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PRZEDMOWA

Tytuł zbioru kazań pochodzi z biblijnego tekstu kazania na 3. niedzielę po Epifanii. Jest parafrazą słów setnika rzymskiego Korneliusza: „A teraz jesteśmy wszyscy zgromadzeni przed Bogiem, aby wysłuchać tego wszystkiego, co ci Pan nakazał” (Dz 10,33).
Ks. Marcin Luter powiedział, że zmysłem chrześcijanina jest słuch. Być
chrześcijaninem znaczy – między innymi – mieć otwarte uszy na słuchanie słowa Bożego, przez które działa Duch Święty, budząc wiarę w tych, którzy słuchają słów Pańskich. Jest ono dla serca słodsze niż miód (Ps 119,103) i jak
miecz, który przenika głębie duszy (Hbr 4,12).
Kaznodzieja z wysokości ambony głosi słowo Boże. Jest to żywe słowo
prawa i ewangelii, która jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego wierzącego (Rz 1,
16). Dzięki pisanym zbiorom kazań, słowo Pańskie dociera do naszych domów
i mieszkań. Słowo pisane ma tę samą moc, co mówione słowo Boże, które wychodzi z ust Bożych, bo nie wychodzi ono nadaremno, a spełnia to, na co zostało posłane przez Boga (Iz 55,10.11).

Zbiór kazań pt. „Jesteśmy zgromadzeni przed Bogiem, aby wysłuchać tego, co nakazał
Pan”, oparty jest na drugim rzędzie perykop nowego porządku zbioru tekstów
biblijnych, zgromadzonych w sześciu rzędach, przeznaczonych do czytania
w czasie liturgii oraz jako podstawy kazań. Zbiór ten uchwałą Synodu Kościoła
Ewangelicko–Augsburskiego wszedł w życie w Polsce w naszym Koścciele w roku kościelnym 2018/2019.
Biblijne teksty kazań oraz cytaty biblijne pochodzą z Biblii warszawskiej
(Warszawa 1975). Niektóre cytaty biblijne zostały przetłumaczone przez Autora postylli.
Dziękuję Żonie, Annie Uglorz, za pomoc w opracowaniu tekstu i korekcie postylli.
Czytelnikom życzę błogosławionej lektury i umocnienia wiary ku zbawieniu i chwale Trójjedynego Boga.
Jasienica, dnia 10 listopada 2019 roku
ks. Manfred Uglorz
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1. NIEDZIELA W ADWENCIE
Noc przeminęła, a dzień się przybliżył
„Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej; kto bowiem miłuje
bliźniego, zakon wypełnił. Przykazania bowiem: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie
kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają: Miłuj bliźniego
swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza; wypełnieniem
więc zakonu jest miłość. A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora,
abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy więc
uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie
jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie
w swarach i zazdrości; ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie
starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości”. (Rz 13,8-14)

Nadszedł adwent, dni jesiennych wichrów lub czystą bielą śniegu ozdobionych,
dni głębokiej zadumy, zanurzenia się w myślach, które wyrastają z życiodajnej
gleby biblijnego poselstwa o przyjściu Pańskim.
Nadszedł adwent, czas wspominania i oczekiwania na spełnienie się zbawczej obietnicy, a więc czas nadziei w beznadziejności dnia powszedniego,
światłości w mrokach grzechu, radości w smutku codziennej, ciężkiej walki
o zachowanie rozsypującej się egzystencji.
Nadszedł adwent, każdego roku przypominający nam, że „noc przeminęła,
a dzień się już przybliżył” i ciągle napominający nas: „odrzućmy uczynki
ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości”.
„Noc przeminęła”. Jaka noc przeminęła? Czy przeminęła ta ostatnia noc naszego
spoczynku, noc, która odeszła do historii, dla jednych bezsenna, dla innych pełna
trwogi, a jeszcze dla innych noc grzesznych uciech, niesprawiedliwości i rozboju?
Apostoł Paweł pisząc: „noc przeminęła”, myślał o długiej nocy ludzkiej historii,
która trwała od chwili, w której została zamknięta brama raju, aż do tej cichej,
głosem anielskiego śpiewu rozbrzmiewającej nocy, w której w Betlejem „SŁOWO
stało się ciałem” (J 1,14). Między zamkniętą bramą raju a żłobem betlejemskiego
Dzieciątka, poczętego z Ducha Świętego i narodzonego z Marii Panny, trwała noc
grzechu bratobójcy Kaina, nieposłuszeństwa Saula, cudzołóstwa króla Dawida,
bałwochwalstwa ludu izraelskiego, noc grzechu całej ludzkości, błądzącej i szukającej ocalenia o własnych siłach.
Chociaż mrok ogarniał serca ludzkie, była to noc roziskrzona tysiącem
gwiazd-zwiastunek, zapowiadających zbliżanie się świtu i nowego dnia. W ciszy tej nocy było słychać wołanie: „Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość” (Iz 9,1) oraz
„Oto panna pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Immanuel” (Iz 7,14).
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„Noc przeminęła, a dzień się przybliżył”. Jaki dzień się przybliżył? Czy
przybliżył się i nadszedł ten dzisiejszy, pierwszej niedzieli adwentowej, dzień
odpocznienia i słuchania słowa Bożego? Apostoł Paweł nie myślał o dniu trwającym dwadzieścia cztery godziny, lecz o niepojętej liczbie lat, o czasie naszego
zbawienia.
Dzień, o którym pisze wielki apostoł Paweł, jest dniem światłości, która
zajaśniała w noc narodzenia Syna Bożego, SŁOWA z Boga zrodzonego, Jezusa
Chrystusa. Światłość Tego, który powiedział: „Ja jestem światłością świata”
(J 8,12), odtąd opromienia życie każdego, który w Nim widzi swojego Pana
i Boga, podąża za Nim i naśladuje Go. W światłości dnia zbawienia niczego nie
można ukryć, wszystko staje się jawne. „Wszystko dzięki światłu wychodzi na
jaw jako potępienia godne” – pisze Apostoł (Ef 5,13). Duch Święty przez słowo
Boże ujawnia i osądza wszelką ciemność. Pan Jezus powiedział: „Pocieszyciel
do was przyjdzie […]. On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie: o grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie; o sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie; o sądzie zaś, gdyż książę
tego świata został osądzony” (J 16,7-11).
Chociaż dzień się przybliżył – jak pisze apostoł Paweł – w świecie jest jeszcze wiele ciemności, bowiem jest w nim wiele nienawiści, zazdrości, nieszczerości, przemocy, gwałtu i przelewu krwi. Tyle jest w świecie ciemności, ile jest
jej w nas. Dlatego Wielki Apostoł Narodów napomina: „Odrzućmy uczynki
ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światłości”.
To, co wydarzyło się w skali całej historii zbawienia i zostało opisane
w słowach: „Noc przeminęła, a dzień się przybliżył”, w różnej postaci i formie
dzieje się w nas. Każdy człowiek, jako grzechem skażona istota, podlega sferze
ciemności i nocy, i tak długo znajduje się w polu oddziaływania złowrogich
mu mocy, dopóki nie stanie się w Chrystusie nowym stworzeniem. Chrystus
jest światłością. Życie w Chrystusie jest egzystowaniem w światłości dnia
zbawienia.
Czas adwentu jest nam dany, aby każdy zastanowił się nad swoim życiem
i postawił sobie pytania: Czy w moim życiu dzień się już przybliżył? Czy zostało wypowiedziane nade mną słowo z krzyża Golgoty: „Wykonało się”? Czy
na moją ścieżkę życia, wijącą się wśród licznych zagrożeń, padają promienie
światłości dnia zbawienia?

Apostoł Paweł pisze, że już nadeszła pora, abyśmy się ze snu obudzili. Adwent
jest wołaniem do nas o przebudzenie, nawrócenie, porzucenie życia w ciemności.
Wskazania, jakie daje nam dzisiaj Duch Święty przez apostoła Pawła, są konkretne: „Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej; kto bowiem miłuje
bliźniego, zakon wypełnił. Przykazania bowiem: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie
kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają: Miłuj bliźniego
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swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza; wypełnieniem
zakonu jest miłość”.
Wielki Apostoł wymienia kilka przykazań, których jako dzieci światłości
winniśmy gorliwie przestrzegać: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj. Ale wspomina także o istnieniu innych, które według Apostoła nie są
mniej ważne. Czy człowiek może je wszystkie co do litery i ducha wypełnić?
Znając słowa apostoła Pawła: „Nie rozeznaję się w tym, co czynię; gdyż nie to
czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię” (Rz 7,15), musimy zawsze
pamiętać, że ciągle na nasze serce pada cień jakiegoś grzechu. Przeto zawsze
aktualne jest słowo pierwszej tezy ks. Marcina Lutra z 1517 roku: „Gdy Pan
nasz i Mistrz Jezus Chrystus powiada: «Pokutujcie», to chce, aby całe życie
wiernych było nieustanną pokutą”.
Pytanie stawiane w czasach Jezusa o przykazanie, które zawiera w sobie
całe prawo, i odpowiedź na nie, daną przez Pana Jezusa Chrystusa, znajduje
odzwierciedlenie w apostolskim wezwaniu dnia dzisiejszego: „Nikomu nic
winni nie bądźcie prócz miłości […], wypełnieniem prawa jest miłość”. Probierzem naszego chrześcijańskiego życia jest przykazanie wzajemnej miłości. Dlatego przy sądzie ostatecznym usłyszymy słowa Chrystusa, Króla i Sędziego:
„Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” (Mt 25,40).
Życie w światłości dnia polega na działaniu, którego jedynym motywem
jest miłość bliźniego. Przykazanie: Nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, nie tylko oznacza: Nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż itd., ale także, a może głównie: Przychodź zawsze z pomocą bliźniemu, chroń życie, okazuj życzliwość.
Czy nie zauważyliśmy, że katechizmowe objaśnienia do przykazań składają
się z dwóch części? W pierwszej ks. Marcin Luter powiada na podstawie przykazania, czego nam nie wolno, w drugiej zaś, co powinniśmy czynić. Tylko
wtedy będziemy mogli wypełnić przykazania Boże, jeśli nasze serca owładnie
uczucie szczerej siostrzanej i braterskiej miłości i w duchu tej miłości będziemy
pomagać naszym bliźnim, niezależnie od tego, kim oni są dla nas i jaki jest ich
stosunek do nas. Prawdziwa miłość nikomu nie pozwala trwać w bezczynności.
Adwent, chociaż jest wezwaniem do czujności i gotowości w oczekiwaniu
na dzień Pański, to jest on – jak poznajemy z lekcji apostolskiej dzisiejszej niedzieli – również napomnieniem do życia w szczerej miłości. Ale czym jest właściwie gotowość na przyjście Pana, czymże jest owo przepasanie szaty, o której
mówi Jezus, jeśli nie działaniem, niesieniem pomocy, okazywaniem serdeczności i wdzięczności? Miłość wzajemna, miłość okazywana nie tylko w słowie,
ale głównie w czynie jest ową świecą zapaloną, która symbolizuje oczekiwanie
przyjścia Pana i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa oraz włożeniem codziennej szaty, w której winniśmy oczekiwać przyjścia Pana.
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Niechaj Bóg, który jest miłością, dopomoże nam wytrwać w nieobłudnej
miłości, abyśmy, gdy Pan nasz przyjdzie, usłyszeli słowa: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, odziedziczcie Królestwo, przygotowane dla was od założenia świata” (Mt 35,24).
„Z powagą przygotujcie, o ludzie, serca swe
I godnie oczekujcie: Pan w nich zamieszkać chce;
Zbawiciel pełen łask, nasz Wódz niezwyciężony,
Przez Boga przeznaczony, chce znów odwiedzić nas” (ŚE 29,1).
Amen.
***
„Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski”. (Za 9,9)
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Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje
„I będą znaki na słońcu i księżycu, i na gwiazdach, a na ziemi lęk ogarnie bezradne narody z powodu szumu morza i nawałnicy. Ludzie w strachu będą
omdlewać w oczekiwaniu na te rzeczy, które przyjdą na świat, bowiem moce
niebios zachwieją się. I wtedy zobaczą Syna Człowieczego, przychodzącego
w obłoku w mocy i wielkiej chwale. A kiedy to się zacznie dziać, wyprostujcie
się i podnieście swoje głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. I powiedział im podobieństwo: Popatrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa!
Kiedy widzicie, że zaczynają wypuszczać pąki, poznajecie, że lato się przybliża.
Tak i wy, kiedy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż Królestwo Boże jest blisko.
Zaprawdę, powiadam wam, że wszystko to się stanie, zanim przeminie to pokolenie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą”. (Łk 21,25-33)

Druga niedziela adwentu poświęcona jest powtórnemu przyjściu Syna Bożego,
Jezusa Chrystusa. Chrystus w czasie swojej ziemskiej działalności wielokrotnie
mówił, że Syn Człowieczy przyjdzie po raz drugi na ziemię. Dzień Jego powtórnego przyjścia zna jedynie Bóg. Nikt oprócz Boga nie zna dnia ani godziny,
w której Syn Boży przyjdzie na sąd ostateczny.
Kościół w 2. niedzielę adwentu, przypominając słowa Jezusa Chrystusa:
„Wyprostujcie się i podnieście swoje głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie” (Łk 21,28), nawołuje do przygotowania się i oczekiwania na ten
dzień, w którym odkupienie stanie się udziałem wszystkich wybranych i powołanych.
Przesłanie ewangelii 2. niedzieli adwentu, wyrażone jest w stylu i formie literatury apokaliptycznej, której zadaniem w czasach Jezusa było podtrzymywanie
wiary wyznawców Boga JAHWE, że nadejdzie dzień zwycięstwa Izraela nad
wszystkimi jego wrogami. Jest tak dlatego, bowiem Pan Jezus często odwoływał
się w swoich mowach, szczególnie tych dotyczących przyszłości, do żydowskiej
literatury apokaliptycznej, bogatej w barwne obrazy, niesamowite sceny i symbole
trudne do wyobrażenia.
Jezus swoją mowę o znakach poprzedzających przyjście Syna Człowieczego,
oparł na motywach występujących na kartach Starego Testamentu (np. Ps 65,8;
Iz 13,10; 34,4). Celem jej było przygotowanie uczniów na objawienie się w pełni i chwale Królestwa Bożego. Dzieci Boże powinny umieć rozpoznać po znakach bliskość końca czasu i z czujnością oczekiwać na dzień, w którym sprawiedliwy Bóg dokona sądu nad narodami.
Pierwsze przyjście Chrystusa było inauguracją Królestwa Bożego. Jezus,
rozpoczynając swoją działalność, powiedział: „Wypełnił się czas i przychodzi
Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie w ewangelię” (Mk 1,15). Od tego
8
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czasu Królestwo Boże rozwija się i rośnie, jak roślina gorczycy, która powstała
z małego ziarenka, jak ciasto, do którego włożono kwas (Mt 13, 31-33). Ono
rośnie i rozwija się na naszych oczach, chociaż czasem wydaje się nam, że kurczy się i zamiera, bo szerzy się niesprawiedliwość, eskalowana jest przemoc
i nienawiść. Wzrost Królestwa Bożego jest jednak wielką tajemnicą. W Królestwie Bożym wespół rośnie – jak powiedział Pan Jezus – pszenica i chwasty
(Mt 13,24nn), a więc razem żyją ludzie dobrzy i źli. I jak jest czas zasiewów
i czas żniwa, tak też jest czas wzrostu Królestwa Bożego i czas dopełnienia,
który według słów Jezusa Chrystusa, będzie czasem Jego powtórnego przyjścia
i sądu ostatecznego, ale także czasem odkupienia wszystkich uczniów i naśladowców Jezusa. „I wtedy zobaczą Syna Człowieczego, przychodzącego
w obłoku w mocy i wielkiej chwale”.
Drugi adwent Pański będzie miał inny charakter aniżeli pierwszy. Nie będzie to przyjście Pana w poniżeniu i pohańbieniu, lecz w chwale i majestacie.
Wyznawcy Jezusa nie muszą się jednak lękać powtórnego przyjścia swojego
Pana. Chociaż Jezus Chrystus przyjdzie, aby zgromadzić przed sobą wszystkie
narody i oddać każdemu według postępowania jego (Mt 25, 32nn), to jednak
dla wierzących w imię Jezusa Chrystusa będzie to chwila wybawienia z niedoli oraz godzina zwycięstwa nad mocą śmierci. „Wyprostujcie się i podnieście
głowy swoje”, a więc podnieście się z waszej niedoli, spójrzcie oczyma wiary
i nadziei na to, co przynosi Pan adwentu: wybawienie, odpocznienie, wieczne
życie z Bogiem!
Zapowiedź Jezusa Jego powtórnego przyjścia, to zapowiedź ostatecznego
odnowienia całego stworzenia, zbawienia i objawienia chwały dzieci Bożych.
Apostoł Paweł pisał do Kościoła w Rzymie: „Stworzenie z wytrwałością oczekuje objawienia synów Bożych, gdyż stworzenie podlega marności, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który to sprawił. Ale on rozbudził nadzieję, że stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci
Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wzdycha i aż dotąd rodzi w bólach. Nie tylko ono, lecz i my sami wzdychamy, chociaż posiadamy zadatek
Ducha, oczekujemy bowiem odkupienia naszego ciała” (Rz 8,19-23).
„Wszystko to się stanie, zanim przeminie to pokolenie” – powiedział Pan
Jezus. Te słowa Jezusa przysparzają komentatorom Biblii wiele kłopotu. Nie
jest pewne, czy Jezus miał na myśli jedynie swoich słuchaczy, czy też cały naród żydowski. Gdy ewangelista Łukasz redagował te słowa, pokolenie słuchaczy Jezusa właściwie należało już do historii. Ta druga interpretacja wydaje się
przeto bardziej prawdopodobna. Jezus wyraził więc przekonanie, że naród
izraelski, do którego przyszedł, doczeka się dnia przyjścia Syna Człowieczego.
A w tym czasie wiele się wydarzy. Wielki Apostoł, św. Paweł, pisał o narodzie,
z którego się wywodził, że przez odrzucenie przez Żydów Chrystusa, Żydzi
stali się nieprzyjaciółmi Bożymi. Ale Boże oblicze nie będzie na wieki odwró-
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cone od potomków Abrahama. „Jeśli chodzi o ewangelię, to są nieprzyjaciółmi
dla waszego dobra, co do wybrania zaś, są umiłowanymi ze względu na ojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Podobnie jak kiedyś wy
byliście nieposłuszni Bogu, teraz z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście
miłosierdzia, tak teraz oni stali się nieposłuszni z powodu okazanego wam
miłosierdzia, aby też i oni miłosierdzia dostąpili. Pan Bóg bowiem wszystkim
nałożył pęta nieposłuszeństwa, aby wszystkim okazać miłosierdzie. O głębokości bogactwa, mądrości i poznania Boga! Jak niezbadane są sądy Jego, a drogi Jego niepoznawalne!” (Rz 11,28-33).
Wielka jest tajemnica zbawienia. Ci, którzy są wybrani i powołani, obdarowani wiarą i ufnością, prowadzeni przez Ducha Bożego, powinni zważać na
znaki zapowiadające przyjście Pańskie, aby przypadkiem się nie zagubili i nie
stali się podobnymi do pięciu niemądrych panien z przypowieści Jezusa o mądrych i głupich pannach, oczekujących na oblubieńca (Mt 25,1-13). „Czuwajcie,
bo nie znacie dnia ani godziny, o której przyjdzie Syn Człowieczy”.
Współczesny człowiek wychowany na filmach, przedstawiających wielkie
katastrofy kosmiczne oraz świadomy tego, że nagromadzony arsenał broni
jądrowej może – jeśli wymknie się spod kontroli – wielokrotnie zniszczyć nasz
układ słoneczny, a tym samym zachwiać całym kosmosem, jest w stanie wyobrazić sobie koniec wszystkiego, jak kreślą to apokaliptyczne obrazy, jak
mówi o tym nasz Pan, a więc że niebo i ziemia zostaną poruszone i że wszystko spłonie i przeminie.
Tymczasem ludzie zachowują się tak, jakby nic w biegu historii nigdy nie
miało się zmienić. To dobrze, że ludzie pracują, sadzą i budują. Prorok Jeremiasz wołał do wygnańców izraelskich, że należy starać się o pomyślność miasta, w którym mieszkają (Jr 29,7). Ale źle jest wtedy, kiedy ludzie zapominają
patrzeć w przyszłość, podcinają przez swe nierozważne działanie drzewo, na
którym siedzą, eksploatują ziemię ponad miarę, do granic wytrzymałości.
I może stać się tak, że ostatni ludzie nie zobaczą już zielonej gałęzi ani kwiatu,
i nie znajdą żadnego owocu ku posileniu. A Pan powiedział: „Popatrzcie na
drzewo figowe i na wszystkie drzewa! Kiedy widzicie, że zaczynają wypuszczać pąki, poznajecie, że lato się przybliża”. Ale kiedy nie będzie już drzewa
figowego, znaczyć to będzie, że ten czas już naszedł, że koniec już jest bardzo
bliski.
Niechaj się nikt nie łudzi, że taki czas nigdy nie nadejdzie. Autor 2. listu św.
Piotra przestrzegał tych, którzy mówili: „Cóż jest z jego obietnicą przyjścia? Od
czasu, kiedy zasnęli nasi ojcowie, wszystko jest tak, jak było od początku stworzenia. Pisał bowiem: Ale ci, którzy tak uważają, zapominają, że od dawna
były niebiosa i ziemia, która mocą słowa Bożego powstała z wody i pośród
wody. Przez nie ówczesny świat zginął, zalany wodą. Ale teraz niebo i ziemia
mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i zachowywane na dzień
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sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Umiłowani, niech to jedno nie ujdzie waszej
uwadze, że u Pana jeden dzień jest jak tysiące lat, a tysiące lat jak jeden dzień”
(2 P 3,4-8).

Ludzkość musi się opamiętać w swoim szaleńczym tańcu wokół „złotego cielca”.
Kościół musi zaprzestać poszukiwania dla siebie dóbr tego świata. Słudzy i szafarze tajemnic Bożych muszą przestać – jak pisał prorok Ezechiel – paść samych
siebie. Każdy z nas musi wejść w siebie i zastanowić się nad swoim życiem, przemyśleć cele, które sobie wytyczył i poznać, zobaczyć, co służy ku dobremu na
ziemi i ku zbawieniu, do którego zostaliśmy powołani z woli Boga.
„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.
***
„Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze”. (Łk 21,28)
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Przygotujcie drogę Pańską
„W piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy namiestnikiem Judei
był Poncjusz Piłat, tetrarchą galilejskim Herod, tetrarchą iturejskim i trachonickim Filip, brat jego, a tetrarchą abileńskim Lizaniasz, za arcykapłanów Annasza
i Kaifasza doszło Słowo Boże Jana, syna Zachariasza, na pustyni. I przeszedł całą
krainę nadjordańską, głosząc chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów,
jak było napisane w księdze mów proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni:
Gotujcie drogę Pańską, prostujcie ścieżki jego. Każdy padół niech będzie wypełniony, a każda góra i pagórek zniesione, drogi krzywe wyprostowane, a nierówne wygładzone. I ujrzą wszyscy ludzie zbawienie Boże. Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby się dać ochrzcić przez niego: Plemię żmijowe,
któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? Wydawajcie
więc owoce godne upamiętania. A nie próbujcie 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. I pytały go tłumy: Cóż więc mamy czynić? A on odpowiadając, rzekł im:
Kto ma dwie suknie, niechaj da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech
uczyni podobnie. Przychodzili też celnicy, by dać się ochrzcić, i mówili do niego: Nauczycielu, co mamy czynić? On zaś rzekł do nich: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla was ustalono. Pytali go też żołnierze, mówiąc: A my co mamy czynić? I rzekł im: Na nikim nic nie wymuszajcie ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Wiele też innych dał napomnień i zwiastował ludowi dobrą nowinę”. (Łk 3,1-14.18)

Kościół w

3. niedzielę w Adwencie wiele uwagi poświęca osobie poprzednika
Chrystusa. Ewangelia z drugiego rzędu perykop kościelnych mówi o działalności
Jana Chrzciciela. Kazanie Jana, syna Zachariasza i Elżbiety, było wezwaniem do
pokuty i poprawy życia. Takim też powinno być kazanie adwentowe. Jego zadaniem jest przygotowanie serc na powtórny adwent Pański.
Ale Pan przychodzi stale do swojego ludu, a wierzący powinni Go zawsze
przyjmować z radością i w prostocie serca. Pan Jezus powiedział: „Kto was
przyjmuje, mnie przyjmuje” (Mt 10,40). Świat przyjmuje Chrystusa w Jego
uczniach. Kościół przyjmuje swojego Pana w zwiastowaniu powołanych przez
Chrystusa szafarzach tajemnic Bożych, od których wymaga się – jak pisze apostoł Paweł – „żeby każdy okazał się wiernym” (1 Kor 4,1-5). Wierność sług
Chrystusowych podlega osądowi Tego, który przyjdzie i będzie sądził żywych
i umarłych. Gdy nastąpi drugi adwent Pański, wtedy ujawni się to, co ukryte
było w ciemności i objawione zostaną zamysły serc. W czasie adwentu nieustannie więc powinno się rozlegać wezwanie: „Przygotujcie na pustyni drogę Pańską”.
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Kazanie Jana Chrzciciela było wezwaniem do upamiętania, nawrócenia i pokuty.
Upamiętać się i nawrócić, znaczy porzucić dotychczasową drogę życia i przygotować serca na spotkanie z Panem, otworzyć je szeroko, usunąć wszelkie przeszkody, aby mógł w nich zamieszkać Chrystus, Pan i Zbawiciel wszystkich ludzi.
W czasach, w których żyjemy, jest to niepopularne wezwanie. Któżby dzisiaj przejmował się oceną własnego życia? Któżby chciał porzucić swoją drogę
życia, jeśli jest ona wygodna i można na niej – dzięki przebiegłości – zgromadzić dużo dóbr ziemskich? Któżby chciał się wyzbyć światowych pożądliwości
i prowadzić życie spokojne, uczciwe i pobożne? Czy może kogoś za to spotkać
coś złego?
Wielu też uważa, że przecież wszystko jest w porządku, bo nie mają na sumieniu ciężkiego grzechu zabójstwa ani cudzołóstwa, ani też grzechu grabieży
cudzego mienia.
Wydaje się, że w czasach Jana Chrzciciela i naszego Pana, Jezusa Chrystusa
sytuacja była podobna. Zdają się na to wskazywać słowa Jana Chrzciciela, w
których zwrócił się do zgromadzonego tłumu: „Plemię żmijowe, któż wam
poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem?”. Chodzi o ucieczkę
przed sądem Bożym, bowiem można przed nim uciekać i unikać go, usprawiedliwiając samego siebie, okłamując swoje sumienie, że przecież wszystko
jest w porządku i niepotrzebne jest słuchanie jakiegoś kazania, w którym zawarte jest wezwanie do upamiętania i pokuty.
Z Janowego kazania musimy usłyszeć słowa: „Plemię żmijowe, któż wam
poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem?”. Muszą one prowadzić
do zastanowienia się nad sobą i do chęci poprawy życia. Ucieczka przed Bogiem i sądem Bożym jest niemożliwa i do niczego też nie prowadzi.
Jan był posłańcem Bożym, palcem wskazującym na Chrystusa, ustami Boga,
głosem wzywającym świat do pokuty, „głosem wołającym na pustyni”, że
wszyscy są grzesznikami, zgubionymi, potępionymi, biednymi ludźmi, potrzebującymi zbawienia oraz, że żadne życie, żadne dzieło, żaden stan, chociaż
byłby najbardziej święty, piękny czy dobry, ze względu na grzeszną kondycję
człowieka, zasługuje na karę. Wszyscy potrzebują Chrystusa i wszyscy winni
stać się uczestnikami Jego łaski. Tam, gdzie to jest zwiastowane, brzmi głos
Jana Chrzciciela i apostolskie słowo: „wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały
Bożej” (Rz 3,23). To znaczy gotować drogę Panu i dać Mu mieszkanie w sercu.
Wezwanie: „Przygotujcie na pustyni drogę Pańską”, jest przede wszystkim
skierowane do Kościoła. Sąd Boży rozpocznie się od ludu Bożego. Dlatego
Chrystus wywyższony nakazał św. Janowi napisać do Kościoła w Sardes:
„Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci; nie
stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem.
Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego, i upamiętaj się.
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Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której
godzinie cię zaskoczę” (Obj 3,2.3).

