie myślących Żydów, taka działalność przyszłego Sługi Pana była czymś
niepojętym, a być może nawet gorszącym.
Jaki charakter miała działalność Jezusa z Nazaretu, w którym Kościół widzi
Sługę Pana? Czy miała ona wymiar uniwersalny?
Takie pytanie nie jest bezpodstawne, Jezus bowiem powiedział: „Jestem
posłany tylko do owiec zaginionych z Izraela”, a do kobiety kananejskiej:
„Niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać go szczeniętom” (Mt 15,24.26). Jednak Pan Jezus – jak wiemy – uzdrowił córkę owej kobiety kananejskiej ze
względu na jej wielką wiarę. Uzdrowił także sługę setnika z Kafarnaum. Chociaż ze swoim zwiastowaniem nie dotarł aż do najdalszych wysp i nie wszystkim narodom zwiastował ewangelię o Królestwie Bożym i pojednaniu z Bogiem, to jednak uczniom swoim polecił: „Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie
narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28,19). Ewangelia Jezusa Chrystusa jest uniwersalnyn poselstwem, skierowanym do każdego
człowieka. Nasz Zbawiciel bowiem powiedział: „Bóg tak umiłował świat, że
Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w niego wierzy, nie umarł, ale
miał żywot wieczny” (J 3,16).
Ze słów Sługi Pańskiego: „Słuchajcie mnie, wyspy, i uważajcie, wy, dalekie
narody! Pan powołał mnie od poczęcia, od łona matki nazwał mnie po imieniu” wynika jeszcze jedna prawda ważna dla naszej wiary. Sługa mówiąc:
„Pan posłał mnie od poczęcia”, na sposób hebrajski przekazuje myśl, że za jego
poselstwem stoi Bóg i właśnie jako Sługa Boży jest reprezentantem Wszechmogącego. Nakazuje ona nam myśleć o często używanej przez Jezusa formule:
„Ojciec posłał Syna”, świadczącej nie tylko o związku Syna z Ojcem, a więc
Chrystusa z Bogiem, ale również o Boskim charakterze posłannictwa Jezusa
Chrystusa.
Bóg posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa i Jemu powierzył do wykonania
wielkie dzieło i zadanie. Skłania więc nas to do pogłębienia naszej wiary w Jezusa Chrystusa, w Jego zbawcze dzieło. Sprawa Jezusa Chrystusa, to nie sprawa jakiegoś człowieka z Nazaretu, lecz wielka i święta sprawa Boża. Wierząc
w Chrystusa, wierzymy więc Bogu i akceptujemy Jego zbawcze postanowienia
względem nas. Pan Jezus powiedział: „Kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał” (J 12,44).
Sługa Pana w swoim świadectwie o sobie mówi, że Bóg „uczynił moje usta
ostrym mieczem, w cieniu swojej ręki mnie ukrył, uczynił mnie strzałą gładką,
w swoim kołczanie mnie schował”. Sługa Pana ma więc być narzędziem w
ręku Boga, a Bóg będzie nim rozporządzać i używać go, jak waleczny wojownik miecza i strzały. Słowa Sługi Pana będą ostre jak miecz i gładka strzała,
która dosięgnie i ugodzi każdego. W Objawieniu św. Jana wywyższony Chry277
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stus przedstawiony jest jako ktoś podobny do Syna Człowieczego, z ust którego wychodzi ostry miecz, symbol słowa Bożego. W Biblii często słowo Boże
przyrównane jest do miecza. Autor Listu do Hebrajczyków pisze, że „Słowo Boże
jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż
do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzać zamiary i myśli serca” (Hbr 4,12).
Czy takie było słowo zwiastowane przez Chrystusa?
Jezus powiedział: „Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca”
(Mt 11,29). Przez swoje zwiastowanie wnosił pokój w ludzkie dusze. Ale słowo
Jezusa nieraz było mocne i twarde, poruszało ludzkimi sumieniami i burzyło
mury niewiary i pychy. Ganił faryzeuszy i nazwał ich grobami pobielanymi,
pełnymi nieczystości. Uczył jako moc z góry posiadający. Słowa Jego były pełne ducha, przeobrażające ludzkie serca. Takimi pozostały one do dzisiaj. Jezusowa ewangelia o pokoju i pojednaniu z Bogiem, również po dwudziestu wiekach porusza serca wierzących, zniewala miliony ludzi, kształtuje postawy
i odnawia oblicze ludzkości. Po wszystkie czasy ewangelia Jezusa Chrystusa
jest pełna zbawiennej mocy, tak iż za apostołem Pawłem możemy wyznać:
„Nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdemu, kto wierzy” (Rz 1, 16).
Ewangelia jest dzisiaj zwiastowana na wszystkich kontynentach
i wszystkim ludziom, chociaż wielu nią gardzi i jej nie przyjmuje. Wszędzie
rozlega się słowo Jezusa z Nazaretu: „Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii” (Mk 1, 15), ale nie wszyscy
wierzą Jego ewangelii i nie dla wszystkich upamiętanie znaczy nowe życie
z Bogiem. Ale spełniło się jedno słowo Boga skierowane do Jego sługi: „To za
mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić
oszczędzonych synów Izraela, więc ustanowiłem cię światłością pogan, aby
moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi”. A jeśli Chrystus – jak powiedzieliśmy – jest owym Sługą Pana, to dla Niego spełniło się to słowo, przez to,
że wszędzie opowiadane jest zbawcze dzieło Boga dokonane w Jezusie Chrystusie na Golgocie, w ziemię zostały wetknięte krzyże, symbole chrześcijańskiej wiary i na wielu miejscach ludzie znaczą swoje czoła i piersi znakiem
krzyża, znakiem zbawienia i Bożej miłości.

Jeśli wszędzie jest zwiastowana ewangelia Jezusa Chrystusa i o Jezusie Chrystusie, to jest to niewątpliwie znakiem czasu, bowiem Zbawiciel nasz powiedział, że zanim przyjdzie na sąd, wszędzie będzie zwiastowana dobra nowina.
Słowo proroctwa: „Ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie
sięgało aż do krańców ziemi”, dlatego że w Chrystusie spełniają się na naszych
oczach, są dla nas wezwaniem do czujności i podjęcia trudu umocnienia wiary,
aby gdy Pan przyjdzie znalazł nas przygotowanymi na Jego przyjście.
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Jeśli będziemy czujni i wiara nasza będzie żywa, wtedy nie będzie daremne
działanie Ducha Świętego poprzez świadectwo Biblii o Słudze Pana. Amen.

Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze! Prosimy Cię, rządź nami przez Ducha
swojego, abyśmy szczerym sercem słuchali słowa Twojego. Spraw, abyśmy nie
byli jedynie jego słuchaczami, lecz gorliwymi wykonawcami. Wysłuchaj nas
przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na
wieki wieków. Amen.
„Wysławiam cię, Panie, z całego serca mego,
Śpiewam ci wobec bogów.
Oddaję pokłon przybytkowi twemu świętemu
I wysławiam imię twoje za łaskę i za wierność twoją,
Bo nad wszystko wywyższyłeś imię i słowo swoje.
W dniu, gdy cię wzywałem, wysłuchałeś mnie,
Dodałeś mocy duszy mojej.
Wysławiać cię będą, Panie, wszyscy królowie ziemi,
Gdy usłyszą słowa ust twoich. Będą opiewali drogi Pańskie,
Gdyż wielka jest chwała Pana.
Zaiste, wzniosły jest Pan, a jednak spogląda na uniżonego,
A dumnego z daleka poznaje. Choćby się znalazł w niedoli,
Ty mnie zachowasz przy życiu.
Przeciwko złości nieprzyjaciół moich wyciągniesz rękę,
A prawica twoja wybawi mnie. Pan dokona tego dla mnie.
Panie, łaska twoja trwa na wieki,
Nie zaniechaj dzieła rąk twoich!”
(Ps 138)
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Hasło tygodnia
„A to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego”.
(1 J 4,21)

Baczcie jak macie postępować
„Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale
rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje
rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny, i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze
za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa”. ( Ef 5,15-20)

W przeszłości niejednokrotnie chciano chrześcijaństwo postrzegać wyłącznie
jako wiarę w Boga, innym zaś razem ograniczyć je jedynie do etyki, moralności, sposobu na życie, postępowania zgodnego z zasadami ewangelii Jezusa
z Nazaretu. Tymczasem ani jedno, ani też drugie rozumienie istoty chrześcijaństwa nie jest prawdziwe. W obydwu spojrzeniach na fenomen chrześcijaństwa, zawarty jest błąd. Chrześcijaństwo jest wiarą w Boga, który objawił się w
Jezusie Chrystusie, lecz nie samą wiarą. Jest wiarą, która przejawia się w świętości życia. W Nowym Testamencie wszystkie wezwania do wiary są również
napomnieniami do godnego, sprawiedliwego, prawdziwie chrześcijańskiego
życia, i odwrotnie, wezwania do życia zgodnego z ewangelią, są napomnieniami do wiary w Tego, który jest treścią ewangelii.
Ludzie, którzy mówią, że wierzą w Boga, a żyją według namiętności ciała,
bez respektowania woli Bożej, są marnotrawnymi dziećmi Bożymi. Ludzie,
którzy mówią: nie wierzymy, ale żyjemy godnie, sprawiedliwie, nie są chrześcijanami, gdyż chrześcijanin buduje swoje duchowe życie na wierze w Chrystusa.
W życiu chrześcijan winna do głosu dojść doskonała harmonia pomiędzy
wiarą a postępowaniem. I wydaje się, że właśnie o tę harmonię życia duchowego i postępowania chodzi w słowach biblijnego tekstu, przeznaczonego
przez Kościół do nabożnego rozważania w 18. niedzielę po Trójcy Świętej.
Apostoł

Pański pisze do ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa, a mimo
wszystko ich napomina: „Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako
niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe”. I chciejmy
te słowa odczytać jako napomnienie skierowane również do nas. Od tamtych
apostolskich czasów nic się przecież nie zmieniło w naturze człowieka. Człowiek jest grzesznikiem i zawsze na tym świecie będzie grzesznikiem. Jego po-
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stępowanie często w ogóle niegodne jest człowieka, istoty, która przez Boga
została obdarowana rozumem.
W naszym biblijnym tekście apostoł nie pisze, jakie to postępowanie jest
niemądre, niegodne rozumnego człowieka. Jednak czyni to w słowach poprzedzających naszą lekcję apostolską. Chciejmy je sobie postawić przed oczy!
„A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym, także bezwstyd i błazeńska mowa lub
nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Gdyż to
wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty, lub chciwiec, to znaczy
bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym” (Ef 5,
3nn).
Można jeszcze wymienić inne występki, które nie powinny mieć miejsca
wśród chrześcijan, a jednak czasem mają. Często nawet ludzie nie kryją się
z nimi. Czynią zło i mówią: przecież wszyscy tak postępują. Ze smutkiem musimy przyznać, że we współczesnym świecie chrześcijańskim dostrzegamy
ogólny upadek moralności. Można nawet mówić o kryzysie chrześcijaństwa,
tego, co określamy słowem człowieczeństwo. Nie wolno więc nam przejść obojętnie obok słów napomnienia apostolskiego: „Baczcie więc pilnie, jak macie
postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż
dni są złe”.
Do postępków niegodnych chrześcijan Apostoł w naszym tekście biblijnym
wylicza jedynie pijaństwo. Zdaje on sobie sprawę z tego, że pijaństwo jest źródłem wielu złego i że z niego biorą początek występki, które wyliczone zostały
powyżej, pisze bowiem: „nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość”.
Apostoł nie pisze tu o normalnym używaniu wina, o kubku moszczu winnego, do którego według Starego Testamentu ma prawo nawet biedak, lecz
o pijaństwie, ohydnej pladze, która od wieków dotyka społeczeństwa, także
nasze, nie wyłączając niektórych naszych ewangelickich rodzin. Pijaństwo prowadzi do upadku moralnego. Jest źródłem wielu tragedii rodzinnych. Często
prowadzi do odstępstwa od Boga i do bluźnierstwa.
Chrześcijanie powinni być zawsze ludźmi trzeźwym, zdecydowanymi wrogami alkoholizmu i zaangażowanymi w krzewieniu trzeźwości.

Apostoł Pański roztacza przed nami również obraz życia prawdziwie chrześcijańskiego. „Bądźcie pełni Ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny,
i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze
za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa”.
Nie chodzi w tych słowach jedynie o życie nabożeństwowe, które jest błogosławioną rozmową ludu Chrystusa z Bogiem, lecz o nasze codzienne życie.
W każdym dniu powinien nas prowadzić Duch Święty. Duchowi Bożemu po281
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winniśmy pozwolić prowadzić nas w naszym codziennym życiu. On powinien
kierować naszymi myślami i sercami. On powinien nieustannie kształtować
nasze życiowe postawy. Każda nasza myśl, każde słowo i czyn winny być
ukształtowane przez Ducha Odnowiciela i Pocieszyciela.
Powinniśmy żyć zgodnie z wyznawaną przez nas wiarą w Jezusa Chrystusa. Naszym powołaniem jest naśladowanie Chrystusa, który prowadził wśród
ludzi nienaganne, święte i bezgrzeszne życie. Nasza wiara w Chrystusa zobowiązuje nas do świętego życia.
W naszym życiu zamiast błazeńskiej mowy, nieprzyzwoitych żartów, rozlegać powinny się na co dzień pieśni duchowe i dziękczynienie za wszystko
Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zamiast obmowy należy stosować
łagodne napomnienie przez pieśni, psalmy i hymny. Zamiast ducha nietrzeźwości powinien mieszkać w nas Duch Święty. Należymy przecież nie do świata lecz Chrystusa. Pana Chrystusa mamy za przewodnika i mistrza życia, a nie
szatana. Powinniśmy starać się podobać Bogu, a nie światu i ludziom.
Uważamy się za ludzi wierzących. Czy stawianym przez słowo Boże wymaganiom wiary sprostamy? Mówimy, że wierzymy w Pana Boga, ale czy
Boga naprawdę się boimy? Wyznajemy ustami naszą wiarę, ale czy wyznajemy ją również naszym życiem i postępowaniem?
Niech każdy zastanowi się nad swoją wiarą, swoimi skrytymi myślami i postępowaniem! Tego domaga się od nas Duch Święty, przemawiający do nas
przez słowo Boże. Błogosławione będzie to zastanawianie, jeśli zaowocuje
w nowe życie i dążyć będziemy do polepszenia naszych dróg! Amen.

Wszechmogący i łaskawy Panie Boże, który sprawujesz swoje łaskawe rządy
nad nami, dopomóż nam dążyć do tego, co służy ku sprawiedliwości, pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu, aby Twoje Królestwo umacniało się wśród nas
i wielbione było święte Twoje Imię. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa
w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym. Amen.
„Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych
Ani nie stoi na drodze grzeszników,
Ani nie zasiada w gronie szyderców,
Lecz ma upodobanie w zakonie Pana
I zakon jego rozważa 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.
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Nie tak jest z bezbożnymi! Są oni bowiem jak plewa,
Którą wiatr roznosi.
Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie
Ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.
Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych,
Droga zaś bezbożnych wiedzie do nikąd”.
(Ps 1)
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Hasło tygodnia
„Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony, wybaw mnie, a będę wybawiony”. (Jr 17,14)

Chrystus objawia swą moc w słowie i czynie
„Po kilku dniach znowu przyszedł do Kafarnaum. A kiedy usłyszano, że jest
w domu, zeszło się wielu, i nie było już nawet miejsca przed drzwiami. A On
głosił im słowo. I przynieśli do niego człowieka sparaliżowanego. A dźwigało
go czterech. A kiedy z powodu tłumu nie mogli podejść do Jezusa, rozebrali
dach nad miejscem, gdzie przebywał. I przez otwór spuścili nosze, na których
leżał sparaliżowany. A Jezus ujęty ich wiarą, powiedział do sparaliżowanego:
Synu, odpuszczone są twoje grzechy. A byli tam także niektórzy uczeni w Piśmie, siedzieli i rozmyślali w sercach swoich: Dlaczego tak mówi? On bluźni.
Kto może oprócz jednego Boga odpuszczać grzechy? A Jezus zaraz poznał w
swoim duchu, że tak myślą, i rzekł im: Dlaczego tak myślicie w swoich sercach?
Co jest łatwiej, powiedzieć sparaliżowanemu: Odpuszczone są ci grzechy, czy
też powiedzieć: Wstań, weź łoże swoje i chodź? Powinniście wiedzieć, że Syn
Człowieczy ma władzę odpuszczania grzechów na ziemi. Powiedział więc do
sparaliżowanego: Mówię ci: Wstań, weź łoże swoje i idź do swojego domu.
I wstał, i zaraz wziął nosze, i wyszedł wobec wszystkich, tak że się wszyscy
zdumiewali i chwalili Boga, i mówili: Nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego”. (Mk 2,1-12)

Wiele ludzi chodziło za Chrystusem, aby oglądać cuda, które czynił. Pan Jezus
wypowiadał się krytycznie na temat ludzi ciekawych jedynie Jego działalności,
dzięki której chorzy odzyskiwali zdrowie.
Wielu czyta ewangelie i wyraża podziw dla działalności Chrystusa. Może to
być czynność interesująca, czasem nawet pożyteczna, jednakże otwierając i czytając Nowy Testament, powinniśmy przyjrzeć się głównie samej osobie naszego Zbawiciela, przede wszystkim wsłuchać się w Jego słowa. Jeśli dzisiaj nasze
myśli mają się skupić na ewangelicznym opisie uzdrowienia sparaliżowanego,
to nie możemy zapomnieć o tym, co powyżej powiedzieliśmy. Godna podziwu
jest wiara ludzi, którzy przynieśli do Jezusa sparaliżowanego, jednak przede
wszystkim musimy myśleć o Tym, który był źródłem tej wiary.
Dzisiejsza ewangelia stawia nas przed Chrystusa, który objawił swą moc
w słowie i czynie.