Uważamy się za ludzi wiary. Ale czy nasza droga życia jest rzeczywiście drogą
wiary, na której należy przynosić godne owoce upamiętania? Czy niczego już nie
trzeba poprawić w naszym życiu?
Po upamiętaniu musi nastąpić nowe życie. Nie można mówić o sobie: upamiętałem się, a nadal prowadzić stare życie w grzechach.
Co winniśmy poprawić? Co powinniśmy czynić?
Słuchacze Jana Chrzciciela po wysłuchaniu jego pokutnego kazania, postanowili zasięgnąć rady syna Zachariasza i Elżbiety, poprzednika Chrystusa.
Czytamy, że pytali: „Cóż więc mamy czynić?”. Posłuchajmy jeszcze raz odpowiedzi Jana, skierowanej do tłumów: „Kto ma dwie suknie, niechaj da temu,
który nie ma, a kto ma żywność, niech uczyni podobnie”. Celnikom zaś radził:
„Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla was ustalono”. Pytali go także żołnierze: „Co mamy czynić?”. I odpowiedział im: „Na nikim nic nie wymuszajcie
ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie”.
Rada: „Kto ma dwie suknie, niechaj da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech uczyni podobnie” znaczy: nie gromadźcie tylko dla siebie, ale
chciejcie widzieć potrzeby bliźnich. Okazujcie im miłosierdzie, przychodźcie
potrzebującym z pomocą. To zaś, co radził Jan Chrzciciel celnikom i żołnierzom znaczy, że powinni sumiennie wykonywać swoje powinności, nie
bogacić się kosztem innych, nie pobierać łapówek, nie wyzyskiwać, nie czynić
żadnego gwałtu.
Może ktoś powie, że są to przecież niewielkie wymagania. Rzeczywiście są
to wymagania, które nikogo nie przerastają. A jednak czasem tak trudno jest
nam je spełnić. A dlaczego tak jest? Jest tak dlatego, że więcej miłujemy siebie,
aniżeli naszych bliźnich, a przecież powinniśmy ich miłować jak siebie samego. Niechaj więc w okresie adwentu zabrzmią jeszcze raz słowa naszego Pana:
„Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” oraz: „Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście” (Mt 25,40. 45). Ale te słowa naszego Pana – pochodzące z przypowieści
o sądzie – prowadzą nas z powrotem nad Jordan, do Jana Chrzciciela, który do
zgromadzonego tłumu powiedział: „A już i siekiera do korzenia drzew jest
przyłożona; wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje
wycięte i w ogień wrzucone”. Jak oczekujemy, aby nasze drzewa w sadzie
wydawały owoce, tak też Bóg oczekuje, abyśmy jako Jego dzieci, przynosili
dobre owoce naszej wiary w Jezusa Chrystusa, który przyszedł do nas, jako
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nasz Zbawiciel, ale także jako wzór do naśladowania, jako Przewodnik w życiu na naszych wszystkich drogach, a więc w domu, w szkole i w pracy.
Pamiętając o nauce płynącej z kazania Jana Chrzciciela, przygotowujmy
naszemu Panu drogę do naszych serc i domów, przygotowujmy się na spotkanie z Panem, wszak On przyjdzie i chce, abyśmy Go godnie przywitali.
„Z powagą przygotujcie, o ludzie, serca swe
I godnie oczekujcie: Pan w nich zamieszkać chce;
Zbawiciel pełen łask, nasz Wódz niezwyciężony,
Przez Boga przeznaczony, chce znów odwiedzić nas.
Dla Gościa tak wielkiego gotujcie drogę już;
Prostujcie ścieżki Jego, co złe – wyrzućcie z dusz;
Niech góry zniżą się, niech staną się równiną,
Przeszkody niechaj zginą I to, co krzywe, złe” (ŚE 29,1.2).
Amen.
***
„Przygotujcie na pustyni drogę. Oto Wszechmocny, Pan przychodzi
w mocy”. (Iz 40,3.10)
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Chrystus – Boże «Tak»
„Jak wierny jest Bóg, tak słowo nasze do was nie jest równocześnie «Tak»
i «Nie». Albowiem Syn Boży Chrystus Jezus, którego wam zwiastowaliśmy, ja
i Sylwan, i Tymoteusz, nie był równocześnie «Tak» i «Nie», lecz w nim było tylko «Tak». Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje «Tak»; dlatego
też przez niego mówimy «Amen» ku chwale Bożej. Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który też wycisnął
na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do serc naszych”. (2 Kor 1,18-22)

Adwent… Kto nie zna tego słowa? Kto nie wie, że czas adwentu wyprzedza radosne, pełne uroku Święta Narodzenia Pańskiego? W słowie ‘adwent’ jakby „zaklęta” została przedziwna moc, udzielająca się sercom, budząca w nich uczucie
radości, pokoju i niepojętej błogości. Jednak w adwencie nie chodzi jedynie o przeżywanie czegoś wielkiego, niepojętego, wzruszającego duszę, ale chodzi głównie
o głęboką refleksję nad treścią naszej chrześcijańskiej wiary, bowiem jedynie ona
prowadzi do ugruntowania i wzbogacenia naszych uczuć. Bez refleksji nad tym,
w co wierzymy i jak wierzymy, z łatwością dochodzi do wynaturzenia przeżyć
religijnych, chociaż mogłoby się wydawać, że są głębokie, szlachetne, godne podziwu.
Biblijne słowa czwartej niedzieli adwentowej, nakłaniają nas w pierwszej
kolejności do zastanowienia się właśnie nad fundamentem i źródłem, początkiem i celem naszej wiary, a mianowicie nad Jezusem Chrystusem, Królem
Adwentu, zwiastowanym nam i z tęsknotą przez nas oczekiwanym. Apostoł
Paweł zwiastuje Go jako Boże «Tak», skierowane do człowieka wszystkich
czasów.

Co to znaczy, że Chrystus jest Bożym «Tak»? W okresie adwentu śpiewamy:
„Co z dawna już prorocy święci zwiastowali
I czego w Ducha mocy tęsknie wyglądali,
To dzisiaj się spełniło nam na odkupienie,
Już słońce rozpędziło wiecznej nocy cienie” (ŚE 8,1) .
Słowa tej pieśni mówią o obietnicy i jej wypełnieniu, o oczekiwaniu i dopełnieniu się czasu oczekiwania.
W prosty i jasny sposób dają one do zrozumienia, że Stary Testament był
czasem adwentowego oczekiwania na wypełnienie się Bożych obietnic zbawienia. Zasadniczą i podstawową treścią świętych ksiąg Izraela, są zapowiedzi
przyjścia Chrystusa. Starotestamentowe proroctwa pośrednio, czasem nawet
bezpośrednio wskazywały na dzień, w którym w pełni miały się zrealizować
najszlachetniejsze tęsknoty serca, a mianowicie tęsknoty za pokojem, wolno-
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ścią, zbawieniem i życiem z Bogiem. Apostoł Paweł dlatego pisze, że prawo
Starego Testamentu było przewodnikiem do Chrystusa. Stary Testament odczytujemy więc jako księgę obietnic Bożych. Jak wielkie bogactwo w nim znajdujemy! W Starym Testamencie znajdują się obietnice wielkie, święte, ale też –
powiedzieć można – przyziemne, dotyczące codziennej egzystencji. Jedne dotyczą jedynie pojedynczych, konkretnych osób, inne zaś całego Izraela, a jeszcze inne posiadają wartość ponad czasową i dotyczą wszystkich ludzi, niezależnie od pochodzenia i czasu ich bytowania na ziemi. Apostoł Paweł pisze, że
Boże obietnice w Chrystusie Jezusie znalazły swoje «Tak». Chrystus Pan jest
spełnieniem obietnic Bożych. W Nim znalazły swoją realizację wszystkie te
słowa Boże, które zapowiadały zatrwożonym sercom pokój, przeklętym pojednanie, zagubionym ratunek, grzesznym zbawienie, kroczącym w ciemności
światłość, modlącym wysłuchanie. Tęskniącym za zbawieniem i społecznością
z Bogiem w Jezusie Chrystusie, święty Bóg odpowiedział «Tak». Chrystus jest
ucieleśnieniem Bożego «Tak», znakiem i wyrazem Bożej otwartości dla człowieka, Bożą obecnością między nami. Prorok Pański przyobiecanemu Mesjaszowi nadał symboliczne imię Immanuel, które wykłada się: „Bóg z nami”
(zob. Iz 7,14).
Izrael oczekiwał na Chrystusa, na Boże «Tak». Nam to Boże «Tak» zostało
dane. Ono rozległo się już wtedy, gdy Panna Maria z Nazaretu na anielskie
zwiastowanie odpowiedziała: „Niech mi się stanie według słowa twego”
(Łk 1,38). Jakże wyraźnie było je słychać na betlejemskich błoniach, gdy anioł
zatrwożonym pasterzom powiedział: „Oto zwiastuję wam radość wielką, która
będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel,
którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym” (Łk 2,11). Jak potężnie ono
zabrzmiało na Golgocie w Jezusowym „Wykonało się!” (J 19, 30), odbijając się
echem w poranek wielkanocny o pusty grób w ogrodzie Józefa z Arymatei!
Boże «Tak» ciągle rozbrzmiewa, bowiem Chrystus żyje i przenika historię
i nasze życie. Ilekroć wypowiadamy Jego imię, Bóg mówi do nas swoje «Tak»,
bowiem w tym imieniu jest nam dane zbawienie. Czy imię Jezus rzeczywiście
dla nas brzmi «Tak»? Czy ilekroć myślimy o Chrystusie Jezusie, myślimy również o Nim jako o Bożej odpowiedzi na wszystkie nasze prośby i tęsknoty? Do
pewności wiary, głębokiego przekonania serca, że Chrystus Pan jest Bożym
«Tak», chce nas doprowadzić Duch Boży poprzez naszą adwentową refleksję
o przedmiocie i fundamencie naszej wiary. Chrystus jako Boże «Tak», ucieleśnienie Bożych obietnic, musi narodzić się w naszych sercach, bo tylko wtedy
radość nasza będzie prawdziwą radością, a pokój pokojem. W Chrystusie jest
bowiem dana pełnia najszlachetniejszych przeżyć.

Czego wymaga od nas Bóg, gdy rozlega się Jego «Tak»? Pytanie to nie jest pozbawione sensu, gdyż Boży głos nie może trafić w pustkę naszych serc. Apostoł
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Paweł pisze: „Obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje «Tak», dlatego też
przez niego mówimy «Amen» ku chwale Bożej”.
Słowo ‘amen’ w praktyce naszego życia religijno-kościelnego kończy kazanie i modlitwę. Wypowiadamy je, lecz często nie pomyślimy nawet jaka
treść jest w nim zawarta. Może nawet nie wiemy, co ono znaczy? Słowo ‘amen’
wywodzi się od hebrajskiego czasownika, które w języku polskim znaczy: ‘być
mocnym’, ‘być stałym’. Samo zaś słowo ‘amen’ oznacza: „Niech się tak stanie”,
lub „Tak jest naprawdę”. Dlatego apostoł Paweł pisząc, że przez Chrystusa
mówimy „Amen” ku chwale Bożej, pragnie powiedzieć, że wypowiadając
„Amen” w związku ze zwiastowaniem Jezusa Chrystusa, przyznajemy rację
zwiastowanemu poselstwu i przed Bogiem wyznajemy, że Jego świadectwo
o Jego Synu, przyjmujemy jako prawdziwe, i że w Jezusie Chrystusie wszystkie obietnice stały się «Tak». Tym samym Bogu oddajemy chwałę, wyrażamy
naszą wiarę w Jego wierność i prawdomówność.
Zrozumiałą jest rzeczą, że nasze „Amen” nie może być jedynie martwą
formułką liturgiczną. Powinno nas ono pobudzać do przemyślenia zwiastowanego słowa Bożego. „Amen”, co prawda kończy zwiastowanie, ale rozpoczynać powinno osobistą refleksję nad świadectwem o Chrystusie, prowadzącą do przebudowy i przemiany życia. Każde nasze „Amen” musi wyrastać
z wiary, prowadzić do jej pogłębienia. Nie może zawisnąć w próżni, jako nic
nie znaczące słowo, może oczekiwane, bo wraz z nim kończy się kazanie, ale
winno wyrażać treść naszej wiary, nasze przyznanie się do Boga, Jego słowa
i sposobu realizacji obietnic zbawienia. Każde nasze „Amen” jest świadectwem, przynajmniej świadectwem być powinno. Na pewno jest bardzo krótkim, a może najkrótszym świadectwem, ale w kontekście biblijnego poselstwa,
teraz lub kiedy indziej zwiastowanego słowa, nabiera każdorazowo konkretnej
treści i musi być odczytane jako wyraz posłuszeństwa Stwórcy i przyjęcia Bożych obietnic.
Boże «Tak» w Jezusie Chrystusie rozciąga się na czas pomiędzy pierwszym
a drugim przyjściem Syna Bożego. Nasze „Amen” w czasie adwentu nabiera
przeto szczególnego znaczenia, jest bowiem również naszą odpowiedzią na
obietnicę powtórnego przyjścia Zbawiciela. Zawarta jest w nim prośba: „Niech
się tak stanie” i pewność, że Ten, który obiecał zesłać swojego Syna, by został
dokonany przez Niego sąd nad światem, dotrzyma danego słowa. Nasze
„Amen” na Boże obietnice i wyraz zreflektowanej i przyswojonej we wierze
prawdy Bożej, prowadzi do głębokich wzruszeń serca, prawdziwie nowego
i radosnego życia. Przeżycia oparte na poznaniu prawdy, Boga w Jezusie
Chrystusie są trwałe. Nie są one chwilowymi uniesieniami serca, lecz przeżywaniem na co dzień Bożej obecności. Nawiązując więc do pierwszych słów
naszego rozmyślania, zechciejmy zapamiętać, że w adwencie nie należy jedynie szukać podniosłego nastroju, lecz tego, co jest treścią adwentowego zwia-

18

4. NIEDZIELA W ADWENCIE

stowania. W adwencie szczególnie powinien nam być bliski Chrystus, jako
ucieleśnienie Bożych obietnic zbawienia. Amen.
***
„Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się. Pan jest blisko”.
(Flp 4,4.5)
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Nowy sługa Dawid, Król Izraela
„Sługa mój, Dawid, będzie ich królem; wszyscy oni będą mieć jednego pasterza;
będą postępować według moich praw, będą przestrzegać moich przykazań i
wykonywać je. I będą mieszkać w ziemi, którą dałem mojemu słudze Jakubowi,
w której mieszkali ich ojcowie; będą w niej mieszkać zarówno oni, jak i ich synowie i wnuki po wszystkie czasy, a sługa mój, Dawid, będzie ich księciem na
wieki. I zawrę z nimi przymierze pokoju, będzie to przymierze wieczne z nimi.
Okażę im łaskę, rozmnożę ich i postawię swoją świątynię wśród nich na wieki.
I będę wśród nich mieszkał; będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I poznają
narody, że Ja jestem Pan, który uświęcam Izraela, gdy moja świątynia będzie
wśród nich na wieki”. (Ez 37,24-28)

Świat, z tym wszystkim co się nań składa, ciągle się zmienia. Z tego świata odchodzą ludzie, rodzą się zaś nowi. Zmieniają się ludzkie poglądy, zwyczaje i reguły zachowania. Zdawałoby się, że bardzo ustabilizowane tradycje, potrafią przetrwać przez bardzo długi okres czasu. Ale z biegiem czasu i one stają się przestarzałe, nie pasujące do zmieniającego się świata i realiów życia. W końcu zostają
porzucone i zapomniane, a na ich miejsce powoli przychodzą nowe, najpierw
zakorzeniają się, następnie rozwijają, aby znowu po pewnym czasie stać się anachroniczne.
Dlaczego o tym mówimy w Wigilię Bożego Narodzenia? Nie dlatego, że
wigilijne tradycje są tak trwałe i prawie nie zmieniające się, że właśnie w dzień
poprzedzający Święto Bożego Narodzenia warto na nie zwrócić uwagę. Niewątpliwie są one mocno zakorzenione w naszych myślach i świadomości. Ale
i one nie są trwałe. Także podlegają przeobrażeniom, chociaż nie tak bardzo
zauważalnie. Coraz mniej się o nich pamięta. Niektóre już poszły w zapomnienie.
Co w wigilijnych tradycjach jest jeszcze trwałego i ciągle żywego? Na pewno wigilijna wieczerza w gronie rodziny. Może jeszcze skrzące się światłem
lampek choinki i dzielenie się opłatkiem. Jednak w wielu domach nie śpiewa
się już przy stole kolęd. Wigilijna wieczerza jest już tylko uroczystą wieczerzą
i okazją do spotkania się z rodziną przy wigilijnym stole z tradycyjnymi potrawami. Często wigilijna wieczerza nie rozpoczyna się już – jak dawniej –
czytaniem ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa i dziękczynną modlitwą.
Wigilia Bożego Narodzenia przestała mieć charakter religijnego święta,
w czasie którego głęboko przeżywa się wypełnienie Bożej obietnicy o przyjściu
Chrystusa, Zbawiciela świata. Dla wielu jest tylko świętem rodziny, która zbiera się przy stole, ponieważ w świecie nieustannego pośpiechu i troski o dzień
powszedni, niewiele jest już okazji do spotkania się bliskich sobie ludzi przy
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stole. To może jest przyjemne i daje wiele radości, ale to nie buduje, nie umacnia duchowo, nie daje siły do niesienia codziennych trudów. Można powiedzieć, że nie jest to chrześcijańskie.

Prawdziwie chrześcijańskie i pobożne jest sięganie do źródła, do historycznego wydarzenia, jakim było narodzenie Chrystusa, dzięki któremu obchodzimy
Święta Bożego Narodzenia. Ważna dla każdego jest teraźniejszość i przyszłość,
ale nie mniej ważna jest przeszłość, w której tkwią korzenie tego, co prawdziwie
raduje i z czego wyrasta nasza wiara, która – jak pisze św. Jan – zwycięża świat
(1 J 5,4). O jakości tego, co jest dzisiaj, decyduje w dużej mierze to, co jest za nami.
Ważny jest stół wigilijny, ale najważniejszy jest „Dom chleba”, to znaczy Betlejem,
gdzie na świat przyszedł Chrystus, nasz Pan, o przyjściu którego śpiewali aniołowie nad polami betlejemskimi: „Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój
ludziom, w których ma upodobanie” (Łk 2,14), gdzie pasterze usłyszeli słowa:
„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 ).
Na ten dzień czekali Maria i Józef, sędziwy Symeon i Anna, córka Manuela
(Łk 2,16.25nn) i inni pobożni potomkowie patriarchy Jakuba. Nadejście tego
dnia zapowiedział prorok Pański, Izajasz, który – jak słyszeliśmy – wieszczył:
„Sługa mój, Dawid, będzie ich królem; wszyscy oni będą mieć jednego pasterza; będą postępować według moich praw, będą przestrzegać moich przykazań i wykonywać je”.
O Dawidzie, synu Isajego mówi Stary Testament, że był on królem w Izraelu „według serca Bożego”, co znaczy, że sam Bóg upatrzył go sobie na króla, aby rządził i pasł lud izraelski. Powyższe słowa nie mówią o Dawidzie, ale
o potomku Dawida, który nazwany jest w nich sługą. Izajasz wypowiadając te
słowa, spoglądał w duchu na przyszłe dni i zapewne pragnął oglądać ten
dzień, w którym wypełni się Boża obietnica. Nie było mu to dane, lecz dane
było pasterzom z pól betlejemskich, tych pól, na których syn Isajego, Dawid,
pasł owce swojego ojca, zanim został królem. Pasterze w dzień narodzenia
Chrystusa pierwsi oddali pokłon Chrystusowi, Pomazańcowi Bożemu, który
po trzydziestu latach powie o sobie: „Ja jestem dobrym pasterzem i znam swoje owce, i moje mnie znają” (J 10,14).
O czym myśleli pasterze, wracający ze stajenki, gdzie oglądali Dziecię, któremu nadano imię Jezus, Dziecię, mające być – według słów proroka Izajasza –
królem w Izraelu? Może mówili między sobą, że dziwny to Król, który narodził się nie w królewskim pałacu, lecz w szopie. Ale zauważmy, że całe życie
zapowiedzianego przez proroka Króla, nowego Dawida, było dość dziwne,
przeczące wszelkim wyobrażeniom o królewskim władcy. To Dziecię, kiedy
dorośnie powie: „Lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowie-
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czy nie ma, gdzie by głowę skłonił” (Mt 8,20). Kiedy ludzie widzieli cud rozmnożenia chleba przez Jezusa i chcieli Go obwołać królem, niepostrzeżenie
odszedł, bo nie chciał być królem chleba, chociaż w „Domu chleba” w Betlejem
się narodził (zob. J 6,15). U schyłku ziemskiej pielgrzymki Jezusa, lud witał Go
w Jerozolimie, wołając: „Hosanna Synowi Dawidowemu! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Hosanna na wysokościach!” (Mt 21,9). Ale
niebawem ci sami ludzi, przynajmniej część z nich, będą krzyczeli pod domem
Piłata: „Niech będzie ukrzyżowany!” (Mt 27,23).
A jednak Jezus – zgodnie ze słowami Izajasza – był pasterzem Izraela. Za
Nim szli ludzie pragnący prawdy, ewangelii o Królestwie Bożym i o zbawieniu. Ewangelista Mateusz dlatego napisał: „A widząc lud, użalił się nad nim,
gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza” (Mt 9, 36).
Przyszedł Pasterz i Król. Ale czego chcieli jeszcze współcześni Jezusowi Żydzi?
Bóg im dał wszystko w Jezusie Chrystusie, co służyło ku ich zbawieniu. Ale
oni chcieli króla nie według myśli Bożej, lecz według własnych myśli. Mieli
postępować według Bożych praw i „przestrzegać przykazań i wykonywać je”,
ale oni nie chcieli tego czynić.

W proroctwie Izajasza znajdują się słowa: „I zawrę z nimi przymierze pokoju,
będzie to przymierze wieczne z nimi. Okażę im łaskę, rozmnożę ich i postawię
swoją świątynię wśród nich na wieki. I będę wśród nich mieszkał; będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I poznają narody, że Ja jestem Pan, który uświęcam
Izraela, gdy moja świątynia będzie wśród nich na wieki”. Na pewno prorok wypowiadając je, myślał o potomkach Jakuba. Ale czy tylko? Czy nie są to słowa
o wszystkich dzieciach Abrahama, tych według ciała, ale też tych, którzy są według wiary? Niewątpliwie także według wiary. Mamy prawo je w ten sposób
rozumieć, jeśli będziemy je czytać w świetle słów Pana Jezusa: „Badacie Pisma, bo
sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie”
(J 5,39), przede wszystkim w świetle alegorii Jezusa o dobrym pasterzu: „Mam
i inne owce, które nie są z tej owczarni; również i te muszę przyprowadzić, i głosu
mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz” (J 10,16; zob. J 17,
21).
Prorok Izajasz mówi również o świątyni, którą Bóg postawi między swoim
ludem. Zapewne myślał o świątyni w Jerozolimie. Ale my musimy słowa Izajasza odczytać w świetle słów Ewangelii według św. Jana, które następują po
opisie oczyszczenia świątyni przez Jezusa z handlarzy i bankierów: „Wtedy
odezwali się Żydzi, mówiąc do niego: Jaki znak okażesz nam na dowód, że ci
to wolno czynić? Jezus, odpowiadając, rzekł im: Zburzcie tę świątynię, a Ja
w trzy dni ją odbuduję. Na to rzekli Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę
świątynię, a Ty w trzy dni chcesz ją odbudować? Ale On mówił o świątyni
ciała swego. Gdy więc został wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie
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uczniowie jego, że to mówił, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus”
(J 2,18-22).
W Chrystusie mamy Króla, Pasterza dusz, ale i Świątynię daną od Boga.
W Chrystusie bowiem spotykamy się z Bogiem, w Nim mamy dostęp do Boga,
przez Niego możemy wołać do naszego Ojca niebieskiego: „Ojcze nasz, któryś
jest w niebie”. Takie prawo dał nam Jezus Chrystus narodzony w Betlejem: „Ja
jestem drogą i prawdą, i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze
mnie” (J 14,6).
To są Boże prawdy, które w wigilijny wieczór powinny być nam bliskie.
Zasiadając do wigilijnego stołu w gronie rodziny, powinniśmy myśleć o Tym,
który narodził się w „Domu chleba” i położony został w żłobie, o Jezusie
Chrystusie, który jest Królem naszego życia, naszym Pasterzem, Drogą prowadzącą do Boga, chlebem życia. A kto „zasiada” u stołu życia, którym jest
Chrystus, bo on powiedział: „Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił”
(J 6,51), ten ma życie i przejdzie z śmierci do życia wiecznego (J 5, 24).
Mówiono kiedyś: „Jak w Wigilię, tak przez cały rok”. Każdego dnia szukajmy więc społeczności z Chrystusem przez Jego ewangelię, a poszczęści się
droga naszego życia. Amen.
***
„Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami
krainy mroków zabłyśnie światłość”. (Iz 9,1)
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Pan rusza ze swojego miejsca świętego
„Wykrzykuj z radości i wesel się, córko syjońska, bo oto Ja przyjdę i zamieszkam pośród ciebie ‒ mówi Pan. W owym dniu przyłączy się do Pana wiele narodów. I będą moim ludem, i zamieszkają wśród ciebie, i poznasz, że Pan Zastępów posłał mnie do ciebie. I weźmie Pan Judę w posiadłość dziedziczną, jako
swój dział w ziemi świętej, i znowu obierze Jeruzalem. Niech umilknie przed
Panem wszelkie ciało, gdyż Pan już rusza ze swojego miejsca świętego”.
(Za 2,14-17)

Jeszcze jest noc, jeszcze nie zaświeciła na firmamencie poranna gwiazda, a już
jesteśmy zgromadzeni w kościele. Taka jest tradycja w wielu parafiach naszego
Kościoła, że wierzący wczesnym rankiem zbierają się w swoich domach Bożych,
aby uwielbiać Boga, że posłał na świat swojego Syna, zrodzonego w wieczności,
poczętego z Ducha Świętego i narodzonego z Marii Dziewicy.
Gdy Zachariasz został powołany przez Boga na proroka, nad Izraelem także
panowała noc, ale to była noc niepewności, zwątpienia, bojaźni, chwiejącej się
nadziei. Ale dzisiejsza noc jest inna, aniżeli noc zwątpienia w dziejach Izraela
za czasów proroka Zachariasza. Wtedy pytano, czy Izrael po powrocie z niewoli babilońskiej się ostoi, czy zostanie dokończona rozpoczęta odbudowa
jerozolimskiej świątyni, zburzonej przez Babilończyków, czy znowu ziemia
obiecana Abrahamowi opływać będzie mlekiem i miodem. Chociaż jeszcze
teraz jest noc, to jednak przyświeca nam światło ewangelii o narodzeniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa, dla słuchania której jesteśmy zgromadzeni w naszych kościołach.
Jak prawie wszystko, co żyje, w nocy oczekuje nastania dnia, tak Izrael
oczekiwał dnia, w którym znowu zaświeci chwała Boża na Syjonie. Oczekujący na ten dzień modlili się: „Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, oby przed tobą
zatrzęsły się góry – jak ogień zapala chrust i powoduje, że kipi woda, aby było
objawione twoje imię” (Iz 64,1).
Z kart Starego Testamentu dowiadujemy się, że naród izraelski był krnąbrny i nieposłuszny, chociaż zaznał tyle dobroci Bożej. Bóg wybrał go sobie
i uczynił z niego swoje dziedzictwo, zawarł z nim łaskawe przymierze, a on
często zapominał o swoim Bogu i chodził za obcymi bogami. Jednak najlepsi
synowie tego narodu byli świadomi, że jeśli Bóg przestanie być ze swoim ludem, nie przetrwa grożących mu niebezpieczeństw i zostanie starty z powierzchni ziemi. W czasie powrotu z egipskiej niewoli, Mojżesz modlił się do
Boga i błagał Go, aby szedł ze swoim ludem, bo w przeciwnym razie lud nie
pójdzie dalej przez pustynie do ziemi przodków. I Bóg wysłuchał prośbę swojego sługi. Bóg, który objawił Mojżeszowi swoje Imię – JAHWE, co znaczy „JE24
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STEM”,

poszedł ze swoim ludem, prowadził go w dzień w słupie dymu, w nocy zaś w słupie ognia. Nieraz w ciężkich czasach dla ludu izraelskiego, wspominano ten dzień i proszono, aby Bóg przyszedł z pomocą i znowu zechciał
iść ze swoim ludem ku lepszej przyszłości. Gdy Izraelici wrócili z niewoli babilońskiej, każdy dzień przynosił wiele problemów do rozwiązania. Głód, nie
obsiane pola, zburzone domy, brak sił do ukończenia odbudowy świątyni
w Jerozolimie – to były codzienne troski każdej izraelskiej rodziny
Prorok Zachariasz miał zapowiedzieć, że w najbliższym czasie zmieni się
sytuacji. Aby podnieść na duchu lud izraelski, wołał: „Pan już rusza ze swojego miejsca świętego”.

Przenieśmy się w nowsze czasy, właśnie w dzień narodzenia Pana Jezusa. Mając
przed oczyma wydarzenia nocy betlejemskiej, powiedzieć możemy, że Pan ruszył
ze swojego miejsca świętego. Rozdarły się niebiosa. Stało się to właśnie wówczas,
kiedy w Betlejem, w żłobku położone zostało rękami Marii, narodzone z niej małe
Dziecię. Wtedy też anioł do pełnych lęku pasterzy powiedział: „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 anielskie chóry śpiewały: „Chwała na wysokościach Bogu,
a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie” (Łk 2,14). To małe Dziecię,
położone w żłobie, zanim się narodziło, zostało nazwane Synem Najwyższego.
Anioł Gabriel posłany przez Boga do Marii z Nazaretu, powiedział: „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” (Łk 1,30-31). Nie tylko Dziecię narodzone z Marii jest nazwane Synem Najwyższego, ale zgodnie z hebrajskim myśleniem, ono było Synem Najwyższego. W starochrześcijańskim hymnie, Ten, który
przechodząc przez łono Marii i przyjął ludzkie ciało, nazwany został SŁOWEM,
które było u Boga i które było Bogiem. I to SŁOWO stało się ciałem, a to oznacza, że
Bóg zamieszkał między nami.
To jest wielka tajemnica wiary, że Bóg w swoim Synu zamieszkał między
ludźmi, a Syn zgodnie z postanowieniem Bożym i obietnicami, stał się naszym
Zbawicielem. Wielką tajemnicą wiary jest narodzenie Syna Bożego w postaci
małego Dziecka, któremu nadano imię Jezus. Niepojętą tajemnicą jest samoponiżenie się i zamieszkanie Boga między ludźmi. Autor 1. listu do Tymoteusza
napisał: „Bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności: Ten, który objawił
się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały” (1 Tm 3,16).
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Inny starochrześcijański hymn mówi o tym następująco: że Chociaż Chrystus „był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym
Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny
ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem” (Flp 2,6.7). Wypełniło się
więc słowo proroka Zachariasza: „Oto Ja przyjdę i zamieszkam pośród ciebie”.
Czy trzeba to ciągle przypominać? Niewątpliwie tak, aby nie zapomniano,
że Jezus narodzony z Marii Panny, nie tylko był człowiekiem, ale Bogiem
i człowiekiem, któremu należy się nie tylko szacunek, jako wielkiemu Nauczycielowi życia, ale przede wszystkim chwała, jaka należy się Bogu.
I mówimy dzisiaj o tym w noc narodzenia Syna Bożego, Chrystusa, naszego
Zbawiciela, aby wraz z aniołami śpiewać: „Chwała na wysokościach Bogu,
a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie”, aby wraz z pasterzami
podziwiać cud przyjścia Boga między ludzi i oddać pokłon narodzonemu
SŁOWU w Betlejem i aby radować się, tak jak to powiedział anioł do pasterzy:
„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 jak to też zapowiedział prorok Zachariasz:
„Wykrzykuj z radości i wesel się, córko syjońska, bo oto Ja przyjdę i zamieszkam pośród ciebie”.
Ale musimy też usłyszeć dalsze słowa proroka: „W owym dniu przyłączy
się do Pana wiele narodów” oraz słowa anioła rozmawiającego z prorokiem:
„I będą jego ludem, i zamieszkają wśród ciebie, i poznasz, że Pan Zastępów
posłał mnie do ciebie”. W słowach anioła z pól betlejemskich, zwiastującego
pasterzom narodzenie Zbawiciele świata, słyszymy echo powyższych słów.
Anioł zwiastował przecież pasterzom radość, „która będzie udziałem wszystkiego ludu”.
Bądźmy świadomi tego, że teraz wielu ludzi, pochodzących z wielu narodów, słucha słów anielskich i raduje się z narodzenia Pańskiego. I radujmy się
nie tylko z tego – oczywiście to najważniejsze – że narodził się Chrystus,
w którym dane jest nam zbawienie, ale także z tego, że i inni radują się z tej
wieści. Radość wielkiej rzeszy jest zawsze budująca i lepiej sławiąca Boga.
Wielka radość, wielkiej rzeszy, pozwala lepiej poznać, że w święta Narodzenia
Bożego, radować się należy nie z tego, co zewnętrzne, lecz przede wszystkim
z tego, co jest darem Bożym, dzięki któremu te święta obchodzimy.
„Niebo, wykrzykuj! Wy, chóry aniołów śpiewajcie!
Panu i Zbawicielowi wesoło pląsajcie!
Patrzcie, jak Bóg do swoich zniża się sług;
Chwałę i cześć Mu oddajcie!
Niebo, wykrzykuj! Weselcie się ziemi krainy!
Bóg i grzesznicy jednają się już tej godziny.
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Pokoju wieść anieli wszystkim chcą nieść;
cieszcie się z dobrej nowiny!” (ŚE 64,1.2)
Amen.
***
„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)
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O objawionej dobroci
„Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga, zbawił
nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia
swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego
wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy,
usprawiedliwieni łaską jego, stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego
nadzieja nam przyświeca”. (Tt 3,4-7)

Hasło Świąt Narodzenia Pańskiego: „Dziś narodził się wam Zbawiciel, którym
jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym” (Łk 2,11), prowadzi nas przed oblicze
Pana wieków, który przez swoje narodzenie w żłobie, został wpisany w historię,
ograniczony czasem i przestrzenią. Niepojęta to tajemnica! Podobnie jak zwiastowanie o krzyżu, które niesie pocieszenie, ale też budzi zgorszenie i oburzenie. Dla
ludzi wiary tajemnica wcielenia Syna Bożego jest źródłem pociechy, dla ludzi
niewierzących jest wyrazem głupoty. Pod adresem wyznawców Jezusa, ci, którzy
Chrystusa odrzucają, stawiają pytanie: Jak może to, co jest przeciwieństwem świata materialnego, a więc Bóg, stać się ciałem? Jak Wieczny może stać się tylko czasowo obecny? Jednakże co u ludzi jest niemożliwe, to możliwe jest u Boga, w
przeciwnym bowiem wypadku Bóg nie byłby Bogiem. Nie zostaje zatem naruszona nasza wiara. Nic nie może zmącić naszej radości, której źródłem jest Dziecię
narodzone przed wiekami w ubogiej stajence, a które – jak zwiastował anioł pasterzom – jest Zbawicielem i Mesjaszem.
W Święta Narodzenia Pańskiego, spoglądamy na Jezusa jako na objawienie
dobroci i miłości naszego Boga do nas.
Tak na betlejemskie Dziecię, nakazuje nam spojrzeć w wierze Duch Boży, przemawiający do nas przez słowo apostolskie. Jednakże czy naprawdę w narodzonym w Betlejem Synu Bożym dostrzec można coś, co jest wyrazem dobroci i miłości Bożej ku nam? Przecież nic szczególnego nie można zobaczyć w ubóstwie betlejemskiego Dziecięcia Bożego. Rzeczywiście, nie można w Nim dostrzec nic, co
byłoby wyrazem Bożej miłości i dobroci, jeśli będziemy widzieli w Nim wyłącznie
Dziecię ludzkie. Narodzenie tego Dziecięcia może wtedy budzić jedynie litość
i współczucie, bo wielka była nędza miejsca Jego narodzenia. Lecz Ono nie narodziło się z woli męża i kobiety. Jego narodzenie nie zostało zaplanowane przez
ludzi. Poczęte i urodzone zostało z woli Boga, i to właśnie jako wyraz Bożej miłości i dobroci. Betlejemskie Dziecię było i pozostanie na zawsze znakiem tej miłości.
Ubóstwo, w jakim narodziło się Dziecię Jezus, było i jest Bożym zwiastowaniem
skierowanym do nas, a streszczającym się w słowach: Patrzcie, nie oszczędziłem
swojego Syna, poniżyłem Go, przeznaczyłem na poniewierkę, wydaję na pośmiewisko. Wszystko gotów jestem z Nim uczynić. Zaufajcie Mi, pójdźcie za Mo28
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im wezwaniem! Czynię to dla was z dobroci i ojcowskiej miłości! Pragnę waszego
zbawienia.
Dobroć Boża nie zna przeszkód ani granic. Łamie wszelkie stereotypowe
myślenie. Miłość Boża, zwracająca się ku nam, jest tak potężna i zniewalająca,
że ogranicza samego Boga i nakazuje Mu być Bogiem nie tylko dla nas, lecz
przede wszystkim Bogiem wśród nas. Dokonało się to w Jezusie Chrystusie.
On jest owym zapowiedzianym przez proroka Immanuelem, a więc Bogiem
z nami. On jest objawieniem dobroci i miłości Bożej, która nie zabłysła tylko na
chwilę jak betlejemska gwiazda, jak iskierka, która wypadła z pieca, jak płomienie ogniska, przy którym grzali się pasterze w noc narodzenia Syna Bożego. Ona trwa, nieustannie się objawia i prowadzi nas poprzez wszystkie dni
życia do zbawienia. Apostoł Paweł wyraźnie pisze o tym w słowach: „(Bóg)
zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienia przez Ducha Świętego,
którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego”.
Apostoł Pański w tych słowach nawiązuje do chrześcijańskiej praktyki
chrzestnej. Duch Boży przez nie pragnie nas umocnić w poznaniu prawdy, że
zbawienna dobroć i miłość Boża stale nam towarzyszy, ogarnia nas, z nami się
wiąże i wnika w naszą egzystencję, w nasze sprawy i czyni nasze życie sensownym. Chrzest bowiem jest zespoleniem się z Chrystusem. Chrzest jako
znak zbawiennej dobroci i miłości Bożej, jako początek nowego życia, nakłaniający do stałego odradzania się w mocy Ducha Świętego, jest również narodzeniem się Jezusa w nas. I chociaż św. Paweł w Liście do Rzymian przyrównuje
chrzest do śmierci i zmartwychwstania naszego Pana, to jednak bez uszczerbku dla objawionej prawdy można go przyrównać także do narodzin Jezusa
w Betlejem. Nowe życie rozpoczyna się tam, gdzie rodzi się Chrystus i gdzie
On składa swoje dary. Nowe życie – to życie w Chrystusie i z Chrystusem.
Chrzest, chociaż jest aktem jednorazowym, jest umieraniem i zmartwychwstaniem z Jezusem Chrystusem każdego dnia. Jest również rodzeniem się
Chrystusa w nas. I niczym właściwie nasze serca nie różnią się od betlejemskiej
stajenki. Jak ona są pełne mroku i chłodu. Nasze duchowe ubóstwo, przypomina ubóstwo betlejemskiej szopy. Lecz jak Pan Jezus przez swoje narodzenie,
wniósł w świat światło i nadzieję zbawienia wiecznego, tak przez nieustanne rodzenie się Chrystusa w naszych sercach wnosi On w nasze szare życie swoje światło prawdy i daje głębokie, zbawienne przeżycie wielkiej miłości i dobroci Bożej.
Nasz chrzest w imię Jezusa Chrystusa, przenosi radość z Narodzenia Pańskiego w dalsze dni naszej egzystencji i pozwala nam każdego dnia weselić się
z tego, że żyje w nas Chrystus – dar i znak objawienia, potwierdzenie dobroci
i miłości Bożej do nas, do ludzi, którzy na nią nie zasłużyliśmy.
Miłość Boża zobowiązuje nas do miłości Boga i bliźniego, który jest obrazem niewidzialnego Pana wieczności. Lecz Duch Boży przez słowa apostoła
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Pawła, pragnie znacznie więcej wypisać na naszych sercach i zobowiązuje nas
do życia w nadziei życia wiecznego. Staliśmy się – pisze apostoł – „dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca”.
Życie wieczne jest nam dane w Chrystusie. On jest naszym życiem. I tyle
jest w nas życia wiecznego, ile jest w nas Chrystusa. W istocie rzeczy pełnia życia wiecznego jest stale przed nami. Żyjemy nadzieją zbawienia. Nie mogą więc
uśpić nas radosne kolędy ani też nie może nas wprowadzić w błogi stan samozadowolenia zwiastowanie godowe, zapewniające o dobroci i miłości Bożej.
Życie w Chrystusie i z Chrystusem jest codzienną pielgrzymką w nadziei, która
usuwa gnuśność, wprowadza napięcie pomiędzy przeżywaniem obietnicy i zadatku tego, co obiecuje a pełnią, która dopiero ma się stać naszym udziałem.
Jeśli więc powiedziano, że Boża miłość nas zobowiązuje, to w tym sensie, że
winniśmy być świadomi, iż ciągle jeszcze jest przed nami przeżycie pełni miłości
i dobroci Bożej w bezpośrednim oglądaniu oblicza Wszechmogącego. Ta świadomość nie powinna nam nigdy pozwolić na zejście z drogi wiary i zrezygnować ze społeczności z Jezusem Chrystusem. A jeśli z jakichś powodów zejdziemy z tej drogi, jeśli nasze nogi poniosą nas na „wrogi chrześcijaństwu ląd”, na
manowce życia, pamiętajmy, że zawsze możemy powrócić do Betlejem. Dalekich przodków Jezusa, Elimelecha i Noemi los kiedyś rzucił na moabskie pole,
to jednak Noemi ze swoją synową Rut po latach poniewierki powróciła do Betlejem, aby dalej żyć na dziedzicznej ziemi. I na tej ziemi urodził się potomek Noemi, Rut i wielu kobiet z pokolenia Judy, Syn Marii z rodu Dawida. Miłosierne
serce Boga jest zawsze otwarte, a dobre dłonie naszego Ojca niebieskiego zawsze
przygarną powracających z duchowej obczyzny. Święta Narodzenia Pańskiego
nam to przypominają i są wezwaniem do nas skierowanym, abyśmy pamiętali
o korzeniach naszej kultury, duchowej mocy naszych przodków.

Światło betlejemskiego Dziecięcia, niechaj ciągle nas prowadzi ku coraz głębszemu przeżywaniu miłości naszego Boga, której znakiem na zawsze jest uboga stajenka! Nie nas prowadzi jak pasterzy z pól betlejemskich i umożliwi oglądanie w
jasności tego, co dla nas uczynił Bóg!
„Jezus już przyszedł, dał miłość nam swoją,
Królem miłości poddani Go zwą,
Wierni, miłując Go, już się nie boją,
Bo własną z sobą połączył ich krwią.
Niechże nam pewną to będzie ostoją;
Jezus już przyszedł, dał miłość nam swoją” (ŚE 108,5).
Amen.
***
„Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas,
i ujrzeliśmy chwałę jego”. (J 1,14)

30

2. ŚWIĘTO BOŻEGO NARODZENIA
I nadasz mu imię Jezus
„A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Gdy matka jego, Maria, została
poślubiona Józefowi, okazało się, że, zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha
Świętego. A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar
potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł
Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej,
albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego. 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. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał
anioł Pański i przyjął żonę swoją. Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna,
i nadał mu imię Jezus”. (Mt 1,18-25)

W Nowym Testamencie, nie w sposób bezpośredni, ale pośredni jest wielokrotnie
mowa o przyjściu Chrystusa. Zazwyczaj są to krótkie wypowiedzi, na przykład:
„narodził się z kobiety”, lub „został posłany przez Ojca”. Obszerniejsze relacje
o narodzeniu Chrystusa w Nowym Testamencie występują tylko dwa razy, a mianowicie w Ewangelii św. Łukasza oraz w Ewangelii św. Mateusza.
Historia narodzenia Chrystusa z Ewangelii św. Łukasza jest nam bardzo dobrze znana. W każde Święta Bożego Narodzenia jest czytana, natomiast mniej
znana jest historia narodzin Jezusa z Ewangelii św. Mateusza. Jeśli w Łukaszowej ewangelii narodzin naszego Pana w centrum znajduje się Dziecię Jezus
i Jego matka, Maria, to w Mateuszowej ewangelii centralne miejsce zajmuje
mały Jezus i Józef, który nie był ojcem Jezusa. Podyktowane jest to tym, że
Ewangelia św. Mateusza przeznaczona była dla nawróconych na chrześcijaństwo Żydów, dla których wiodącą rolę w rodzinie odgrywał ojciec. Mateusz
więc nieco inaczej opisuje narodzenie Jezusa. Ale jego opis ma wiele wspólnego z opisem z Ewangelii św. Łukasza. Nie ma literackiej zależności między opisem narodzin Jezusa w Ewangelii św. Mateusza a w Ewangelii św. Łukasza.
Wspólne są imiona w tych dwóch opisach narodzin Jezusa, miejsce narodzenia
naszego Zbawiciela i fakt poczęcia syna w łonie Marii za sprawą Ducha Świętego. To przekonuje nas o prawdziwości historii przyjścia na świat Chrystusa.

Ewangelista Mateusz przenosi nas do wydarzeń przed narodzeniem Jezusa. Maria została zaślubiona Józefowi. Zgodnie ze zwyczajem żydowskim młoda kobieta
zaślubiona mężczyźnie, najczęściej pomiędzy dwunastym a czternastym rokiem
życia, nie od razu zamieszkała w domu oblubieńca. Kobieta musiała wtedy zachować wierność mężczyźnie. Przenosiła się do niego w nieco późniejszym terminie i wtedy miał miejsce właściwy ślub. Ewangelista Mateusz pisze, że doszło do

31

2. ŚWIĘTO NARODZENIA BOŻEGO

zejścia Józefa z Marią. Ale niebawem okazało się, że Maria była już brzemienną,
zanim zeszła się z Józefem. Józef więc postanowił potajemnie opuścić Marię.
Prawdopodobnie sądził, że doszło do cudzołóstwa.
W tej sytuacji niezbędna była interwencja Boża. Mateusz pisze, że Józefowi
objawił się we śnie anioł, który powiedział: „Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj
się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha
Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój
od grzechów jego”.
O poczęciu Marii z Ducha Świętego – jak już wspomnieliśmy – pisze również ewangelista Łukasz. Na mocnym fundamencie osadzona jest więc nasza
wiara, że Jezus Chrystus nie narodził się z woli mężczyzny (por. J 1,13), lecz za
sprawą Ducha Świętego. Dlatego zmawiamy w „Apostolskim wyznaniu wiary”
oraz w „Nicejsko-konstantynopolitańskim wyznaniu wiary”, że Syn Boży, Chrystus
Jezus, „począł się z Ducha Świętego i narodził się z Marii Panny”. W związku
z tym wierzymy, że Jezus Chrystus jest zarazem prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, prawdziwym Bogiem z Ojca w wieczności zrodzonym,
a zarazem prawdziwym człowiekiem z Marii Panny narodzonym. Dlatego
możemy być i jesteśmy przez Niego zbawieni, bo człowiek człowieka zbawić
nie może. Człowieczeństwo Chrystusa nas nie zbawia, lecz zbawia nas Boskość
Chrystusa, bowiem to, co Boskie posiada moc sprawczą. Bóg jest absolutnym
sprawcą zbawienia.

Józef, otrzymując polecenie, aby nie opuszczał Marii, bo Dziecię w niej poczęte
jest z Ducha Świętego, został także zobowiązany, aby gdy to Dziecię się narodzi,
dał Mu imię Jezus. I tak się stało. Zgodnie z prawem Mojżeszowym na ósmy
dzień zostało ono obrzezane i dano mu imię wskazane przez anioła. Pisze o tym
św. Łukasz: „A gdy minęło osiem dni, aby obrzezano dziecię, tedy nadano mu
imię Jezus, jak je nazwał anioł, zanim się w żywocie poczęło” (Łk 2,21). Tym samym Jezus został poddany prawu, które Bóg nadał Izraelowi przez Mojżesza.
Apostoł Paweł napisał więc w Liście do Galacjan: „Gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg swojego Syna, który narodził się z kobiety i podlegał prawu” (Ga 4,
4).
W poleceniu anioła, aby Dziecku Marii nadano imię Jezus, znajdują się także bardzo ważne słowa: „…albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego”.
W anielskim poleceniu, imię Jezus zostało powiązane z radosną wieścią, że
Dziecię nazwane tym imieniem zbawi lud od grzechów. Taką wieść ogłosił
również anioł pasterzom: „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). To powiązanie imienia
Jezus z wieścią o zbawieniu ma dla nas głębokie znaczenie. Imię ‘Jezus’ w języku hebrajskim brzmi ‘Jeszua’. Jako imię składające się ze skrótu imienia Bo-
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żego JAHWE i czasownika ‘ratować’, ‘zbawić’, znaczy ‘JAHWE jest ratunkiem’,
‘JAHWE zbawia’. Ale Chrystus nie oczyścił nas z grzechów i nie zbawił nas na
krzyżu, dlatego, że nadano Mu imię Jezus, ale że miał być zbawicielem świata,
nadano Mu imię Jezus – ‘Jahwe zbawia’. Bóg w swoim Synu upatrzył sobie
naszego zbawiciela i dlatego został On posłany na świat, aby okazać miłość
swoją do człowieka i zbawić nas, pomimo naszego nieposłuszeństwa Bogu
i grzeszności. W Ewangelii św. Jana czytamy przekonujące nas o tym słowa:
„Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń
wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (J 3,16) oraz słowa samego Chrystusa: „Nie przyszedłem sądzić świata, ale świat zbawić” (J 12,47). W imieniu
naszego Pana zawarte jest proroctwo o naszym zbawieniu i cel przyjścia Syna
Bożego. Jest więc to imię ponad wszelkie imię. Apostoł Piotr przed Sanhedrynem, a więc Najwyższą Radą żydowską powiedział: „Nie ma w nikim innym
zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4,12). Dlatego zawsze
z radością śpiewamy:
„Imię Jezus jako gwiazda błyszczy na niebieskim tle,
Ono ciebie do wolności, do zbawienia słodko zwie.
Choćby wszystkie światła zgasły, choćby nastał wieczny mrok,
Imię Jezus będzie świecić, bo w nim żyje wieczny Bóg.
Imię Jezus najpiękniejsze, niesie w sercu światła blask,
W tym imieniu znajdziesz niebo, wybawienie, hojność łask” (ŚE 787,3).

Ewangelista Mateusz, kończąc relację o rozterce Józefa – iść przez życie z poślubioną sobie Marię, czy ją opuścić, kończy słowami: „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”. Zacytowane przez św. Mateusza słowa pochodzą z Księgi Izajasza, które odczytujemy
jako proroctwo o przyjściu Mesjasza, czyli Chrystusa. Ewangelista Mateusz często
kończy niektóre fragmenty swojej ewangelii cytatem ze Starego Testamentu.
A czyni to dlatego, aby nas przekonać, że przyjście Chrystusa, Jego życie i czyny
zapowiedziane zostało przez Boga w księgach, mówiących o starym przymierzu.
Ale nie trudno zaważyć, że w proroctwie Izajasza o narodzeniu Mesjasza, imię
Jego brzmi: Immanuel. Ewangelista wyjaśnia nam, co ono znaczy: „Bóg z nami”.
Sprzeczności tu nie ma. W zapowiedzi proroka Izajasza, imię przyszłego
Mesjasza jest symboliczne. Mówi ono, że gdy Mesjasz przyjdzie, Bóg będzie
z nami. Tym samym ewangelista Mateusz chce powiedzieć, że w Dziecku, które narodziło się z Marii, Bóg będzie z nami. Mateusz zwiastuje więc nam jak
najbardziej prawdziwą ewangelię o Chrystusie. Bóg przyszedł do nas w Jezusie Chrystusie. Wypełniło się słowo proroka Zachariasza, które rozważaliśmy
podczas nabożeństwa jutrzennego: „Pan już rusza ze swojego miejsca świętego” (Za 2,17). Gdy Dziecko narodzone z Marii położone zostało w Betlejem
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w żłobie, Bóg w tym Dziecku zamieszkał między nami. Ono, gdy dorośnie
powie: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10,30); „Kto mnie widzi, widzi tego, który
mnie posłał” (J 12,45).
„Jezus już przyszedł, zdrój wiecznej radości,
Świata zbawiciel zamieszkał wśród nas.
Bóg święty w ciele śmiertelnym zagości;
O jak nam bliski w godowy ten czas!
Niebo i ziemia, rozgłoście ludzkości:
Jezus już przyszedł, zdrój wiecznej radości”. (ŚE 108,1)
Amen.
***
„Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas,
i ujrzeliśmy chwałę jego”. (J 1,14)
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Moje oko ujrzało Cię, Boże
„Wtedy Hiob odpowiedział Panu, mówiąc: Wiem, że Ty możesz wszystko i że
żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny. Któż jest w stanie zaciemnić
twój zamysł nierozsądną mową? Ale to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem. Słuchaj, proszę. I ja chcę mówić; będę
cię pytał, a Ty racz mię pouczyć! Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię. Przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele”. (Hi 42,1-6)

Dość dziwnie, może nawet nieprawowiernie brzmią słowa Hioba: „…teraz moje
oko ujrzało cię”. W świetle Starego Testamentu może da się je obronić, bowiem
o Mojżeszu czytamy, że rozmawiał z Bogiem JAHWE twarzą w twarz. Chrześcijańska wiara wyklucza możliwość oglądania Boga. Bóg jest niewidzialny, niepoznawalny, niematerialny, inny od swojego stworzenia. Przekonanie nasze opieramy
na stwierdzeniu ewangelisty Jana: „Boga nikt nigdy nie widział” (J 1,18). Dlatego
świadectwa z życia Mojżesza, jak i słowa Hioba, musimy odczytywać w świetle
Nowego Testamentu. Musimy więc być świadomi tego, że starotestamentowe
wypowiedzi o bezpośrednich spotkaniach z Bogiem są przenośniami i mówią
o oglądaniu Boga w wymiarze psychologiczno-poznawczym, a nie materialnym.
Należy sądzić, że łatwo nam będzie słowa Hioba: „…teraz moje oko ujrzało cię”
zrozumieć w świetle tajemnicy przyjścia Syna Bożego w postaci Dziecka w Betlejem.

Biblijny tekst, przeznaczony jako podstawa kazania na 1. niedzielę po Bożym
Narodzeniu, jest końcowym fragmentem dialogu, jaki cierpiący Hiob prowadził
z Bogiem. Początkowo Hiob, gdy spotkało go nieszczęście buntował się przeciwko zrządzeniom Bożym. Żądał, aby Bóg wyjaśnił mu, dlaczego cierpi, był bowiem
przekonany, że nie zgrzeszył przeciwko Bogu. Cierpiętnik z Uz nie dopuszczał do
siebie myśli, sugerowanej mu przez trzech przyjaciół, że jego cierpienie jest wynikiem jakiejś popełnionej nieprawości. Czwarty przyjaciel, Elichu, który przyszedł
później, starał się odwieść Hioba o powiązaniu cierpienia z karą za grzech, a skierować jego myśli na samego Boga, Jego suwerenność i niepojętą modrość. W końcu Bóg przemówił. Jego mowa da nam wiele do zrozumienia. Przytoczmy więc
kilka fragmentów tej mowy. Bóg pytał Hioba: „Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz. Kto wyznaczył jej rozmiary? Czy wiesz?
Albo kto rozciągnął nad nią sznur mierniczy? Na czym są osadzone jej filary albo
kto założył jej kamień węgielny? Gdy gwiazdy poranne chórem radośnie się odezwały i okrzyk wydali wszyscy synowie Boży? Kto zamknął morze drzwiami,
gdy pieniąc się, wyszło z łona, gdy obłoki uczyniłem jego szatą, a ciemne chmury
jego pieluszkami… Czy ogarnąłeś rozumem rozmiary ziemi? Powiedz, jeżeli to
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wszystko wiesz! Którędy prowadzi droga tam, gdzie przebywa światłość, a gdzie
jest miejsce ciemności” (Hi 38,5-10.18.19). I nieco dalej: „Czy chcesz rzeczywiście
podważyć moją sprawiedliwość, pomówić mnie o krzywdę, aby okazać, że masz
słuszność? Czy jesteś mocny jak Bóg i możesz jak On zagrzmieć głosem? Przyozdób się w majestat i we wzniosłość, przywdziej chwałę i dostojeństwo! Rozlej
wybuchy swojego gniewu, spójrz na każdego pysznego i poniż go!” (Hi 39,8-11).
Hiob nie potrafił Bogu odpowiedzieć na Jego pytania. Nie był przecież doradcą Boga przy stworzeniu, nie może dorównać potędze i sprawiedliwości
Bożej. Nie mógł nawet odpowiedzieć na pytania dotyczące otaczającego świata. Milczał więc, dopóki Bóg nie skończył swojej mowy. I w końcu wyznał
przed Bogiem: „Wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest
dla ciebie niewykonalny. Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną
mową? Ale to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem”.
Wobec cudowności stworzenia, sprawiedliwości Boga, suwerenności Jego
decyzji, człowiek powinien milczeć. Jedynie co może i powinien uczynić, to
uznać swoją słabość i chwalić Boga: „Wysławiam cię za to, że cudownie mnie
stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje i duszę moją znasz dokładnie” (Ps 139,
14).