Czytamy, że tłumy dowiedziawszy się, że Pan Jezus przebywa w domu w Kafarnaum, zgromadziły się wokół miejsca, gdzie przebywał. Jezus zaś – jak to
było w Jego zwyczaju – nauczał zgromadzonych, a więc głosił im ewangelię
o nadejściu Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości. Chrystus nie gromadził
wokół siebie ludzi, aby im demonstrować swą moc i czynić cuda. Pan groma284
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dził wokół siebie tłumy, aby zwiastować ewangelię. Mówił, że kto słucha
i przyjmuje Jego słowo, jest błogosławiony. O Marii z Betanii, która siedziała
u stóp Pana i słuchała Jego nauczania, Pan powiedział, że ona dobrą cząstkę
obrała, która nie będzie jej odjęta. Słuchanie – jak nauczał Pan Jezus – prowadzi do poznania prawdy, a prawda prowadzi do wyzwolenia.
Ewangelie świadczą, że Pan Jezus nie nauczał, jak uczeni w Piśmie, lecz
jako moc mający. Jego słowo było światłem, budziło wiarę, ufność i nadzieję.
Wokół Jezusa powstawał lud, który w księgach prorockich Starego Testamentu, został zapowiedziany jako lud czasów ostatecznych, a który my dzisiaj nazywamy Kościołem, którego jedynym Panem i głową jest Chrystus.
Wittenberski Reformator powiedział: In verba evangeli est ecclesia construkta,
co znaczy, że Kościół jest zbudowany ze słów ewangelii. Dlatego tam jest
prawdziwy Kościół, gdzie zwiastowana jest ewangelia, gdzie wokół niej gromadzą się ludzie. I oni tworzą Kościół, którego bramy piekielne nie przemogą,
jeśli będzie On trwał przy Chrystusie i Jego ewangelii. Ewangelia to skarb.
„Prawdziwym skarbem Kościoła jest ewangelia łaski i chwały Bożej” – pisał
w 1517 roku ks. Marcin Luter. A więc słowo Chrystusa buduje Kościół Boży.
Czy jeszcze dzisiaj o tym pamiętamy? Czy nie pochłaniają nas zwykłe,
ziemskie sprawy? Czy dla nich nie dochodzi czasem do zaprzepaszczenia tego,
z czego Kościół żyje? Tam, gdzie zamiast ewangelii jest polityka kościelna, tam
może rozpocząć się sąd Boży.
Jeśli gromadzimy się w naszych kościołach i kaplicach, to nie dlatego, aby
słuchać baśni, przykładów z życia, chociażby bardzo pobożnych ludzi, lecz
zbieramy się dla słuchania ewangelii, słowa naszego Pana o Królestwie Bożym
i zbawieniu. Wiara jest ze słuchania słowa Bożego, jedynie z ewangelii lud
Boży czerpie siły, chociażby nawet to słowo brzmiało paradoksalnie, lub było
przedmiotem drwin ludzi, którym wydaje się, że mają poznanie rzeczywistości nas otaczającej i wiedzą, jaki jest początek wszystkiego i jakie jest miejsce
człowieka w świecie. Apostoł Paweł pisał: „Albowiem słowo o krzyżu jest głupotą dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, których udziałem jest zbawienie,
jest mocą Bożą. Napisano bowiem: Zniszczę mądrość mądrych, a roztropność
roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku
tego? Czyż Bóg nie obrócił mądrości świata w głupotę?” (1 Kor 1,18-20).
Słowo Chrystusa jest też zwiastowaniem odpuszczenia grzechów. Czytamy w ewangelii, że Jezus, widząc wiarę sparaliżowanego i tych, którzy go
przynieśli do Jezusa, powiedział do sparaliżowanego: „Synu, odpuszczone są
twoje grzechy”.
Słowa te wywołały zdziwienie, a nawet oburzenie, bo któż ma prawo odpuszczać grzechy poza świętym Bogiem? Słusznie rozumowali oburzający się
uczeni w Piśmie. Jednakże to oburzenie świadczy o tym, że ich spojrzenie na
Jezusa nie było spojrzeniem wiary i nie mieli oni w swoim sercu poznania
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godności i chwały Jezusa Chrystusa. Nie wiedzieli, kim był Jezus i jakie było
Jego posłannictwo. Zapewne słowa Jezusa: „Syn Człowieczy ma władzę odpuszczania grzechów na ziemi” tej wiary w Niego też nie wzbudziły.
Zbawienie jest darem Bożym, które człowiek otrzyma dopiero w pełni
w wieczności. Ale Bóg wkracza zbawczo już w doczesności. Zbawcza działalność Jezusa obejmuje całego człowieka. Człowiek jest jednością psychofizyczną. Ręce Chrystusa dotykały zarówno duszy, jak i ciała tych, którzy błagali Go
o pomoc i ratunek. Przykładem jest właśnie uzdrowienie sparaliżowanego (Mk 2,
1-12). Sparaliżowany oraz zgromadzony tłum oczekiwali uzdrowienia chorego
ciała. Tymczasem Prorok z Nazaretu, jakby nieświadomy sensu prośby przyjaciół sparaliżowanego, odpuścił mu grzechy. Jezus uznał, że nadszedł czas, aby
objawić swoją Boską władzę odpuszczania grzechów.
Jezus, aby nie uznano Jego słów „Synu, odpuszczone są grzechy twoje” za
puste i nic nieznaczące, zapytał zebranych: „Co jest łatwiej, powiedzieć sparaliżowanemu: Odpuszczone są ci grzechy, czy też powiedzieć: Wstań, weź łoże
swoje i chodź?”. Chcąc poprzeć swoje słowa czynem, rozkazał choremu wstać
i udać się o własnych siłach do domu. Uzdrowienie sparaliżowanego było znakiem nadejścia zapowiedzianej przez Boga ery zbawienia.
Chrześcijanie powinni patrzeć na Jezusa i zbliżać się do Niego z wiarą.
Dzięki niej grzechy nasze, chociażby były jak szkarłat, jak śnieg zbieleją (zob.
Iz 1,18). Przez wiarę Bóg uznaje nas za sprawiedliwych, dzięki krzyżowej zasłudze Jezusa Chrystusa. Ewangelia budzi w nas wiarę, a Jezus powiada, że
już dla samego słowa, które nam głosi, jesteśmy oczyszczeni (J 15,3). Przez nią
słuchający z wiarą otrzymują to, co stało się dostępne dla każdego człowieka
przez śmierć Syna Bożego, Jezusa Chrystusa na Golgocie, a więc odpuszczenie
grzechów, życie wieczne i zbawienie. Ewangelia jest bowiem – jak świadczy
o tym apostoł Paweł – mocą Bożą ku zbawieniu każdemu wierzącemu (Rz 1,
16).
Jeśli znajdujemy się w zasięgu zwiastowania słowa Bożego, ewangelii
chwały i łaski Bożej, to dana jest nam możliwość usłyszenia słowa łaski i zapewnienia, że objęci przez ramiona miłosiernego Boga, oczyszczeni zostajemy
z grzechów i darowane jest nam nowe życie w Chrystusie.
Ewangelia nie tylko jest obietnicą, ale ewangelia daje życie. Na skutek
słów Chrystusa sparaliżowany został uwolniony od swojej niemocy i obdarzony zdrowiem. Uzdrowienie sparaliżowanego było znakiem uzdrowienia spętanej grzechem woli.
Uzdrowienia, których dokonywał Jezus, były znakami uwierzytelniającymi
Jego słowa, były znakami mocy, w którą wyposażony był Chrystus jako Syn
Boży, świadectwami nadejścia zapowiedzianych przez proroków czasów ostatecznych. Przede wszystkim były one znakami wypełnienia się obietnicy zbawienia. Jan Chrzciciel, przebywając w więzieniu, polecił uczniom swoim zapy286
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tać Jezusa, czy jest On tym, który miał przyjść, czy też należy innego oczekiwać. Jezus na pytanie swojego poprzednika odpowiedział: „Idźcie i powiedzcie Janowi, co słyszycie i widzicie: Ślepi odzyskują wzrok i chromi chodzą,
trędowaci są oczyszczeni, a głusi słyszą, umarli są wskrzeszani i ubogim zwiastowana jest ewangelia” (Mt 11, 4.5; por. Iz 35,5.6; 61,1).
Jeśli Bóg odpuszcza nam nasze grzechy i winy, to tym samym uzdrowione
zostaje nasze życie, myśli i serce, i dlatego możemy wkroczyć na nową drogę,
niczym nieskrępowani, wolni, prowadzeni przez samego Jezusa. Chrystus
uzdrawia nas, oczyszcza i daje siły do działania. Możemy w Chrystusie odrzucić to, co dotychczas nas przygniatało i paraliżowało. Dlatego wezwani jesteśmy przez słowo Boże: „Odnówcie ducha waszego umysłu i przyobleczcie się
w nowego człowieka, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy” (Ef 4,23). Apostoł Paweł wyznał: „Wszystko mogę w tym, który
mnie wzmacnia, w Chrystusie” (Flp 4,13), a znany teolog XX wieku, Emil
Brunner, pisał: „Pan Bóg nie żąda od nas niczego innego, tylko tego, abyśmy
sobie pozwolili Jemu darować życie, i nie tylko życie, które śmiercią się kończy, lecz Jego życie, nie znające śmierci. Pozwolić sobie Jemu darować życie,
jest niczym innym, tylko wiarą w Niego, uzdrawiającego i zbawiającego Boga”. Amen.

Panie Boże, nie pamiętaj nam naszych grzechów. Nie obchodź się z nami według świętości, lecz okaż nam łaskę i miłosierdzie. Wiele bowiem grzeszymy
i jedynie na karę Twoją zasługujemy. Twoja miłość nas rozgrzesza i dźwiga
z upadku, daje pokuj i radość życia. Wysłuchaj nas przez Pana naszego, Jezusa
Chrystusa, w Duchu Świętym. Amen.
„Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek,
Którego grzech został zakryty! Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie
poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy! gdy milczałem, schły kości
moje oOd błagalnego wołania przez cały dzień.
Bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka twoja,
Siła moja zanikła jak podczas upałów letnich.
Grzech mój wyznałem tobie i winy mojej nie ukryłem.
Rzekłem: Wyznam występki moje Panu; wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Niech modli się do ciebie każdy pobożny w czasie niedoli,
Gdy wyleją wielkie wody, do niego nie dotrą.
Ty jesteś ochroną moją, strzeżesz mnie od ucisku,
Otaczasz mnie radością wybawienia”. (Ps 32,1-7)

287

20. NIEDZIELA PO ŚWIĘCIE TRÓJCY BOŻEJ

20. NIEDZIELA PO ŚWIĘCIE TRÓJCY BOŻEJ
Hasło tygodnia
„Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem”.
(Mi 6,8)

Miłość jest mocna jak śmierć
„Miłość jest mocna jak śmierć, namiętność twarda jak Szeol. Jej żar to żar ognia,
to płomień Pana. Wielkie wody nie ugaszą miłości, a strumienie nie zaleją jej. Jeśliby kto chciał oddać za miłość całe swoje mienie, to czy zasługuje na pogardę?”
(Pnp 8,6b.7)

O czyjej miłości pisze autor Pieśni nad pieśniami? Czy mówi tu o miłości Bożej,
czy o zwyczajnej miłości między ludźmi, o miłości dwóch kochanków, żony
i męża?
Nie możemy odpowiedzieć na te pytania, jeśli nie przyjrzymy się historii
powstania Pieśni nad pieśniami i jeśli przynajmniej nie dokonamy pobieżnej
analizy treści tej niezwykłej księgi biblijnej. Niewątpliwie Pieśń nad pieśniami
jest najmłodszą księgą biblijną Starego Testamentu. Przyjęta został do kanonu
pism Starego Przymierza przez palestyńskich Żydów na przełomie I i II wieku
po Chr. A jednak pomimo tego, jest księgą starą, może nawet bardzo starą, jeśli
uzmysłowimy sobie, że składa się ona ze starych pieśni miłosnych, opiewających miłość dwóch kochanków. Śpiewane były one od niepamiętnych czasów
na weselach w Palestynie. Nadają się też do odegrania inscenizacji, przedstawiającej gorącą miłość młodej kobiety i młodego mężczyzny, przygotowujących się do zaślubin.
Pieśni, które znajdują się w biblijnej księdze, zatytułowanej Pieśń nad pieśniami, mogą zaskakiwać, może nawet niektórych zgorszyć. Przedstawiają one
namiętną miłość dwojga młodych ludzi, ich spotkania w winnicy czy w gaju
figowym. Opisują piękno młodego ciała i – mówiąc oględnie – miłosne igraszki.
Czy na takie pieśni może być miejsce w literaturze biblijnej? A jednak jest
dla nich miejsce. Zastanówmy się dlaczego!
Już na samym początku Pisma Świętego czytamy: „Stworzył Bóg człowieka na
obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył
ich. I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie
się, i napełniajcie ziemię” (1 Mż 1,28. 29). Czytamy, że „Izaak wprowadził [Rebekę] do namiotu Sary, matki swojej. I pojął Rebekę za żonę i pokochał ją”
(1 Mż 24,67). W Księdze Rut czytamy o pięknej i czystej miłości Boaza z Betlejem do Moabitki Rut, a w 1. księdze Samuela o miłości Elkany do swojej żony
Anny, pomimo tego, że „Pan uczynił ją niepłodną” (1 Sm 1,5). Dla każdego
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Izraelity i Izraelitki, dom, w którym panuje miłość i pokój był darem Bożym
i Bożym błogosławieństwem.
Prawdziwa narzeczeńska miłość ma swoje ukoronowanie w zawarciu małżeństwa.
W Księdze przysłów znajduje się wiele wypowiedzi mędrców izraelskich,
dotyczących życia małżeńskiego, roli męża i żony, szczególnie żony, która w
domu ma na wszystko oko i potrafi o wszystko się zatroszczyć. Życie rodzinne,
zaplanowane przez Boga, trwałość domu i życia małżeńskiego, Bóg objął swoją
troską, dając przykazania: „Nie cudzołóż”; „Nie pożądaj żony bliźniego swego…”
Każda miłość ma swój początek. Rozkwita, a jej owocem jest małżeństwo
i życie małżeńskie. A jeśli Stary Testament mówi o małżeństwie, to ma na myśli wszystkie jego aspekty, nie tylko aspekt ekonomiczno-pedagogiczny, ale
także ten jak najbardziej intymny, który należy strzec i pielęgnować.
Ks. Marcin Luter z nauki biblijnej o miłości, potrafił wydobyć właściwe nauki, kiedy pisze w „Dużym katechizmie”, mając na myśli szóste przykazanie:
„Ponieważ tedy przykazanie to odnosi się wprost do stanu małżeńskiego i daje
sposobność o nim mówić, powinieneś zrozumieć i zapamiętać, …jak wysoko
Bóg ten stan szanuje i wynosi przez to, iż go przez swoje przykazanie zarówno
potwierdza, jak i ochrania… Dlatego chce, abyśmy go również szanowali, zachowali i żyli w nim jako w stanie przez Boga ustanowionym i błogosławionym, gdyż ustanowił On go jako pierwszy przed wszystkimi innymi… Pobłogosławił mu też Bóg najobficiej ze wszystkich stanów, a oprócz tego udzielił
mu i poddał wszystko, co jest na świecie, aby ten stan dobrze i sowicie był zaopatrzony”. A nieco dalej, mając na myśli prawdziwie chrześcijańskie życie,
pisze: „Gdzie bowiem czystość małżeńska ma być zachowana, tam mąż i żona
muszą żyć z sobą przede wszystkim w miłości i zgodzie, jeden drugiego musi
z serca i z całą wiernością miłować. To jest zaiste najprzedniejszy warunek,
który wzbudza chęć i ochotę do czystości, gdzie to ma miejsce, tam i czystość
wyniknie sama z siebie bez żadnego nakazu. Dlatego i święty Paweł tak usilnie
małżonków napomina, aby się wzajemnie miłowali i szanowali”.

Wróćmy do Pieśni nad pieśniami!
Pieśń nad pieśniami poucza, że miłość cielesna nie jest czymś złym, grzesznym, lecz należy do tego, co z natury jest ludzkie, o czym można śpiewać
i czemu można się poddać. To ona, jak powiada jedna z pieśni, jest mocna jak
śmierć. „Miłość jest mocna jak śmierć, namiętność twarda jak Szeol. Jej żar to
żar ognia, to płomień Pana. Wielkie wody nie ugaszą miłości, a strumienie nie
zaleją jej. Jeśliby kto chciał oddać za miłość całe swoje mienie, to czy zasługuje
na pogardę?”
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Miłość jest mocna jak śmierć. Jak śmierć przychodzi i pochłania człowieka,
tak miłość przychodzi, a jeśli jest prawdziwa, pochłania serce człowieka, kobiety i mężczyzny. A namiętność jest twarda jak szeol, jak kraina zmarłych, a więc
nieuchronna, wieczna. Dlatego apostoł Paweł pisał: „Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się,
nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy; wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi.…
Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy; lecz z nich największa jest
miłość” (1 Kor 13, 4-7.13).
„Wielkie wody nie ugaszą miłości, a strumienie nie zaleją jej” Nic nie zburzy miłości, jeśli jest prawdziwa, zbudowana na zaufaniu, pokorna ale i radosna, wierna i odważna. Nie zburzą jej życiowe doświadczenia, nie zburzy choroba, czy niedostatek. Przetrwa wszystko i z nią wszystko można przezwyciężyć.
Mówi się, że ludzka miłość jest ślepa. Może i jest czasem ślepa, ale ona
otwiera oczy na życie i pomaga w życiu przetrwać wszystkie przeciwności,
jednak pod warunkiem, że człowiek, obojętnie czy mężczyzna, czy kobieta
lekkomyślnie jej nie zniszczą w sobie. Ciężar noszony we dwoje jest zawsze
lżejszy.

Na wstępie postawiliśmy pytanie: Czy pieśni kochanków mogą mieć miejsce w literaturze biblijnej?
Odpowiedzieliśmy na nie i stwierdziliśmy, że Stary Testament, ze swoją
teologią życia, umożliwia i stwarza miejsce dla Pieśni nad pieśniami. Ale wielu
to nie przekonuje. Wielu stawia pytanie: Czy za słowami opowiadającymi
o namiętnej miłości kochanków, nie kryje się jakaś głębsza treść? Stawiali takie
pytanie Żydzi, stawiali je ojcowie Kościoła, ludzie średniowiecza i dzisiaj się je
stawia. Dla pobożnych Żydów Pieśń nad pieśniami opisywała miłość ludu
izraelskiego do Boga i Boga do potomków Izraela. Potwierdzenie dla swojego
poglądu znajdowali w Księdze proroka Ozeasza, gdzie małżeństwo jest obrazem
wzajemnej miłości Boga i Izraela. W chrześcijaństwie widzi się w Pieśni nad
pieśniami wzajemną miłość Chrystusa i Kościoła. I też tak myślący znajdują
potwierdzenie swojego poglądu w Piśmie Świętym. Wystarczy wskazać na
Objawienie św. Jana, gdzie Kościół nazwany jest oblubienicą oraz na słowa z Listu do Efezjan: „Jak Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby
go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany” (Ef 5,25-27). Pogląd, że Pieśń nad pieśniami opisuje miłość Boskiego Oblubieńca, Chrystusa do Kościoła, swojej oblubienicy i odwrotnie, zrodziła w średniowieczu mistykę, która zaowocowała w po290
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staci oddania się wielu kobiet i mężczyzn w miłości Chrystusowi i poświęciło
swe życie dla Chrystusa i Jego sprawy.
Ale wielu ma zastrzeżenia do mistycznej i alegorycznej egzegezy Pieśni nad
pieśniami. Jak zinterpretować takie słowa oblubieńca z Pieśni nad pieśniami:
„Nie patrzcie tak na mnie, że śniada jestem, że opaliło mnie słońce! Synowie
mojej matki rozgniewali się na mnie, kazali mi pilnować winnic, lecz nie
ustrzegłam swojej własnej winnicy” (Pnp 1, 6), albo oblubienicy: „Jakże jesteś
piękna i jakże pełna wdzięku, miłości przerozkoszna! Twoja postać podobna
jest do palmy, twoje piersi do winogron. Pomyślałem: Wejdę na palmę, zerwę
wiązkę jej daktyli! Niech mi będą twoje piersi jak winogrona, a tchnienie twoich nozdrzy jak woń jabłek” (7,7-9). Jak interpretować te słowa, jeśli miłość
kochanków z Pieśni nad pieśniami jest obrazem wzajemnej miłości Chrystusa
i Kościoła?
Alegoryczna i mistyczna egzegeza nie odpowiada na wszystkie pytania
egzegezy biblijnej, dotyczącej Pieśni nad pieśniami. Ale możliwa jest taka interpretacja, kiedy w słowach pieśni z Pieśni nad pieśniami widzieć się będzie tylko
symbole i przenośnie. Powyżej zacytowane słowa można więc zinterpretować,
że są obrazem piękna Kościoła Chrystusowego. Wizjoner, autor Objawienia św.
Jana widział Oblubienicę-Kościół, przyozdobioną jak oblubienica do ślubu.
A więc Kościół musi dbać o swój wizerunek, o swoje piękno, o czystość i świętość. Niestety, często zapomina o tym. Nie potrafi też Kościół oczyścić się i nie
jest zdolny umiłować Chrystusa ponad wszystko. Miłość Kościoła do Chrystusa musi być tak mocna, że nawet „wielkie wody [jej] nie ugaszą, a strumienie
nie zaleją jej”. Amen.