Dzieła wymienione przez Boga w swojej mowie do Hioba, powinniśmy uzupełnić o dzieło zbawienia, dokonane w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Powinniśmy zapytać, czy znamy tajemnicę naszej pobożności i wiary, o której czytamy
w 1. liście do Tymoteusza: „Wielka jest tajemnica pobożności: Ten, który objawił się
w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany
między poganami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały” (1 Tm 3,16). To tajemnica narodzenia Syna Bożego, objawionego w ciele i zabitego dla naszego zbawienia, tajemnica Bożego Narodzenia, bo przecież za ks.
Marcinem Lutrem wyznajemy: „Wierzę, 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”.
Spróbujmy zapytać samych siebie o tajemnicę Boga i zbawienia, jak Pan Bóg
pytał Hioba, gdzie był, to znaczy, czy zna tajemnicę stworzenia. Więc pytajmy:
Czy byliśmy przy zrodzeniu w wieczności Syna Bożego, według Istoty równego Istocie Boga Ojca? Czy potrafimy zrozumieć, jak niecielesny Syn Boży, niecielesne SŁOWO zrodzone w wieczności z Boga Ojca, stało się ciałem? Czy potrafimy zrozumieć jak wielka jest miłość Boża, skoro dla naszego zbawienia
posłał i wydał swojego Syna? Czy potrafimy pojąć, jak Chrystus „który chociaż
był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny lu-
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dziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był
posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej”?
Pytać możemy jeszcze dalej. Zamiast naszej nieudolnej próby zgłębienia
tajemnicy wcielenia Syna Bożego, Jego narodzenia w postaci betlejemskiego
Dziecka i jej ubrania w słowa, powinniśmy skierować do Boga pokorną modlitwę dziękczynną i uwielbiać Boga wraz z aniołami z betlejemskich pól: „Chwała
na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie”
(Łk 2,14).

Powróćmy do słów Hioba: „Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię”!
Jeśli wiemy coś o Bogu, to tylko ze słyszenia, a słuchanie jest przez słowo
Boże (por. Rz 10,17). Cielesnymi oczami tu na ziemi Boga oglądać nie możemy.
Mojżesz też nie oglądał Boga swoimi oczami, które Bóg stworzył i dał jemu.
Prosząc Boga o możliwość zobaczenia Go, usłyszał słowa: „Nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. Oto miejsce przy mnie. Stań na skale. A gdy przechodzić będzie chwała
moja, postawię cię w rozpadlinie skalnej i osłonię cię dłonią moją, aż przejdę,
gdy usunę dłoń moją, ujrzysz mnie z tyłu, oblicza mojego oglądać nie można”
(2 Mż 33,22.23). Boga poznajemy jedynie po Jego przejściu, a więc w Jego dziełach. Św. Jan napisał: „Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg,
który jest na łonie Ojca, objawił go” (J 1, 18). Ewangelista Jan też podaje nam
słowa Pana Jezusa: „Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał.” (J 12,45).
W Chrystusie widzimy Obraz Boga i w Chrystusie się do Boga zbliżamy.
A więc jeśli wiarą przybliżamy się do Chrystusa, widzimy w Nim Tego, który
Go posłał, Ojca wszechmogącego. I to jest łaska Boża i to dostatecznie dużo,
aby za Chrystusa dziękować i w Chrystusie uwielbiać Boga.
Oglądanie jest tylko przez wiarę, którą budzi w nas Duch Święty przez
słowo Boże. Apostoł Paweł pisał w 1. liście do Koryntian: „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… kim jest Bóg, nikt nie poznał,
tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest
z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył” (1 Kor 2,9-12).
Wspaniałe rzeczy przygotował nam Bóg w Jezusie Chrystusie. Prośmy Ducha Świętego, aby dał nam możliwość ich poznania i chęć do uwielbiania
Wszechmogącego! Kto dostrzega ślady Boga w swoim życiu, może być szczęśliwy i pełen ufności, że nie zgubi się wśród krętych dróg, ale tą jedną, drogą
Bożą dojdzie do celu, do wiecznego zbawienia. Amen.
***
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„Kto zmierzył swoją garścią wody i piędzią wytyczył granice niebiosom?
A kto korcem odmierzył glinę? Kto zważył na wadze góry, a pagórki na szalach wagi? Kto kieruje Duchem Pana, a czyja rada pouczyła go? Z kim się
naradzał, aby nabrać rozumu i nauczyć się właściwej drogi? Kto uczył go
poznania i wskazał mu drogę rozumu?” (Iz 40,12-14)
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Ten sam wczoraj, dziś i na wieki
„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom; dobrze jest bowiem umacniać serce łaską”. (Hbr 13,8-9b)

Przesłanie Świąt Bożego Narodzenia jest wyraźne i jasne: Bóg jest z nami. Zawarte jest ono także w imieniu naszego Zbawiciela – Immanuel, które zostało Mu
dane wiele wieków przed Jego narodzeniem w Betlejem. Anioł Pański zaś przed
narodzeniem Jezusa powiedział do Józefa, poślubionego Marii, Matce naszego
Pana, aby nie bał się przyjąć Marii, bo urodzi ona syna, któremu powinien dać na
imię Jezus, ponieważ On będzie Zbawicielem. Ewangelista komentując polecenie
anielskie, 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).
To przesłanie powinno nam być bliskie w Dniu Starego Roku, w którym
żegnamy stary, a za kilka godzin witać będziemy nowy. Dlatego Kościół na
Dzień Starego Roku do rozważania przeznaczył słowa wyjęte z Listu do Hebrajczyków: „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki”.
Przemija czas, upływają dni naszego życia. Rok za rokiem ginie w morzu
historii. Ale Bóg jest wieczny, niezmienna jest Jego miłość do nas. I chociaż Syn
Boży przyszedł w ciele, narodził się jako małe Dziecko, to jednak On jest ten
sam wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.
„Wczoraj” się narodził, głosił ewangelię o Królestwie Bożym, umarł na krzyżu
i trzeciego dnia wstał z martwych. Wczoraj, znaczy przed wiekami, wtedy, kiedy
wypełnił się czas i zgodnie z postanowieniem Bożym „SŁOWO ciałem się stało
i zamieszkało wśród nas” (J 1,14a).
Wczoraj – znaczy, że przez wieki Chrystus był w swoim Kościele i prowadził go, chroniąc przed atakami złego. Przez wieki powoływał sługi ewangelii,
aby Kościół budował się w dom duchowy, aby był świadkiem w świecie. Był
ze swoim Kościołem zgodnie ze swoją obietnicą: „Oto Ja jestem z wami po
wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28,20). Jeśli Kościół jest tego świadomy i pewny, wtedy się ostoi i będzie miastem na górze leżącym (Mt 5, 14).
Wczoraj – znaczy, że Chrystus, nasz Pan był w naszym życiu, od naszego
narodzenia do dzisiejszego dnia. Był obecny przez słowo swojej ewangelii,
w sakramencie swojego ciała i krwi, był wtedy, kiedy byliśmy radośni, ale też
i wtedy, kiedy nasze serca ogarniał smutek. Był z nami na naszych drogach,
w pracy, w szkole i podczas odpoczynku. Nie opuszczał nas w cierpieniu, chociaż może niosąc swój krzyż, wydawało się nam, że jest inaczej. Może wtedy
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myśleliśmy tak, jak Izrael w swojej niedoli: „Pan mnie opuścił i Wszechmocny
zapomniał o mnie” (Iz 49,14).
Chrystus jest w naszym życiu i idzie przez nie z nami. Jest On czasem przez
nas nierozpoznany i takim by pozostał, gdyby nie słowo Boże, które na Niego
wskazuje i gdyby nie świadectwo Kościoła. Nikt, bez anielskiego zwiastowania pasterzom, z wyjątkiem Marii i Józefa nie wiedziałby, że Dziecię narodzone w Betlejem jest przyobiecanym Mesjaszem. Chrystus idzie z nami przez
życie, czasem przez nas nierozpoznany, jak nierozpoznany był przez uczniów
idących w Wielkanoc do Emaus, gdyby sam nie dal się im poznać po łamaniu
chleba.
Uczmy się więc rozpoznawać znaki, które daje nam Chrystus, a dzięki którym otwierają się nasze oczy na Chrystusa i rzeczywistość, która nas otacza.
Uczmy się Go naśladować, a wtedy poznamy, że nie byliśmy sami na naszych
drogach i ścieżkach.
„Jezus Chrystus wczoraj i dziś…, ten sam”. Nic się nie zmieniło. Jak w wizji św.
Jana, Chrystus przechadzał się między świecznikami, symbolizującymi Kościoły
Boże w Azji Mniejszej, tak dzisiaj, tu na tym miejscu i na wielu innych na całym
świecie, Chrystus patrzy na swój lud, odkupiony swoją krwią i mówi do swoich
wybranych: dotąd byłem z wami i jestem wśród was. I to jest ważne, aby Kościół
był świadomy, że oczy Pana patrzą i widzą, co dzieje się w Kościele, jak wypełnia
on swoje posłannictwo, czy jest wierny ewangelii, czy też ma tylko imię, że żyje,
a w rzeczywistości jest umarły i ubogi w dary łaski Bożej.
Ważne jest, aby każdy chrześcijanin był pewien tego, że nie ma żadnego
„dzisiaj” bez Jezusa Chrystusa, że On nie odpoczywa ani nie śpi, lecz czuwa,
jak w starożytności stróż na murach miasta. Ważne jest, aby każdy z nas
w swoim życiu, w każdym naszym „dziś” był świadomy, że nie jesteśmy ani
sierotami, ani uczniami bez nauczyciela, ani owcami Bożego pastwiska bez
Pasterza. Musimy być głęboko przekonani o tym, że Chrystus nie był Zbawicielem tylko na Golgocie, na krzyżu, ale że jest On naszym Zbawicielem
w każdym „dziś” w naszym sercu. Oby nie musiało być tak, jak w wypadku
uczniów Pana w Emaus i aby, jak wieczór nastanie, ze zdziwieniem nie musielibyśmy sobie powiedzieć: „Czy serca nasze nie pałały, kiedy szedł z nami…”
(Łk 24,32).
Czy powinniśmy żądać znaku, że żywy Chrystus stoi przed nami, jak znaku potrzebował Tomasz po zmartwychwstaniu Jezusa? Wspomnijmy, co Pan
powiedział do Tomasza: „Że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś; błogosławieni, którzy
nie widzieli, a uwierzyli” (J 20,29). Prawdziwa wiara nie potrzebuje żadnego
znaku. Ona sama jest znakiem. Gdzie ona jest, gdzie przynosi owoce, tam działa Chrystus.
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Stoimy na granicy między starym rokiem a nowym, między „dziś” a „jutro”. Nie stoimy sami. Jest z nami Chrystus. Wielu nie chce tego i nie chce być
świadomym tego, bowiem świadomość ta może zakłócić sylwestrowe szaleństwa. Ale godna radość, radość godna ucznia Chrystusa niekoniecznie musi
być wyrzeczeniem się Chrystusa. Radość bez Chrystusa, może jutro okazać się
gorzką, która nie powinna była nigdy mieć miejsca.
Apostoł Paweł pisał do Kościoła w Filipii: „Radujcie się w Panu zawsze;
powtarzam, radujcie się” (Flp 4,4). Dla wierzącego, nie ma prawdziwej radości
bez Chrystusa.

Jutro, kiedy zegary wybiją północ, to co się „dziś” nazywa, będzie należało już do
historii, a to co jest teraz przed nami, a więc „jutro”, będzie nowym „dziś”. Taka
jest kolej rzeczy na tym świecie. „Wczoraj” należy do historii. Można o dniu wczorajszym wspominać, lub go pamiętać. W sensie ścisłym teraźniejszość nie istnieje,
bowiem każde „teraz” w następnej sekundzie, nawet ułamku sekundy ginie w
powodzi czasu. Jest tylko jutro, przyszłość i ku niej podążamy i ona się właściwie
liczy.
Na progu nowego roku składamy sobie życzenia, aby ten nowy rok był lepszy aniżeli stary. Politycy składają nowe obietnice. Producenci żywności, lekarstw, samochodów, urządzeń elektronicznych i wielu jeszcze innych rzeczy,
zapewniają nas, że ich towary są najlepsze. Może obietnice polityków zostaną
zrealizowane, może reklamowane towary rzeczywiście są najlepsze, ale na
tych obietnicach i reklamach nie zbudujemy szczęśliwego życia. Autor Listu do
Hebrajczyków pisze, że dobrze jest wzmacniać serce łaską, a to oznacza, że najlepiej uczyni ten, kto zawierzy Bogu, z Chrystusem pójdzie przez życie i uwierzy w każde Jego słowo.
Uwierzy…, ale pamiętajmy, że wiara nie jest ciepłym posłaniem, w którym
nam miło i sennie, i że z nią beztrosko spędzimy czas. Wiara nie jest snem o
pokoju opartym na zapewnieniach kaznodziei, wzywających do wzięcia swojego zbawienia we własne ręce. Zbawienie jest dziełem Boga w Panu Jezusie
Chrystusie. Wiara jest zaufaniem Temu, który mówi: „Niechaj się nie trwoży
serce wasze”. Wiara jest odpowiedzią Temu, który do nas mówi: „Wierzcie
w Boga i we mnie wierzcie!” (J 14,1). Wiara jest codziennym doświadczaniem
w życiu Tego, który nieustannie przypomina nam: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem”. Wiara jest gotowością przekroczenia tego, co się „dziś”
nazywa i wkraczaniem w każde „jutro”. Jest gotowością przyjęcia wszystkiego z ręki Bożej.
Jeśli tylko przyszłość się liczy, bowiem ku niej nieustannie zmierzamy, to
liczy się nadzieja i wiara w Tego, który jest Panem historii. Jeśli jutro przed
nami otworzy się nowa przestrzeń życia, poddana prawu przemijania, to pamiętajmy teraz i zawsze, że niezmienny jest i nie jest poddany prawu czasu jest

41

DZIEŃ STAREGO ROKU

Ten, który był, jest i będzie ten sam, na wieki, Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel.
„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.
***
„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! ”
(Ps 90,1.2)
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Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie!
„Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie!
W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce,
przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli. I dokąd Ja idę, wiecie, i drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga
i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie”. (J 14,1-6)

Wraz z rozpoczynającym się w naszym życiu porankiem nowego roku, stary rok
przechodzi do historii ery, której początek rozbłysnął cudownym światłem w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym w betlejemskim żłobie. Większość z nas należy do
generacji ludzi, którzy część swojego życia przeżyli w drugim tysiącleciu chrześcijaństwa.
Świadomość, że jesteśmy ludźmi, należącymi zarówno do drugiego, jak i do
trzeciego tysiąclecia, wprowadza nas w lekki zawrót głowy, wszak życie nasze
należy do końca tysiąclecia, w którym pod każdym względem nastąpił gwałtowny rozwój wszystkich dziedzin myśli i wiedzy, a zarazem to my dajemy
początek – być może – ludzkości, której wszystkie dotychczasowe dokonania
będą wydawać się niepozorne, małe i niewiele znaczące i porównywać się je
będzie do pierwszych kroków małego dziecka. Ale nie wiemy ile lat jeszcze
jest przed nami i co nas w nich spotka. W Liście św. Jakuba czytamy słowa: „ sta,
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).
Wielu z nas było świadkami rozszczepienia atomu i wyzwolenia ogromnej
siły drzemiącej w materii. Wielu pamięta pierwsze, o niewielkim ekranie telewizory, dzięki którym można było oglądać wydarzenia, dziejące się daleko od
naszego miejsca pobytu. W drugiej połowie dwudziestego wieku człowiek
oderwał się od ziemi i postawił stopy na księżycu. A co przyniesie nowy rok
i trzecie tysiąclecie, którego druga dekada już minęła?
Myśląc o tym, co pozostało za nami, a co kryje w sobie zarodki destrukcji
i zniszczenia – bo czy można myśleć inaczej, jeśli nagromadzona energia jądrowa może zniszczyć naszą planetę, zamienić ją w pył kosmiczny – oraz
o tym, co jest przed nami, co się stanie na skutek ekologicznej degradacji naszej
planety, wówczas serce napełnia się lękiem, ogarnia nas drżenie. Może mniej
o siebie lękają się ci, którzy większą część swojego dorosłego życia przeżyli
w XX wieku i zbliża się ich jesień życia, ile raczej bardziej o los i przyszłość
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swoich dzieci i wnucząt. Przed nimi ciągle jeszcze – jeśli Bóg pozwoli – dla
jednych dłuższa, dla innych krótsza droga do kresu dni życia. Niepewność
jutra staje się coraz większą zmorą ludzkości z roku na rok. Starzejący się świat
staje się coraz bardziej podobny do wulkanu, który w każdej chwili może wybuchnąć i zagrozić egzystencji. Przeobrażenia jakie dokonują się w naszym
kraju, reformy w wielu dziedzinach życia społecznego, ciągle niestabilny rynek pracy, ponadto wiele codziennych kłopotów polskich rodzin, potęgują tę
niepewność, wzmagają lęk o przyszłe życie.
Czy może być inaczej? Jeśli pozostaniemy z własnymi myślami i troskami,
nie pozbędziemy się lęków i w żadnym wypadku nie będziemy mogli spojrzeć
w przyszłość z nadzieją. Nasza sytuacja niewiele się różni od sytuacji uczniów
Jezusa w przeddzień śmierci ich Nauczyciela, gdy dowiedzieli się, że pozostaną sami, i że ich życie jest zagrożone. Egzystencjalny lęk człowieka
i niepewność jutra są zawsze takie same.

Patrząc w przyszłość, zechciejmy usłyszeć i przyjąć do serca słowa naszego Pana,
które dla Jego historycznych uczniów i dla nas, uczniów i uczennic przez wiarę
w Niego, mają to samo znaczenie i sens, i ten sam powinny wywołać skutek:
„Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie! Ja jestem
droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie”.
Wierzcie… Wiara nie jest ciepłym posłaniem, w którym nam miło i sennie.
Wiara nie jest snem o pokoju, opartym na zapewnieniach kaznodziei, wzywających do wzięcia swojego zbawienia we własne ręce. Wiara jest zaufaniem
Temu, który mówi: „Niechaj się nie trwoży serce wasze”. Wiara jest odpowiedzią Temu, który do nas mówi: „Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie!”. Wiara
jest codziennym doświadczaniem w życiu Tego, który z gorejącego krzewu
wołał do Mojżesza: „JESTEM”, i który objawił się w Jezusie Chrystusie, nieustannie przypominającym nam: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem”. Wiara
jest esencją życia uczniów Jezusa, gotowych wziąć krzyż swój na siebie i naśladować swojego Nauczyciela i Zbawiciela.
Ludzkość, tak bardzo dziś skłócona, chociaż ciągle poszukująca jedności,
nigdy się nie otrząśnie z niepewności i lęków, jeśli nie zrozumie, że ratunkiem
dla niej jest właśnie to, o czym Jezus mówi w słowach: „Niechaj się nie trwoży
serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie!” i nie odpowie na nie żywą
wiarą, która jest z Boga a nie z nas, wiarą owocującą w miłość i prawdę. Należy zaufać Jezusowi i uwierzyć Jego słowom, a wtedy przekonamy się, że prawdą jest również zapewnienie jednego z uczniów Pana Jezusa: „Wszystko, co
się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to
wiara nasza” (1 J 5,4).
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Otrząsnąć się z troski i niepewności o życie – to jedno, ale pozostaje nadal przyszłość i życie, a z nim wszystko, co jest nam znane i co wcale nie było tak straszne
i ciężkie, że znieść się nie dało.
Czasu nie zatrzymamy. Ruszmy ku przyszłości bez bojaźni, z wiarą w Boga,
który miłuje ludzi, który posłał swojego Syna na świat skażony grzechem, aby
przez Niego zbawić ludzi i odnowić ich na Jego podobieństwo. Posłany przez
Ojca Syn jest drogą, która prowadzi do celu każdego wierzącego, jest prawdą,
a więc obecnością Boga wśród nas i jest życiem darowanym przez Boga.
Drogi, którą jest Jezus Chrystus, nie należy rozumieć jako synonimu życia
chrześcijańskiego, jak na przykład rozumie pojęcie drogi Pańskiej autor Dziejów apostolskich, św. Łukasz. Epifanijna formuła: „Ja jestem drogą” także nie
zawiera w sobie myśli zawartej w słowach wezwania Jezusa do naśladowania
Go (Mt 16,24). Jezusowe słowa: „Ja jestem drogą” znaczą, że przez Jezusa
Chrystusa wiedzie droga do Boga i tylko w Jezusie, prawdziwym Synu Bożym
spotykamy naszego Ojca niebieskiego. Jezus Chrystus jest daną nam przez
Boga drogą, bo wszystkie dotychczasowe drogi, którymi człowiek chciał dojść
do Boga zawiodły, nawet droga starotestamentowego prawa, bo nikt z ludzi
nie okazał się sprawiedliwy. Gdy Jezus nam mówi „Ja jestem drogą”, to pragnie powiedzieć, że również w przyszłości nie będzie żadnej innej drogi do
Boga i zbawienia wiecznego. Zawiodą także drogi poszukiwania doskonałości
moralnej oraz wszelkie próby oddziaływania na Boga przez tajemne praktyki.
Ponadto należy powiedzieć, że poza Jezusem Chrystusem nie ma żadnej innej
drogi do Boga. Słowa naszego Pana są jasne i niedwuznaczne: „Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie”. I to jest prawda, której nie da się sfałszować. Ona zwycięży. Każdy kto głosi inną drogę, jest fałszywym prorokiem i zwodzicielem.
Ale Chrystus rozumie prawdę znacznie głębiej, nie w sensie nauki, lecz
w znaczeniu bytowym. W zakończeniu prologu do Ewangelii św. Jana czytamy,
że prawda stała się przez Jezusa Chrystusa (J 1,17). Prawda przeto uobecniła
się w Chrystusie jako wcielonym SŁOWIE (J 1, 14), jak również w Jego zwiastowaniu (J 17,17). On jest prawdą, a więc prawda jest zaistniałą przez wcielenie
Syna, Bożą rzeczywistością. Obowiązkiem naszym jest więc poznanie prawdy
(J 8,32) i trwanie w niej (J 8,31). Kto zachowa słowa prawdy, „śmierci nie ujrzy
na wieki” (J 8,51). Poznanie prawdy gwarantuje wolność (J 8,32).
U progu nowego roku to świadectwo posiada dla nas bardzo ważne znaczenie. Świat, który niesie ucisk i nic stałego nie obiecuje, nie jest dla nas celem
pielgrzymki, celem jest Ojciec, który z miłości do nas zesłał nam Syna, aby był
Jego obecnością wśród nas, jedyną drogą do Niego i źródłem życia. Z Chrystusa bowiem tryska zdrój życia, życia radosnego, szczęśliwego, którego nie są
w stanie zmącić żadne przeciwności losu. Każdy wysiłek mający na celu szczęście, czy też społeczność z Bogiem, podjęty bez Chrystusa i bez przekonania,
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że tylko On jest Bogiem wśród nas i dla nas, skończy się upadkiem. Jeśli jakąkolwiek nadzieję pokładamy w sobie lub w ludziach, porzućmy ją, bo jest ona
płonna. To Chrystus jest naszą nadzieją, z Nim przejdźmy w nowy rok i z Nim
wkroczmy w kolejne dni roku, które są przed nami. On jako droga, prawda i życie mówi do nas: Pójdź za mną, naśladuj mnie!
„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” (ŚE 94,3).
Amen.
***
„Wiem, że wszystko, cokolwiek Bóg czyni, trwa na wieki: Nic nie można do
tego dodać i nic z tego ująć; a Bóg czyni to, aby się go bano”. (Kz 3,14)

46

2. NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU
Czas łaski Pana
„Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę; posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są
skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym ogłosił
rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości
zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. I będą ich
zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku jego wsławieniu. Bardzo się
będę radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblókł
mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości jak oblubieńca, który wkłada zawój jak kapłan, i jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty. Bo jak ziemia wydaje swoją roślinność i jak w ogrodzie kiełkuje to,
co w nim zasiano, tak Wszechmocny Pan rozkrzewi sprawiedliwość i chwałę
wobec wszystkich narodów”. (Iz 61,1-3)

Co w XXI wieku po Chr. ma jeszcze do powiedzenia prorok, który był świadkiem
odradzającego się życia Izraela po niewoli babilońskiej?
Od chwili, w której zostały wypowiedziane powyższe słowa proroka Pańskiego, minęło około dwadzieścia pięć wieków. Dla człowieka początku trzeciego tysiąclecia, tak duży dystans może wydawać się równoznaczny z dezaktualizacją słów proroka i kontekstu, w którym zostały wygłoszone. Współczesny człowiek, wolny i światopoglądowo dojrzały, myśli o współczesności jako
o czymś zupełnie nowym, niepowtarzalnym, nie mającym nic wspólnego z dawnym obrazem świata oraz z myśleniem i odczuwaniem starożytnych.
Taka postawa negacji przeszłości, jest nie dającą się dłużej utrzymać ułudą
i jako produkt zgubnych ideologii, niedawno jeszcze panujących, musi zostać
odrzucona. Dzisiejszy dzień i otaczająca nas rzeczywistość nie rodzą się z niczego, lecz wyłaniają się z przeszłości. W tym, co jest dzisiaj można usłyszeć
głos i zobaczyć barwy minionych epok. Czas nie jest przerywaną linią, przeto
i to słowo proroka, dotyczące konkretnej ludzkiej egzystencji, dopomaga rozumieć naszą historię i wziąć pod lupę nasze życie. Ono jest bowiem niczym
innym, jak przedłużeniem, chociaż w innym kontekście, warunkach i wymiarach, sytuacji ludzi, których życie utonęło już w morzu historii. Przede
wszystkim życie każdego człowieka, niezależnie od czasu w którym żyje, jest
życiem grzesznika, istoty kruchej i słabej, potrzebującego Bożego zmiłowania
i przemyślenia w świetle słowa Bożego swojej egzystencji.