Panie Boże i Ojcze nasz, światłości wieczna! Twoją wolą jest, abyśmy wstrzymywali się od wszeteczeństwa i uświęcali nasze życie. Spraw łaskawie, abyśmy postępowali według przykazań Twoich i przynosili owoce godne naszej
wiary. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
„Błogosławieni

ci, którzy żyją nienagannie,
Którzy postępują według zakonu Pana!
Błogosławieni ci, którzy stosują się do napomnień jego,
Szukają go z całego serca,
Którzy nie czynią krzywdy,
Ale chodzą drogami jego.
Tyś wydał rozkazy swoje,
Aby ich pilnie strzeżono:
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Oby drogi moje były nakierowane
Na przestrzeganie ustaw twoich!
Wtedy nie doznam wstydu,
Gdy będę zważał na wszystkie przykazania twoje.
Dziękować ci będę szczerym sercem,
Gdy się nauczę sprawiedliwych praw twoich.
Będę przestrzegał ustaw twoich,
Nie opuszczaj mnie nigdy.
Okaż dobroć słudze swemu,
Abym żył i przestrzegał słowa twego!
Otwórz oczy moje,
Abym oglądał cudowność zakonu twego”.
(Ps 119,1-8.17.18)
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Hasło tygodnia
„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrym zwyciężaj”. (Rz 12,21)

Jesteście przyjaciółmi moimi
„Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem; trwajcie w miłości mojej.
Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej,
jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego. To wam
powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna.
Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za
przyjaciół swoich, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego; lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. 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. To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali”. (J 15,9-17)

Pieśniarz zachęca nas do postawienia sobie pytania: „Kim jestem?”
„Kim jestem ważne to pytanie,
Zrozumieć daj, o Boże, mi!
Bo kto nie poznał siebie sam,
Mądrości swojej zadał kłam”. (SE 730,1).
Dwie odpowiedzi wydają się nam być najważniejsze. Jedną przypomina
nam pieśniarz – jestem stworzeniem Bożym (ŚE 730,2), druga zawarta jest
w modlitwie spowiedniej: „Ja, biedny, nędzny, grzeszny człowiek…”. Obdarowani jesteśmy wielkim dostojeństwem, bowiem jesteśmy „dziełem rąk Bożych”, ale także jesteśmy grzesznikami, zasługującymi na potępienie. Grzech
oddala nas od naszego Stworzyciela. Kto ma takie poznanie samego siebie,
posiadł wielką mądrość, dzięki której jesteśmy na dobrej drodze, prowadzącej
do odnowienia swojego życia. Czy przystoi stworzeniu Bożemu być nędznym
grzesznikiem? Czy nie powinienem dążyć do odnowienia siebie na obraz Boży, bowiem na obraz Boży jesteśmy stworzeni?
Ale czy to cała prawda o nas? Jest prawda, która każe nam myśleć o naszej
niemocy i potrzebie odrodzenia i odnowienia naszego życia. Ale czy potrafimy
uczynić jakikolwiek krok, który by nas z powrotem przybliżył do Boga?
Kiedyś na drodze człowieka stanął ktoś, kto jest – jak mówi Nowy Testament (Kol 1,15) – prawdziwym obrazem Boga, a więc Jezus z Nazaretu, poczęty
z Ducha Świętego i narodzony z Marii, z rodu Dawida. Zgromadził On wokół
siebie uczniów i powiedział do Nich: „Jesteście przyjaciółmi moimi”.
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Ale

czy my jesteśmy uczniami i uczennicami Chrystusa? Do pierwszych
uczniów swoich powiedział Pan Jezus: „Idźcie tedy i czyńcie uczniami
wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je
przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po
wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28,19.20). A więc przez chrzest
i nauczanie, słuchanie i przyjmowanie ewangelii Chrystusa, stajemy się uczennicami i uczniami Chrystusa Pana, w Niego jesteśmy wszczepieni i nasze życie
z Nim zostaje związane. W Nim też stajemy się nowymi stworzeniami, bo odkupionymi Jego krwią i odrodzonymi przez Ducha Bożego. To wszystko nie
z nas, dzięki naszym dążeniom i wysiłkom, ale z Tego, który powiedział do
swoich uczniów: „Jesteście przyjaciółmi moimi” i który również do na tak
mówi, ilekroć jak Maria z Betanii siadamy u Jego stóp i słuchamy Jego ewangelii.
Chrystus nazywa nas swoimi przyjaciółmi, ale też przypomina nam, że to
nie z naszej woli staliśmy się uczniami i uczennicami Jezusa i Jego przyjaciółmi, lecz na skutek Jego wyboru i powołania nas do grona Jego przyjaciół: „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).
Pan Jezus powołując swoich uczniów, mówił do każdego z nich z osobna:
„Pójdź za mną!”. Mówi tak również do nas dzisiaj, kiedy siedzimy w ławkach
kościelnych, kiedy otwieramy Biblię, i kiedy spotykamy bliźniego. Mówi:
Pójdź za mną i naśladuj mnie. A my nie możemy ociągać się, jak ci, o których
mowa w ewangelii. Jeden z powołanych przez Pana Jezusa powiedział: „Pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca”, inny zaś: „Pójdę za tobą, Panie,
pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim” (Łk 9,
59.61).
Powinno nas cieszyć to, że Chrystus nas powołał i powołuje, że jesteśmy
Jego uczniami i uczennicami, że On nas nazywa swoimi przyjaciółmi, bo to
wielki zaszczyt i święte powołanie.

Dobrzy uczniowie słuchają swojego nauczyciela i zważają na jego słowa. A co
nam dzisiaj ma do powiedzenia nasz Nauczyciel, Jezus Chrystus? „Trwajcie
w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie
w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego”; „Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem
was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały”.
Bycie uczniem i przyjacielem Chrystusa zobowiązuje. Trwać mamy w miłości Jezusa. To znaczy, że powinniśmy Go miłować, jak On nas umiłował. A On
nas umiłował, zanim myśmy go poznali i umiłowali. To znaczy także prze-
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strzegać Jego przykazań, a właściwie jednego przykazania, bowiem wszystkie
inne w nim są zawarte – przykazania miłości.
Bycie w szkole Jezusa i bycie przyjacielem, czy przyjaciółką Chrystusa zobowiązuje nas do przynoszenia owoców godnych naszej przyjaźni z Panem,
naszej wiary i powołania. Odrzucić powinniśmy od siebie wszelkie cierpkie
owoce ciała, a więc „wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo,
czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo,
zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo”, a przynosić owoce Ducha, a które wymienia
apostoł Paweł: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość” (Ga 5, 22. 23). Na co dzień w naszym życiu jest tyle cierpkich i gorzkich owoców ciała, których powinniśmy się wstydzić. Narzekamy, kiedy pełno jest ich na drzewie życia naszych bliźnich. Ale
chciejmy zauważyć, że one rodzą się także w sercu każdego nas. Gdy je zobaczysz u naszych sióstr i braci, pomyśl, że one dojrzewają przecież również na
drzewie mojego życia, albo że w każdej chwili mogą one zająć miejsce mojego
serca.
Trwać w miłości Jezusa, znaczy przestrzegać przykazań Bożych, a one nie
są zbyt uciążliwe. Święty Jan w swoim 1. liście pisze: „Po tym poznajemy, iż
dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania jego spełniamy. Na
tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego,
a przykazania jego nie są uciążliwe” (1 J 5, 2.3). A na innym miejscu zaś pisze:
„A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy. Kto mówi: Znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie
ma” (1 J 2,3.4).

Przede wszystkim na jedno przykazanie musimy zwrócić szczególną uwagę,
na przykazanie, które Pan Jezus dał wszystkim dzieciom Bożym, a jest to
przykazanie miłości. „Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto
życie swoje kładzie za przyjaciół swoich”.
Społeczność uczniów i przyjaciół Jezusa – to społeczność miłości. Kościół
nie jest instytucją, w której ma rządzić twarde i surowe prawo, a jeśli ono musi
być, to powinno się opierać na przykazaniu miłości. Znakiem rozpoznawczym
w społeczności uczniów i przyjaciół Jezusa jest miłość, która – jak pisze apostoł
Paweł – „jest cierpliwa, …jest dobrotliwa, nie zazdrości, …nie jest chełpliwa,
nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się,
nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy; wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa,
wszystko znosi” (1 Kor 13,4-7). Nie może być inaczej, bowiem uczniowie
i uczennice Jezusa powinny naśladować swojego Nauczyciela, który życie
swoje położył na Golgocie za nas i pojednał nas przez krzyż z Bogiem, naszym
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Ojcem. Zacytujmy więc jeszcze raz słowa św. Jana z jego 1. listu, abyśmy je
dobrze zapamiętali: „Kto zachowuje Słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła
się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Kto mówi, że w nim
mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował” (1 J 2,5.6).
Ludzie nienawidzą się, prowadzą z sobą spory i wojny, zabijają się i okradają wzajemnie. Na ekranach telewizorów widzimy, jak większość polityków
nienawidzi się i zawzięcie zwalcza. W świecie narasta fala rasizmu i nienawiści
religijnej. Czy to dzieje się daleko od nas? Spójrzmy wokół siebie, na nasze
rodziny, na życie sąsiedzkie, na nasze małe ojczyzny. Czy wszystko dzieje się
wokół nas tak, jak chce tego nasz Zbawiciel? Czy sercami naszymi rządzi zgoda i miłość? Czy w naszym Kościele duch miłości Chrystusowej przenika nasze Parafie i cały Kościół, wszystkie Jego struktury? Czy nie jest tak, że czasem
zazdrościmy sobie wzajemnie pozycji w Kościele? Czy nie jest tak, że wszystko
uczynimy, aby mój współwyznawca nie był ode mnie ważniejszy, bardziej
zauważalny, a może nawet bardziej aktywny? Czy nie jest tak, że czasem nieprzyjaznym okiem patrzymy na naszego sąsiada w ławce kościelnej? Jeśli tak
jest, a rzeczywiście tak często jest, to tracimy w świecie wiarygodność, jako
świadkowie Jezusa i nosiciele Jezusowej ewangelii miłości.
Każdego dnia powinniśmy sobie przypominać słowa naszego Pana: „Nie
wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli
i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały”.
„Chrześcijaninem jam z wyznania,
Lecz czy naprawdę jestem nim?
Więc dodaj sił mi do poznania,
Czy idę zawsze w życiu swym,
Tak jak mi wskazał Chrystus Pan?
Czy wiarę niezachwianą mam?” (ŚE 730,2). Amen.

Wszechmogący

Boże, wierny Ojcze! My grzeszni ludzie, prosimy Cię, okaż
nam łaskę i odpuść nam nasze winy. Prowadź nas przez Ducha swojego, abyśmy zachowani zostali w prawdzie i nieobłudnej wierze. Wysłuchaj nas przez
wiecznie królującego Pana naszego, Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, naszym Pocieszycielu. Amen.
„Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę,
Świadectwo Pana jest wierne,
Uczy prostaczka mądrości.
Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce,
Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy.
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Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze,
Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe.
Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze,
I słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy.
Również twój sługa oświecił się nimi,
Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą.
Uchybienia – któż znać może?
Ukryte błędy odpuść mi!
Także od zuchwałych ustrzeż sługę swego,
Aby nie panowali nade mną!
Wtedy będę doskonały i wolny od wszelkiego grzechu”.
(Ps 19,8-14)
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22. NIEDZIELA PO ŚWIĘCIE TRÓJCY BOŻEJ
Hasło tygodnia
„U ciebie jest odpuszczenie, aby się ciebie bano”. (Ps 130,4)

Napomnienie i modlitwa
A jeśliby zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam; jeśliby cię usłuchał,
pozyskałeś brata swego. Jeśliby zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub
dwóch, aby na oświadczeniu dwu lub trzech świadków była oparta każda
sprawa. A jeśliby ich nie usłuchał, powiedz zborowi; a jeśliby zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam:
Cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie; i cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Nadto powiadam wam,
że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz,
otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub
trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich”. (Mt 18,15-20)

Po przeczytaniu powyższych słów naszego Pana, Jezusa Chrystusa, może się
nam wydawać – mówiąc obrazowo – że coś w nich zgrzyta, jak piasek w trybach maszyny. Pan nakazuje nam napominać naszych bliźnich, jeśli upadną.
I mówi, jak powinno to wyglądać. Ale mówi też, że jeśli nasz bliźni nie usłucha
napomnienia, powinien być nam jak poganin i celnik. A przecież Jezus
wszystkich umiłował i przyjmował pogan i zasiadł przy stole celników. Także
nam nakazał miłować się wzajemnie.
Jak więc mamy rozumieć słowa naszego Pana z dzisiejszej ewangelii?

Napomnienie Pana Jezusa jest jasne i łatwe do zrozumienia, przyjęcia i wykonania: „Jeśliby zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam; jeśliby cię
usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśliby zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze
jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwu lub trzech świadków była oparta każda sprawa”. Między siostrami i braćmi w Jezusie Chrystusie, w Kościele
Bożym, grzech nie może burzyć miłości, która powinna wiązać z sobą wyznawców Chrystusa. Ale jeśli apostoł Paweł pisze: „Wiem, że nie mieszka we
mnie, to jest w ciele moim, dobro; mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak; albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko
złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to
czynię, ale grzech, który mieszka we mnie” (Rz 7,18-20), to musimy być świadomi tego, że od nas grzech nie jest daleko, ale zakrada się on w nasze serca,
bo jesteśmy grzesznikami. Gdyby było inaczej, Pan Jezus nie musiałby za nas
umierać na krzyżu. Jeśli zgrzeszyliśmy przeciwko bliźniemu, lub jeśli bliźni
zgrzeszył przeciwko nam, to ten grzech musi być najpierw usunięty między
nami, aby Bóg mógł okazać nam miłosierdzie, bo przecież modlimy się:
„I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom” (Mt 6,
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12). Jeśli zgrzeszyliśmy przeciwko bliźniemu, to szukajmy z nim pojednania.
Możemy sami pójść do bliźniego i prosić go o przebaczenie, lub prosić o pośredniczenie członków Kościoła między nami i bliźnim. Jeśli bliźni zgrzeszył
przeciwko nam, powinniśmy go upomnieć „sam na sam”, a jeśli nas nie usłucha, powinniśmy prosić kogoś o pośredniczenie. Chodzi o to, aby w Kościele
Bożym grzech nie dzielił ludzi i aby grzesznicy nawrócili się i żałowali za swoje postępowanie i grzechy. Jeśli nasz bliźni usłucha tych, którzy pełnią służbę
pojednania, to podziękujmy za to Bogu. Pan Jezus powiedział, że w niebie jest
radość z każdego nawróconego grzesznika (Łk 15,1nn).

Ale wiemy, że nie zawsze nasi bliźni chcą uznać swój grzech i prosić o przebaczenie. My sami także nie zawsze chcemy zobaczyć swoje winy wobec naszych
bliźnich i pojednać się z bratem i siostrą w Chrystusie. Co w takim wypadku
powinniśmy uczynić. Pan Jezus mówi: „A jeśliby ich nie usłuchał, powiedz
zborowi; a jeśliby zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik”. I te słowa naszego Zbawiciela sprawiają nam kłopot. Jak je rozumieć?
Zwróćmy uwagę, że te słowa naszego Pana, św. Mateusz umieścił w swojej
ewangelii, która skierowana była pierwotnie do chrześcijan nawróconych
z judaizmu. Judeochrześcijanie doskonale wiedzieli, co te słowa znaczą. Ci,
którzy zostali wykluczeni z judaizmu, zasługiwali na miano pogan i celników,
których nienawidzono. A więc w Ewangelii św. Mateusza słowa te mają związek
z karnością w Mateuszowym judeochrześcijańskim Kościele. Poganie i niepokutujący celnicy nie należą do Kościoła. Są oni poza społecznością sióstr i braci
w Chrystusie. Kto nie chce pojednać się z bliźnim, kto nie chce się nawrócić
i porzucić stare grzechy, powinien być wykluczony z Kościoła.
W związku z tym rodzi się refleksja dotycząca porządku i karności we
współczesnym Kościele. Różnie to wygląda w różnych Kościołach. Często duchowni boją się napomnieć jawnych grzeszników, bowiem może to być poczytane jako zamach na osobistą wolność. I tak czasem toleruje się w Kościele cudzołożników, rozpustników, oszustów itp. Co na to powie kiedyś nasz Pan,
kiedy rozpocznie się sąd, a sąd – jak czytamy w Nowym Testamencie – rozpocznie się od Kościoła.

Wykluczenie

z Kościoła ma prowadzić do autorefleksji w życiu grzesznika.
Ale – jak można wysnuć ze słów Jezusa – wykluczony grzesznik nie może być
pozostawiony sam sobie. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Dlatego
Pan Jezus powiedział: „Nadto powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na ziemi
uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który
jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam
jestem pośród nich”.
Cały Kościół powinien się modlić za wykluczonych z Kościoła, o nawrócenie
grzeszników.
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Chrześcijanie ubolewają nad tym, co spotyka ich bliźnich. Miłość raduje się
z prawdy, raduje się z tego, że przywrócone bliźniemu zostało dobre imię.
W „Małym katechizmie” w objaśnieniu do 8. przykazania czytamy słowa: „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”. To jest zwięzły komentarz do słów apostoła Pawła z 1. listu do Koryntian: „Miłość […] nie raduje
się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy”.
Widzimy więc, że jest o czym myśleć każdego dnia i o co się modlić. Należy
nieustannie uczyć się miłości do bliźnich, chociażby nam wyrządzili krzywdę
i oddalili się od Chrystusa. W żadnym wypadku nie należy osądzać bliźnich,
bo sąd do Boga należy. Pan Jezus powiedział: „Dlaczego widzisz źdźbło w oku
brata swego, a belki w oku własnym nie dostrzegasz?” (Łk 6,41).
Źdźbło w oku bliźniego, to symbol jakiegoś zła, które opanowało bliźniego.
Z łatwością dostrzegamy wady, niedoskonałości i grzechy bliźnich, ale własnych nie dostrzegamy. Osądzamy bliźnich, ale nie poddajemy krytycznej
ocenie naszego postępowania, naszych wad i grzechów. A to jest znaczący
grzech. Dlatego Pan Jezus mówi nie o źdźble w „moim oku”, ale o „belce”. To,
co jest źdźbłem w oku bliźniego, staje się belką w moim oku, jeśli osądzam
bliźniego, a siebie widzę jako doskonałego, lub prawie doskonałego. Pan Jezus
powiedział: „Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni” (Mt 7,1). Apostoł Paweł zaś
pisał: „Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności, i objawi zamysły serc; a wtedy każdy otrzyma
pochwałę od Boga” (1 Kor 4,6).
Chrześcijanie nie osądzają bliźniego, nie oczerniają, nie mówią fałszywego
świadectwo o bliźnim, ale wszystko ku dobremu zwracają i starają się zawsze
mówić dobrze o drugim człowieku. Chrześcijanie modlą się za swoich bliźnich, orędują u Boga o ich zbawienie.
Gdzie dwóch, albo trzech uzgodni jakąś sprawę, o którą należy się modlić,
Pan Kościoła jest obecny wśród nich i wysłucha wołania, natchnie swoim duchem grzesznika, aby uznał swój grzech, upamiętał się i mógł na nowo tworzyć społeczność z siostrami i braćmi w Chrystusie. Amen.

Wszechmogący Boże i Panie nasz łaskawy! Dziękujemy Ci za ziemską ojczyznę naszą, dom, wszystko, co służy do zachowania życia naszego. Prosimy Cię
serdecznie, sprawuj swoje rządy między nami i daj nam chęci oraz zdolności
do budowania wśród nas królestwa szczęścia i pokoju. Wysłuchaj nas przez
Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym. Amen.
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„Panie! Słuchaj modlitwy mojej,
Usłysz błaganie moje!
Przez wierność swoją wysłuchaj mnie w sprawiedliwości swojej!
Nie pozywaj na sąd sługi swego,
Gdyż nikt z żyjących nie okaże się sprawiedliwym przed tobą!
Nieprzyjaciel prześladuje mnie,
Miażdży na proch życie moje,
Wtrąca mnie w ciemności,
Jak tych, którzy dawno umarli.
Omdlewa we mnie duch mój,
Trwoży się we mnie serce moje.
Wspominam dni dawne,
Rozmyślam o wszystkich dziełach twoich,
Rozważam czyny rąk twoich.
Wyciągam ręce do ciebie;
Dusza moja pragnie ciebie jak zeschła ziemia.
Wysłuchaj mnie rychło, Panie, bo duch mój omdlewa;
Nie ukrywaj przede mną oblicza swego,
Bym nie stał się podobny do tych, którzy schodzą do grobu!
Daj mi o świcie doznać łaski twojej, bo tobie ufam!
Wskaż mi drogę, którą mam iść,
Bo ku tobie podnoszę duszę moją!
Ratuj mnie od nieprzyjaciół moich, Panie, do ciebie się uciekam!
Naucz mnie czynić wolę swoją,
Bo Ty jesteś Bogiem moim.
Niech dobry duch twój prowadzi mnie po równej ziemi!”
(Ps 143,1-9)
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23. NIEDZIELA PO ŚWIĘCIE TRÓJCY BOŻEJ
Hasło tygodnia
„Król królów, Pan panów, Jedyny, który ma nieśmiertelność, jemu niech będzie cześć
i moc wieczna”. (1 Tm 6,15.16)

Myśli Boże są inne, aniżeli myśli ludzkie
„Tymczasem

rządy nad Egiptem objął nowy król, który nie znał Józefa. Rzekł on
do ludu swego: Oto lud izraelski stał się liczniejszy i potężniejszy od nas. Postąpmy więc z nim mądrze, aby się nie mnożył. Bo gdyby nas zaskoczyła wojna,
mógłby także on przyłączyć się do naszych wrogów, walczyć przeciwko nam
i ujść z kraju. Ustanowiono przeto nad nim nadzorców pańszczyźnianych, aby
go gnębili ciężkimi robotami; budowano wtedy dla faraona miasta-spichlerze:
Pitom i Ramses. Lecz im bardziej go gnębili, tym więcej się rozmnażał i rozrastał; i bano się synów izraelskich. Egipcjanie zmuszali Izraelitów do ciężkich robót i uprzykrzali im życie uciążliwą robotą w glinie i przy cegłach i różną pracą
na polu. Wszystkie te prace wykonywali pod przymusem. Wtedy król egipski
rzekł do położnych hebrajskich, z których jedna nazywała się Szifra, a druga
Pua, mówiąc: Gdy będziecie przy porodach niewiast hebrajskich, uważajcie, co
się rodzi: Jeżeli rodzi się chłopiec, zabijcie go, a jeżeli dziewczynka, niech zostanie przy życiu. Lecz położne bały się Boga i nie czyniły tak, jak im nakazał król
egipski, ale pozostawiały chłopców przy życiu. Wtedy król egipski wezwał położne i rzekł do nich: Czemuście to uczyniły i pozostawiały przy życiu także
chłopców? Położne odpowiedziały faraonowi: Kobiety hebrajskie nie są takie jak
kobiety egipskie; są one tak żywotne, że rodzą wcześniej, niż przyjdzie do nich
położna. A Bóg nagradzał te położne dobrym powodzeniem, lud zaś rozmnażał
się i potężniał”. (2 Mż 1,8-20)

Tekst

biblijny przeznaczony na 23. niedzielę po Świętej Trójcy, wydaje się
mieć jedynie wymiar historyczny. Przenosi nas do czasów egipskiej niewoli
potomków patriarchy Jakuba. Mówi o faraonie i losie Izraelitów ciężko pracujących przy budowie miast dla faraona. Faraon, o którym mowa w naszym
biblijnym tekście „nie znał Józefa”. Może to znaczyć, że nie jest on faraonem,
za czasów którego Józef uczynił wiele dobrego dla Egiptu, ale też może znaczyć, że nowy faraon nie chciał uznać zasług Józefa, syna patriarchy Jakuba.
Wydaje się, że nowy faraon, który „nie znał Józefa” zamierzał prowadzić politykę niezależną i nie brać pod uwagę przeszłości. Tak zresztą często dzieje się
w polityce.
Faron, o którym mowa, jest politykiem. Nie bierze pod uwagę zasług Józefa
dla Egiptu, wydaje się bowiem, że jest rzeczą niemożliwą, aby nie słyszał
o Józefie, który uratował Egipcjan przed głodem. Z punktu widzenia realnej
polityki, która ma na uwadze dobro ludzi, nie można faraonowi wiele zarzucić.
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Faraon nie myślał tylko o sobie, jak czyni to wielu polityków. Nie tylko miał
na uwadze swoje interesy, ale spoglądał w przyszłość i brał pod uwagę sytuację, w której mógł zostać zagrożony byt egipskiego narodu. Wynika to ze
słów króla Egiptu: „Oto lud izraelski stał się liczniejszy i potężniejszy od nas.
Postąpmy więc z nim mądrze, aby się nie mnożył. Bo gdyby nas zaskoczyła
wojna, mógłby także on przyłączyć się do naszych wrogów, walczyć przeciwko nam i ujść z kraju”. Aby zapobiec takiej sytuacji, ustanowił nadzorców,
zmuszających Izraelitów do ciężkiej pracy, aby nie mieli nawet siły do myślenia o swojej przyszłości i o rozwoju swoich rodzin. Kiedy to nie pomogło, bo
nadal wzrastała liczba potomków Jakuba w Egipcie, wezwał położne i polecił
im: „Gdy będziecie przy porodach niewiast hebrajskich, uważajcie, co się rodzi: Jeżeli rodzi się chłopiec, zabijcie go, a jeżeli dziewczynka, niech zostanie
przy życiu”.
Troska o przyszłość narodu nie jest niczym złym. Złe są tylko metody, które
faraon polecił stosować.
Jeśli przyjrzymy się politykom, tym z przeszłości i tym dzisiejszym, to dostrzeżemy, że wielu pragnęło i pragnie dorwać się do władzy, aby móc się bogacić, najczęściej w nieuczciwy sposób i kosztem innych ludzi. Wielu polityków dba o swoje konta w bankach i pomnażanie swoich majątków. Wielu
mówi, że wszystko czyni dla dobra narodu, ale sprawy – jeśli się im dobrze
przyjrzeć – mają się zgoła inaczej. Wielu stwarza pozory, że chodzi o dobro
ludzi i to tych najbiedniejszych. Wielu ma w ustach piękne słowa, ale działanie
już nie jest takie. Na nikogo tu nie chcemy wskazywać, lecz tylko sygnalizujemy powtarzające się sytuacje. Wielu władców i polityków, chcąc utrzymać się
przy władzy, doprowadziło do upadku swój kraj i ludzi do skrajnej biedy i nędzy.

Kiedy mówimy o polityce i władzy świeckiej, należy także postawić pytanie
o treść i sens wypowiedzi nowotestamentowych na temat stosunku wierzących do władzy politycznej. Sięgnijmy najpierw do słów z 1. Listu św. Piotra,
w którym czytamy : „Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze
względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom, jako przezeń wysyłanym dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały
tym, którzy dobrze czynią. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc, zamykali usta niewiedzy ludzi głupich, jako wolni, a nie jako ci, którzy
wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Wszystkich szanujcie,
braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie” (1 P 2,13-17). Nie jest to jedyne
napomnienie w Nowym Testamencie, mówiące o stosunku chrześcijan do politycznej władzy. Wspomnieć także należy słowa apostoła Pawła z Listu do Rzymian (13,1-7), w których jest mowa, że wszelka władza pochodzi od Boga. Także warto wspomnieć słowa z Ewangelii św. Mateusza z 22. rozdziału. Tam znaj303
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dujemy słowa naszego Pana, Jezusa Chrystusa: „Oddawajcie więc, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co Bożego, Bogu”.
Dla Autora 1. listu Piotra, władza nie jest ustanowiona przez Boga, jak jest
o tym mowa w Liście do Rzymian (13,1.2), ale przez ludzi. Chrześcijanie powinni uznać panujący porządek społeczny, jako ustanowiony przez ludzi. Powinni
zaakceptować wszelkie ustanowienia ludzkie dotyczące władzy, zarówno
władzy najwyższej, jak i niższego szczebla.
Dla Autora 1. listu św. Piotra – wydaje się – istniejący porządek społeczny
jest porządkiem naturalnym, przeto ludzie dla własnego dobra i szczęścia powinni zaakceptować istnienie władzy. Spełnia ona bowiem ważną społeczną
funkcję. Chodzi więc o uznanie obowiązującego ładu społecznego i traktowanie go jako naturalny i chciany przez Boga.
W świetle powyższego, należy postawić też pytanie o granice posłuszeństwa władzy świeckiej, która łamie podstawowe prawa ludzkie, przede
wszystkim Boskie. Chociaż – jak powiedział Pan Jezus – należy oddać to, co
cesarskie cesarzowi, a to co Boskie Bogu, to przecież nie można zaniedbać tego,
co Boskie, kiedy oddaje się władzy świeckiej, co do niej należy. Posłuszeństwo
Bogu jest ważniejsze, aniżeli posłuszeństwo władzy, ustanowionej prze ludzi.
Kiedy żydowski sanhedryn nakazał apostołom milczeć i nie głosić ewangelii
o Jezusie Chrystusie, apostoł Piotr odważnie powiedział: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5,31).
Ale to nie oznacza, że zawsze i wszędzie, kiedy należy dokonać wyboru
pomiędzy posłuszeństwem władzy świeckiej a posłuszeństwem Bogu, należy
wypowiedzieć posłuszeństwo władzy świeckiej. Może istnieć pewna zgodność
między wolą Boga a wolą władzy świeckiej. Występuje ona tam, gdzie władzy
świeckiej chodzi o zachowanie zdrowia i życia obywateli.

Powróćmy do naszego tekstu biblijnego!
Polecenia wydane przez Faraona były okrutne. Celem ich była eksterminacja potomków Jakuba. Faraon – prawdopodobnie Ramzesa II – jest typem
okrutnego dyktatora i rasisty. Ma wiele cech współczesnych dyktatorów i rasistów. Na twarzy niejednego dyktatora, zobaczyć można rysy twarzy faraona
czasów Mojżesza.
Czy udało się faraonowi, o którym mówi nasz tekst biblijny, zrealizować
swoje plany? Oczywiście, że nie. Boży plan, dotyczący potomków Jakuba, nie
pokrywał się z planem władcy Egiptu. Boże myśli były inne, aniżeli myśli faraona. Bóg pragnął zachować naród izraelski i ochronić go przed zagładą. I dokonał tego. Mówi o tym historia Izraela, znana nam z kart Starego Testamentu.
Historia opisana w naszym tekście biblijnym, wiele razy się powtórzyła,
szczególnie w czasie II wojny światowej. Holokaust był ostrzeżeniem dla Izraela, aby poznał czas swojego nawiedzenia. Lud, z którym pod górą Synaj Bóg
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zawarł przez Mojżesza przymierze, nie został całkowicie wymordowany, bo
Boże myśli były o nim inne, aniżeli myśli nazistów. Za czasów faraona, który
nie znał Józefa i za czasów panowania nazizmu, spełniły się słowa, które Bóg
polecił prorokowi ogłosić Izraelowi. Przytoczmy je, chociaż wypowiedziane
zostały w czasie niewoli babilońskiej Izraelitów: „Myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje – mówi Pan, lecz jak niebiosa są wyższe
niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli
wasze” (Iz 55,8.9). One są zawsze aktualne. Jeszcze żadnemu dyktatorowi,
okrutnemu władcy nie udało się w całości zrealizować swoich niecnych planów.
Wielu pragnie, aby wreszcie chrześcijaństwo zniknęło, bo ono ze swoją
ewangelią i etyką jest sumieniem, osądzającym bezbożny świat. Ale Kościół
potrzebuje też oczyszczenia z różnego rodzaju nieudolnych i fałszywych sług
Bożych. Przypomnijmy, że oczyszczenia potrzebował również Izrael za czasów Mojżesza. Wędrówka przez 40 lat na pustyni, była czasem doświadczenia
i oczyszczenia. Nie wszyscy przecież weszli do Ziemi Obiecanej.
Kościół, jego niezłomna wiara może zwyciężać świat i wszelkie zło. Pan Bóg
prawdziwie wierzących i wiernych Chrystusowi, przetrwa wszystkie burze,
w czasie których władcy tego świata, źli i niesprawiedliwi, „utoną” i odejdą
w niesławie.
Ufajmy Bogu, bo On ma o nas najlepsze myśli: „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). Amen.

Wszechmogący Panie Boże

i Ojcze wielkiego miłosierdzia! Wysławiamy Cię
za dobroć i Twoje Słowo, przez które prowadzisz nas do Królestwa swojej
wiecznej chwały. Spraw w swojej miłości i łasce, abyśmy nigdy nie zapomnieli,
że nasza prawdziwa ojczyzna jest w niebie, gdzie w jedności ze swoim Synem
i Duchem Świętym królujesz i odbierasz cześć i chwałę. Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i zbawiciela. Amen.
„Pan spogląda z nieba,
Widzi wszystkich ludzi.
Z miejsca, gdzie przebywa,
Patrzy na wszystkich mieszkańców ziemi,
On, który ukształtował serce każdego z nich,
On, który uważa na wszystkie czyny ich.
Nie licznemu wojsku zawdzięcza król swe zwycięstwo,
Nie swej wielkiej sile zawdzięcza wojownik ocalenie.
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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,
Aby ocalić od śmierci dusze ich
I podczas głodu zachować przy życiu.
Dusza nasza oczekuje Pana,
On pomocą naszą i tarczą naszą.
W nim bowiem raduje się serce nasze,
Bo zaufaliśmy jego świętemu imieniu.
Niech spocznie na nas łaska twoja, Panie,
Ponieważ w tobie mamy nadzieję!”
(Ps 33,13-22)
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Hasło tygodnia
„Dziękujcie Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości”. (Kol 1,12)

Panie, w Tobie jest nasza nadzieja
„Daj mi, Panie, poznać kres mój i jaka jest miara dni moich, abym wiedział, jak
jestem znikomy! Oto na szerokość dłoni wymierzyłeś dni moje a okres życia mojego jest jak nic przed tobą. Tylko jak tchnienie jest wszelki człowiek, choć pewnie stoi. Zaprawdę, człowiek przemija jak cień, zaprawdę, na próżno się miota.
Gromadzi, a nie wie, kto to zabierze. A teraz, czego mam się spodziewać, Panie?
W tobie jest nadzieja moja. Wysłuchaj, Panie, modlitwy mojej, i nastaw uszu na
wołanie moje! Nie milcz na łzy moje! Gdyż jestem tylko przychodniem u ciebie,
wędrowcem jak wszyscy ojcowie moi. Odwróć ode mnie surowe spojrzenie
swoje, abym odetchnął, zanim odejdę i nie będzie mnie!” (Ps 39,5-8.13.14)

Oto niepisany, ale jak najbardziej prawdziwy scenariusz życia każdego z nas:
narodziny, nieznana nam liczba lat i dni życia, wypełnionego radością i smutkiem, szczęściem, pracą i cierpieniem, aż nadejdzie koniec, a więc nieunikniona śmierć, dla jednych zbyt wczesna, dla innych upragniona. 24. niedziela po
Świętej Trójcy, jedna z ostatnich niedziel roku kościelnego, przypomina nam,
że podążamy ku końcowi naszych dni, nigdy odwrotnie, nigdy ku początkowi. Każe nam ona właśnie myśleć o zbliżającej się śmierci. Jedni myślą o niej
intensywnie, inni myśl o niej pragną odsunąć od siebie. Nic to nie pomoże,
mijają dni, miesiące i lata.
Sądzę, że prawie każdy pragnie poznać liczbę swych lat, myśląc, że znając
ją, byłby szczęśliwy, bowiem mógłby sobie odpowiednio zaplanować i urządzić swoje życie. Nic bardziej błędnego. Gdyby tak było, Bóg każdemu wysłałby zawiadomienie z datą śmierci. Pomyślmy, co działoby się w naszych głowach i sercach, kiedy zbliżałby się wyznaczony nam termin pożegnania się
z życiem, z bliskimi i tym, co pozostawimy po sobie, jako owoc naszej pracy.
Pomyślmy, czy na dzień naszej śmierci, odpowiednio wcześnie byśmy się
przygotowali! Jakie byłoby nasze życie? Czy wykorzystalibyśmy je na hulanki
i swawole, czy też byłoby ono pełne powagi, ale też i radości z pobożnego życia. Zapewne nie umielibyśmy napisać scenariusza naszego życia. Podziękujmy więc Bogu, że jest tak, jak jest, bo On ma najlepsze myśli o nas, myśli o pokoju, a nie o niepokoju i lęku.