Końcowe rozdziały Księgi Izajasza mają na uwadze sytuację Izraela bezpośrednio
przed powrotem i po jego powrocie do ojczyzny z niewoli babilońskiej. Pierwsi
repatrianci, wróciwszy do ziemi ojców, zastali ją w opłakanym stanie. W zburzo-
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nych domach gnieździło się dzikie ptactwo, uprawne pola zarosły cierniami,
świątynia i obronne mury Jerozolimy leżały w gruzach. Gdziekolwiek sięgał
wzrok, wszędzie dostrzec można było zniszczenie. Wielu, którzy powrócili na
łono ojczyzny załamało się. Być może, że podobnie jak za czasów Mojżesza słychać było szemranie. Wspominano dostatek w ziemi niewoli.
Pośród ogólnego zwątpienia i załamania ludu Bożego na wygnaniu, donośnie rozlegał się głos proroka: „Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż
Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę; posłał mnie,
abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga…”.
Orędzie proroka, powołanego i namaszczonego przez Pana Boga, budziło
nadzieję. Prorok obwieścił koniec poniżenia ludu i początek czegoś nowego, co
ma być dziełem samego Boga. Lud powinien więc przestać płakać i narzekać,
rozczulać się nad swoją sytuacją i smutnym losem. Na nowo powinna zabrzmieć pochwalna pieśń. Skołatane serca powinny się podnieść z upadku
i wznieść na wyżyny wiary i ufności, Bóg bowiem ogłosił rok łaski dla powracającego ludu, a dzień pomsty dla ciemięzców. Ów rok łaski Pana nie oznacza
tylko rocznego okresu, w którym Bóg okaże zmiłowanie, lecz początek nowej
ery, czasu zbawienia. W świetle zwiastowania proroków poniewolnych, powrót z Babilonii, przede wszystkim budzące się nowe życie w ziemi ojców,
należy rozumieć jako zbawcze wydarzenie. Bóg zgotował zbawienie swojemu
ludowi, a prorok miał za zadanie opatrzyć rany tych, których serca były skruszone, ogłosić jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie.
Historyczne wydarzenie, koniec niewoli Izraela i odbudowa życia społecznego, gospodarczego, przede wszystkim religijnego, otrzymało więc interpretację teologiczną. Historia nie jest tylko sumą zwykłych, bezsensownych
wydarzeń, nawet nie jest tylko konsekwencją następstw, lecz wynikiem nieustannych, zbawczych interwencji Boga. Dzieje ludzkie są dziejami zbawienia.
Bóg, który jest Panem historii, konsekwentnie realizuje swoje plany. W swoim
działaniu jest suwerenny i dlatego historia zbawienia jest splotem poniżenia
i wywyższenia, krzyża i wyzwolenia.
Czy tak odczytujemy nasze dzieje, jako społeczności ludzkiej oraz drogę
naszego życia? Czy w splocie różnych wydarzeń, smutku i radości dnia powszedniego, powodzenia i doświadczenia, dostrzegamy działanie Boga, dotknięcie ręki Bożej, która nas ochrania, prowadzi, realizuje obietnice, ale jeśli
potrzeba także smaga i karze?
Człowiek wierzący w świetle istotnych elementów wiary, powinien nauczyć się interpretować następstwa wydarzeń w swoim życiu i dziejach społeczności, do której należy. Nasza sytuacja jest wynikiem woli Bożej, zbawczym dotknięciem, ale także dopustem z powodu nieposłuszeństwa. Bóg wy-
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dobywa nas z czeluści naszych grzechów, z trybów grzesznych struktur, z krętych dróg naszej egzystencji. Bóg chce naszego zbawienia. Bóg pragnie dobra
wszystkich ludzi. Ale co się dzieje wokół nas, kataklizmy, tragedie, to także
rozlegający się głos, nakazujący nam głębiej spojrzeć na życie i postawić sobie
pytania o prawość naszych dróg. Czy Bóg musi patrzeć na szerzące się zło,
urągające nie tylko Bogu, ale właściwie pojętemu człowieczeństwu? Na pewno
nie.
Bogu znane są drogi, po których prowadzi nas do zbawienia. Jeśli jeszcze
żyjemy, możemy się cieszyć tym wszystkim, co nas otacza, pomimo naszych
godnych potępienia występków, to znaczy to, że jeszcze jest przed nami miłościwy rok łaski, pomimo naszych pokrętnych ścieżek i dróg.

Refleksja nad przeszłością i odnajdywanie w niej elementów konstytutywnych,
kształtujących dzieje człowieka, jest profetycznym odczytywaniem sensu zarówno historii, jak i teraźniejszości. A każde takie odczytanie pozwala nam zwrócić się
ku przyszłości. Jako chrześcijanie, spoglądając na przebyty czas oraz czas, ku któremu podążamy, powinniśmy pamiętać, że klamrą spinającą bieg dziejów jest
Ten, który przez swe wcielenie znajduje się w centrum historii i jest dopełnieniem
dziejów zmiłowania i zbawienia Bożego, Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel
świata, a przez wiarę Zbawiciel każdego spoglądającego na krzyż Golgoty. Deklaracja proroka: „Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie,
abym zwiastował ubogim dobrą nowinę…”, chociaż często była czytana w sabat
przez Żydów, pewnego razu zabrzmiała w nazaretańskiej synagodze w szczególny sposób, inaczej niż zwykle. Jezus przeczytawszy ją, powiedział: „Dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych” (Łk 4,21). Oznaczało to, że w nowej, zmienionej rzeczywistości, Bóg działa znowu zbawczo w jakościowo nowy sposób. Jezus
więc wobec słuchaczy z Nazaretu, rościł sobie prawo do tytułu inaugurującego
rok łaski, czas zbawienia, owe słowo „wypełniło się”, bowiem w ustach Jezusa nie
tylko zabrzmiało jak nigdy dotąd, ale przede wszystkim miało szczególne znaczenie. Ten, który je wypowiadał, był przeświadczony, że w Nim jest kres dni
starego przymierza i że w Nim w pełni realizują się Boże obietnice. Ale Jezusowe
„dziś” z nazaretańskiej synagogi, posiada ponadczasowe znaczenie. Ono nie
przeminęło, ale trwa. Ono jest zawsze zbawczym Bożym „dziś”.
Prorok Pański wołając przed wiekami: „Duch Wszechmocnego Pana nade
mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę; posłał
mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom
wyzwolenie, a ślepym przejrzenie…” miał na myśli niewątpliwie Bożą interwencję w historii. W Chrystusie, pomazańcu Bożym, przybrała ona najrealniejszą postać. W Jezusie ślepym dane zostało przejrzenie. Chrystus jako jedyny
w swoim rodzaju pomazaniec Boży, ogłosił ubogim radosną nowinę, zniewolonych i zakutych w łańcuchy grzechu i zwątpienia wywiódł na wolność.
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Chrystus jest zbawieniem i znakiem zbawczej interwencji Boga w historii grzesznego człowieka.
Nasze „dziś” jest Bożym, darowanym nam czasem zbawienia. I jako takim
winniśmy rozumieć naszą zagmatwaną historię. Najzwyklejsza historia, najbardziej świeckie wydarzenia, nie są pozbawione wymiaru Bożego. Chociaż
Bóg jest poza czasem, nie podlega przemianie, to jednak wszystko przenika
swoją mądrością, kształtuje historię ze wszystkim, co się na nią składa, z dobrem i ze złem. Dobro stwarza, zło zaś dopuszcza, aby przez krzyż i doświadczenie wiara nasza stawała się szlachetniejsza, głębsza i pełniejsza. Bóg jest
suwerenem i nie możemy pytać, dlaczego jest tak, a nie inaczej, lecz powinniśmy zastanawiać się nad pytaniem o cel tego wszystkiego, na co składa się na
nasze życie i dzieje.
Nie oznacza to, że nasze życie powinniśmy interpretować jedynie teologicznie. Przyroda też ma swoje prawa i w ich świetle też możemy i powinniśmy patrzeć na całokształt wydarzeń na ziemi, naszym wspólnym domu, na
liczne kataklizmy, które bardzo często są wynikiem nierozważnej działalności
człowieka. Jednakże pomimo tego jako chrześcijanie każdą chwilę naszego
życia powinniśmy rozumieć jako czas darowany nam przez Boga. Powinniśmy
go tak wykorzystać, niezależnie od tego, czy we łzach czy w radości, w trosce
czy w pokoju, aby był znakiem darowanego nam przez Chrystusa zbawienia,
wyrazem wolności od grzechu, a poddaniem się Bogu, a także naszą odpowiedzią wiary na zwiastowaną nam dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Jako
wyzwoleni jesteśmy wolni, jako uzdrowieni jesteśmy obdarowani widzeniem
tego, co istotne, nieprzemijające. Innymi słowy, w naszym życiu musi się
ujawniać iskra Ducha Bożego.
Przyjmijmy dzisiejszy dzień i każdy następny jako darowany nam czas
zbawienia i łaski Boga. Nie wolno nam go zmarnować. Z Chrystusem możemy
go przeżyć najlepiej i najowocniej. W Chrystusie każde nasze „dzisiaj” jest
przepojone zbawczą obecnością Boga. Amen.
***
„Bardzo się będę radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego
Boga, gdyż oblókł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem
sprawiedliwości jak oblubieńca, który wkłada zawój jak kapłan, i jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty”. (Iz 61,10)
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Współdziedzice jednego ciała i jednej obietnicy
„Zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dana dla waszego
dobra, że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica [...], która nie była
znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona jego świętym apostołom i prorokom, mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez ewangelię”. ( Ef 3,2.3a.5.6)

Święto Epifanii należy jeszcze do okresu Bożego Narodzenia. Ewangelia Święta
Objawienia Pańskiego prowadzi myśli ludu Bożego do Betlejem, gdzie wraz
z mędrcami ze Wschodu wszystkie dzieci Boże pochylają się w pokornej czci nad
wcielonym Synem Najwyższego, Jezusem Chrystusem. Rozlega się jeszcze radosny śpiew godowy. Budzi zachwyt i zbożną cześć tajemnica narodzenia Pana
wieków. Tajemnica wcielenia to niewyczerpane źródło prawd i myśli, uniesień
i głębokich przeżyć ludzkiego serca, znajdujących swe uzewnętrznienie w modlitwie, uwielbieniu, we wierze czynnej w miłości, a także w różnego rodzaju
artystycznej produkcji ludzkiego ducha. Tajemnica wcielenia to tajemnica zbawienia w Chrystusie, o której świadectwo składa cały Nowy Testament. I chociaż
Księga Nowego Przymierza mówi o jednym zbawczym dziele jedynego Boga, to
jednak może ono być rozpatrywane w różnych aspektach.

Apostoł Paweł składa świadectwo, że z łaski Bożej przez Ducha objawiona została jemu oraz świętym apostołom i prorokom tajemnica Chrystusowa. Na jej bogactwo składa się również prawda, iż także „poganie są współdziedzicami
i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie
przez ewangelię”. To radosne zwiastowanie skierowane jest do całej ludzkości,
wszystkich potomków grzesznego Adama, do każdego człowieka. Z chwilą przyjęcia przez Syna Bożego ludzkiego ciała nie tylko Żydzi, potomkowie Abrahama
są członkami ludu Bożego, lecz wszyscy, którzy uwierzą w boskie posłannictwo
i zbawczy czyn Jezusa Chrystusa. Przez inkarnację, przyjście w ludzkim ciele, Syn
Boży stał się bratem każdego człowieka, niezależnie od jego koloru skóry i wszedł
w bliskość każdego w pełnym tego słowa znaczeniu. Ci, którzy byli dalecy Bogu
przez swe narodzenie i trwanie w bałwochwalstwie, w Jezusie Chrystusie stali
Mu się bliscy i drodzy. W Chrystusie stali się uczestnikami jednego ciała, ludu
Pana odkupionego krwią Jezusa. Wszyscy skupieni wokół Syna Bożego, wcielonego, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana, stali się „współuczestnikami
obietnicy w Chrystusie Jezusie przez ewangelię”.
Zgromadzenie wszystkich w jeden lud Pana, nie jest zewnętrznym aktem,
lecz wewnętrznym zespoleniem serc z sobą i z Bogiem, Ojcem człowieka. Ma
ono na celu obdarowanie każdego przedmiotem obietnicy, a więc zbawieniem
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wiecznym, radością i szczęśliwością życia w bliskości Boga. Pełnia łaski Bożej
została objawiona i darowana całej błądzącej ludzkości. I ta tajemnica zbawienia wszystkich w Chrystusie Jezusie, objawiona Apostołowi Pawłowi i innym
sługom Pańskim, była siłą napędową i treścią działalności misyjnej Wielkiego
Apostoła Narodów i pierwotnego chrześcijaństwa. Jej wielkość pozwala przezwyciężać wszystkie trudności, znosić krzyż i urąganie, wytrwać aż do końca.
Tajemnica objawiona apostołowi Pawłowi, że „i poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie
Jezusie przez ewangelię” nie zawsze „była znana synom ludzkim w dawnych
pokoleniach”. Nieliczne proroctwa Starego Testamentu o narodach, które miały się w ostatecznych czasach skupić wokół Syjonu, są jedynie widzeniem jakby przez mgłę tego, co w Panu Chrystusie Jezusie stało się rzeczywistością.
Mędrcy ze Wschodu, przedstawiciele pogańskiego świata, są znakiem i symbolem całej ludzkości jednoczącej się wokół tronu Pańskiego. Dzięki wcieleniu
był nim żłób betlejemski oraz krzyż Golgoty. W Betlejem i na Golgocie pogański świat oddał chwałę Zbawicielowi. Na Golgocie rzymski setnik wyznał:
„Zaprawdę ten człowiek był Synem Bożym” (Mk 15,39).
Zwiastowanie tajemnicy Chrystusowej, że i „poganie są współdziedzicami
i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie
przez ewangelię”, jest dla nas łaskawym darem naszego Ojca, budzącym radość i pociechę. Bez tej tajemnicy nasi rodzice, jak również i my, bylibyśmy
poza obietnicą i poza ludem Bożym. Tkwilibyśmy w ciemności, bez nadziei
i pragnienia zbawienia wiecznego. Przez przyjście naszego Pana cała ludzkość
została postawiona na jednej drodze, która prowadzi do Boga. Nie wszyscy
jednak mimo światła danego w Jezusie Chrystusie ją dostrzegają i po niej podążają ku wspólnemu celowi. I dlatego z objawieniem tajemnicy zbawienia w
Chrystusie, związane jest zadanie dla nas, podobnie zresztą jak dla apostoła
Pawła piszącego: „której sługą zostałem według łaski Bożej, okazanej mi przez
jego wszechmocne działanie”.
Objawienie zbawienia dla wszystkich ludzi jest poselstwem, misyjnym zadaniem. Tak rozumiał apostoł Paweł okazaną mu łaskę. Dlatego swoje życie
i najlepsze siły poświęcił misji. Pragnieniem jego serca było obejść jak najwięcej
miast i wszędzie zwiastować Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego,
wzywającego do siebie wszystkich, bez wyjątku, Żydów i Greków, bowiem
w Nim darowana została wszystkim obietnica zbawienia wiecznego. Objawienie tajemnicy Chrystusowej jest poselstwem misyjnym dla każdego, chociaż
nie każdy może być Apostołem Pawłem lub innym wielkim misjonarzem minionych epok.
Co możemy uczynić dla misji? Czy jest ona jeszcze potrzebna?
Pomimo intensywnej działalności misyjnej, liczba wyznawców Jezusa
Chrystusa nieustannie się zmniejsza w stosunku procentowym do reszty lud-
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ności świata, a to dlatego, że w chrześcijańskim świecie jest niewielki przyrost
naturalny ludności, w świecie pozachrześcijańskim zaś zbyt wielki. W krajach
chrześcijańskich dostrzegamy również zjawisko ateizacji. Na pytanie więc:
„Czy misja jest potrzebna?”, odpowiadamy: „tak”. Wyraźny wzrost aktywności religii niechrześcijańskich winien zwielokrotnić entuzjazm misyjny chrześcijaństwa.
A co możemy my, przeciętni chrześcijanie, uczynić dla misji? Jak rozumieć
winniśmy misyjne zadanie Kościoła, którego członkami jesteśmy przez chrzest
i wiarę? Przede wszystkim winniśmy być misjonarzami w środowisku, w którym żyjemy, nawet wśród chrześcijan, bowiem wielu chrześcijan nie zasługuje
nawet na to zaszczytne imię. Zaczynając od siebie, winniśmy rozpocząć dzieło
rechrystianizacji, powrotu do głębi wiary w Jezusa, Syna Bożego. W dziele tym
winna nam towarzyszyć nieustannie modlitwa. Otwarcie drzwi do ludzkich
serc można sobie jedynie wymodlić. Pan otwiera serca i błogosławi misyjną
niwę. Nie możemy również żałować pieniędzy na dzieło ewangelizacji. Pan
Jezus powiedział, że winniśmy czynić sobie przyjaciół z mamony niesprawiedliwości (Łk 16,9). Serce oświecone światłem Chrystusowej łaski z całą pewnością podziękuje Bogu za nasz wkład w dzieło misji.

Dobroć i łaska Boża wzywa do czynu. Wzmożone działanie winno być odpowiedzią na objawienie tajemnicy Chrystusowej. Pole misyjnej pracy jest wielkie i nie
może nas na nim zabraknąć. Pracując na nim, ponośmy trud dla Jezusa Chrystusa,
a nie dla własnej chwały i satysfakcji. Myśląc o sobie, niewiele zdziałamy. Przede
wszystkim dziękując Bogu wszechmogącemu za otwarcie nam drzwi do społeczności Jego dzieci, módlmy się gorąco i wytrwale, aby były one stale otwarte dla
wszystkich ludzi niezależnie od ich pochodzenia i aby wszyscy skupieni w jednym ciele oglądać mogli zbawienie naszego Boga. Amen.
***
„Ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci”. (1 J 2,8b)
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Krzyż w życie Chrystusa wpisany
„Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, aby być ochrzczonym
przez niego. Ale Jan wzbraniał się, mówiąc: Ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty
przychodzisz do mnie? A Jezus mu odpowiedział: Ustąp teraz, albowiem przystoi nam, aby wypełniła się wszelka sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. A gdy
Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. I otworzyły się niebiosa,
i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto
rozległ się głos z nieba: Ten jest moim umiłowanym Synem, w którym mam
upodobanie”. (Mt 3,13-17)

Pomiędzy Świętami Bożego Narodzenia a czasem pasyjnym, jest okres epifanii,
w którym w kościołach czytane są dobrze nam znane teksty biblijne, jak ewangelia o mędrcach, którzy przyszli złożyć hołd Jezusowi, o chrzcie Jezusa w Jordanie,
czy też ewangelia o przemienieniu Pańskim. Okres epifanii łączy w jedną całość
tajemnicę wcielenia Syna Bożego z tajemnicą Golgoty, ujawnia Boskość Chrystusa
i prowadzi do Chrystusowego krzyża. Wyraźnie dostrzegamy to w ewangelii
o chrzcie Jezusa, jest ona bowiem świadectwem Boga o Boskości Chrystusa i świadectwem Chrystusa o Jego gotowości do wypełnienia zbawczej woli Boga. A więc
krzyż od samego początku drogi Chrystusa był wpisany w Jego życie.

Dzięki

Duchowi Bożemu, spoglądając do stajenki betlejemskiej, zauważamy
w niej nie tylko Dziecię narodzone w nędzy i biedzie, lecz w Dziecięciu narodzonym z Marii widzimy Syna Bożego, Zbawiciela świata, a w żłobie nie tylko miejsce narodzin Chrystusa Pana, ale także znak poniżenia i pohańbienia Syna Bożego. Duch Boży pozwala nam widzieć lepiej i głębiej. Cielesne oczy tego nie potrafią.
Postronnemu obserwatorowi wydarzeń nad Jordanem, chrzest Jezusa może
też wydawać się tylko zwykłą czynnością religijną, tej samej rangi, co wiele
innych chrztów dokonanych przez Jana Chrzciciela. Ale Duch Boży pozwala
nam spojrzeć na chrzest Chrystusa z innej perspektywy, a więc dostrzec to,
czego cielesne oko zobaczyć nie może, natomiast może wierzące serce człowieka, dzięki Bożemu światłu objawienia. Dla wielu Jezus, kiedy zbliżał się do
Jana, był zwykłym pokutnikiem. Lecz nie dla Jana. Chrzciciel dostrzegał więcej
niż inni. Wzrok jego sięgał głębiej. Zdawał sobie sprawę z wielkości i świętości
chwili. Jezus nie był dla niego zwykłym pątnikiem, dlatego też powiedział do
Jezusa wstępującego w wody Jordanu: „Ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty
przychodzisz do mnie?”.
Wydaje się nam, że wiele potrafimy w życiu zobaczyć i zrozumieć. W rzeczywistości niewiele dostrzegamy, a nasze spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość jest powierzchowne. Oczy nasze widzą jedynie to, co potrafią zoba54
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czyć w fizycznym świetle. Brak nam głębokiej refleksji nad tym, co widzimy
i obserwujemy, dlatego uwadze naszej uchodzi to, co istotne, co kryje się za
wydarzeniami. Jeśli chodzi o różne sytuacje w Kościele, a więc o to, co nazywamy życiem religijnym na różnych płaszczyznach i w różnych wymiarach, to
brak nam w tej przestrzeni światła i prowadzenia Ducha Świętego. Brak go
również w naszym zamyśleniu nad tekstami biblijnymi.
Niech teraz naszej uwadze nie ujdzie to, co potrafił dostrzec Jan Chrzciciel,
kiedy przyszedł do niego Jezus z Nazaretu! I spójrzmy na to wydarzenie nad
Jordanem tak, jak spojrzał na nie i widział je syn Zachariasza i Elżbiety. „Ja
potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie?” – powiedział Jan
Chrzciciel, poprzednik Chrystusa. Wagę tego pytania możemy pojąć tylko
wówczas, kiedy uzmysłowimy sobie, że chrzest, jakiego udzielał Jan nad Jordanem, był chrztem pokuty. Ci, którzy przychodzili do Jana, pod wpływem
jego pokutnego kazania, wyznawali swoje grzechy i na znak żalu i skruchy
dawali się ochrzcić. Duch Boży mówił Janowi: Ten jest bez winy; Ten jest Mesjaszem, któremu przygotowujesz drogę. I dlatego Jan wzbraniał się udzielić
Jezusowi chrztu.
Dlaczego więc Pan Jezus przyszedł wraz z innymi nad Jordan do Jana? Dlaczego Mesjasz przyszedł do poprzednika Mesjasza? Dlaczego Chrystus chciał
poddać się Janowemu chrztowi pokuty? Jezus nie musiał pokutować. Był bez
grzechu i winy. A jednak Jezus chciał wraz z innymi przyjąć chrzest pokuty.
Dlatego powiedział: „Ustąp teraz, albowiem przystoi nam, aby wypełniła się
wszelka sprawiedliwość”.
Syn Boży przez wcielenie stał się jednym z nas. Od chwili narodzenia
w Betlejem, począł dzielić z nami dole i niedole życia. Kiedy więc lud, którego
był najlepszym synem, począł się gromadzić nad Jordanem wokół Jana, Jezus
nie chciał stać na uboczu. Razem z innymi pragnął przeżyć chwile uniesienia
religijnego i spojrzenia w siebie. Znamy ewangelię o dwunastoletnim Jezusie
w świątyni i Jego słowa: „Czy nie wiedzieliście, że w tym, co jest mojego Ojca,
ja być muszę?” (Łk 2,49). Jeśli nasz Zbawiciel mówi, abyśmy Go naśladowali,
znaczy to, abyśmy solidaryzowali się ze zdrowymi ruchami pobożnościowymi
w Kościele.
Solidarność Chrystusa z ludźmi nie ograniczała się tylko do tego, co działo
się nad Jordanem wokół Jana Chrzciciela. Syn Boży stał się człowiekiem, przyjął na siebie nasze ludzkie ciało, aby stać się naszym Zbawicielem. Przez przyjęcie na siebie naszego ciała, przyjął na siebie również brzemię naszego grzechu. Jeśli Jezus przyjął chrzest Jana, znaczy to, że chce pokutować, nie za swój
grzech, lecz za grzechy całej ludzkości, także za nasze. Dlatego nad Jordanem
Jan złożył o Jezusie wyznanie: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”
(J 1,29). A apostoł Paweł później napisze: „Chrystus wykupił nas od przekleństwa prawa przez to, że za nas stał się przekleństwem – ponieważ jest napisa-
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ne: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie – aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie i abyśmy otrzymali obiecanego Ducha przez wiarę” (Ga 3,13.14).
Chrzest Jezusa jest wyrazem pokuty, jaką czynił nasz Pan za ludzkość, jest
znakiem naszego zbawienia, dla którego narodził się w Betlejem, a tym samym
jest znakiem sprawiedliwości Bożej, która działa się i dzieje w historii ludzkości i w życiu każdego człowieka. Dlatego autor Listu do Hebrajczyków napisał:
„Nie mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć nam w naszych słabościach, lecz podobnie jak my doświadczonego we wszystkim, z wyjątkiem
grzechu” (Hbr 4,15). Dostrzegamy więc, że Chrystus dźwigał brzemię krzyża
w każdej chwili swojego ziemskiego życia. W życie naszego Pana – jak już to
powiedzieliśmy – został wpisany krzyż. Krzyżem był żłób betlejemski. Krzyżem było dźwiganie naszych grzechów. Krzyżem była tragedia Golgoty. I to
nam właśnie dzisiaj pragnie powiedzieć Duch Święty, kiedy pochylamy się
nad ewangelią o chrzcie Jezusa nad Jordanem.
A może to tylko złudzenie? Może nasza refleksja podąża w niewłaściwym
kierunku?
Nad Jordanem w czasie chrztu naszego Pana, miało miejsce osobliwe zdarzenie. Kiedy Jezus wstąpił w wody Jordanu i został ochrzczony, rozległ się
głos Boży: „Ten jest moim umiłowanym Synem, w którym mam upodobanie”.
Bóg przemówił, a więc przerwał długie milczenie, trwające od posłannictwa
ostatniego proroka Malachiasza (por. Hbr 1,11). Nie ulega wątpliwości, że
w słowach Bożych jest nawiązanie do słów psalmu: „Synem moim jesteś” (Ps 2,
7). Psalm 2. opisuje uroczystość intronizacji króla w Izraelu, dlatego powyższe słowa te odniesione do Jezusa, nakazują nam widzieć w Jezusie zapowiedzianego przez Boga Mesjasza.
Przede wszystkim słowa Boże znad Jordanu są aluzją do pierwszej pieśni
o Słudze Pana z Księgi Izajasza: ,,Oto mój sługa, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza” (Iz 42,1). Nawet bez wykazywania pokrewieństwa między słowem ‘sługa’ i ‘syn’ nietrudno zauważyć, że Bóg przez
chrzest zleca Jezusowi również posłannictwo Sługi Pana, opisane przez proroka w pieśniach o Słudze Pana (Iz 42,1-9; 49,1-12; 50,4-11; 52,13 – 53,12). Sługa
Pana nauczy się poznania Boga, sprawiedliwości, będzie pośrednikiem nowego przymierza, przede wszystkim złoży ofiarę dla naszego zbawienia. Te
funkcje powierzone zostają Jezusowi i On je realizował, aby wierny Bóg okazał
się prawdomówny. Ostatnia pieśń o Słudze Pana z Księgi Izajasza, czytana
w kościele zawsze w Wielki Piątek, pokazuje nam cierpienie sługi dla zbawienia wielu.