Pomimo

tego, co powiedzieliśmy powyżej, wielu jednak pragnie znać dzień
swojej śmierci. Wydaje się, że psalmista, autor 39. psalmu należał do nich.
W modlitwie swojej przedkładał Bogu swoje pragnienie: „Daj mi, Panie, poznać kres mój i jaka jest miara dni moich, abym wiedział, jak jestem znikomy!
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Oto na szerokość dłoni wymierzyłeś dni moje a okres życia mojego jest jak nic
przed tobą”. Nie tylko autor psalmu 39. pragnie poznać kres swoich dni. Podobnie modlił się autor psalmu 90, z tym, że nie modlił się on o poznanie swojej liczby lat, ale wszystkich wierzących Izraelitów w swojego Boga: „Naucz
nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce! Zwróć się ku nam, Panie,
jak długo jeszcze, zmiłuj się nad sługami swymi! ” (Ps 90,12.13). Jeśli jednak
dobrze wsłuchamy się w słowa psalmistów, to nie chodzi w nich o to, aby Bóg
dal im poznanie liczby lat życia, czy datę swojej śmierci.
Poznanie kresu życia i nabycie umiejętności liczenia dni życia, to nie jest
pragnienie poznania kresu życia, a więc czasu śmierci, ale pragnienie umiejętności wykorzystania liczby lat życia. Według Hebrajczyków poznanie kresu
życia, czy liczby lat doczesnej pielgrzymki, to umiejętność − której źródłem jest
jedynie Bóg − właściwego, zgodnego z wolą Bożą życia, co wyraźnie też wynika ze słów autora psalmu 90: „Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli
mądre serce!” Według izraelskich mędrców, prawdziwa mądrość pochodzi od
Boga, a początkiem jej jest bojaźń Boża. Liczenie dni, znaczy przeżywanie każdego dnia życia według woli Bożej, pokładanie ufności w Bogu i stałości we
wierze. Tego chce na nauczyć psalmista, który modli się: „Daj mi, Panie, poznać kres mój i jaka jest miara dni moich, abym wiedział, jak jestem znikomy!”
Każdego dnia powinniśmy iść przez życie, tak jakby Bóg nam nieustannie
towarzyszył i przyglądał się naszemu działaniu, wsłuchiwał się w każde nasze
słowo i przenikał nasze serca, aby poznać każdą naszą myśl, pragnienie i zamysł. W rzeczywistości tak jest. Autor psalmu 139. o tym nam mówi, pisząc o
sobie: „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 ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku
moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją”. I tego musimy być świadomi w każdej chwili i na
każdym miejscu. I za psalmistą, modląc się, powinniśmy umieć zwrócić się do
Boga, prosząc Go: „Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, doświadcz mnie
i poznaj myśli moje! I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie
drogą odwieczną!”.

Liczyć dni, znaczy też znać samego siebie. W psalmie, który w 24. niedzielę po
Trójcy Świętej prowadzi nasze myśli, także czytamy: „Oto na szerokość dłoni
wymierzyłeś dni moje a okres życia mojego jest jak nic przed tobą. Tylko jak
tchnienie jest wszelki człowiek, choć pewnie stoi. Zaprawdę, człowiek przemija jak cień, zaprawdę, na próżno się miota. Gromadzi, a nie wie, kto to zabierze.”
Krótkie jest życie człowieka, chociaż z podziwem patrzymy na ludzi, którzy
dożywają naprawdę sędziwego życia. Ono jest jak tchnienie człowieka, jak je308

24. NIEDZIELA PO ŚWIĘCIE TRÓJCY BOŻEJ

den oddech. Pomimo tego człowiek się miota i gromadzi, chociaż czasem nie
wie, kto zabierze to, co zgromadził. Dlatego Pan Jezus przestrzega nas przed
nadmiarem troski o dzień jutrzejszy: „Nie gromadźcie sobie skarbów na
ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną; ale
gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie
złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój – tam
będzie i serce twoje” (Mt 7,20.21).
Wszystko przemija, przemija życie, wszystko pozostawimy tu na ziemi.
Nagromadzone skarby niczego nie zmienią, kiedy nadejdzie koniec życia.
Wszystko pozostawimy, zabierzemy tylko Boga w sercu, jeśli zgodnie ze słowami psalmistów i Pana Jezusa liczyć będziemy dni naszego życia, a więc żyć
będziemy w bojaźni Bożej. Kto bowiem z Bogiem idzie przez swoje życie, dojdzie do celu i spocznie w Bogu. Możemy być tego pewni, bowiem Chrystus
umarł za nasze grzechy, wymazał na Golgocie list dłużny, pojednał nas z Bogiem i przyodział szatą swojej sprawiedliwości. A to znaczy, że pomimo naszej
znikomości i wielu potknięć w naszym życiu, warte jest ono w oczach Bożych.
Psalmista pytał: „A teraz, czego mam się spodziewać, Panie? W tobie jest nadzieja moja”. Amen.

Panie Boże, Ty znasz nasze życie i jego kres, znasz wszystkie drogi i tajemnice
naszych serc. Jedynie Tobie należy się cześć i chwała, bo jesteś miłosierny, odpuszczasz nam nasze grzechy, nie z powodu naszych zasług, bo takich nie
mamy, lecz dla niewinnej śmierci i męki krzyżowej naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Pomimo naszej znikomości i niewierności, widzisz nas i przychodzisz nam
z pomocą. Spraw, abyśmy pamiętali, że krótkie jest nasze życie, że dlatego
powinniśmy w każdym dniu pozwolić się prowadzić Duchowi Twojemu i ciągle rozmyślać o Tobie, o Twojej dobroci i łaskawości. Daj, abyśmy żadnego
dnia nie zmarnowali, ale przeżyli go na chwałę Twojego Imienia. Przez Ducha
Świętego, odnów nasze życie i spraw, abyśmy z Jego pomocą szukali tego, co
prawdziwie ubogaca, czego nikt nam odebrać nie może, i co nie zginie na wieki.
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen.
„Daj mi, Panie, poznać kres mój
I jaka jest miara dni moich,
Abym wiedział, jak jestem znikomy!
Oto na szerokość dłoni wymierzyłeś dni moje
A okres życia mojego jest jak nic przed tobą.
Tylko jak tchnienie jest wszelki człowiek, choć pewnie stoi.
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Zaprawdę, człowiek przemija jak cień,
Zaprawdę, na próżno się miota.
Gromadzi, a nie wie, kto to zabierze.
A teraz, czego mam się spodziewać, Panie?
W tobie jest nadzieja moja.
Wysłuchaj, Panie, modlitwy mojej,
I nastaw uszu na wołanie moje!
Nie milcz na łzy moje!
Gdyż jestem tylko przychodniem u ciebie,
Wędrowcem jak wszyscy ojcowie moi.
Odwróć ode mnie surowe spojrzenie swoje,
Abym odetchnął, zanim odejdę i nie będzie mnie!”
(Ps 39,5-8.13.14)
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Hasło tygodnia
„Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani”. (Mt 5,9)

Królestwo Boże jest pośród was
„[Jezus] zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im: Królestwo Boże nie przychodzi widzialnie. Ani nie powiedzą: Oto
tutaj jest, albo tam. Królestwo Boże bowiem jest pośród was. Rzekł też do
uczniów: Nadejdą dni, kiedy będziecie chcieli widzieć jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. I będą mówić do was: Oto tam, oto tu. Nie chodźcie
ani się tam nie udawajcie, bowiem jak światło błyskawicy świeci od jednego
krańca nieba aż po drugi, tak będzie z Synem Człowieczym w jego dniu”.
(Łk 17,20–24)

Ostatnie niedziele roku kościelnego kierują nasz wzrok ku przyszłości, ku
której podąża świat, a więc ku końcowi stworzenia i ku odnowieniu wszystkiego, co nas otacza. Jak życie człowieka ma swój początek i koniec, tak całe
stworzenie ograniczone jest w ramach czasu, pierwszej i ostatniej sekundy.
Żydzi w czasach Jezusa inaczej, aniżeli my, wyznawcy Chrystusa, rozumieli
koniec eonu, w którym żyli. Dla nich końcem wszystkiego miało być nadejście
panowania Boga, a więc przyjście Królestwa Bożego. Wraz z przyjściem Królestwa Bożego rozpocząć się miała era panowania Mesjasza, czas pokoju, sprawiedliwości i dobrobytu dla ludu wybranego. Na tym tle zrozumiałe jest pytanie faryzeuszy: „Kiedy przyjdzie Królestwo Boże?”. Pan Jezus odpowiedział
faryzeuszom: „Królestwo Boże nie przychodzi widzialnie. Ani nie powiedzą:
Oto tutaj jest, albo tam. Królestwo Boże bowiem jest pośród was”.
Królestwo Boże według Jezusa jest wielkością ukrytą, lecz nie w zaświatach, i nie czeka na moment, w którym wkroczy ze spektakularną mocą, jak
sądzili żydowscy apokaliptycy, lecz ono już jest, niepostrzeżenie przyszło
i niemal niezauważalnie się rozwija. Pan Jezus w podobieństwach o Królestwie
Bożym powiedział, że siewca wyszedł, aby siać zboże (Mt 13,3), że kwas obejmuje cały zaczyn z mąki (Mt 13,33), że pszenica rośnie razem z kąkolem (Mt 13,
24–30), że skarb jest ukryty w roli (Mt 13, 44) i że kupiec znalazł najpiękniejszą
perłę (Mt 13,45n). Jezus przez swoje podobieństwa o Królestwie Bożym wyjaśnił uczniom tajemnicę Królestwa. Ono jest już obecne, ale nie w stopniu doskonałym. Przyszło, ale w formie utajonej. Nastąpiła inauguracja Królestwa
Bożego, ale musi się ono rozwijać i realizować. Jest jak ziarnko gorczyczne, ale
nadejdzie czas, że dojrzeje i mocą swoją obejmie wszystko. Królestwo Boże jest
więc wielkością obecną, bowiem wraz z przyjściem Jezusa „wypełnił się czas”
(Mk 1,15a), nastały czasy zapowiedziane, eschatologiczne.
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Królestwa Bożego nie trzeba szukać na palestyńskich górach ani w Jerozolimie, ani w Rzymie, ani w Moskwie, ani w Warszawie. Ono tam może
być. Ale nie trzeba go szukać daleko. Ono jest w twojej wiosce i twoim miasteczku, na twojej ulicy i w twoim domu. Jest pośród nas. Jest wszędzie tam,
gdzie jest Chrystus ze swoją ewangelią o sprawiedliwości Królestwa Bożego.
Jest go wśród nas tyle, ile jest Chrystusa. Jest ono w każdym sercu i jest w sercu tyle chwały Królestwa i Jego mocy, jak bardzo jesteśmy zanurzeni w Chrystusa.
Królestwo Boże jest panowaniem Boga w Kościele, w naszym domu i sercu.
A jeśli jest panowaniem Boga, to poddajmy się woli Boga, nie chciejmy kreować rzeczywistości, która z panowaniem i wolą Boga nie ma nic wspólnego.
Jeśli Królestwo Boże jest panowaniem Boga w Jezusie Chrystusie przez Ducha
Świętego, nie podpowiadajmy Bogu i nie mówmy Mu, co ma czynić. Tam,
gdzie tak się dzieje, nadal jest chęć panowania człowieka. Tam ciągle jest się
jeszcze daleko od Królestwa Bożego.
Na nic piękne budowle, które wznosimy, na nic wspaniale ozdobione sale,
jeśli imię Chrystusa jest w nich tylko wspominane, ale nie wzywane, i jeśli w
nich pokój i sprawiedliwość są tylko słowami, a nie tchnieniem serca poruszonym przez Ducha Świętego. Na nic nasze piękne domy, jeśli w nich panuje
niezgoda. Ks. Marcin Luter powiedział: „Prawdę mówi przysłowie: Ciemne
kościoły, ale rozświetlone serca. Abraham miał taki kościół, w którym było
słowo Boże i prawdziwe nabożeństwo. W naszych zaś czasach widzimy rzęsiście oświetlone kościoły, ale w sercach ciemności, a nawet zupełną ślepotę.
Zatem ozdobą kościoła nie są kamienne fundamenty i wspaniałe budowle,
a złoto i srebro go nie uświęcają, ale dzieje się to przez słowo Boże i czystą naukę czy zwiastowanie”.
Jeśli chcemy odnowy w Kościele, upamiętajmy się, wierzmy ewangelii.
Padnijmy na kolana i czoła skierujmy ku ziemi ze wstydem! Błagajmy: Przyjdź
Panie Jezu i odnów nasze życie. Przyjdź, aby nasi wrogowie nie zatriumfowali
nad nami!

Pan

przyszedł, a w Nim Królestwo Boże. Pełnia jednak ciągle jeszcze jest
przed nami, dlatego znajdujemy się jakby w polu napięcia pomiędzy „już”
a „jeszcze nie”. Dlatego Jezus na pytanie faryzeuszy, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział: „Królestwo Boże nie przychodzi widzialnie. Ani nie
powiedzą: Oto tutaj jest, albo tam. Królestwo Boże bowiem jest pośród was”
(Łk 17,20.21). Do uczniów swoich zaś, błogosławiąc kielich w wieczerniku w
Wielki Czwartek, powiedział: „Nie będę pił soku z owocu winorośli, dopóki
nie przyjdzie Królestwo Boże” (Łk 22,18). Przyjście Królestwa Bożego w Jezusie jest wypełnieniem obietnicy danej ludowi izraelskiemu, wypełnieniem,
które zarazem jest gwarantem ostatecznego spełnienia w przyszłości. Pokole312
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nie, któremu dane było słyszeć słowa: „Wypełnił się czas i przyszło Królestwo
Boże” (Mk 1,15), powinno się cieszyć i dziękować Bogu, wszak „wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli” (Mt 13,16).
Królestwo Boże w zwiastowaniu Jezusa jest wielkością dynamiczną. Dynamika Królestwa, Bożego działania, ujawnia się w działaniu samego Jezusa,
wszak z Nim i w Nim przyszło Królestwo Boże i jest ono tam, gdzie jest Jezus
ze swoim słowem i zbawczym czynem. Znakiem obecności Królestwa Bożego,
które przyszło w Jezusie Chrystusie, były cuda, które czynił, powiedział bowiem: „Jeżeli ja palcem Bożym wypędzam demony, to przyszło już do was
Królestwo Boże”.
Królestwo Boże rozwija się i rośnie, chociaż z powodu człowieka dzieje się
wiele złego na świecie. Czas wzrostu to czas łaski, czas, który należy wykorzystać: „Teraz jest czas łaski, oto teraz jest dzień zbawienia” (2 Kor 6,2b). Dni
człowieka bowiem są krótkie.
Nowy Testament mówi o końcu historii w związku z przyjściem Syna Człowieczego. Zapowiedź ta wprowadziła i czasem wprowadza jeszcze wiele zamętu w umysłach ludzi. Wielu chce odgadnąć i wiedzieć, kiedy ten dzień nastanie. To daremne wysiłki. Pan Jezus jasno i niedwuznacznie mówi: „Przyjdą
dni, kiedy będziecie pragnęli widzieć jeden z dni Syna Człowieczego, a nie
ujrzycie. I będą mówić do was: Oto tam, oto tu. Nie chodźcie ani się tam nie
udawajcie, bowiem jak błyskawica świeci od jednego krańca nieba aż po drugi,
tak będzie i z Synem Człowieczym w jego dniu. Lecz najpierw musi wiele
cierpieć i być odrzucony przez to pokolenie. I jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili aż do
dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop, i wygubił wszystkich. Podobnie
też było za dni Lota: Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali,
a w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wygubił
wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy objawi się Syn Człowieczy”.
Nikt więc nie wie, kiedy Chrystus przyjdzie powtórnie. Apostoł Paweł
ostrzegał wyznawców Chrystusa mieszkających w Tesalonikach: „Bracia, nie
ma potrzeby do was pisać o czasach i porach, sami bowiem dokładnie wiecie,
że dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę rodzącą, i nie umkną”.
Co to znaczy dla nas?
Znajomość czasu nie jest ważna, lecz ważna jest znajomość swojego położenia i ważne jest przekonanie, że niczym są nasze zmagania z przeciwnościami
losu, poszukiwania chwały tego świata, jeśli nie położymy się na sercu Chrystusa. Ważny jest ten dzień, który – jak pisze autor Listu do Hebrajczyków –
„«dziś» się nazywa”. Ważna jest nasza droga z Chrystusem teraz i tu. Ważne
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jest przejęcie się ideami kazania na górze, etyką Królestwa Bożego, ważne jest
nasze zdecydowane „nie” wszelkiego rodzaju niepokojom, niesprawiedliwości, obłudzie i kłamstwu. Prawda wyzwala i buduje. Miłość jednoczy i zakrywa wiele grzechów – jak pisze apostoł Paweł. Ile jest w nas i pośród nas
prawdy i miłości?
Przed nami dzień, w którym Chrystus objawi się jak błyskawica, widziana
od wschodu do zachodu słońca. Czy na ten dzień jesteśmy gotowi?
„O, Królu nasz niebieski, Jezu, Panie miły,
W bój prowadź nas zwycięski. Użycz nam swej siły.
My z Tobą żyć pragniemy i tu w doczesności,
I tam, gdzie dostąpimy z Tobą cnej błogości” (ŚE 8,5).
Amen.

Wszechmogący i wieczny Boże, Panie naszego życia! Pamiętasz o wszystkich
dzieciach swoich w Jezusie Chrystusie, który panuje nad żywymi i zmarłymi.
Pragniemy być wierni Twojemu Synowi, dla Niego żyć i umierać. Wysłuchaj
nas przez tegoż Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem
Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen
„Pragnę

teraz słyszeć, co mówi Bóg, Pan:
Zaiste, zwiastuje pokój ludowi swemu i wiernym swoim,
Aby tylko nie zawrócili do głupoty swojej.
Zaiste, zbawienie jest bliskie dla tych, którzy się go boją,
Aby chwała jego zamieszkała w ziemi naszej.
Aby łaska i wierność się spotkały, a sprawiedliwość i pokój pocałowały.
Wierność wyrośnie z ziemi, a sprawiedliwość wyjrzy z niebios. Także dobrobytu udzieli Pan
I ziemia nasza swój plon wyda”.
(Ps 85,9-13)
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PRZEDOSTANIA NIEDZIELA ROKU KOŚCIELNEGO
Hasło tygodnia
„My wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym”. (2 Kor 5,10)

Modlitwa jest wytrwałym czuwaniem
„Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie
ustawać, mówiąc: Był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał,
a z człowiekiem się nie liczył. Była też w owym mieście pewna wdowa, która go
nachodziła i mówiła: Weź mię w obronę przed moim przeciwnikiem. I przez
długi czas nie chciał. Potem zaś powiedział sobie: Chociaż i Boga się nie boję ani
z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I rzekł
Pan: Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada! A czyżby Bóg nie wziął
w obronę swoich wybranych, którzy wołają do niego we dnie i w nocy, chociaż
zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko,
czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Łk 18,1-8)

Nikt z ludzi nie wie, kiedy Chrystus przyjdzie powtórnie. Ci, którzy próbują
przy pomocy Biblii, głównie Objawienia św. Jana, odgadnąć, kiedy nastąpi
dzień powtórnego przyjścia Pana, nie tylko − ogłaszając swoje odkrycie −
omamiają ludzi, ale także bluźnią przeciwko Bogu, bowiem chcą wydrzeć Bogu jedynie jemu znaną tajemnicę. Apostoł Paweł ostrzegał wyznawców Chrystusa mieszkających w Tesalonikach: „A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie
jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną”
(1 Tes 5,1).
Pan Jezus powiedział: „A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna
Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili aż do dnia, kiedy Noe
wszedł do arki i nastał potop, i wytracił wszystkich. Podobnie też było za dni
Lota: Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali; a w dniu kiedy
Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak
też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi” (Mt 24,37). Wezwanie do
czuwania, jest tylko wtedy uzasadnione, kiedy nieznana jest data przyjścia
Pana. Dlatego Chrystus powiedział uczniom swoim, że powinni zawsze się
modlić, bowiem modlitwa jest wytrwałym czuwaniem.

Stary

Testament jest księgą Bożego objawienia i księgą modlitwy Izraela.
W Starym Testamencie pulsuje żywy duch modlitwy wierzących. Wielcy mężowie Starego Przymierza byli gorliwymi i wytrwałymi modlicielami. Abraham, Mojżesz i prorocy czerpali moc dla swojej wiary z modlitewnej rozmowy
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z Bogiem. Modlitwa Jeremiasza była autentycznym dialogiem z Wszechmogącym. Szczególnego rodzaju modlitewnikiem jest Psałterz.
Pan Jezus nie tylko podjął i kontynuował wielką tradycję pobożności modlitewnej Izraela. Przede wszystkim nadał jej nowy wymiar. Życie modlitewne
pielęgnowane przez Jezusa, stanowiło punkt zwrotny i zapoczątkowało nową
jakościowo komunikację powołanych przez Jezusa ze świętym Bogiem, który
wysłuchuje modlitwy (Ps 65,3; 1 Krl 9,3) i jako Ojciec wie doskonale, czego potrzebują jego dzieci (Mt 7, 11). Łatwo można się przekonać, że nauka Jezusa na
temat modlitwy, kreuje nową pobożność, opartą na serdecznym związku Jezusowego ucznia i uczennicy z Ojcem niebieskim, na pewności wysłuchania
przez Boga i na ufnym powierzeniu się Najwyższemu. Między innymi poznajemy to z przypowieści Jezusa o niesprawiedliwym sędzim i o ubogiej wdowie, a właściwie o wytrwałej wdowie w domaganiu się sprawiedliwości.
Przypowieść o niesprawiedliwym sędzim zbudowana jest na zasadzie kontrastu. Nie jest ona alegorią, żadnej bowiem cechy niesprawiedliwego sędziego
nie można przypisać Bogu.
Z redakcyjnego wstępu do przypowieści o niesprawiedliwym sędzi i wytrwałej wdowie: „Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze
się modlić i nie ustawać”, wynika, że przypowieść o niesprawiedliwym sędzim i wdowie domagającej się sprawiedliwości, jest zachętą do wytrwałej
modlitwy. Ale w tej przypowieści na plan pierwszy wysuwa się nie wytrwała
wdowa, lecz niesprawiedliwy sędzia, który nie bał się Boga i nie dbał o dobro
ludzi. Jego postępowanie, aż do chwili, kiedy zdecydował się pomóc wdowie,
która wielokrotnie prosiła go o załatwienie jej sprawy, jest zaprzeczeniem postawy Boga wobec człowieka, Boga, który wysłuchuje modlitwy swoich dzieci,
szczególnie tych, które są wzgardzone i poniewierane, a do nich według Starego Testamentu należały sieroty i wdowy. I w tym przypadku Jezus przy pomocy
przykładu negatywnego pragnął zwrócić uwagę swoich słuchaczy na Boga,
który jest nieprzekupny, jest sprawiedliwy i zgodnie z obietnicą, przychodzi
z pomocą głównie wdowom i sierotom. Napisane jest bowiem na kartach Starego Testamentu: „Nie będziesz uciskał żadnej wdowy ani sieroty. Gdybyś je
uciskał, a one wołać będą do mnie, na pewno wysłucham ich wołania i wybuchnę gniewem, i pozabijam was mieczem i żony wasze zostaną wdowami,
a dzieci wasze sierotami” (2 Mż 22,22-24). Zestawienie: niesprawiedliwy sędzia
– biedna wdowa, potrzebująca pomocy, nie jest więc przypadkowe. Przy jego
pomocy łatwiej było Jezusowi osiągnąć zamierzony cel, wskazać na Boga, który słyszy modlitwy i przychodzi z pomocą, oczywiście według swojej suwerennej woli i w czasie według Boga właściwym.
Podobny wydźwięk ma inna przypowieść Jezusa o modlitwie, znajdująca się
w 11. rozdziale Ewangelii św. Łukasza, a mianowicie przypowieść o nieuprzejmym przyjacielu. Zakończona została ona słowami: „Gdzież jest taki ojciec
316

PRZEDOSTATNIA NIEDZIELA PRZED KOŃCEM ROKU KOŚCIELNEGO

pośród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy
będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? Albo gdy będzie prosił o jajo, da mu skorpiona? Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary
dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego
tym, którzy go proszą” (Łk 11,11-13). Jeśli nieuprzejmy i nieuczynny przyjaciel
w końcu otworzył drwi i dał proszącemu potrzebne mu chleby, to tym bardziej Bóg da tym, którzy Go proszą. Słowa Jezusa z 11. rozdziału Ewangelii św.
Łukasza – jak łatwo zauważyć – współbrzmią z zakończeniem przypowieści
o niesprawiedliwym sędzim i wytrwałej wdowie: „Czyżby Bóg nie wziął
w obronę swoich wybranych, którzy wołają do niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę.
Tylko, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”.

Nauka z przypowieści o niesprawiedliwym sędzim i wytrwałej wdowie, jest
jasna i powinna przemawiać do uczennic i uczniów Jezusa, za których się
uważamy i którymi jesteśmy. Oczekując na przyjście Pana, powinniśmy się
wytrwale modlić. Wytrwała wdowa jest przykładem wytrwałego modliciela,
niestrudzenie wołającego do Boga o zmiłowanie. Ale można się modlić często
i dużo, a jednak nie być wysłuchanym. Dlaczego? Czy Bóg nie słyszy naszego
wołania? Czy jest nieczuły, jak niesprawiedliwy sędzia? Nie dlatego. Wina
leży po naszej stronie. Św. Jakub pisze: „Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że
źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności” (Jk 4,3).
Źle prosimy, kiedy prosimy o niewłaściwe rzeczy, niepotrzebne nam do zbawienia. Niewłaściwie prosimy, kiedy nie wołamy do Boga z wiarą. Jeśli modlitwa nie jest zakorzeniona w wierze, wtedy jest ona martwa. Św. Jakub także
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. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od
Pana otrzyma, człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu” (J 1,5-8).
Ale modlitwa nie może opierać się na naszej godności ani na naszej wierze.
Z przypowieści Jezusa o modlitwie wynika, że opierać się musi na Bożej obietnicy wysłuchania. Pan Bóg przez usta proroka Jeremiasza powiedział: „Gdy
będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was” (Jr 29,12).
Ks. dr Marcin Luter nauczał: „Jeśli nie chcesz prosić, zanim nie uznasz siebie
za godnego i zdolnego do tego, to nigdy nie będziesz mógł prosić. Gdyż nasza
modlitwa nie może opierać się na naszej godności, ale na nieodmiennej prawdzie Bożej obietnicy, a tam, gdzie opiera się ona na własnej osobie, czy na
czymś innym, jest fałszywa i zwodzisz samego siebie, choćby nawet od wielkich modłów serce twe skruszało i roniłbyś krwawe łzy. Gdyż prosimy dlatego, że nie jesteśmy godni prosić. Właśnie dlatego będziemy godni prosić i zo317
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stać wysłuchanymi, że wierzymy, że jesteśmy niegodni i ostatecznie pokładamy ufność tylko w wierności Boga. Dlatego przez całe swe życie wystrzegaj się
myśli, że nie jesteś godny i zdolny do proszenia i otrzymywania – stań się
wolnym śmiałkiem, polegającym na prawdziwych i pewnych obietnicach twego łaskawego Boga”.
Powinniśmy wierzyć, że Bóg nas słyszy i wysłuchuje. Jest daleko czulszy
aniżeli ziemscy ojcowe, którzy nie dają swojemu dziecku skorpiona zamiast
jaja, lub kamień zamiast chleba. Jest daleko sprawiedliwszy, aniżeli ziemscy
sędziowie. Boża sprawiedliwość polega na miłosiernym pochyleniu się nad
Jego modlącymi dziećmi, na otwarciu się na wołanie prawdziwie wierzących.
Nasz Reformator zachęcając do modlitwy, pisze: „Im bardziej prosisz, tym
chętniej ciebie słucha, wylej tylko wszystko szczerze, nie dawkuj po kropelce.
Gdyż On wtedy też nie będzie ci dawał po kropelce, ale wyleje na ciebie strumienie”.
Modlitwa jest darowaną nam możliwością i okazją, w której możemy stanąć
przed obliczem Boga i otworzyć przed Nim swoje serce. Nie może być ciężarem, ale musi być radosnym spotkaniem z Bogiem. Nie może być uczynkiem,
dzięki któremu na coś zasługujemy, ale darem, za który powinniśmy być
wdzięczni Bogu. Nie może być nużącą czynnością, ale chętnie podejmowanym
dialogiem z wszystko słyszącym Bogiem.
Zapewne wielu z nas i to nie jeden raz, znalazło błogosławioną pociechę w
modlitwie, szczególnie wtedy, kiedy na nasze „daj”; lub „spraw”, Bóg odpowiedział i szczodrze nas obdarował swoimi darami. Każda pociecha z modlitwy powinna być zachętą do dalszego proszenia i wołania do Boga.
„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... Nie opuść mnie!” (ŚE 604,1).
Amen.

Wszechmogący, wieczny Boże, który przez swojego Syna wybawiłeś nas od
śmierci wiecznej! Prosimy Cię, pokrzep serca nasze przez Ducha swojego, abyśmy codziennie pokrzepiali się Twoją łaską i żyli w pewności wiary, że dnia
ostatecznego powstaniemy z naszych grobów. Wysłuchaj nas przez Jezusa
Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym. Amen.
„Bóg, Wszechmocny Pan, przemówił i wezwał ziemię
Od wschodu słońca aż do zachodu jego.
318
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Z Syjonu pełnego piękności zajaśniał Bóg.
Bóg nasz przybywa i nie milczy; przed nim ogień pochłaniający,
A dokoła niego sroży się potężna burza.
Przyzywa niebiosa z góry i ziemię, aby sądzić swój lud:
Zgromadźcie mi wiernych moich,
Którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę.
Niebiosa zwiastują sprawiedliwość jego,
Ponieważ sam Bóg jest sędzią!
Ofiaruj Bogu dziękczynienie i spełnij Najwyższemu śluby swoje!
I wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz!
Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie,
A temu, kto nienagannie postępuje, ukażę zbawienie Boże”.
(Ps 50,1-6.14.15.23)
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OSTANIA NIEDZIELA ROKU KOŚCIELNEGO
Hasło tygodnia
„Niechaj biodra wasze będą przepasane”. (Łk 12,35)

Czuwajcie!
„Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie: ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Baczcie, czuwajcie;
nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie. Jest to tak, jak u człowieka, który odjechał, zostawił dom swój, dał władzę sługom swoim, każdemu wyznaczył jego
zadanie, a odźwiernemu nakazał, aby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie,
kiedy pan domu przyjdzie: czy wieczorem, czy o północy, czy gdy kur zapieje,
czy rankiem. Aby gdy przyjdzie, nie zastał was śpiącymi. To, co wam mówię,
mówię wszystkim: Czuwajcie!” (Mk 13,31-37)

Rok kościelny, w którym prowadzeni byliśmy przez słowo Boże, dobiega
końca. Chrystus mówi, że wszystko przeminie, przeminie nasze życie, przeminie niebo i ziemia, ale słowo Boże będzie trwało na wieki. Dzisiejsza niedziela jest ostatnią niedzielą roku kościelnego. Za tydzień rozpoczniemy czas
adwentu i nowy rok kościelny.
Hasło niedzieli kończącej rok kościelny brzmi: „Niechaj biodra wasze będą
przepasane”. Wezwani jesteśmy więc w ostatnią niedzielę roku kościelnego do
czujności, gotowości, do przygotowania się na chwilę, w której wezwani zostaniemy do pozostawienia poza sobą czasu i do wkroczenia w wieczność,
która nas ogarnie na wieki.
Końcem czasu będzie dzień przyjścia naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
o którym Chrystus mówi w dzisiejszej ewangelii, przeznaczonej do rozważania. Jej przewodnim słowem jest wezwanie: Czuwajcie!
Wszystko w świecie ma swój koniec. Wszystko, co stworzone przemija. Nic
nie jest trwałe i nic nie trwa na wieki. Wieczny jest jedynie Bóg i to, co On zechce przenieść z doczesności do wieczności. Przemija nasze życie, zmienia się
kształt świata, aż nastanie jego ostatni dzień. Powstał z woli Boga, wyłonił się z
nicości i jak jego początek był wyzwoleniem potężnej energii, tak też – jak
mówi słowo Boże – kiedy nadejdzie koniec, „niebiosa z trzaskiem przeminą,
a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną” (2 P 3,
10).
Koniec stworzenia poprzedzi powtórne przyjście Chrystusa i nikt nie wie
kiedy ono nastąpi. O dniu tym wie tylko Bóg. Jeśli ktoś próbował obliczyć
i odgadnąć datę przyjścia Chrystusa, lub podejmuje jeszcze próbę wyznaczenia czasu przyjścia Pana, ten myśli, że można odgadnąć tajemnice Boże i wejrzeć w „kalendarz Boży”. Jak niespodziewanie Syn Boży przyszedł na świat,
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chociaż na Niego czekano, tak niespodziewanie przyjdzie On po raz drugi. Pan
Jezus mówi, że przyjdzie: „jak złodziej w nocy”.
Uczeni prognozują koniec materialnego świata i próbują odgadnąć jego
przyczynę. Ale nastąpi to – jak sądzą – w niewyobrażalnym dla nas ludzi odległym czasie. Ale nam to nic nie mówi. Naukowe prognozowanie nie ma nic
wspólnego z tym, co Bóg zamierza uczynić. Niewątpliwie niebo i ziemia
przeminą, ale słowo, że nie znamy dnia przyjścia Pańskiego, ciągle i niezmiennie jest aktualne. Dlatego naprzeciw wszelkim obliczeniom i prognozowaniu
stoi wezwanie naszego Pana i Zbawiciela: „Czuwajcie!”
Pan Jezus powiedział, że „jest to tak, jak u człowieka, który odjechał, zostawił dom swój, dał władzę sługom swoim, każdemu wyznaczył jego zadanie,
a odźwiernemu nakazał, aby czuwał”. Te słowa, to nie tylko ilustracja nauczania naszego Pana o Jego powtórnym przyjściu. Ale w nich zawarta jest obok
wezwania do czujności nauka, że w czasie oczekiwania wyznaczone są nam
zadania. Oczekiwanie nie jest jakimś biernym, bezczynnym stanem, ale wypełnianiem powierzonego nam zadania. Oczekiwanie na dzień Pana nie jest
gnuśnością, ale aktywnością. Apostoł Paweł pisze: „Według łaski Bożej, która
mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim
buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu
innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest
Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele;
dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło
każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło, zbudowane na tym fundamencie, się ostoi, ten zapłatę odbierze” (1 Kor 3,10-14). Ważne jest, aby nie przespać w sensie dosłownym i przenośnym swojego życia, nie zmarnować darowanych darów, ale działać, budować swoje życie na Jezusie Chrystusie i iść
przez nie z Chrystusem.
Czy posprzątałem w swoim życiu, czy wyrzuciłem z niego wszystko, co jest
grzechem i czy żyjąc aktywnie, na chwałę Boga i ku pożytkowi bliźnim, czuwam, modlę się i wsłuchuję się w słowa nieprzemijającej ewangelii? Każdy
musi zastanowić się nad tym pytaniem i odpowiedzieć sobie.
Chrystus Pan, odchodząc pozostawił nam jako swoim sługom swój dom,
którym jest Kościół i zadanie: „Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które
Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy
zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1, 7.8). Jak je realizujemy? Czy nie zajmujemy
się w Kościele rzeczami, które nie budują, ale rozpraszają? Ile w nim jest rzeczy
tego świata, a ile słowa Bożego, które nie przeminie? Chodzi o istotne sprawy
w Kościele, od których zależy jego istnienie, tu na tym miejscu i teraz. Czy jest
on przygotowany na przyjście Jego Pana? Czy jest on przyozdobiony, jak ob321
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lubienica w klejnoty i skarby ewangelii, która jest zaczynem i siłą dla odnowionego życia na fundamencie Prawdy, którym jest Chrystus?
To są pytania, które w czasie nieustannego czuwania, powinniśmy mieć
przed oczyma i powinniśmy sobie na nie odpowiedzieć.