Chrzest Jezusa jest więc epifanią godności i zbawczego posłannictwa Jezusa
Chrystusa. To nie jest dla nas bez znaczenia. On, który był w postaci Bożej i od
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wieczności dzielił z Ojcem chwałę, wybrał poniżenie, stał się człowiekiem i sługą,
uniżył się aż do śmierci, a to tylko dlatego, aby przez swe poniżenie a potem
uwielbienie, podźwignąć nas z upadku i obdarować życiem wiecznym (Flp 2,
6nn). Czy istnieje większa miłość niż ta, która się ofiaruje za drugiego człowieka?
Nie jest też dla nas bez znaczenia to, że krzyż był wpisany w życie Chrystusa od samego początku. Idąc z Chrystusem przez dalsze dni roku kościelnego,
możemy śledzić, jak godnie dźwigał swój krzyż, aby nas nauczyć, co znaczy
iść i naśladować Go w niesieniu naszego codziennego krzyża.
Nie jest też dla nas bez znaczenia to, że oto sam Bóg przedstawia nam
Chrystusa jako swojego Syna i Sługę, który niósł brzemię wielu. Świadectwo
Boże jest większe, aniżeli świadectwo człowieka. Świadectwo Boże jest źródłem wszelkiego świadectwa.
„Jezu, grzesznikom łaskawy,
Ukaż gościniec nam prawy.
Niech Cię słuchamy, Tobie ufamy,
Do Ciebie się uciekamy” (ŚE 798,3).
Amen.
***
„Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi”. (Rz 8,14)
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Panie, nie zwlekaj ze swoją pomocą!
„Słowo Pana, które doszło Jeremiasza z powodu wielkiej posuchy. Ich możni ślą
swoje sługi po wodę, ci przychodzą do studzien, lecz wody nie znajdują, wracają z próżnymi dzbanami, zawiedzeni i zawstydzeni zasłaniają swoją głowę.
Z powodu spieczonej gleby – nie było bowiem deszczu na ziemi – rolnicy są
zawiedzeni, zasłaniają swoją głowę. Chociaż nasze winy świadczą przeciwko
nam, uczyń, o Panie, jak ci każe twoje imię, gdyż liczne są nasze wykroczenia,
którymi przeciwko tobie zgrzeszyliśmy! O, nadziejo Izraela, jego Wybawco
w czasach niedoli! Czemu jesteś jak obcy przybysz w ziemi, jak wędrowiec, który rozbija namiot tylko, aby przenocować? Czemu jesteś jak mąż strwożony, jak
wojownik, który nie może ocalić? Przecie Ty, Panie, jesteś pośród nas, a twoim
imieniem jesteśmy nazwami, nie opuszczaj nas! (Jr 14,1.3.4.7-9)

Na początku biblijnego tekstu kazania na 2. niedzielę po Święcie Epifanii, mowa
jest o suszy, która nawiedziła ojczyznę potomków Abrahama za czasów proroka
Jeremiasza. Susza, zawsze nieuchronnie prowadziła do klęski nieurodzaju, a to
oznaczało, że po niej nastąpi głód i liczne zgony niedożywionych ludzi. Susza,
o której mówi nasz biblijny tekst, nie była czymś niespotykanym w Izraelu. Chociaż o ziemi, którą Bóg obiecał potomkom Abrahama, Biblia mówi, że była ziemią
mlekiem i miodem płynącą, to jednak czasem nawiedzały ją klęski.
Prorok Jeremiasz opisuje skutki suszy w słowach: „Ich możni ślą swoje sługi po wodę, ci przychodzą do studzien, lecz wody nie znajdują, wracają
z próżnymi dzbanami, zawiedzeni i zawstydzeni zasłaniają swoją głowę.
Z powodu spieczonej gleby – nie było bowiem deszczu na ziemi – rolnicy są
zawiedzeni, zasłaniają swoją głowę”. Nie trudno było prorokowi opisać skutki
suszy, sam przecież gospodarował w Anatot, na ziemi odziedziczonej po poprzednikach i niewątpliwie plonów nie wydały również pola proroka.
Nie myślmy, że Izraelici w czasie suszy nie wołali do Boga i nie błagali
o zmiłowanie. Jeremiasz również – jak o tym mówi tekst biblijny na 2. niedzielę po Święcie Epifanii – wołał do Boga, aby przyszedł z pomocą i ulżył głodującemu ludowi.
Powinniśmy Panu Bogu dziękować, że nie nawiedzają nas dotkliwe susze,
w czasie których ustaje wszelki wzrost roślin. Czasem miejscami przez dłuższy
czas nie pada deszcz i nie zrasza pól naszych rolników. Ale o klęsce na bardo
wielką skalę nie możemy mówić w krajach, znajdujących się w szerokości geograficznej, w której żyjemy. To jednak nie oznacza, że jesteśmy lepsi od Izraelitów z czasów proroka Jeremiasza. To oznacza, że Bóg jako Ojciec wszystkich
ludzi ma o nas staranie. Pan Jezus powiedział o Bogu, że „Słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedli-
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wych” (Mt 5,45). Opatrzność Boża czuwa nad nami. I nie pytajmy dlaczego
jednych omijają klęski żywiołowe, innych zaś dotkliwie dotykają. Może dzieje
się tak dlatego, aby nauczyć ludzi dzielenia się chlebem, aby słowa modlitwy
Pańskiej nie były pustym zdaniem: „Chleba naszego powszedniego daj nam
dzisiaj”. Obecnie Ziemia potrafi wyżywić wszystkich ludzi na niej mieszkających. Ale jeśli na niej niektórzy ludzie głodują, to powodem nie jest, że jest ona
za mała, że gwałtownie się zmienia klimat, ale że nadprodukcja żywności w
wielu krajach jest marnowana, zamiast się nią podzielić z biednymi i przymierającymi z głodu ludźmi. Wina leży po naszej stronie. Nie powinniśmy więc
zaprzestać modlitwy i chwały Boga za pieśniarzem, Janem Kochanowskim:
„Z Twej łaski nocna rosa na mdłe zioła padnie,
A zagorzałe zboża deszcz ożywia snadnie.
Z Twoich rąk wszelkie zwierzę patrza swej żywności,
A Ty każdego żywisz z Twej szczodrobliwości.
Bądź na wieki pochwałon, nieśmiertelny Panie!
Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie” (ŚE 248,11-13).

Pewnego razu, kiedy zachorował Filip Melanchton, przyjaciel naszego reformatora ks. Marcina Lutra, Luter żarliwie modlił się do Boga, aby uzdrowił przyjaciela.
A kiedy Filip Melanchton wyzdrowiał, Luter powiedział w jednej ze swoich mów
stołowych, że natarł Panu Bogu uszu i dlatego jego modlitwa została wysłuchana.
Po prostu oznacza to, że modlitwa naszego reformatora była żarliwa i płynąca
z serca.
I taka też była modlitwa Jeremiasza. Można powiedzieć, że prorok natarł
uszu Bogu, że w niezwykły sposób przemówił do Boga, chcąc Go pobudzić do
działania: „Uczyń, o Panie, jak ci każe twoje imię, gdyż liczne są nasze wykroczenia, którymi przeciwko tobie zgrzeszyliśmy! O, nadziejo Izraela, jego Wybawco w czasach niedoli! Czemu jesteś jak obcy przybysz w ziemi, jak wędrowiec, który rozbija namiot tylko, aby przenocować? Czemu jesteś jak mąż
strwożony, jak wojownik, który nie może ocalić? Przecie Ty, Panie, jesteś pośród nas, a twoim imieniem jesteśmy nazwami, nie opuszczaj nas!”
Nie myślmy, że prorok tak się modlił, bo sądził, że Izraelowi należy się to,
o co prosił, a więc pomoc. Słowa modlitwy Jeremiasz poprzedził wyznaniem
w imieniu całego Izraela: „Nasze winy świadczą przeciwko nam”.
Nie sądźmy, że cokolwiek się nam od Boga należy. Nie sądźmy, że na pomoc Bożą zasługujemy naszą wiarą lub miłością Boga. Autor 1. listu św. Jana
pisze: „Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas
umiłował” (1 J 4,10). Bóg zawsze nas wyprzedza ze swoim zbawczym działaniem, ale też zawsze wszystko czyni zgodnie ze swoją wolą. Niczym nie zasługujemy na Boże zmiłowanie. Pan Jezus powiedział: „Gdy uczynicie wszyst-
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ko, co wam polecono, mówcie: Sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy” (Łk 17,10).
Jeremiasz apelował do Boga i prosił Go o przyjście z pomocą, powołując się
na Imię Boże: „Uczyń, o Panie, jak ci każe twoje imię”. A przecież Imię Boże
brzmi: JAHWE. Znaczy ono JESTEM. Bóg więc jest tym, który zawsze jest bliski
swojemu narodowi, który sobie wybrał na własność. Zawsze jest bliski swoich
dzieci, które umiłował. Dlaczego więc dopuścił, że kraj nawiedziła susza, brak
wody i pożywienia?
Bóg milczał. Czyżby Imię Boże było zwodnicze?
Prorok nie wie, dlaczego Bóg milczy, dlaczego nie przychodzi z pomocą,
dlaczego nie przestaje dręczyć wybranych swoich z powodu ich grzechów.
Czyżby gniew Boży z powodu grzechów Izraela miał się nie skończyć?
Zadziwiająca jest śmiałość proroka Jeremiasza. Prorok modli się żarliwie.
Wypowiada śmiałe, niemalże zuchwałe słowa: „O, nadziejo Izraela, jego Wybawco w czasach niedoli! Czemu jesteś jak obcy przybysz w ziemi, jak wędrowiec, który rozbija namiot tylko, aby przenocować?”
Przybysza, turystę niewiele obchodzi los ludzi, mieszkających na ziemi,
przez którą przechodzi. Czyżby Bóg był tylko gościem i przechodniem na
ziemi Izraela? Gdzie są więc Boże obietnice? Czy Boże Imię jest tylko pustym
dźwiękiem?
I dalej prorok apeluje do Boga: „Czemu jesteś jak mąż strwożony, jak wojownik, który nie może ocalić?” A więc, czyżby Bóg był bezsilny wobec klęski
suszy? Czyżby zapomniał, co uczynił za czasów Mojżesza egipskiemu faraonowi? Czy utracił siły i jest pełen strachu, jak wojownik przed wrogiem?
„O, Nadziejo Izraela!” – wołał prorok. Jeremiasz nie utracił nadziei. Wiedział, że Bóg przyjdzie z pomocą. Ale swoją modlitwą chciał przyśpieszyć
przyjście Boga z pomocą, a poprzez swoje prowokujące pytania, dotyczące
samego Boga, przynaglić Najwyższego, aby działał i nie zwlekał.
W Biblii znajdujemy wiele takich modlitw apelujących do Boga, wzywających do rychłego działania. Wystarczy jeśli przypomnimy kilka westchnień
psalmisty Pańskiego: „Ty zaś, Panie, nie oddalaj się! Mocy moja, pośpiesz mi
z pomocą!” (Ps 22,20); „Śpiesz mi z pomocą, Panie, zbawienie moje!” (Ps 38,
23); „Zechciej, Panie, ocalić mnie, Panie, pośpiesz mi z pomocą!” (Ps 40, 14);
„Racz mnie wyzwolić, Boże, Panie, pośpiesz mi z pomocą!” (Ps 70,2); „Panie,
wzywam cię, pośpiesz mi z pomocą, usłysz głos mój, gdy wołam do ciebie!”
(Ps 141,1).
Czy prorok Jeremiasz miał prawo w taki sposób, jak słyszeliśmy, apelować
do Boga i prosić o łaskawe zmiłowanie? I dlaczego tak wołał?
Odpowiedź znajdujemy w samej modlitwie Jeremiasza. Uzasadnieniem
modlitwy proroka nie jest susza i głód, lecz ono tkwi w samym Bogu. Prorok
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przecież wołał: „Przecie Ty, Panie, jesteś pośród nas, a twoim imieniem jesteśmy nazwami, nie opuszczaj nas!” Boże Imię gwarantowało Izraelowi Bożą
obecność pośród wybranego ludu. Boże Imię nieustannie przypominało od
czasów Mojżesza Bożą obecność pośród potomków Abrahama. Brzmi ono
przecież – jak powiedzieliśmy powyżej – JAHWE, co znaczy JESTEM.
Ale czy tylko w nim jest obiecana Izraelowi Boża obecność?
Nad nami przy chrzcie wypowiedziane zostało Imię naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Zgodnie z zapowiedzią proroka Izajasza przyszły Mesjasz, a więc Chrystus będzie miał Imię Immanuel, co znaczy „Bóg z nami”.
I nie tylko Imię Pana jest zapowiedzią Bożej obecności w naszym życiu. Wspomnijmy na słowa naszego Pana, które według ewangelisty Mateusza, powiązane są z ustanowieniem chrztu: „Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. 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, 1820). Dlatego ks. Marcin Luter w trudnych chwilach swojego życia, pocieszał się
słowami naszego Zbawiciela i powtarzał: „Jestem ochrzczony, jestem ochrzczony…”. I my pocieszajmy się słowami naszego Pana i bądźmy pewni, że zgodnie ze swoją wolą przyjdzie z pomocą. Amen.
***
„Powstań, przyjdź nam z pomocą i wyzwól nas dla łaski swojej!” (Ps 44,27);
„Zbudź moc swoją i przybądź nam z pomocą!” (Ps 80,3)
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Przyjdą i zasiądą w Królestwie Bożym
„Piotr zszedł do mężów i rzekł: Jestem tym, którego szukacie; co za przyczyna
sprowadziła was tutaj? A oni rzekli: Setnik Korneliusz, mąż sprawiedliwy
i bogobojny, cieszący się uznaniem całego narodu żydowskiego, otrzymał od
anioła świętego polecenie, aby cię wezwać do swojego domu i posłuchać tego,
co masz do powiedzenia. Poprosiwszy, aby wstąpili, udzielił im gościny. Nazajutrz zaś wstał i poszedł z nimi, a niektórzy z braci w Joppie towarzyszyli mu.
Następnego dnia przybył do Cezarei; Korneliusz zaś, zwoławszy swoich krewnych i najbliższych przyjaciół, oczekiwał ich. A gdy Piotr miał wejść, Korneliusz
wyszedł mu naprzeciw, padł do nóg jego i złożył mu pokłon. Piotr zaś podniósł
go, mówiąc: Wstań, i ja jestem tylko człowiekiem. I rozmawiając z nim, wszedł
i zastał wielu zgromadzonych; i rzekł do nich: Wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem;
lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym; dlatego też wezwany, przyszedłem bez sprzeciwu. Zapytuję więc, dlaczego wezwaliście mnie? A Korneliusz rzekł: Przed czterema dniami około tej
godziny, o dziewiątej, modliłem się w domu swoim, gdy nagle stanął przede
mną mąż w lśniącym odzieniu i rzekł: Korneliuszu, wysłuchana została modlitwa twoja i jałmużny twoje zostały wspomniane przed Bogiem. Poślij przeto do
Joppy i sprowadź Szymona, którego nazywają Piotrem; przebywa on w gościnie
w domu Szymona, garbarza, nad morzem. Natychmiast więc posłałem po ciebie, a ty dobrze uczyniłeś, że przyszedłeś. A teraz jesteśmy wszyscy zgromadzeni przed Bogiem, aby wysłuchać tego wszystkiego, co ci Pan nakazał. Piotr
zaś otworzył usta i rzekł: Teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na
osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie
postępuje”. (Dz 10,21-35)

Hasło 3. niedzieli po Epifanii brzmi: „Przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy
i południa, i zasiądą w Królestwie Bożym” (Łk 13,29). Przywodzą one na myśl
zarzut niewiary, postawiony przez Jezusa faryzeuszom i uczonym w Piśmie.
Z krańców ziemi przyjdą wierzący w Chrystusa i zasiądą w Królestwie Bożym,
Żydzi zaś, którzy odrzucili Chrystusa, zostaną na zewnątrz.
Faryzeusze i uczeni w Piśmie nie dopuszczali do siebie myśli, że ktoś inny
może ich wyprzedzić do Królestwa Bożego. Znienawidzili więc Jezusa z powodu Jego słów ostrzeżenia, że „przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy
i południa, i zasiądą w Królestwie Bożym”. A przecież powinni je byli przyjąć
i przemyśleć, skoro już Jan Chrzciciel wołał i ostrzegał, że Bóg może i z kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi (Łk 3,8). Ciasne pojmowanie wielu zagadnień
religijnych i zapatrzenie się we własną sprawiedliwość i doskonałość, były
przyczyną niezrozumienia przez faryzeuszy Bożego planu zbawienia, realizowanego konsekwentnie przez Jezusa.
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Ale nie możemy zapomnieć, że w przeszłości, w chrześcijańskim Kościele
również niejednokrotnie ciasno pojmowano wiele prawd i nie rozumiano sensu wydarzeń, które były znakami Boga dla Jego ludu. Historia setnika rzymskiego, Korneliusza jest tego przykładem.

Pierwszy Kościół chrześcijański w Jerozolimie składał się wyłącznie z nawróconych Żydów, rekrutujących się zarówno spośród tych, którym droga i bliska była
kultura żydowska, jak też i tych przesiąkniętych kulturą grecką, a więc tzw. hellenistów, do których między innymi należał pierwszy męczennik chrześcijański –
Szczepan. W jerozolimskim Kościele nie pomyślano o tym, że przecież wyznawcą
Chrystusa mógłby być również Grek, lub Rzymianin. Pamiętano, że Jezus przy
studni Jakubowej rozmawiał z Samarytanką, że wysłuchał prośby setnika z Kafarnaum i uzdrowił jego sługę; pamiętano, że uzdrowił córkę kobiety kananejskiej,
lecz nie zastanawiano się nad motywami postępowania Jezusa.
Zwróćmy uwagę, że potrzebna była interwencja Boga, aby apostoł Piotr
udał się do domu poganina, setnika rzymskiego Korneliusza z Cezarei. Chrześcijanie jerozolimscy, dowiedziawszy się, że Piotr był w domu Korneliusza,
byli tym poruszeni. Wydarzenie to komentowano i zaniepokoiło ono serca wielu wyznawców Chrystusa. Apostoł Piotr po powrocie do Jerozolimy musiał się
tłumaczyć i usprawiedliwiać z tego, co uczynił w Cezarei w domu Korneliusza.
Apostoł Piotr wchodząc do domu rzymskiego setnika, Korneliusza, powiedział: „Wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub
odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem; lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym”. Później, Piotr tłumacząc się przed wyznawcami Chrystusa w Jerozolimie, także powołał się na
znak, dany mu przez Boga. Chrześcijanie jerozolimscy z uwagą wysłuchali
Piotra i argumentacja jego została przyjęta. Ale jeden wypadek przyjęcia poganina na skutek interwencji Bożej do Kościoła, nie został wówczas uznany
jako hasło do przyjmowania innych pogan w szeregi wyznawców Chrystusa.
Nieco później apostołowi Pawłowi zarzucano, że zwracał się do pogan
i głosił im ewangelię o zbawieniu w Panu Jezusie Chrystusie. Pomimo wyraźnego nakazu Jezusa: „Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co
wam przykazałem” (Mt 28,19.20), pochodowi ewangelii stawiano przeszkody,
a stawiali je ci, którzy przez Jezusa Chrystusa do jej głoszenia byli powołani.
Lecz Duch Boży usuwał tamy, oświecał serca, dawał wyraźne znaki i poznanie
woli Bożej. Winniśmy być dzisiaj Bogu wdzięczni za to, że usuwał przeszkody
w zwiastowaniu ewangelii, dzięki czemu dotarła ona do nas i dociera do najdalszych zakątków ziemi. Dzięki Duchowi Świętemu i myśmy uwierzyli i stali
się uczniami i uczennicami Jezusa Chrystusa, którzy – jak apostoł Piotr – przez
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całe życie powinniśmy się uczyć posłuszeństwa Duchowi Bożemu i pamiętać,
że w Jezusie Chrystusie nie ma Żyda ani Greka, mężczyzny, ani kobiety, wolnego i społecznie zniewolonego. Lecz to nie oznacza, że każdy pomysł i urojenie w Kościele jest zgodne z wolą Ducha Świętego. Duch Boży działa tam,
gdzie poważnie i kompetentnie przyjmuje się i rozważa słowo Boże.

Byłoby rzeczą wielce niewłaściwą przemilczeć to, że my także często nie rozumiemy wielu spraw Bożych i nie pojmujemy wyroków Najwyższego. Wąskie są
horyzonty naszego poznania i brak głębi naszej wierze. Ewangelia nie zawsze
porusza nasze serca. Stawiamy jej tamy i zapory w pochodzie przez świat.
Religijna ciasnota, zaślepienie, brak zrozumienia istoty ewangelii – to główne przeszkody, z powodu których w starożytnym Kościele Duch Boży niejednokrotnie musiał interweniować, aby nie upadło dzieło misji i budowy chrześcijańskiego Kościoła. Także i my ciasno i niezbyt głęboko rozumiejąc istotę
ewangelii, stwarzamy przeszkody w jej pochodzie. Do nich dochodzą jeszcze
inne, jak lenistwo, duchowa pustka, brak odpowiednich kompetencji, niegodne postępowanie, dwulicowość, niestałość, bojaźń, skłonność do swarów i kłótni, a i zwykła ludzka zazdrość, że ktoś może się nawróci i przed Bogiem może
być lepszy ode mnie.
Jako Kościół, zamknięci jesteśmy dla innych, inaczej wierzących. Sami przez
naszą postawę, pychę i egoizm budujemy mur, odgradzający nas od tych, wobec których mamy być świadkami mocy ewangelii Chrystusowej. Stwarzamy
i ustanawiamy też sobie prawa, które mają usprawiedliwić nasze postępowanie, lub brak pozytywnego działania na rzecz rozwoju Kościoła. Sądzimy, że
nie godzi się nam, jak czynią to inni, być kolporterami literatury religijnej, zapraszać do wzięcia udziału w naszych nabożeństwach i mówić o naszej wierze
i przekonaniach.
Czy Duch Boży usunął już wszystkie przeszkody w naszym życiu dla
ewangelii? Czy pozwolił nam poznać, że Bóg nie ma względu na osobę i że
Bogu każdy człowiek jest miły niezależnie od jego pochodzenia i płci, a także
ten, który zbłądził i potrzebuje nawrócenia? Czy rozumiemy, że jesteśmy powołani do świadectwa i że powinniśmy żyć nie tylko dla siebie, ale także dla
innych, aby przez nas światło ewangelii przemieniało serca ludzi i rozświetliło
mroki świata, a nie odstraszało?
Do zwrócenia się ku naszym bliźnim, do gotowości służenia im, może dojść
jedynie wtedy, kiedy sami z radością przyjmiemy poselstwo ewangelii i pozwolimy się prowadzić Duchowi Bożemu, jak było to w wypadku apostoła
Piotra. Konieczne jest nieustanne wsłuchiwanie się w słowo Boże, przez które
działa Duch Święty, budząc w nas wiarę i chęć do działania. Setnik Korneliusz
wiedział, że prawdę może poznać jedynie przez przyjęcie ewangelii, której
zwiastunem był apostoł Piotr. Dlatego powiedział: „A teraz jesteśmy wszyscy
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zgromadzeni przed Bogiem, aby wysłuchać tego wszystkiego, co ci Pan nakazał”.
Niestety! Nie zawsze jesteśmy gotowi do słuchania słowa Bożego i chętni
do wykonywania tego, co ono nam nakazuje. Jak bardzo trudno nam zrozumieć, o co właściwie chodzi w przykazaniach: „Miłuj bliźniego jak siebie
samego”, czy „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił!”. Poznać to możemy słuchając słowa Bożego. Tę gotowość do słuchani ewangelii powinniśmy sobie
wymodlić u Boga, jak Korneliusz wymodlił sobie u Boga poznanie prawdy.
Bóg proszącym daje swojego Ducha, daje nowe serca, otwiera i rozjaśnia umysły, daje poznanie ewangelii i sprawia, że staje się mocą Bożą ku zbawieniu.
Oby Bóg i nas oświecił światłem swojego słowa! Obyśmy nigdy nie byli
przeszkodą dla ewangelii w jej pochodzie przez świat! Oby w nas i przez nas
działał Duch Boży, ku chwale Boga i budowaniu Chrystusowego Kościoła!
„Ach zbuduj sobie z serc świątynię
I Ducha swego, Panie, racz nam dać.
Niech imię Twe wśród nas zasłynie,
Swe sprawy święte nam na serce kładź!
Od najemników wyzwól Kościół swój,
Niech się rozszerza z niego światła zdrój”. (ŚE 541,7).
Amen.
***
„Przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa, i zasiądą
w Królestwie Bożym”. (Łk 13,29)
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Pan chwały w swoim Kościele
„Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w Królestwie, i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu zwiastowania
Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. W dzień Pański popadłem
w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił: To,
co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do siedmiu zborów: do Efezu i do Smyrny,
i do Pergamonu, i do Tiatyry, i do Sardes, i do Filadelfii, i do Laodycei. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie; a gdy się obróciłem,
ujrzałem siedem złotych świeczników, a pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem; głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżnobiała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzu
w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni
swojej trzymał siedem gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny ostry miecz,
a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Toteż gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę
i rzekł: Nie lękaj się, Jam jest pierwszy i ostatni, i żyjący. Byłem umarły, lecz oto
żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła”. (Obj 1,9-18)

Istotnym elementem chrześcijańskiej wiary jest przekonanie, że Jezus z Nazaretu,
został ukrzyżowany pod Poncjuszem Piłatem, trzeciego dnia zmartwychwstał
i wstąpił na niebiosa, gdzie siedzi po prawicy Boga Ojca. Oznacza to, że nasza
wiara nie ogranicza się jedynie do znajomości historii Jezusa, przekazanej przez
ewangelistów, lecz jest zaufaniem zmartwychwstałemu Chrystusowi, żyjącemu
i panującemu nad wszelkim stworzeniem. Wyrazicielem tej wiary jest całe chrześcijaństwo począwszy od czasów apostołów aż po dzień dzisiejszy. Jeśli się jej
wyrzekniemy, przestanie być ona chrześcijańską i zostanie zdegradowana do rangi wiedzy o przeszłości. Apostoł Paweł pisał: „Jeśli znaliśmy Chrystusa według
ciała, to teraz już nie znamy” (2 Kor 5,16a). Chrześcijańska wiara nakazuje nam
nieustannie myśleć o wywyższonym Chrystusie. Do tego wzywa nas również
Kościół w ostatnią niedzielę po Epifanii, która poświęcona jest objawieniu niebiańskiej chwały Syna Bożego, Jezusa Chrystusa.

Dzięki wizji Jana, będącej wprowadzeniem do księgi siedmiu listów Chrystusa z Objawienia św. Jana, skierowanych do siedmiu Kościołów Azji Mniejszej,
dana jest nam możność spojrzenia w niezwykły świat, w którym w chwale
panuje nad światem nasz Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus. Opis Janowej wizji
zawiera kilka literackich elementów, znanych nam z kart Starego Testamentu.
Przy ich pomocy opisana została tajemnicza postać podobna do Syna Człowieczego. Bardzo trudno wyobrazić sobie w formie przestrzennej, znajdującą się
w wizji Jana, starotestamentową symbolikę opisów objawień Boga JAHWE.
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Jednak nie chodzi nam o wyobrażenia plastyczno-wizualne, lecz o głębokie
myśli i prawdy dotyczące rzeczywistości, która wykracza poza przestrzeń
i wypełnia to, co nazywamy światem Boskim, ku któremu jesteśmy prowadzeni przez wywyższonego Chrystusa, zawsze i wszędzie tam, gdzie jest zwiastowana Jego ewangelia zbawienia.
Jan nie pisze kim jest owa tajemnicza postać podobna do Syna Człowieczego. Nazywa ją na kartach swojego Objawienia: Barankiem, Królem królów i Panem panów. I nie trzeba pytać o jej imię, gdyż wierzące serce wie, że jest nią
Zbawiciel świata, Jezus Chrystus. Jedynie On jest zwycięzcą śmierci i ma klucze piekła. Raczej należy postawić pytanie o znaczenie Janowej wizji dla naszej
wiary. Każdy element apokaliptycznej wizji dostarcza nam wielu głębokich
przeżyć i umacnia naszą ufność, którą pokładamy w naszym Panu, Jezusie
Chrystusie. Powinniśmy więc odczytać ją jako informację o godności i chwale
naszego Zbawiciela. Janowa wizja pozwala nam spojrzeć poprzez jej słowa na
pełne chwały oblicze Chrystusa Jezusa i w jej świetle zobaczyć naszą sytuację
jako Kościoła, ludu Bożego odkupionego krwią Chrystusa.
Chrystus w Janowej wizji jest przyodziany w długą szatę i przepasany złotym pasem. Zarówno szata zakrywająca nogi, jak i złoty pas są znakami kapłańskiego i królewskiego urzędu naszego Zbawiciela. Biblia opisuje wszechstronnie tę godność Mesjasza. O królewskiej i kapłańskiej godności sprawiedliwego sługi Pańskiego jest mowa w pieśniach o tajemniczym słudze JAHWE
w Księdze Izajasza. Prorok Zachariasz zapowiedział przyjście sprawiedliwego
i łagodnego króla. Autor Listu do Hebrajczyków opisał zaś w sposób plastyczny
i głęboki kapłańskie powołanie Jezusa Chrystusa.
Królewska i kapłańska godność Jezusa Chrystusa, nie posiada jedynie wymiaru historycznego. Kontekstem dla niej w Objawieniu św. Jana jest boskość
Chrystusa. W wizji proroka Daniela, przedwieczny Bóg przyodziany w długą
szatę miał włosy czyste jak wełna (por. Dn 7, 9). Śnieżnobiałe włosy Syna
Człowieczego są przeto symbolem Jego wieczności. Daniel widział Boga siedzącego na ognistym tronie. W Janowej wizji zaś, oczy Chrystusa są jak płomień ognisty. Przenikają one wszelką ciemność i dlatego są znakiem boskości
i wszechwiedzy Chrystusa. Jaśniejące oblicze Chrystusa jest kalką starotestamentowego przekonania, że wszechmogący Bóg mieszka w chwale, którą wyobrażano sobie jako światłość, na którą nie może spojrzeć śmiertelnik i zostać
przy życiu (por. Iz 6,1nn).
Na stałość i niewzruszony charakter panowania Chrystusa w Janowej wizji,
wskazuje opis stóp Syna Człowieczego podobnych do mosiądzu. W Danielowej wizji upadający kolos, symbol ziemskiego panowania, miał gliniane nogi. Panowanie Chrystusa jest więc wieczne, a Jego Królestwo niezniszczalne.
Nieograniczona jest również moc Syna Człowieczego. Jan pisze, że z ust Jego
wychodził ostry miecz obosieczny. W Liście do Hebrajczyków miecz obosieczny
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jest symbolem słowa Bożego, przenikającego najgłębsze warstwy ludzkiej osobowości i jestestwa (por. Hbr 4,12). Władza Chrystusa sięga więc ludzkiego
serca i duszy.
Janowa wizja jest swoistym wyznaniem wiary w boskość i królewskokapłańską godność Chrystusa. Co Jan wyraził pod postacią symboli, my obecnie wypowiadamy w słowach: „Wierzę (…) w jedynego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga
prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego
wszystko się stało”. To wiara naszych matek i ojców, i ją powinniśmy przekazywać naszym dzieciom. Z niej żyje Kościół i tylko w wierności tej wierze może ostać się chrześcijaństwo w świecie, w którym liczne inne religie oraz ideologie napierają na nie, aby je zniszczyć. Dopóki ukrzyżowany i wywyższony
Chrystus będzie treścią i fundamentem naszej wiary, Kościół ostoi się w świecie, który jest jak nigdy wrogo nastawiony do Jego prawdziwego bogactwa,
a więc do ewangelii i miłości do bliźniego.