Pan

Jezus powiedział: „Czuwajcie; nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie”. Ale od czasu, kiedy te słowa zostały powiedziane minęło prawie dwadzieścia wieków.
Może się komuś zdawać, że jeśli Pan zwleka ze swoim przyjściem, i że pomimo zapowiedzi rychłego przyjścia Pana, dzień Pański nie nadchodzi, to może to oznaczać, że nie nadejdzie on nigdy, że przyjście Pańskie jest jedynie
wymysłem, a celem jego jest utrzymanie ludzi w strachu i bojaźni. Tak myślących apostoł Piotr nazywa szydercami. Mówią oni: „Gdzież jest przyobiecane
przyjście jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od
początku stworzenia” (2 P 3,4).
Przed takim myśleniem przestrzega św. Piotr: „Obstając przy tym (ma tu na
myśli owych szyderców), przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia,
która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego, przez co świat ówczesny, zalany wodą, zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego
Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana
jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje
cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby
wszyscy przyszli do upamiętania” (2 P 3.5nn).
Przed takim myśleniem przestrzega przede wszystkim Pan Jezus: „Niebo
i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą”. Słowo Pańskie, jak żadne
inne spełni się. Ale o tym dniu, w którym nastąpi koniec, nikt nie wie, tylko
Bóg.
Jeśli Jezus mówi, że niebo i ziemia przeminą, to tego się trzymajmy, bo On
głosi prawdy i tajemnice Boże, a Jego słowa są prawdą. Apostoł Paweł zapewnia nas: „Obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje «Tak»; dlatego też
przez niego mówimy «Amen» ku chwale Bożej” (2 Kor 1,20).
„Wiara powiada, że u kresu jest żywot wieczny. Ale czy to jest pewne, że
wiara ma rację? Czy można o tym tak zdecydowanie być przekonanym? Czy
nie jest to koniec końców tylko przypuszczenie? Gdy to pytanie się pojawi −
a jakżeż miałoby się nie pojawić? – wówczas się rozstrzygnie, czy potrafisz naprawdę wierzyć. Wiara jest pewnością, że Bóg w Jezusie Chrystusie prawdziwie nam objawił swoją wolę. A tą wolą jest życie wieczne. W jaki sposób on tę
wolę urzeczywistni, nie wiemy; nic to nas nie obchodzi. Naszą rzeczą jest żyć
w tej wierze, radować się i już teraz żyć w miłości, która jest sensem życia
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wiecznego. Tak więc już w wierze w Chrystusa rozpoczyna się życie wieczne.
I dlatego śmierć nie ma nad nami mocy”.
Jeśli nie znamy dnia ani godziny, w której Chrystus przyjdzie, jeśli przeminie kształt tego świata, dlatego powinniśmy przyjąć napomnienie naszego
Zbawiciela: „Czuwajcie!” Dzień ten nie może nas zaskoczyć. Jako wierzący
musimy być przygotowani na przyjęcie Pana. Jeśli jesteśmy w Chrystusie, jeśli
usprawiedliwieni jesteśmy przez wiarę, musimy szukać tego i myśleć o tym,
co jest w górze, a nie o tym co ziemskie i przemijające (Kol 3,1.3). Jeśli dzień ten
przybliża się, to dni naszego życia nie powinny upływać w „w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości” (Rz 13,
13), ale przyobleczeni w Chrystusa powinniśmy „żyć przystojnie” (Rz 13,14).
Przygotowanie na dzień przyjścia Pana, jest także przygotowaniem do
śmierci, ponieważ koniec naszego życia, jest spotkaniem z Chrystusem, który
dla naszego zbawienia umarł na Golgocie i zmartwychwstał, aby wierzący
w Niego i naśladujący Go mieli życie wieczne. Idźmy więc za Nim w pielgrzymce przez całe życie do odpocznienia, które Bóg nam przygotował, bo
„jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie,
mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny”
(2 Kor 5,1).
„O wszechmogący Panie, pomóż nam z litości,
Złam grzechu panowanie, przymnóż pobożności.
O gościu pożądany, z nową przyjdź ochłodą
I prowadź swe chrześcijany do wiecznego grodu” (ŚE 8,4).
Amen.

Miłosierny i wieczny Panie Boże!

Ty chcesz, abyśmy nim do chwały wzniesieni zostaniemy, pierwej cierpieli dla Chrystusa, naszego Pana. Korzymy się
przed Tobą i prosimy Cię, zachowaj nas we wierze w zmartwychwstanie ciała
i w życie wieczne. Wysłuchaj nas przez Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą
i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
„Gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syjonu,
Byliśmy jak we śnie.
Wtedy usta nasze były pełne śmiechu,
A język nasz radości,
Wtedy mówiono wśród narodów:
Pan dokonał z nimi wielkich rzeczy.
Wielkich rzeczy dokonał Pan z nami,
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Przeto byliśmy weseli.
Odmień, Panie, losy nasze
Jak strumienie w ziemi południowej.
Ci, którzy siali ze łzami,
Niech zbierają z radością!
Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne,
Będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje”.
(Ps 126)
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ŚWIĘTO ŻNIW
Hasło dnia
„Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, a ty im dajesz pokarm ich we właściwym
czasie”. (Ps 145,15)

Pamiętaj!
„Pan,

Bóg twój, wprowadza cię do ziemi pięknej, do ziemi, gdzie bystre rzeki
i źródła tryskają w dolinie i na górze; do ziemi pszenicy, jęczmienia, winnej latorośli, drzewa figowego i drzewa granatu, do ziemi drzewa oliwnego, oliwy i miodu; do ziemi, w której bez ograniczeń będziesz spożywał chleb i niczego ci nie
będzie brakować, do ziemi, której kamienie są z żelaza i z której gór będziesz
wydobywał miedź; gdzie będziesz jadł do syta i błogosławił Pana, Boga twego,
za tę piękną ziemię, którą ci dał. Bacz, abyś nie zapomniał Pana, Boga twego,
zaniedbując jego przykazania, prawa i ustawy, które ci dziś nadaję. Aby gdy się
najesz do syta, gdy pobudujesz sobie piękne domy, gdzie będziesz mieszkał,
i gdy twoje bydło i trzody rozmnożą się, i gdy będziesz posiadał wiele srebra
i złota, i wszystkiego będziesz miał wiele, serce twoje nie stało się wyniosłe oraz
abyś nie zapomniał Pana, Boga twego, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej,
z domu niewoli, który cię prowadził przez tę wielką i straszną pustynię, gdzie
były węże jadowite i skorpiony; przez bezwodne pustkowie, gdzie wydobył dla
ciebie wodę z krzemiennej skały; który na pustyni karmił cię manną, której nie
znali twoi ojcowie, aby cię upokorzyć i aby cię doświadczyć, lecz w przyszłości
obrócić ci to ku dobremu. Abyś nie mówił w swoim sercu: Moja moc i siła mojej
ręki zdobyła mi to bogactwo. Pamiętaj, że to Pan, Bóg twój, daje ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł twoim
ojcom, jak się to dziś okazuje”. (5 Mż 8,7-18)

Trudno nam, którzy żyjemy w pięknym kraju, w którym ziemia rodzi w obfitości plony, będące podstawą wyżywienia ludzi i zwierząt, zrozumieć i trudno
nam uświadomić sobie to, że są na ziemi ludzie, którzy żyją w krajach, w których jałowa i spalona przez słońce ziemia, żadnego owocu wydać nie może.
Trudno ludziom zawsze sytym zrozumieć ludzi, którzy są głodni i żyją w nieustannym lęku o swój byt, o jutro i każdy następny dzień; którzy pytają, czy
będziemy mieli co jeść i czym nakarmić głodne dzieci. Nie żyjmy w przekonaniu, że takich ludzi nie ma na ziemi. Pan Jezus pewnego razu do swoich
uczniów powiedział: „Ubogich zawsze macie wśród siebie” (Mt 26, 11). I Duch
Boży te słowa w Święto Żniw stawia nam przed oczy i wypisuje na naszych
sercach. Ale nie tylko słowa naszego Pana: „Ubogich zawsze macie wśród siebie”, lecz również słowa naszego biblijnego tekstu, wyjętego ze Starego Testamentu. Przenoszą nas one do czasów sługi Bożego Mojżesza, który z polecenia
Bożego wyprowadził potomków Jakuba z ziemi egipskiej i poprowadził ich
przez piaski synajskiej pustyni, na której rzadko spotkać można było zielone
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oazy, do Ziemi Obiecanej, ziemi, którą Bóg obiecał dać potomkom patriarchy
Abrahama.
Na pustyni, buntujący się ludzie przeciwko Mojżeszowi, wspominali garnki
pełne mięsa, co zapewne było nieprawdą. Można sobie wyobrazić źródło narzekań Izraelitów na pustyni − palące słońce, brak wody, ale też pożywienia:
chleba i mięsa. Przed nimi była daleka droga i niepewny koniec − według niektórych − bezsensownej wędrówki. Głód i śmierć patrzyła potomkom Jakuba
w oczy. Topniały ich stada, nigdzie nie było miejsca, aby je obsiać zbożem,
zresztą wszystkie zapasy ziarna się skończyły.
Gdybyśmy się dobrze rozejrzeli – pomni na słowa Pana Jezusa: „Ubogich
zawsze macie wśród siebie” – takich znaleźlibyśmy wokół siebie, a których
sytuacja niewiele odbiega od sytuacji głodujących Izraelitów. Od czasu do czasu słyszymy o klęskach żywiołowych i następującym po nich głodzie. Na
ekranach naszych telewizorów także widzimy ludzi, którzy w naszej ojczyźnie
żyją w skrajnej nędzy i rozwalających się domach.

Aby podnieść na duchu lud wybrany, wędrujący przez piaski pustyni, Bóg
polecił Mojżeszowi, aby roztoczył przed ich oczami obraz dobrobytu w ziemi,
obiecanej Abrahamowi i jego potomkom: „Pan, Bóg twój, wprowadza cię do
ziemi pięknej, do ziemi, gdzie bystre rzeki i źródła tryskają w dolinie i na górze; do ziemi pszenicy, jęczmienia, winnej latorośli, drzewa figowego i drzewa
granatu, do ziemi drzewa oliwnego, oliwy i miodu; do ziemi, w której bez
ograniczeń będziesz spożywał chleb i niczego ci nie będzie brakować, do ziemi, której kamienie są z żelaza i w której z gór będziesz wydobywał miedź;
gdzie będziesz jadł do syta i błogosławił Pana, Boga twego, za tę piękną ziemię, którą ci dał”. Ilu było tych, którzy uwierzyli słowom Mojżesza, a ile było
niedowiarków i buntowników. Wiemy, że bunty wybuchały raz po raz. Tak
jest zawsze, gdy przyszłość jest niepewna, przede wszystkim kiedy powątpiewa się w obietnice Boże. Obietnica Boża dana Izraelowi spełniła się. Izraelici
doszli do ziemi obiecanej. Po wielu latach prorok Malachiasz z polecenia Bożego polecił wołać: „Wszystkie narody będą was nazywać szczęśliwymi, bo
będziecie krajem uroczym” (Ml 3,12).
My nie jesteśmy poddawani takim próbom i doświadczeniom, jakim poddawani byli potomkowie Jakuba na pustyni. O próbach mówił też Mojżesz
ludowi w słowach: „…aby cię upokorzyć i aby cię doświadczyć, lecz w przyszłości obrócić ci to ku dobremu”.
Rozejrzyjmy się wokoło, czy nie żyjemy w pięknym kraju? Możemy za
psalmistą Pańskim powiedzieć: „Część moja przypadła w miejscach uroczych,
Także dziedzictwo moje podoba mi się...” (Ps 16,6). Mamy w nim urodzajne
pola, zakłady pracy, w których możemy pracować, mamy chleb i wszystko, co
do życia jest potrzebne. Wiele dóbr nam dodatkowo obiecują rządzący, ale też
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wiemy, że nieraz są to puste słowa i obietnice. Ale to, co mamy, nam wystarcza, mamy tyle, że z tego co mamy, możemy pomagać naszym bliskim i nie
tylko im, ale także wielu chorym, biednym, potrzebującym pomocy. Ku temu
służą różne akcje, jak ta prowadzona przez Jerzego Owsiaka, jak akcja „kromka chleba”, jak te, prowadzone przez różne fundacje, zbierające fundusze, na
operacje potrzebne chorym i upośledzonym fizycznie dzieciom. I powinniśmy
Bogu dziękować, że mamy okazję nieść pomoc chorym i potrzebującym, ponieważ − jak pisze apostoł Paweł − „ochotnego dawcę Bóg miłuje” (2 Kor 9,7).
A ten „jest władny udzielić obficie wszelkiej łaski, abyśmy mając zawsze
wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę”.
Wszystko to, dzięki Bożej opatrzności, która nie omija nikogo. Mówił o tym
Pan Jezus w kazaniu na górze: „Słońce [Boże] wschodzi nad złymi i dobrymi
i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych” (Mt 5,45). Wschodzi nad
wierzącymi i niewierzącymi, a deszcz pada na pola posłusznych słowu Bożemu
i na włości obojętnych na Boże przykazania i obietnice. Dziękujmy więc za to
Bogu, a jeśli ktoś nie dziękuje, to dziękujmy także za nich Panu Bogu.
Jedni nie widzą piękna ojczystej ziemi, inni ją nawet niszczą i dewastują, ale
my powinniśmy dostrzegać piękno naszego kraju, „słyszeć” śpiew pochwalny
przyrody na cześć Boga, który oświeca i zrasza każdy skrawek ziemi, aby
owoc wydała.

W biblijnym tekście, który służy nam w Święto Żniw, jako fundament, z którego wyrastają nasze myśli, nie możemy nie zauważyć napomnień Bożych.
Boże obietnice zawsze idą w parze z napomnieniami, które mają nam otworzyć oczy na otaczającą nas rzeczywistość w Święto Żniw na dobra, które
otrzymujemy z ręki Bożej i na ludzi, którzy ich nie mają i potrzebują pomocy.
Chodzi nam w tej chwili o słowa: „Gdy będziesz posiadał wiele srebra i złota,
i wszystkiego będziesz miał wiele, serce twoje nie stało się wyniosłe oraz abyś
nie zapomniał Pana, Boga twego”, „Abyś nie mówił w swoim sercu: Moja moc
i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo.” oraz „Pamiętaj, że to Pan, Bóg twój,
daje ci siłę do zdobywania bogactwa”.
Bogactwo deprawuje, posiadane dobra sprawiają, że serca stają się wyniosłe. Jeśli zaś serce zwiąże się z bogactwem, wtedy ono rządzi człowiekiem
i człowiek zapomina o Bogu. Spójrzmy na wielkich tego świata, jak bardzo są
pyszni i jak wiele jest w nich pogardy dla innych ludzi. Czy nie wydaje się im,
że pałace i konta bankowe zabezpieczają ich życie i że nie potrzebują Boga,
Jego pomocy i błogosławieństwa? Ale oni przeminą i przeminie ich bogactwo.
Mamy chleb i to, co do życia jest potrzebne. Niech to wystarcza. Niech to
nie przysłoni nam Boga. Dziękujmy Jemu za nasze miejsca pracy, domy i żywność, którą możemy kupić za ciężko zapracowane pieniądze. Ale niech też nikt
nie mówi: „Moja to moc i siła mojej ręki zdobyła to” wszystko. Niech nikt nie
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pyszni się i chwali swoimi umiejętnościami, gdyż siła i umiejętności od Boga
pochodzą. Dzisiaj jesteśmy silni i zdrowi, ale jutro nasza siła i nasze zdrowie
może się rozpaść jak domek z kart.
Przez dzisiejsze słowo Duch Święty nas napomina i mówi do nas „Pamiętaj,
że to Pan, Bóg twój, daje ci siłę do zdobywania bogactwa”. Pamiętajmy, że Bóg
od nas oczekuje tylko tego – wdzięczności, oczu, które widzą potrzebujących
i rąk chętnych do dawania. Pamiętajmy też śpiewać:
„Boże, z Twoich rąk żyjemy,
Choć naszymi pracujemy.
Z Ciebie plenność miewa rola;
My zbieramy z Twego pola” (ŚE 247,1).
Amen.

Panie

Boże, dawco dobrych i doskonałych darów! Twoją jest wolą, abyśmy
przede wszystkim byli bogaci w Tobie. Uchroń nas od miłości do dóbr doczesnych, stwórz w nas serca miłujące bliźnich i współczujące głodnym i bezdomnym. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem
Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
„Błogosław, duszo moja, Panu!
Wypuszczasz źródła w dolinach rzecznych, płyną między górami.
Napój dają wszystkim zwierzętom polnym, dzikie osły gaszą w nich pragnienie.
Nad nimi gnieździ się ptactwo niebieskie, świergoce pośród gałęzi.
Zraszasz góry z górnych swych komnat, ziemia nasyca się owocem, który
stwarzasz.
Sprawiasz, że rośnie trawa dla bydła i rośliny na użytek człowieka,
By dobywał chleb z ziemi i wino, które rozwesela serce człowieka,
Oliwę, od której lśni się oblicze, i chleb, co wzmacnia serce człowieka.
Wszystko to oczekuje na ciebie, abyś im dał pokarm w swym czasie.
Gdy dajesz im, zbierają; gdy otwierasz rękę swoją, nasycają się dobrem.
Lecz gdy zakryjesz twarz swoją, trwożą się; gdy zabierasz im tchnienie, giną
I w proch się obracają.
Wydajesz tchnienie swoje, a stworzone bywają, i odnawiasz oblicze ziemi.
Będę śpiewał Panu, pókim żyw, będę grał Bogu memu, póki jestem”.
(Ps 104,1a.10-15.27-30.33)
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Hasło dnia
„Fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym
jest Jezus Chrystus”. (1 Kor 3,11)

Warownym grodem jest nam Bóg
„Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się
nie boimy, choćby ziemia zadrżała i góry zachwiały się w głębi mórz. Choćby
szumiały, choćby pieniły się wody, choćby drżały góry z powodu gniewu jego.
Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże, przybytek święty Najwyższego.
Bóg jest w nim, nie zachwieje się: Bóg wspomoże go przed świtem. Wzburzyły
się narody, zachwiały się królestwa, odezwał się głosem swoim i rozpłynęła się
ziemia. Pan Zastępów jest z nami, warownym grodem jest nam Bóg Jakuba”.
(Ps 46,2-8)

W Pamiątkę Reformacji wspominamy wielkie i błogosławione dzieło odnowy
chrześcijańskiego Kościoła. Nie było ono dziełem człowieka, Marcina Lutra,
lecz Ducha Bożego. Ks. dr Marcin Luter, mnich augustiański i profesor Uniwersytetu w Wittenberdze, był narzędziem w ręku Pana Kościoła, Jezusa
Chrystusa, który upomniał się o miejsce dla swojej ewangelii o zbawieniu
świata. Żadne ludzkie dzieło nie mogło zaowocować w tak wielkie błogosławieństwo jakim była i jest wiara milionów ludzi w moc Chrystusowego krzyża. Gdyby sprawa reformy Kościoła w XVI wieku, nie była sprawą Bożą, dawno by upadła (zob. Dz 5,34n).
Jeśli reformacja, zapoczątkowana przez ks. Marcina Lutra, jest dziełem Bożym, to z okazji Pamiątki Reformacji na czoło wysuwają się dwa bardzo ważne
dla naszej wiary pytania. Pierwsze dotyczy przeszłości: Jakie znaczenie miała
reformacja dla ludzi żyjących w XVI wieku? Drugie pytanie dotyczy teraźniejszości: Jakie znaczenie ma reformacja dla nas, ludzi żyjących w zgoła innym
świecie, aniżeli świat Lutra i jemu współczesnych ludzi?
Stawiając tak ważne pytania, kierujemy nasze myśli ku słowom psalmu 46,
które w dobie reformacji odegrały ważną rolę.