Wiara w boskość i królewską godność Chrystusa wyrażona w wizji Jana, jest wiarą apostolskiego Kościoła, w którym zmartwychwstały Chrystus, Król i Pan był
obecny zgodnie z Jego obietnicą: „Oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do
skończenia świata” (Mt 28, 20). Wizjoner podczas zachwycenia w dniu Pańskim
widział Syna Człowieczego, stojącego pośród siedmiu złotych świeczników i trzymającego w ręku siedem gwiazd. Znaczenie tych symboli wyjaśnił Janowi sam
Chrystus: „Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej
i siedmiu złotych świeczników: siedem gwiazd, to aniołowie siedmiu zborów,
a siedem świeczników, to siedem zborów” (Obj 1,20). Jeśli czytelny jest symbol
siedmiu świeczników, to pewien kłopot sprawia nam rozumienie symbolu siedmiu gwiazd. Jednakże niezależnie od tego, kim są aniołowie siedmiu Kościołów,
słowa z Janowej wizji o Chrystusie, stojącym pośród siedmiu świeczników, posiadają dla naszej wiary wielkie znaczenie. Chociaż Chrystus został wywyższony
i zasiadł po prawicy Boga Ojca, to jednak nie osierocił On swojego Kościoła, lecz
jest w nim i w ręku swoim trzyma tych, którzy odpowiedzialni są przed Bogiem
za wiarę i budowanie ludu Bożego.
Symbolem Kościoła jest również łódź. Przy sterze tej łodzi, którą jest Chrystusowy Kościół, znajduje się sam zmartwychwstały Chrystus. Uczniowie płynąc w łodzi po wzburzonych falach Jeziora Galilejskiego, lękając się śmierci,
obudzili swojego Nauczyciela, Pana Jezusa i powiedzieli do Niego: „Nauczycielu! Nic cię to nie obchodzi, że giniemy?” (Mk 4, 38). Chrystus zaś uciszywszy wezbrane fale jeziora, powiedział do uczniów swoich: „Czemu jesteście
tacy bojaźliwi? Jakże to, jeszcze wiary nie macie?” (Mk 4,40). Janowa wizja
prowadzi nas więc do wiary i ufności, że żadne niebezpieczeństwa nie zagrażają Kościołowi, gdy jest w nim Chrystus. A jest On w Kościele wszędzie tam,
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gdzie głoszona jest Jego ewangelia i udzielane są sakramenty zgodnie z Jego
ustanowieniem i nakazem. Kościół nigdy nie jest sam. Jak św. Jan na wyspie
Patmos nie był sam, bo był z nim jego Pan, Chrystus, tak Kościół ewangelii nie
jest bez swego Pana i ma zapewnienie, że w nim jest Zmartwychwstały zwycięzca nad śmiercią. Kiedyś Chrystus powiedział do uczniów: „Nie bójcie się!”,
zaś Jana na wyspie Patmos pocieszał: „Nie lękaj się!”
Chrystus Pan przez swoje słowo oczyszcza Kościół i przygotowuje go do
przyjęcia chwały w Królestwie Niebieskim. Luter w 62. tezie z 1517 roku powiedział: „Prawdziwym skarbem Kościoła jest najświętsza ewangelia chwały
i łaski Bożej”. Wielokrotnie też powtarzał, że „Całe życie i istota Kościoła jest w
słowie Bożym”. Jeśli w Koście pielęgnowana będzie wiara w Syna Bożego,
który „będąc w postaci Bożej” „stał się ciałem”, a więc jako wiara w Jezusa
jako Pana i Chrystusa, wtedy żadne moce nie przemogą Chrystusowego Kościoła. I jeśli będzie on karmiony żywym słowem Boga, wtedy będzie świecić
w ciemności tego świata. Według woli Bożej ma on przynosić owoce swej wiary, świadczyć o zbawieniu w Chrystusie i jaśnieć światłością prawdy. Dlatego
w Janowej wizji złote świeczniki są symbolami Kościoła Bożego. Światłość,
którą świeci Kościół w mrokach tego świata, jest zapożyczonym Boskim blaskiem Tego, który powiedział o sobie: „Ja jestem światłością świata; kto idzie
za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia”
(J 8,12).
Wizja Jana rodzi pytanie nie tylko o treść naszej wiary, ale także o jej jakość,
a więc nie tylko o naszą prawowierność, której nie wolno lekceważyć, lecz
również o wierność i żar wiary. Gdybyśmy teraz przeczytali listy Chrystusowe
skierowane do Kościołów Azji Mniejszej, a które w Objawieniu św. Jana występują po wstępnej wizji, to z całą pewnością byśmy pojęli, że w nich zawarta
jest troska Pana Kościoła o moc i siłę naszej wiary, o zaufanie, wierność i miłość. Od jakości naszej wiary zależy żywotność Kościoła, której podłożem dającym wzrost jest słowo ewangelii naszego Pana. Od zakotwiczenia w słowo
Boże, zależy rzeczywista wartość naszego życia codziennego, życie małżonków, stosunek dzieci do rodziców, poświęcenie w pracy i troska o bliźniego.
Nie lękajmy się! Patrzmy na Syna Człowieczego, który przenika swoim
spojrzeniem nasze życie w rodzinie, Kościele i społeczeństwie! Chrystus Pan
przenika nasze serca nie tylko, aby nas upominać, lecz aby podnosić w niedoli.
Nie lękajmy się i zaufajmy Chrystusowi!
„Jezu, prawdziwa światłości, oświeć serc naszych ciemności.
Niech wyznawamy, że w Tobie mamy żywot, którego czekamy”. (ŚE 798,1).
Amen.
***
„Nad tobą zabłyśnie Pan, a jego chwała ukaże się nad tobą”. (Iz 60,2)
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Do kogo porównacie Boga?
„Kto zmierzył swoją garścią wody i piędzią wytyczył granice niebiosom? A kto
korcem odmierzył glinę? Kto zważył na wadze góry, a pagórki na szalach wagi?
Kto kieruje Duchem Pana, a czyja rada pouczyła go? Z kim się naradzał, aby nabrać rozumu i nauczyć się właściwej drogi? Kto uczył go poznania i wskazał mu
drogę rozumu? Oto narody są jak kropla w wiadrze i znaczą tyle, co pyłek na
szalach wagi, oto wyspy ważą tyle, co ziarnko piasku. Nawet Libanu nie starczy
na ogień ofiarny, a jego zwierzyny na całopalenie. Wszystkie narody są niczym
u niego, uważa je za pustą nicość. Z kim więc porównacie Boga i jakie podobieństwo mu przeciwstawicie? Czy bałwana, którego ulał rzemieślnik, a złotnik
powlókł złotem i przylutował srebrne łańcuszki? Kogo z powodu ubóstwa na to
nie stać, obiera sobie drzewo nie próchniejące, wyszukuje sobie zręcznego rzemieślnika aby sporządził bałwana rytego, który się nie chwieje. Czy nie wiecie?
Czy nie słyszeliście? Czy wam tego nie opowiadano od początku? Czy nie pojmujecie tego dzieła stworzenia ziemi? Siedzi nad okręgiem ziemi, a jej mieszkańcy są jak szarańcze; rozpostarł niebo jak zasłonę i rozciąga je jak namiot
mieszkalny. Książąt obraca wniwecz, sędziów ziemi unicestwia; zaledwie ich
zaszczepiono, zaledwie ich zasiano, zaledwie zakorzenił się ich pień w ziemi,
gdy powiał na nich, usychają, a burza unosi ich jak plewę. Z kim więc mnie porównacie że mam mu być równy? – mówi Święty”. (Iz 40,12-25)

Niedziele przed okresem pasyjnym nakazują nam naszą myśl koncentrować na
Bożym objawieniu w historii, którego zapisem jest biblijne słowo. Pismo Święte
jest historią Bożego objawienia, a jego najpełniejszym wyrazem jest osoba i życie
Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Chrystus objawia Boga i jest objawiającym się Bogiem, w Nim bowiem zamieszkała pełnia boskości (Kol 1,18).
Słowa przeznaczone do rozważenia w 5. niedzielę przed okresem pasyjnym, pochodzą z drugiej części Księgi Izajasza, a więc wyszły spod pióra nieznanego z imienia proroka czasów niewoli babilońskiej. Prorok otrzymał od
Boga polecenie zwiastowania radosnej nowiny. Oto nadchodzi koniec niewoli.
Bóg pragnie swój lud poprowadzić do ziemi ojców. Ale ta wieść spotkała się
z niedowierzaniem i z krytycznym przyjęciem. Według Izraelitów będących
w niewoli, nie ma powrotu z niewoli. Niewola jest jak grób, z którego nie ma
wyjścia.
W ciągu wielu lat niewoli nadzieja więźniów w Babilonie umarła. Jakich
więc użyć argumentów, aby potomkowie uprowadzonych do niewoli Izraelitów uwierzyli słowom obietnicy Bożej?
Prorok Pański przekazał Boże poselstwo w formie zapisu sporu z ludem.
Dla proroka jest oczywiste, że nie ma takiej siły, która by zatrzymała lud
w niewoli, bowiem to Bóg postanowił, że wypełnił się czas i nadszedł koniec
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niewoli. Kim jest Bóg? Czy można Go z kimkolwiek porównać? Refleksja nad
tymi pytaniami powinna była rozbudzić nadzieję w sercach Izraelitów.
Tak postawione pytanie dzisiaj, musi nas prowadzić ponad naszymi wyobrażeniami o Bogu, a także ponad naukowym obrazem świata, do stwierdzenia, że Bóg pozostaje tajemnicą, rozpoznaną jedynie w Chrystusie Jezusie i miłości, którą nam okazuje w naszym Zbawicielu.

Bóg nie jest podobny do nikogo, kto się urodził na ziemi. Nikt nie może Mu dorównać. On jest wywyższony ponad wszystko, a to co z Jego ręki pochodzi, Jemu
zawdzięcza swe istnienie. Stworzenie nie może równać się ze Stwórcą. Nawet
wszystkie narody nie dorównają Mu swą chwałą: „Wszystkie narody są niczym
u niego, uważa je za pustą nicość” – pisze Prorok. Żadna też ofiara nie jest dostatecznie wielka, aby przez nią uwielbić Imię Boga: „Nawet Libanu nie starczy na
ogień ofiarny, a jego zwierzyny na całopalenie”.
Myśl Proroka zmierza ku postawieniu przed oczy Izraelitów dzieła Bożego
stworzenia. „Kto zmierzył swoją garścią wody i piędzią wytyczył granice niebiosom? A kto korcem odmierzył glinę? Kto zważył na wadze góry, a pagórki
na szalach wagi? Kto kieruje Duchem Pana, a czyja rada pouczyła go? Z kim
się naradzał, aby nabrać rozumu i nauczyć się właściwej drogi? Kto uczył go
poznania i wskazał mu drogę rozumu? Oto narody są jak kropla w wiadrze
i znaczą tyle, co pyłek na szalach wagi, oto wyspy ważą tyle, co ziarnko piasku. […] Z kim więc porównacie Boga i jakie podobieństwo mu przeciwstawicie?”.
Bożki, z którymi spotykali się izraelscy niewolnicy w Babilonie są nicością,
chociażby nawet były ze złota. Są tylko dziełem rąk człowieka. Są bezsilne,
niczego nie stworzyły i nic nie mogą uczynić. Nie są w stanie pomóc Babilończykom zatrzymać izraelskich niewolników. Wobec Boga, panowie niewolników, książęta i królowie są bezsilni. Pan „książąt obraca wniwecz, sędziów
ziemi unicestwia; zaledwie ich zaszczepiono, zaledwie ich zasiano, zaledwie
zakorzenił się ich pień w ziemi, gdy powiał na nich, usychają, a burza unosi
ich jak plewę” – pisze prorok.
Możnym tego świata wydaje się, że nikt nie może się im sprzeciwić, że mogą czynić, co zamierzają. W swojej pysze zwodzą ludzi, mamią ich obietnicami, przed oczami narodów ukrywają swoje niecne czyny. Kiedy ludzie żyją
w biedzie, oni pysznią się bogactwem. Nie wstydzą się swoich kłamstw, obiecują zmiany, także swojego wizerunku. Mówiąc słowami Pana Jezusa – są wilkami w owczych skórach. Nie mają w sercu miłości do tych, którym przewodzą.
Wszechmogący i święty Bóg okazuje swojemu stworzeniu miłość. Okazał ją
Izraelowi, wyprowadzając z Babilonu pojmanych przez Babilończyków za czasów króla Nebukatnezara. Stworzyciel okazuje swojemu stworzeniu miłość,
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jak rodzice okazują ją swoim dzieciom. Wyrazem miłości Bożej jest przyjście
Chrystusa. W Nim objawiona została pełnia łaski Bożej (J 1,17). W Nim – pisze
Apostoł Pański – „ubogaceni zostaliśmy we wszystko, we wszelkie słowo
i wszelkie poznanie” (1 Kor 1,5), „Nie brak [nam też] żadnego daru łaski,
[nam], którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też
utwierdzi [nas] aż do końca, tak iż będziemy bez nagany w dniu Pana naszego
Jezusa Chrystusa” (1 Kor 1,7).
Jeśli postawiliśmy wraz z prorokiem pytania: „Kim jest Bóg?”, „Czy można
Go z kimkolwiek porównać?” – to musimy odpowiedzieć, że nie można Go
porównać do niczego, co jest stworzone. Możemy jedynie o Nim powiedzieć
za św. Janem, że On jest miłością (1 J 4,8). Ta definicja Istoty Boga budzi nadzieję, pewność wiary, że jesteśmy w Bożych rękach.

Charakterystyczne jest to, że prorok nie odwołuje się do pierwszego, a więc egipskiego wyzwolenia z niewoli. Jest to zrozumiałe, bowiem pokolenie Izraelitów
urodzone w niewoli babilońskiej nie znało swojej ojczystej ziemi, a ziemia niewoli
nad Tygrysem i Eufratem, nie przypominała im, że ich ojcowie, wyprowadzeni
pod wodzą Mojżesza z Egiptu, otrzymali ją z ręki Boga. Prorok dlatego wskazuje
na stworzenie świata, wszak pokolenie niewolników w Babilonie żyło w czasach,
w których myśl babilońskich kapłanów koncentrowała się wokół kosmosu, jego
budowy i powstania. Ale teologiczno-kosmologiczna myśl izraelska jest inna,
aniżeli ta babilońska, pogańska. Dlatego prorok pyta, zwracając się do wygnańców: „Czy nie wiecie? Czy nie słyszeliście? Czy wam tego nie opowiadano od
początku? Czy nie pojmujecie tego dzieła stworzenia ziemi? Siedzi nad okręgiem
ziemi, a jej mieszkańcy są jak szarańcze; rozpostarł niebo jak zasłonę i rozciąga je
jak namiot mieszkalny”.
Prorok starał się przedstawić cudowność stworzenia, pokazując, że człowiek nie jest w stanie pojąć wielkości Bożego dzieła. Jeśli niepojęta jest stwórcza moc Boga, jeśli Boże dzieło stworzenia przewyższa wszelkie działanie
człowieka, to dlaczego jeszcze Izraelici w Babilonie nie wierzą, że ta ręka, która
wszystko stworzyła, może wywieść z niewoli lud, któremu Bóg w Abrahamie
dał wspaniałe obietnice?
Boża obietnica dana Izraelowi w niewoli poprzez usta proroka, wypełniła
się. Lud wybrany powrócił do Ziemi Obiecanej. Prorok gromadząc lud, który
miał wyruszyć do ziemi ojców, wołał: „Przygotujcie na pustyni drogę Pańską,
wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego! Każda dolina niech będzie
podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone; co nierówne, niech będzie wyrównane, a strome zbocza niech się staną doliną! I objawi się chwała Pańska,
i ujrzy to wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Pana to powiedziały” (Iz 40,3-5).
Kiedy Chrystus Pan miał się objawić światu, podobnie wołał Jego poprzednik, Jan Chrzciciel. W Chrystusie i przez którego wieki zostały stworzone, wy-
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pełniło się słowo obietnicy zbawienia wszystkich, którzy w Niego wierzą. To
jest radosna ewangelia dla ludzi wszystkich pokoleń i czasów. Ona jest i musi
być zwiastowana aż do końca stworzenia. Kto wątpi w obietnicę w niej zawartą, przeczy Bożej obietnicy i daleki jest od Boga, który umiłował swoje stworzenie.
Chrystus jest naszym wyzwoleniem z niewoli grzechu. Chrystus jest naszą
wolnością i fundamentem nadziei życia wiecznego.
„Pochwal mój duchu, Mocarza, co ziemi obroty
Sprawia i w niebo orlimi podnosi cię loty;
Który ci dał w dobrach rozlicznych twój dział
Z swojej ojcowskiej szczodroty.
Pochwal Mocarza, co cudnie cię tak ukształtował,
Zdrowiem obdarzył i drogi ci zawsze torował.
Wśród iluż trwóg wielki, potężny ten Bóg
ciebie pod skrzydła swe chował!” (ŚE 620,2.3).
Amen.
***
„Wielkie są dzieła twoje, Panie, bardzo głębokie są myśli twoje!” (Ps 92,6)
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W ucisku i w doświadczeniu nadzieja w Bogu
„Nie chcemy, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni tak, że nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym; doprawdy, byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale
na Bogu, który wzbudza umarłych, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa
śmierci nas wyrwał i wyrwie; w nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie, przy waszym także współdziałaniu przez modlitwę za nas, aby za
udzielony nam dar łaski składane były z ust wielu dzięki za nas”. (2 Kor 1,8-11)

Można się zastanawiać, które zdanie w powyższej wypowiedzi apostoła Pawła
jest najważniejsze.
Każde jest ważne, każde jest opisem naszej egzystencji, chociaż apostoł Paweł ma głównie na myśli siebie i swoich współtowarzyszy w misyjnej pracy.
Ale jedno zdanie, a właściwie jego część, powinna być nam bardzo bliskie,
a mianowicie to, poprzez które wezwani jesteśmy do nadziei, którą powinniśmy pokładać w Bogu w czasie ucisku i doświadczenia.
Nie ma człowieka, który nigdy nie cierpiał i którego nie spotkało doświadczenie.
Nie ma też człowieka, który by nie zapłakał nad swoją niedolą. Cierpienie jest
przypisane do naszego życia. Jeśli nasz Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus cierpiał na
krzyżu za nasze grzechy, to również jego uczniowie i uczennice − a prawdziwie
wierzący chrześcijanie są nimi − musi wziąć na siebie swój krzyż i nieść także
krzyże swoich bliźnich. Pan Jezus powiedział, że „nie ma ucznia nad mistrza, ale
należycie będzie przygotowany każdy, gdy będzie jak jego mistrz” (Łk 6,40).
Chrześcijanie kroczą śladem Chrystusa. W każdej chwili swojego życia powinni patrzeć na swojego Nauczyciela i Przewodnika. Powinniśmy więc zawsze mieć przed oczyma słowa Pana Jezusa i zapisać je w sercu: „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? Albo co da
człowiek w zamian za duszę swoją?” (Mk 8,34-37).
Apostoł Paweł wiedział, co znaczą te słowa dla niego. Pod Damaszkiem,
objawił się mu zmartwychwstały i wywyższony Chrystus, który powiedział
do niego: „Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? …Ja jestem Jezus, którego
ty prześladujesz; ale powstań i idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić” (Dz 9,4-5). Słowa te przemieniły życie Saula-Pawła. Z prześladowcy Kościoła Bożego stał się najwierniejszym i najpilniejszym apostołem i świadkiem
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ewangelii o zbawieniu. Pan też powiedział do chrześcijanina mieszkającego
w Damaszku, Ananiasza, który miał przywrócić wzrok Saulowi-Pawłowi:
„Idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię
moje przed pogan i królów, i synów Izraela; Ja sam bowiem pokażę mu, ile
musi wycierpieć dla imienia mego” (Dz 9,15-16). Po latach apostoł Paweł,
wspominając swoją drogę przebytą w służbie dla Jezusa Chrystusa, napisał:
„Nie chcemy, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni tak, że nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym; doprawdy, byliśmy już całkowicie pewni
tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali,
ale na Bogu, który wzbudza umarłych”. Ale to nie jedyne słowa, w których
Wielki Apostoł wspomina o swojej usianej cierniami misyjnej drodze. Wspomnijmy jeszcze inne, bardzo charakterystyczne, pełne optymistycznej wiary
i nadziei: „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).
Apostoł Paweł był świadomy tego, że bez pomocy Bożej nie pokonałby napotykanych trudności. Żył nadzieją, że Bóg wspomaga w ucisku i cierpieniu.
Pomocy tej doświadczał na każdym kroku, szczególnie wtedy, kiedy ucisk
zdawał się nie do zniesienia, ponad siły i miarę. Według apostoła Pawła on
i wszyscy, którzy poszli za głosem Chrystusa są w rękach Boga i ogarnia ich
miłość Najwyższego. Dlatego pocieszał Kościół w Rzymie i nas, którzyśmy
zaufali Chrystusowi: „Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano: Z powodu ciebie co dzień nas zabijają,
uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego,
który nas umiłował. 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 8,3538).
Miłością Bożą jesteśmy objęci. I za to powinniśmy Bogu być wdzięczni. Ale
zauważyć powinniśmy, że obecnie w wielu krajach, gdzie dominuje islam,
ludzie cierpią i tracą życie dla ewangelii i z powodu wyznawania Chrystusa.
W tym wrogim dla Kościoła Bożego świecie, dla wielu nadszedł czas ostatniej
próby i poznania tego, co znaczą słowa: „Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci
koronę żywota” (Obj 2,10). Dla nas jeszcze on nie nadszedł, lecz nadszedł dla
innych, nam ku przestrodze. Ale pamiętajmy, że może nadejść, zarówno dla
chrześcijan, jak też dla zadeklarowanych ateistów. Dlatego wielu zaparło się
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już swojej wiary, zaufało oszukańczym słowom, przyjęło wiarę obcą nam duchowo, aby kiedy czas ten nadejdzie, uniknąć męczeńskiej śmierci.
Pokładajmy nadzieję w Bogu, który może nas wyzwolić z każdego ucisku!
Módlmy się o nadzieję, którą powinniśmy pokładać w Bogu w czasie ucisku
i doświadczenia! Módlmy się za tych, którzy z bojaźni przed cierpieniem wyparli się Chrystusa! Niech wzorem dla naszego modlitewnego skupienia i medytacji będzie modlitwa ks. Marcina Lutra do Boga: „Wysłuchujesz nas, gdy
nas poniżasz. Czynisz nas sprawiedliwymi, gdy czynisz z nas grzeszników.
Wiedziesz nas do nieba, gdy nas strącasz do piekieł. Dajesz nam zwycięstwo,
gdy przywodzisz na nas klęski. Ożywiasz nas, gdy wiedziesz nas do śmierci.
Pocieszasz nas, gdy dopuszczasz, że się smucimy. Czynisz, że śpiewamy, gdy
z twej woli płaczemy. Czynisz nas silnymi, gdy cierpimy. Czynisz nas mądrymi, czyniąc nas głupimi. Czynisz nas bogatymi, zsyłając na nas biedę. Czynisz
z nas panów, gdy pozwalasz nam służyć. I czynisz jeszcze niezliczoną ilość
podobnych cudów”.
W modlitwie naszego Reformatora chciejmy usłyszeć wspaniałe kazanie
o krzyżu, o tym jak przez doświadczenie Bóg nas odnawia, jak utrapienie
świadczy o miłości Bożej, która „rozlana jest między nami”. Chciejmy dostrzec
w cierpieniu i doświadczeniu ukryty skarb. Krzyż bowiem nie znaczy, że ponosimy klęski, cierpienie nie znaczy, że Bóg odwrócił się od nas. Doświadczenie może właśnie znaczyć, że Bóg o nas myśli, że nas uszlachetnia, abyśmy
dobre owoce przynosili. Jak ogrodnik obcina winne latorośle, aby krzew przynosił dorodne owoce, tak podobnie czyni Bóg. Pan Jezus powiedział: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest ogrodnikiem. Każdą
latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc,
oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc” (J 15,1.2).

W cierpieniu i krzyżu jest nasze zwycięstwo. Per aspera ad astra − mówili starożytni Rzymianie, a więc przez trudy do gwiazd. Chrystus nie obiecywał łatwej
drogi, nie zwodził ani nie mamił darami, o które nie trzeba zabiegać i dla osiągnięcia których zbędne są wyrzeczenia. Wyrzeczenia są potrzebne. Doświadczenie może kończyć się męczeńską śmiercią. Czy warto pójść taką drogą? Czego
uczy nas pieśniarz?
„Umierać z Panem, dla Pana żyć;
Może większego, coś nadto być?
Warto dlań cierpieć warto bojować,
Warto dla Niego cały świat zbyć” (ŚE 762,1).
Amen.
***
„Pójdźcie i oglądajcie dzieła Boże: Przedziwnymi okazują się pośród synów
ludzkich”. (Ps 66,5)
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Bóg najmuje robotników
„Królestwo Niebios podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem nająć robotników do swojej winnicy. Ugodziwszy się z robotnikami na
jednego denara na dzień, wysłał ich do swojej winnicy. I wyszedł, około trzeciej
godziny zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie. I powiedział do nich:
Idźcie i wy do winnicy, a co będzie się należało, zapłacę wam. I oni poszli. Znowu o szóstej i o dziewiątej godzinie wyszedł i uczynił podobnie. A kiedy wyszedł około jedenastej, spotkał jeszcze innych stojących i powiedział do nich:
Dlaczego tutaj bezczynnie stoicie przez cały dzień? I odpowiedzieli mu: Nikt
nas nie najął. I powiedział do nich: Idźcie i wy do winnicy. A gdy nastał wieczór, mówi pan winnicy do swego zarządcy: Zwołaj robotników i daj im zapłatę,
a zacznij od ostatnich a skończ na pierwszych. Przystąpili najęci o godzinie jedenastej i otrzymali po denarze. A gdy przystąpili pierwsi, sądzili, że wezmą
więcej. Lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, zaczęli szemrać przeciwko gospodarzowi, mówiąc: Ci ostatni tylko jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, znoszącymi ciężar dnia i upał. A on odpowiedział jednemu
z nich: Przyjacielu, nie wyrządzam ci krzywdy. Czy nie na denara ugodziłeś się
ze mną? Weź, co twoje i odejdź! Chcę temu ostatniemu dać, jak i tobie. Czy nie
wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Dlaczego nie podoba się tobie, że ja jestem dobry? Tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi”. (Mt 20,1-16a)