Psalm

46, szczególnie słowa: „Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba”, były
natchnieniem dla ks. dra Marcina Lutra. Z nich wyrosła pieśń, która stała się
hymnem naszego Kościoła. W Lutrowej pieśni: „Warownym grodem”, duch reformacji i odnowy Kościoła jakby wcielił się w litery, stając się czytelnym dla
następnych pokoleń.
Psalm 46. jest wyrazem wiary w Boga żywego, który się nie ukrywa, chociaż nikt chwały Jego oblicza oglądać nie może, lecz obecnego w życiu tych,
którzy Go wielbią i zwracają się do Niego w każdej potrzebie. Jest to Bóg histo329
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rii, Bóg wkraczający w bieg dziejów człowieka. Jest to Pan wszechświata, suwerennie obchodzący się z człowiekiem, ale zawsze przychodzący mu z pomocą, wybawieniem i ratunkiem. Wszystkie Jego dzieci mogą zwracać się do
Niego i prosić o wspomożenie. Jest dla nich jak gród warowny i jak niezawodna oręż w walce ze złem.
Luter na swojej drodze wiary poznał Boga wiernego i niezawodnego
w zbawczym działaniu. Nie był to Bóg wspaniałych gotyckich katedr, Pan Bóg
gniewny i ukryty, budzący lęk i święte drżenie. I chociaż ciągle był to Bóg
ukryty i daleki, jednakże ukrywający się pod krzyżem Chrystusa, a więc przez
krzyż objawiający się grzesznikowi, potrzebującemu przebaczenia i łaski. Ten
Bóg w Chrystusie wkroczył w szare życie człowieka, w jego niedolę i codzienne troski.
Pan Bóg, którego zwiastowała reformacja – to Bóg suwerenny, okazujący
miłość i serce grzesznikowi, nie dzięki pobożnym praktykom w kościołach i na
pątniczych szlakach, lecz dla zasługi krzyżowej Jezusa Chrystusa. Luter wiedział, że Bogiem nikt nie może manipulować. Należy Mu się poddać i bezgranicznie zaufać Jego miłosierdziu.
Nie był to Bóg, do którego dostęp mieli jedynie wybrańcy, lecz Bóg, który
poprzez swojego Syna, z pominięciem wszelkiego rodzaju pośredników, wysłuchuje swoje dzieci. Bóg reformatorów to Bóg, do którego wszyscy w każdej
chwili mogą się modlić i prosić o łaskawe przebaczenie win i grzechów. To
Bóg cudownej łaski, dobroci, miłości, Bóg budzący zaufanie, przynoszący wyzwolenie ludziom spętanym grzechem. To warowny gród, schronienie i ostoja
dla potrzebujących ratunku.
Nowe, reformacyjne spojrzenie na Boga i przeżywanie Jego obecności i pomocy w Jezusie Chrystusie, jest wartością, której nie można nie docenić. Stawiając pytanie o znaczenie reformacji dla przeszłości, należy powiedzieć, że
właśnie to nowe poznanie Boga i przeżycie Jego ojcowskiej dobroci, miało
najwyższą wartość. Reformacja odkryła łaskawego Boga i dzięki temu odkryciu w członki Chrystusowego Kościoła wstąpił nowy duch i siła, odradzająca
i przekształcająca ludzkie życie i postawy. Ale to nowe poznanie było możliwe
jedynie dzięki samemu Bogu, gdyż poznać Go może tylko ten, komu On zechce się objawić. Luter spotkał na swojej drodze wiary Boga, który w Chrystusie odsłonił przed nim łaskawe oblicze i serce pełne łaski i miłości w ewangelii
i życiu.

A jakie znaczenie ma dla nas reformacja dzisiaj, w zmienionym i zeświecczonym świecie?
Poznanie Boga bliskiego nam w Chrystusie, naszej ostoi i oręża w walce
z grzechem i złem, posiada znaczenie nieprzemijające. Gdzie zostanie ono dane człowiekowi, tam odradza się życie i dochodzi do odnowy Kościoła. Dlate330
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go reformacja ze swoimi duchowymi wartościami ma nieprzemijające znaczenie. Jeśli stanie się naszym udziałem poznanie Boga przodków naszej wiary,
wtedy reformacja nie będzie jedynie wydarzeniem historycznym, należącym
do przeszłości, ale czymś ciągle obecnym, trwającym, dokonującym się w sferze naszej egzystencji.
Transformacja reformacyjnej wiary w Boga, będącego naszą ostoją, warownym grodem i ratunkiem, nie dokonuje się automatycznie, bez naszego zaangażowania i wysiłku. Wiary się nie dziedziczy. Dziedziczy się jedynie świadectwo złożone o tej wierze. Wiara ciągle na nowo się rodzi, pogłębia i nabiera
mocy, i tak się musi dziać aż do skończenia świata.
Czy jest możliwe, aby poznanie i moc wiary reformatorów stała się także
przynajmniej w znaczącej części naszym udziałem?
Psalmista Pański mówi: „Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże,
przybytek święty Najwyższego. Bóg jest w nim, nie zachwieje się; Bóg wspomoże go przed świtem”. Psalmista myśli o jerozolimskiej świątyni, znaku Bożej
obecności i o miejscu spotkania Izraela z Bogiem. Bóg do nas przyszedł w Jezusie Chrystusie. Chrystus jest miejscem spotkania z Bogiem, nową, żywą świątynią. Ewangelista Jan komentując słowa Jezusa wypowiedziane podczas
oczyszczenia świątyni z handlarzy i bankierów: „zburzcie tę świątynię, a Ja
w trzy dni ją odbuduję”(J 2,20), napisał: „Ale On mówił o świątyni ciała swojego”(J 2,21). Chrystus jest prawdą, drogą i życiem (por. J 14,6). On jest światłością świata i chlebem życia (por. J 8,12; 6,35). On jest wodą żywą (J 4, 14). Psalmista śpiewał: „Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże, przybytek
święty Najwyższego”.
Ożywczą wodą, rozweselającą strapione serce, budzącą wiarę, dającą głębokie poznanie Boga i Jego woli, jest Jezusowa ewangelia, która dzięki posługiwaniu reformatorów została na nowo dana przez Boga światu. Dzięki słowu
zbawienia nieustannie dokonuje się wewnętrzna, duchowa przemiana życia.
Gdy będziemy blisko tego źródła wody żywej, reformacyjne poznanie Boga
nie pozostanie zamknięte w słowach ksiąg i wyznań reformatorów, lecz będzie
żywe, zawsze świeże, odradzające ludzkie serca, budzące nadzieję dla zagrożonego samounicestwieniem świata.
Oto znaczenie reformacji dla teraźniejszości i przeszłości!
Świętując pamiątkę reformacji, dany jest nam przez Boga czas do refleksji
i zastanowienia. Czy w życiu naszym stanęliśmy już nad ową „rzeką”, której
nurt rozwesela serce? Czy jej ożywcze wody budzą w nas wiarę i ufność, dzięki której możemy wyznać: „Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniu
najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała i góry zachwiały
się w głębi mórz”? Czy za psalmistą i ks. Marcinem Lutrem możemy zaśpiewać: „Warownym grodem jest nam Bóg”? Czy możemy z wiarą i z przekonaniem wyznać:
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„My złego nie zdołamy zmóc.
Nam zginąć wnet by trzeba;
Lecz walczy za nas chrobry wódz
Anielskich hufców z nieba”. (ŚE 265,2)
Niech Bóg w Chrystusie da nam wiarę i pewność zwycięstwa, bo to, co
przezwycięża świat, jest wiara nasza! Amen.

Panie, Boże wszechmogący! Uwielbiamy Twoje Imię za dar zbawienia w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie i dziękujemy Ci za słowo, przez które budujesz
i odnawiasz codziennie swój Kościół na ziemi. Prowadź nas przez Ducha Świętego, abyśmy posłuszni byli Chrystusowi i przez Niego przeprowadzeni zostali z ciemności do wiecznej światłości. Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez
Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Pan Zastępów jest z nami,
Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba.
Pójdźcie i zobaczcie dzieła Pana,
Który czyni dziwne rzeczy na ziemi!
Kładzie kres wojnom aż po krańce ziemi,
Łamie łuki i kruszy włócznie, Wozy ogniem pali.
Przestańcie i poznajcie, żem Ja Bóg,
Wywyższony między narodami,
Wywyższony na ziemi!
Pan Zastępów jest z nami,
Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba”.
(Ps 46,8-12)
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ŚWIĘTO WSPOMNIENIA ZMARŁYCH
Hasło dnia
„Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serca”. (Ps 90,12)

Kto wierzy w Chrystusa, ma życie wieczne
„Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz; zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. A to jest wola tego, który mnie posłał,
abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego,
miał życie wieczne, a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym”. (J 6,37-40)

Święto wspominania zmarłych, tak głęboko zakorzeniło się w naszej świadomości i życiu, że kiedy się ono zbliża, zaopatrujemy się w kwiaty, niektórzy
także w świece, aby w to święto stanąć na cmentarnej ziemi i pochylić się w
modlitwie nad grobami naszych zmarłych, wspominać ich i dziękować za nich
Panu Bogu.
Pamięć o zmarłych nie tylko świadczy o wierze tych, którzy stają nad grobami ani też o żywej pamięci o nich, ale także o osobistej i społecznej kulturze.
Archeologia poucza, że w przeszłości, czym większa i doskonalsza była kultura społeczeństw, tym zdecydowanie większa była dbałość o pochówki swoich
zmarłych. Okradanie zaś grobów i bezczeszczenie ich, niszczenie pomników
i cmentarzy, świadczyło i świadczy o wandalizmie i braku kultury. Cmentarne
„hieny” i niszczyciele miejsc pochówku zmarłych, niezależnie od tego kim byli
i są, niewiele mają w sobie ludzkiej godności.
Poszanowanie miejsc spoczynku tych, którzy odeszli, świadczy o szacunku
dla zmarłych i tych, którzy ich opłakują. Nie chodzi w żadnym wypadku
o kult zmarłych, ponieważ taki zabroniony jest w Piśmie Świętym, ale chodzi
o pamięć i szacunek. Stary Testament mówi o obrzędach żałobnych (1 Mż 37,
34; 50,10.11; 1 Sm 1,11.12.17-27; 3,31.33; 13,31.36; 1Krl 13,30; Am 5,16; Jr 22,18;
34,5), ale groby nie były ani miejscami świętymi, ani miejscami kultu.
Idziemy w dzień wspominania zmarłych na cmentarze i stajemy nad grobami tych, którzy byli z nami i żyli wśród nas, którzy nam pomagali i myśmy
im pomagali, aby wysłuchać słowa Bożego o tajemnicy życia i śmierci, i głęboko spojrzeć w nasze serca, pomyśleć o naszej dotychczasowej drodze życia, ale
też – i może głównie – pomyśleć o wieczności, ku której podążamy. Kościół
chce, aby do takiej refleksji dopomogły nam słowa naszego Pana: „A to jest wola
Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał życie wieczne”.

Przeszłość

jest ważna, ale znacznie ważniejsza jest teraźniejszość, głównie
przyszłość. Dlatego słowa Pana Jezusa nakazują nam teraz – nie zapominając
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o przeszłości – myśleć o tym, co się „dziś” nazywa i co jest przed nami, nie
wyłączając wieczności. Pan i Zbawiciel zachęca nas do rozważenia i przyjęcia
do serca pewnych prawd, które dla wiary mają fundamentalne znaczenie. Nie
można przejść obok nich obojętnie, ale muszą one nas poruszyć i zmusić do
refleksji, zarówno nad nimi, jak i nad naszym życiem, bo one nas dotyczą.
Stawia je nam przed oczy nasz Zbawiciel ze względu na nas.
Pan Jezus powiedział: „Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie,
a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz”. A więc jedynym czynnikiem, skłaniającym ludzi ku Bogu, jest Jego wola i łaska, którą nam okazuje.
Jego wola jest łaskawa, a nie karząca. Wybrańcy łaski Bożej, przyjmowani są
przez Chrystusa, który prowadzi wybranych do Boga jako Dobry Pasterz. Nikt
też nie wydrze ich z ręki Boskiego Pasterza (J 10,1nn). Nie możemy rozumieć
tej prawdy, jako prawdy o predestynacji, a więc przeznaczeniu albo do zbawienia, albo do potępienia. Bóg jest otwarty na wszystkich ludzi, bez wyjątku.
On pragnie, aby wszyscy zostali zbawieni. Mówił o tym wielokrotnie Pan Jezus. Przypomnijmy tylko jedno zdanie, z Ewangelii św. Jana, które wszyscy dobrze znają: „Bóg tak umiłował świat, że syna swego Jednorodzonego dał, aby,
każdy kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). Jeśli
mowa tu jest o świecie, to znaczy to, że chodzi o wszystkich ludzi, ludzi rozsianych na całym świecie i wszystkich czasów. Łaskawa ręka Boga jest wyciągnięta i otwarta, należy tylko na łaskawe powołanie odpowiedzieć wiarą
i zaufaniem.
Chrystus prowadzi nas, jako wybranych Bożych do wieczności. Póki trwa
czas łaski, póki trwa to, co autor Listu do Hebrajczyków nazywa „dziś”, mówiąc
słowami psalmisty, zastawia przed nami stół i prowadzi na zielone pasze, i do
czystych wód (Ps 23), a więc posila nas, daje codzienny chleb i wodę życia
w postaci słowa ewangelii o zbawieniu wiecznym.
Chrystus przygotowuje nas na spotkanie z Bogiem. Chociaż mamy z Nim
społeczność w Chrystusie, to jest przed nami oglądanie Pana Boga, inne jak to
w Chrystusie Jezusie, Synu Bożym, oglądanie twarzą w twarz, a więc bezpośrednie. Nikt nie może z żyjących na ziemi wyobrazić sobie tej chwili szczęśliwości. Ci, którzy od nas odeszli i przeszli przez śmierć do życia, doznają tej
szczęśliwości. Dlatego śpiewamy:
„O, jak jesteście błogosławieni,
Coście przez śmierć w niebo przeniesieni;
Wyście w przystani,
My żywota burzą skołatani”. (ŚE 924,1).
Póki żyjemy, zanurzeni jesteśmy w nadziei, że dla nas także ten dzień
szczęśliwości nadejdzie. Gwarantuje nam to Chrystus, który mówi: „A to jest
wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stra334
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cił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. A to jest wola Ojca mego, aby każdy,
kto widzi Syna i wierzy w niego, miał życie wieczne”.
Z tych słów możemy wydobyć jeszcze jedną, bardzo ważną prawdę, a mianowicie, że nie ma jakiegoś gwałtownego przeskoku, czy przejścia (jakkolwiek
to nazwiemy) z doczesności do wieczności, chociaż wydaje się nam, że jest
inaczej, że takim gwałtownym przejściem jest śmierć. Chociaż powyższe słowa
Pana Jezusa są jasne, to przypomnijmy sobie jeszcze inne, a mianowicie te,
które po śmierci Łazarza z Betanii Pan Jezus powiedział do Marty, siostry Łazarza: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem; kto we mnie wierzy, choćby
i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki” (J 11,27).
Chrystus jest życiem i kto jest z Chrystusem zjednoczony, albo – powiedzmy to
słowami apostoła Pawła – „kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem
(2 Kor 5,17) i miejscem jego jest to, co niebem nazywamy. Jest tylko jedno życie,
prawdziwe życie, życie wieczne, tu i tam, tu w Chrystusie, tam z Chrystusem u
Boga. Dlatego umierając, nie wpadamy w przepaść, ale łagodnie przechodzimy,
zachowując darowane nam z łaski życie, przechodzimy tak – chociaż nieraz
w bólu i cierpieniu, związanym z cielesnością człowieka – jak z ciemnego pokoju
do oświetlonego, jak po nocy budzimy się, kiedy słońce wschodzi.

Zjednoczenie z Jezusem przez wiarę, zapewnia nam już tu na ziemi życie
wieczne we właściwym tego słowa znaczeniu. Pan Jezus zapytał Martę: „Czy
wierzysz w to?”. Właśnie o wiarę chodzi, o wiarę, która nie jest złudzeniem ani
bezwartościową pociechą, ale potęgą, która nie tylko świat zwycięża (1 J 5,4),
lecz przenosi z śmierci grzechu do życia wiecznego. Dlatego śpiewamy w pewności wiary:
„Jezus żyje! Z Nim i ja!
Śmierci gdzież twej grozy cienie?
Jezus żyje, więc mi da zmartwychwstanie i zbawienie!
Do swej chwały przyjmie mnie,
W tej nadziei wytrwać chcę” (ŚE 171,1).
Amen.

Panie Boże, szybko upływają dni naszego życia. Jesteśmy na tej ziemi jedynie
pielgrzymami, bo nasza ojczyzna jest w niebie. Prosimy Cię pokornie, spraw,
abyśmy z ufnością zbliżali się do dnia przejścia z doczesności do wieczności,
gdyż wtedy to, co śmiertelne przyobleczesz w to, co nieśmiertelne i wówczas
na wieki będziemy z Tobą. Wysłuchaj nas przez Zmartwychwstałego Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
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„Panie, Tyś był ostoją naszą z pokolenia w pokolenie.
Zanim góry powstały, zanim stworzyłeś ziemię i świat,
Od wieków na wieki Tyś jest, o Boże!
Ty znowu człowieka w proch obracasz
I mówisz: Wracajcie, synowie ludzcy!
Albowiem tysiąc lat w oczach twoich
Jest jak dzień wczorajszy, który przeminął, i jak straż nocna.
Wartko porywasz ich, są jak sen poranny,
Jak trawa, która znika: rano kwitnie i rośnie,
Pod wieczór więdnie i usycha.
Tak i my giniemy od gniewu twego,
A srogością twoją jesteśmy przerażeni.
Położyłeś winy nasze przed sobą,
Tajne grzechy nasze w świetle oblicza swego.
Wszystkie dni nasze znikają z powodu gniewu twego.
Lata nasze giną jak westchnienie.
Życie nasze trwa lat siedemdziesiąt,
A gdy sił stanie, lat osiemdziesiąt;
A to, co się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój,
Gdyż chyżo mijają, a my odlatujemy.
Któż zna moc gniewu twego?
Kto boi się ciebie w uniesieniu twoim?
Naucz nas liczyć dni nasze,
Abyśmy posiedli mądre serce!
Zwróć się ku nam, Panie, jak długo jeszcze,
Zmiłuj się nad sługami swymi!
Nasyć nas o świcie łaską swoją,
Abyśmy się weselili i radowali przez wszystkie dni nasze!”
(Ps 90,1b-14)
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