Pan Jezus rozpoczął swoją publiczną działalność od słów: „Wypełnił się czas
i nadchodzi Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii” (Mk 1,15). Co
to jest Królestwo Boże? Królestwo Boże to panowanie Boga w świecie ludzi, sięganie w głąb ich serc; panowanie przekraczające wszelkie granice etniczne, społeczne i państwowe. Królestwo Boże – to wielka tajemnica, którą Chrystus wyjaśniał swoim uczniom przy pomocy podobieństw i przypowieści. Wśród nich
znajduje się także podobieństwo, które często tłumacze i wydawcy Nowego Testamentu zamieszczają pod tytułem „Podobieństwo o gospodarzu”.
Historię tę spotkać możemy także pod tytułem „Podobieństwo o robotnikach
w winnicy”. Chociaż tytuły podobieństw pochodzą od tłumaczy Nowego Testamentu, to jednak czasem mają one wpływ na ich interpretację, mogą – i tak
się często dzieje – zasugerować jakieś myśli, czasem trafnie, czasem mniej trafnie. Pan Jezus powiedział: „Królestwo Niebios podobne jest do gospodarza,
który wyszedł wczesnym rankiem nająć robotników do swojej winnicy”. Zbawiciel nie przyrównał Królestwa Bożego do robotników, lecz do gospodarza,
który wyszedł najmować robotników. Pochylając się nad dzisiejszą ewangelią,
powinniśmy o tym pamiętać.
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„Królestwo Niebios podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem nająć robotników do swojej winnicy”. Co wynika z porównania Królestwa
Bożego do gospodarza?
Królestwo Boże – to przede wszystkim Pan Bóg i Jego wola, bowiem nie
ulega wątpliwości, że gospodarz z Jezusowego podobieństwa jest symbolem,
obrazem i znakiem Boga. A to oznacza, że Królestwo Boże jest wielkością niezależną, funkcjonującą nie dzięki woli człowieka, lecz Boga. To Bóg suwerennie powołuje do pracy w Królestwie Bożym.
Istotnym elementem Królestwa Bożego jest także powołanie do Królestwa
Bożego. Nie na skutek urodzenia, nie automatycznie stajemy się robotnikami
w winnicy Pańskiej. Do Królestwa Bożego zostajemy powołani. Wola Pana
Królestwa Bożego decyduje o tym, że stajemy się obywatelami Jego Królestwa.
Możemy Bogu powiedzieć „nie”, ale nie możemy sami stać się robotnikami
w winnicy Pańskiej. Nadrzędną jest Boża decyzja.
Bardzo ważna prawda, wynikająca z przypowieści Jezusa o gospodarzu
dotyczy czasu powołania. Bóg powołuje do swojego Królestwa także niezależnie od czasu, a więc niezależnie od historii czy też okresu naszego życia. Jezus
powiedział, że gospodarz wyszedł najmować robotników do winnicy rankiem,
o trzeciej, szóstej godzinie, a nawet wieczorem.
Wierzymy, że jesteśmy obywatelami Królestwa Bożego, które – jak to wynika z innych podobieństw o Królestwie Niebios – stale rośnie, rozwija się, zatacza coraz większe kręgi. Wierzymy, że przez Boga zostaliśmy powołani do
Królestwa Bożego, i że w nim zostało nam wyznaczone miejsce. W imię Boże
zostaliśmy u zarania naszego życia ochrzczeni i ewangelia o zbawieniu jest
nam zwiastowana. Bóg mówi do nas, jak Jezus niegdyś do swoich uczniów:
„Pójdź za mną!”, „Paś owieczki moje!” lub – jak w przypowieści o gospodarzu
– „Idźcie do winnicy!”.
Bóg na swoje wezwanie oczekuje odpowiedzi. Odpowiedzią na Bożą decyzję powołania, powinna być nasza decyzja podjęcia służby w Królestwie Bożym.
Zapewne w tej chwili wielu zapyta: Czy jest możliwe, aby wszyscy mogli
pracować w Królestwie Bożym? To nie tylko jest możliwe, ale konieczne. Pan
Jezus powiedział do uczniów: „Wprawdzie żniwo wielkie, lecz robotników
niewielu. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje”
(Mt 9,37.38).
Królestwo Boże to nie tylko Kościół. Ramię Pana sięga znacznie dalej
i szerzej. Królestwo Boże to także nasze domy, rodziny, nasi bliźni, z którymi
się spotykamy w pracy, na ulicy, w szpitalu i w wielu innych miejscach. Nie
wszyscy mogą i nie wszyscy muszą wykonywać tę samą pracę. Jedni dźwigają
większy, inni mniejszy ciężar. Jedni muszą znosić przeciwności losu, innych
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omija krzyż i doświadczenie. Wykonując swoje zadania w Królestwie Bożym,
wszyscy muszą być świadomi tego, że ponoszony trud jest trudem ponoszonym dla Pana. Apostoł Paweł pisał, że jedni zwiastują Chrystusa szczerze, inni
z zazdrości, jeszcze inni z kłótliwości (Flp 1,15-17). Słudzy Królestwa Bożego
powinni wszystko czynić w bojaźni Bożej i z wytrwałością.
Zwieńczeniem przypowieści o gospodarzu, który najął robotników do swojej winnicy, jest dialog właściciela winnicy z robotnikami, szemrającymi przeciwko swojemu chlebodawcy, który wszystkich wynagrodził jednakowo. Właściciel winnicy do jednego z szemrających robotników powiedział: „Przyjacielu, nie wyrządzam ci krzywdy. Czy nie na denara ugodziłeś się ze mną? Weź,
co twoje i odejdź! Chcę temu ostatniemu dać, jak i tobie. Czy nie wolno mi
czynić z tym, co moje, jak chcę?”. Robotnicy nie mogli panu winnicy zarzucić,
że jest niesprawiedliwy. Pierwsi otrzymali po denarze, wszak taka zapłata została im obiecana. Ostatni także otrzymali po denarze, gdyż właściciel winnicy
chciał być dla nich dobry. Gospodarz powodował się sprawiedliwością i miłością. Boża sprawiedliwość i miłosierdzie przewyższają wszelką mądrość i ludzkie pojmowanie sprawiedliwości.
Postępowanie właściciela winnicy z przypowieści Jezusa, obrazuje działanie
sprawiedliwego i miłosiernego Boga. Bóg jest suwerennym Panem stworzenia.
Nikt nie ma prawa osądzać Go i pytać o motywy Jego postępowania.
W działaniu swoim jest niepojęty. Człowiek nie jest w stanie pojąć myśli i dróg
Bożych. Dlatego apostoł Paweł pyta: Cóż więc powiemy? Czy Bóg okazał się
niesprawiedliwy? Bynajmniej. Przecież do Mojżesza powiedział: Okazuję zmiłowanie, nad kim chcę się zmiłować, a litość, nad kim chcę się zlitować” (Rz 9,
14-16). Człowiek jednak nie powinien pytać: Czy Bóg się zlituje nade mną i okaże miłosierdzie?
Posiadamy zapewnienie, że Pan Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni
(1 Tm 2,4), a więc chce okazać miłosierdzie każdemu człowiekowi. Apostoł
Paweł pisał do ucznia swojego Tymoteusza: „Trudzimy się i walczymy, ponieważ mamy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich
ludzi, głównie wierzących” (1 Tm 4,10). Należy więc biec, walczyć i trudzić się,
aby zdobyć nagrodę.
Sprawiedliwy i dobry jest Bóg. Wszyscy otrzymają jednakową nagrodę, jednakowy wieniec żywota wiecznego. Ci, którzy całe życie poświęcili dla Królestwa Bożego, wszystkiego się wyrzekli, dla Chrystusa wszystko poświęcili,
czas i zdrowie, a także ci, którzy niewiele zdziałali, bo zbyt późno zostali powołani, otrzymają to, co Pan przyobiecał: życie wieczne i zbawienie. Tę samą
nagrodę otrzyma apostoł Piotr i pozostali uczniowie, którzy poszli za Panem,
a także złoczyńca z Golgoty, któremu Chrystus powiedział: „Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju” (Łk 23,43).
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To samo zbawienie jest dla biskupa i księdza, dla katechety i każdego
członka parafii, dla zamożnego i żebraka z rogu ulicy, jeśli tylko wiernie służyli, nie szukali własnej chwały, lecz chwały Boga i Kościoła.

Przypowieść Pana Jezusa o gospodarzu, który wyszedł, aby nająć robotników
do swojej winnicy, zechciejmy usłyszeć jako jeszcze jedno wezwanie skierowane pod naszym adresem, abyśmy wytrwali w służbie dla Chrystusa, Pana
Kościoła i podjęli trud szerzenia Królestwa Bożego wokół nas.
„Działaj, bo noc nadchodzi!
Spójrz, młoda jutrznia lśni!
Działaj o wczesnym ranku,
Za twoich młodych dni.
Swe młodociane siły,
W ofierze bliźnim złóż,
Działaj – gdy noc nadejdzie,
To nic nie zdziałasz już” (ŚE 529,1).
Amen.
***
„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)
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Słuchaj, co Ja mówię do ciebie!
„I rzekł do mnie: Synu człowieczy! Stań na nogi, a będę z tobą rozmawiał! A gdy
przemówił do mnie, wstąpił we mnie Duch i postawił mnie na nogi, i słyszałem
tego, który mówił do mnie. I rzekł do mnie: Synu człowieczy! Posyłam cię do
synów izraelskich, do narodu buntowników, którzy zbuntowali się przeciwko
mnie, zarówno oni jak i ich ojcowie odstąpili ode mnie i odstępują aż do dnia
dzisiejszego, do synów o zuchwałej twarzy i nieczułym sercu – do nich cię posyłam, a ty mów do nich: Tak mówi Wszechmocny Pan, a oni – czy będą słuchać,
czy nie – bo to dom przekory – poznają, że prorok był wśród nich. Ty zaś, synu
człowieczy, słuchaj, co Ja mówię do ciebie! Nie bądź przekorny jak dom przekory! Otwórz swoje usta i zjedz, co ci podaję! A gdy spojrzałem, oto ręka była wyciągnięta do mnie, a w niej zwój księgi. I rozwinął go przede mną. A był zapisany z jednej i z drugiej strony. Były zaś na nim wypisane skargi, jęki i biadania.
I rzekł do mnie: Synu człowieczy! Zjedz to, co masz przed sobą; zjedz ten zwój
i idź, a mów do domu izraelskiego. A gdy otworzyłem usta, dał mi ten zwój do
zjedzenia. I rzekł do mnie: Synu człowieczy! Nakarm swoje ciało i napełnij swoje
wnętrzności tym zwojem, który ci daję! Wtedy zjadłem go, a on był w moich
ustach słodki jak miód”. (Ez 2,1-5.8-10; 3,1-3)

Powyższe słowa przenoszą nas na początek piątego wieku przed Chrystusem do
Babilonii. W piątym roku od uprowadzenia Jojachina, króla Judy do niewoli, Ezechiel, syn kapłana Buziego, był wśród wygnańców nad kanałem Kebar. Tam Bóg
przemówił do Ezechiela i „ręka Pana spoczęła tam na nim”. Zanim Bóg przemówił do Ezechiela, którego Bóg konsekwentnie nazywa synem człowieczym, Ezechiel miał widzenie chwały Pana. Jako syn kapłana doskonale wiedział jak zachować się w takiej sytuacji. Upadł więc twarzą na ziemię. Ale Bóg przemówił do
Ezechiela i polecił mu: „Synu człowieczy! Stań na nogi, a będę z tobą rozmawiał!”
Gdy Bóg mówi, człowiek powinien powstać z ziemi i stać na wyprostowanych
nogach. Ezechiel wspominając to wydarzenie, pisze, że wtedy Duch podniósł go
i wstąpił do jego wnętrza. Odtąd Ezechiel będzie prowadzony przez Ducha Bożego.
Tak powinno być również w naszym życiu, bowiem jako ochrzczeni w Imię
Boże, otrzymaliśmy zadatek Ducha i Jemu powinniśmy pozwolić się prowadzić przez życie. Duch umacnia i Duch ożywia. Apostoł Paweł pisał: „Duch
Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by
znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze! Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi
jesteśmy” (Rz 8,114-16). Jako dzieci Boże, chciejmy wysłuchać, co Bóg miał do
powiedzenia Ezechielowi, a prze niego także nam: „Słuchaj, co Ja mówię do
ciebie!”
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Prorok Ezechiel najpierw ma wysłuchać Boga, co ma On jemu do powiedzenia.
To, co Bóg miał do powiedzenia swojemu prorokowi, dotyczy Izraela i samego
proroka. „Synu człowieczy! Posyłam cię do synów izraelskich, do narodu buntowników, którzy zbuntowali się przeciwko mnie, zarówno oni jak i ich ojcowie
odstąpili ode mnie i odstępują aż do dnia dzisiejszego, do synów o zuchwałej twarzy i nieczułym sercu – do nich cię posyłam, a ty mów do nich: Tak mówi
Wszechmocny Pan, a oni – czy będą słuchać, czy nie – bo to dom przekory – poznają, że prorok był wśród nich”.
Pan Bóg nazywa potomków Jakuba, Izraela czasów niewoli, narodem buntowników, synami o zuchwałej twarzy, o nieczułym sercu i domem przekory.
To ciężkie zarzuty. I to z powodu zuchwałości, zatwardziałości serca i nieustannego buntowania się przeciwko woli Boga, lud izraelski został uprowadzony do niewoli przez Babilończyków. Lud musi więc poznać swój grzech
i musi w niewoli nie tylko odpokutować, ale musi przede wszystkim zmienić
swój stosunek do Boga.
Prorok ma iść do ludu o zuchwałej twarzy i twardego serca i ma jemu
oznajmiać wszystko, co Bóg ma do powiedzenia narodowi buntowników.
Oczywiście prorok jeszcze wtedy nie wiedział, co ma mówić i jaką wolę Bożą
powinien oznajmiać. O tym, co ma mówić dopiero się dowie.
Ezechiel należał do tego ludu o zuchwałej twarzy. Miał pójść do niego i do
niego mówić, ale prorok nie powinien w niczym przypominać swojego ludu.
„Ty zaś, synu człowieczy, słuchaj, co Ja mówię do ciebie! Nie bądź przekorny
jak dom przekory!”

Starotestamentowy tekst dzisiejszej niedzieli mówi o Izraelu, jako o domu przekory. Ale jeśli dzisiaj jesteśmy wobec niego postawieni, to powinniśmy sobie postawić pytanie i na nie odpowiedzieć. Czy my jesteśmy także domem przekory,
ludem o zuchwałej twarzy i twardego serca, czy też jak prorok napełnieni duchem
Bożym?
Nie próbujmy się usprawiedliwiać ani wybielać. Wiele z tych zarzutów postawionych Izraelowi, można postawić także nam. Oporni jesteśmy na przyjmowanie słowa Bożego. Jesteśmy także ludźmi twardego karku, bowiem niechętnie oddajemy chwałę Bogu. Buntujemy się przeciwko wyrokom Bożym,
zamiast przyjąć je z pokorą. Ale najczęściej jesteśmy ludźmi nieczułego serca.
Nie otwierają się nasze ręce, kiedy trzeba pomóc biednemu, ubogiemu, potrzebującemu pomocy, choremu i niedołężnemu człowiekowi. A przecież mamy naśladować naszego Pana, który cały poświęcił się służbie bliźniemu. Zapominamy o przykazaniu: „Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego”. Przechodzimy obok naszych bliźnich jak kapłan i lewita z przypowieści naszego Zbawiciela obok zranionego i pobitego człowieka.
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I właśnie dlatego Bóg chce, abyśmy byli nieustannie stawiani wobec Jego
słowa i w nim jak w lustrze przeglądali się i usiłowali dostrzec nasze niedomagania, wady, naszą twardość serca i zuchwałość.

Idź i otwórz swoje usta! Takie polecenie otrzymał prorok Ezechiel. Prorok ma iść
do ludu i nie bacząc na jego niedolę, ma do niego mówić, niezależnie od tego, czy
lud będzie go słuchał, czy też nie, czy będzie słowo Boże przyjmował do serca, czy
też je odrzucał. Powinien mówić słowa przyjemne i twarde, miłe dla ucha i szorstkie, chłoszczące nieczułe serca.
Po pewnym czasie Ezechiel otrzymał uzupełniające pierwsze polecenie:
„Idź i otwórz swoje usta!”. Usłyszał bowiem słowa: „Synu człowieczy: Na
stróża domu izraelskiego cię powołałem! Ilekroć usłyszysz słowo z moich ust,
ostrzeż ich w moim imieniu. Jeżeli powiem do bezbożnego: Na pewno
umrzesz, a ty go nie ostrzeżesz i nic nie powiesz, aby bezbożnego ostrzec
przed jego bezbożną drogą tak, abyś uratował jego życie, wtedy ten bezbożny
umrze z powodu swojej winy, ale Ja uczynię cię odpowiedzialnym za jego
krew. Lecz jeżeli ty ostrzeżesz bezbożnego, a on nie odwróci się od swojej bezbożności i od swojej bezbożnej drogi, wtedy on umrze z powodu swojej winy,
a ty uratujesz swoją duszę. Gdy zaś sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełni bezprawie – a Ja doprowadzę go do upadku i on umrze,
to jeżeli nie ostrzeżesz go, wtedy on umrze z powodu swojej winy, i nie będzie
się pamiętało jego sprawiedliwych czynów, których dokonał, lecz ciebie uczynię odpowiedzialnym za jego krew. Lecz jeżeli ty ostrzeżesz sprawiedliwego,
aby sprawiedliwy nie zgrzeszył, i on nie zgrzeszy, to na pewno pozostanie
przy życiu, ponieważ dał się ostrzec, a ty uratowałeś swoją duszę” (Ez 3,17-21).
To musi czynić każdy kaznodzieja. Jeśli będzie mówił tylko słowa przyjemne, nie jest prorokiem ani nauczycielem swoich słuchaczy. Jeśli zaś będzie
mówił tylko słowa nieprzyjemne i ganiące słuchających, nie jest pasterzem,
który ma prowadzić lud Boży do źródła wody życia.
Kaznodzieja ma mówić niezależnie od tego, czy będą go słuchać, czy nie.
Ma uczyć słowa Bożego przez słowo pisane i żywe słowo głoszone z ambony,
i to niezależnie, czy będą je czytać, czy słuchać. Apostoł Paweł napisał ważne
słowa, będące świadectwem Wielkiego Apostoła: „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).
Musimy jeszcze naszą uwagę zwrócić na słowa, w których Ezechiel opisuje polecenie Boże: „Synu człowieczy! Zjedz to, co masz przed sobą; zjedz ten zwój i idź,
a mów do domu izraelskiego. A gdy otworzyłem usta, dał mi ten zwój do zjedzenia”. Zwój był zapisany po obu stronach. Wiemy, że były na nim wypisane „skargi, jęki i biadania”, zapewne ludu znajdującego się w niewoli. Ale czy tylko? Mając na uwadze słowa psalmisty: „O, jak słodkie jest słowo twoje dla podniebienia
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mego, Słodsze niż miód dla ust moich” (Ps 119,103) oraz proroka Jeremiasza: „Ilekroć pojawiały się twoje słowa, pochłaniałem je; twoje słowo było mi rozkoszą
i radością mojego serca” (Jr 15, 16), wolno nam widzieć w zwoju, który zjadł prorok Ezechiel symbol wszelkiego słowa Bożego, czy nawet Biblii, przez którą Bóg
do nas mówi.
Gdy Bóg do nas mówi, to karmi nas swoim słowem, słodszym nad mód.
Kaznodzieja zanim otworzy swoje usta, aby być zwiastunem woli Bożej, musi
– mówiąc przenośnią – „zjeść” słowo Pisma, przyjąć je do serca, przetrawić,
ono musi najpierw wzmocnić jego ducha, aby nim nakarmić lud Boży. Nie jest
głoszeniem słowa Bożego, mowa, która nie wyrasta ze słów Bożych, ze słów
Pisma. Solidna praca nad tekstem biblijnym w zaciszu pastorskiego domu jest
ważniejsza, aniżeli zdanie się na własne zdolności krasomówcze. Pustosłowie
nie zastąpi słowa zrodzonego przez Ducha Bożego w sercu nad biblijnym poselstwem, nad ewangelią Chrystusową, która jest mocą Bożą ku zbawieniu.
Ale pamiętajmy też, że apostoł Paweł apelował do Kościołów: „Módlcie się i za
nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla Słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej” (Kol 4,3), „Módlcie się za nas, aby Słowo Pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie” (2 Tes 3,1). Amen.
***
„Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych”. (Hbr 3,15)
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Oto idziemy do Jerozolimy
„Wziąwszy z sobą dwunastu, rzekł do nich: Oto idziemy do Jerozolimy, i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Wydadzą go bowiem poganom i wyśmieją, zelżą i oplwają, a ubiczowawszy, zabiją go, ale dnia
trzeciego zmartwychwstanie. Lecz oni nic z tego nie zrozumieli i było to słowo
zakryte przed nimi, i nie wiedzieli, co mówiono. A gdy On przybliżał się do Jerycha, pewien ślepiec siedział przy drodze, żebrząc. A gdy usłyszał, że tłum
przechodzi, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu wtedy, że Jezus Nazareński przechodzi. I zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade
mną! A ci, którzy szli na przedzie, gromili go, by milczał. On zaś coraz głośniej
wołał: Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną! Wtedy Jezus przystanął i kazał
przyprowadzić go do siebie. A gdy ten się zbliżył, zapytał go, mówiąc: Co
chcesz, abym ci uczynił? A on odrzekł: Panie, abym przejrzał. A Jezus rzekł do
niego: Przejrzyj! Wiara twoja uzdrowiła cię. I zaraz odzyskał wzrok, i szedł za
nim, wielbiąc Boga. A cały lud, ujrzawszy to, oddał chwałę Bogu”. (Łk 18,31-43)

Przed nami okres pasyjny. W najbliższą środę obchodzić będziemy Środę Popielcową, zaś za tydzień niedzielę Invocavit, pierwszą niedzielę pasyjną. Zbliżanie się
do czasu pasyjnego przypomina nam dzisiejsza ewangelia, w której słyszymy
słowa naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa: „Oto idziemy do Jerozolimy,
i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Wydadzą go bowiem poganom i wyśmieją, zelżą i oplwają, a ubiczowawszy, zabiją
go”.
Ewangelia ostatniej niedzieli przed okresem pasyjnym, składa się z dwóch
części. Przewodnia myśl pierwszej części zawarta jest w słowach Pana Jezusa:
„Idziemy do Jerozolimy”, drugiej zaś w słowach człowieka ślepego: „Panie,
abym przejrzał”.

Idziemy

do Jerozolimy! Pan Jezus wiele razy pielgrzymował do jerozolimskiej
świątyni w stolicy Izraela. Prawdopodobnie kilka razy podejmował ją ze swoimi
uczniami. Ale ta pielgrzymka, o której czytamy w dzisiejszej ewangelii, była
ostatnią. O tym Jezus wiedział, na co wskazują słowa: „Oto idziemy do Jerozolimy, i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Wydadzą go bowiem poganom i wyśmieją, zelżą i oplwają, a ubiczowawszy, zabiją
go”.
Kościół nieustannie zastanawia się nad sensem i znaczeniem krzyżowej
śmierci Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Modli się, aby przez Ducha Świętego
zostało dane wszystkim ludziom głębokie poznanie miłości Bożej, która objawiła się w cierpieniu i śmierci Chrystusa. Jako uczennice i uczniowie Jezusa
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Chrystusa stajemy pod krzyżem Golgoty i wyznajemy: „I za mnieś umarł,
o mój Jezu miły!” (ŚE 119,1).
Ale uczniowie Pana Jezusa nie zawsze zdawali sobie w pełni sprawę z tego,
że ich Mistrz podjął swoją ostatnią pielgrzymkę do Jerozolimy, aby tam cierpieć i umrzeć za grzechy wszystkich ludzi. Zdawało się im, że Mesjasz – a w Jezusie widzieli przecież Chrystusa, to znaczy Mesjasza i wyznali to niedaleko
Cezarei Filipowej ustami Piotra (Mk 8,16) – nie może cierpieć i umrzeć, wszak
Mesjasz według nauki uczonych w Piśmie, miał zaprowadzić ład na ziemi
i wyzwolić Izraela z niewoli i okupacji rzymskiej. Ewangelista Łukasz, który
nam pozostawił słowa dzisiejszej ewangelii, pisze: „oni [a więc uczniowie] nic
z tego nie zrozumieli i było to słowo zakryte przed nimi, i nie wiedzieli, co
mówiono”.
Nie wynośmy się nad powołanych przez Jezusa uczniów i nie mniemajmy,
że więcej od nich rozumiemy. Chociaż jesteśmy w lepszej sytuacji, aniżeli historyczni uczniowie Pana, ponieważ mamy nowotestamentowe świadectwo
o śmierci Chrystusa, a oni niebawem mieli dopiero być świadkami śmierci ich
Nauczyciela, to jednak często słuchamy słowa o krzyżu, ale niewiele z poselstwa krzyża rozumiemy. Nie potrafimy też zgłębić treści świadectwa apostoła
Pawła na temat kazania o krzyżu: „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” (1 Kor 1,23.24).
Czy dobrze rozumiemy słowa apostoła Pawła, że słowo o krzyżu jest mądrością i mocą Bożą? Wysiłek ludzki, poszukiwanie innej prawdy dotyczącej
naszego zbawienia, aniżeli prawda o krzyżu, prowadzi do nikąd. Bóg wyszedł
naprzeciw ludzkiej tęsknocie za zbawieniem i sam się o nie dla człowieka zatroszczył. Bezużyteczna ludzka droga zastąpiona została Bożą drogą, drogą
śmierci, krzyża Golgoty i kazaniem o krzyżu. To, co głupie w oczach świata,
Bóg uczynił kosztownym skarbem, jedynym ratunkiem, przeto mądrość świata, chluba człowieka jako bezużyteczna dla zbawienia, w świetle kazania
o krzyżu okazała się głupstwem.
Dialektyka krzyża ukazuje ekonomię Bożego działania. Bóg to, co mądre,
czyni głupim, co mocne słabym. Bóg wybrał to, co słabe, aby uczynić mocnym,
a powołuje to, co wzgardzone (1 Kor 1,26nn). A to wszystko dlatego, aby żaden człowiek nie mógł się chlubić przed Bogiem. Zbawienie jest bowiem wyłącznie dziełem Bożym. Człowiek nie może uczynić nic, aby się wywyższyć
w oczach Bożych i nie może przybliżyć się do Boga nawet o krok, jeśli nie zostanie przez Boga powołany i pociągnięty.
Boże działanie ma na celu zbawienie, które dane jest w Chrystusie. Nasze
życie jest w Nim zakotwiczone dzięki Bogu (1 Kor 1,30). I Chrystus jest mądrością od Boga, sprawiedliwością, uświęceniem i odkupieniem. Niczym jest lu-
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dzka mądrość. Człowiek nie jest sprawiedliwy. Jego postępowanie nie prowadzi do uświęcenia. Bez Chrystusa człowiek jest daleki od odkupienia. Tym
wszystkim się staje i to otrzymuje w Chrystusie, a to dlatego, aby nikt się nie
chlubił z siebie i sobą, lecz aby chluba jego była w Panu.
W okresie pasyjnym idziemy w duchu razem z Chrystusem do Jerozolimy.
Na tej drodze powinniśmy poznać, czym jest dla nas krzyż Jezusa. Dla jednych
jest znakiem zgorszenia, znakiem, który powinien zniknąć z przestrzeni życia
społecznego i politycznego. Dla nas jest On znakiem zbawienia i takim powinien pozostać aż do naszej śmierci. W Nim jest nasze zwycięstwo nad światem
i śmiercią. Takie powinno być nasze poznanie.

Doświadczenie

nas uczy, że nie zawsze Ukrzyżowany jest przewodnikiem
w naszym życiu, a krzyż drogowskazem. Wie o tym Kościół i dlatego nakazuje
nam także dzisiaj pomyśleć o przesłaniu, które zawarte jest w ewangelii o uzdrowieniu przez Jezusa człowieka ślepego. Nie jest rzeczą przypadku, że ewangelista Łukasz połączył z sobą słowa Jezusa o swojej śmierci w Jerozolimie z historią
uzdrowienia ślepego. W tym połączeniu jest zawarte pewne przesłanie.
Jezus idąc z uczniami do Jerozolimy, napotkał przy drodze do Jerycha
człowieka ślepego, który dowiedziawszy się, że idzie Jezus, wołał głośno: „Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną!”. Wiedział, że tylko Jezus może
go uzdrowić i przywrócić mu wzrok. Wiele już przecież Galilejczyk dokonał
cudów. Wiedział, że nadarza się niepowtarzalna okazja. I nie mylił się. Historyczny Jezus już nigdy tą drogą nie pójdzie. Chociaż uciszano niewidomego,
ten jednak nie przestawał głośno wołać: „Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się
nade mną!”.
To była prośba i wyznanie. Ślepy człowiek przy drodze do Jerycha widział
oczami swojego serca w Nazareńczyku Syna Dawida, a więc przyobiecanego
Izraelowi Mesjasza.
Słów wołającego o pomoc człowieka, nie mógł nie usłyszeć Jezus. On przecież – zgodnie z tym, co powiedział – przyszedł do tych, którzy potrzebowali
pomocy. Jezus kazał więc przyprowadzić ślepego. Kiedy stanął on przed Jezusem, Jezus zapytał go: „Co chcesz, abym ci uczynił?”. To oczywiste, że chciał,
aby Syn Dawida otworzył jego cielesne oczy. Oczy jego duszy były otwarte.
Czy nasze oczy duszy są szeroko otwarte, kiedy zbliżamy się do czasu pasyjnego, a w nim mamy patrzeć na krzyż Golgoty i zastanawiać się nad sensem śmierci Jezusa? Czy w cierpiącym i umierającym Jezusie Chrystusie widzimy ratunek, naszego Pana i Zbawiciela? Aby to zrozumieć, kim jest dla nas
Chrystus i czym jest dla nas Jego śmierć krzyżowa, trzeba przejrzeć. Jezus
otwarł oczy ślepemu i Jezus otwiera nasze serca, abyśmy uwierzyli, że On
przyszedł, aby nas zbawić, że poszedł do Jerozolimy, aby tam cierpieć
i umrzeć na krzyżu, aby nas wyzwolić z ciemności grzechu. Naszej więc piel-
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grzymce przez czas pasyjny pod krzyż Golgoty, powinna towarzyszyć nieustanna prośba: „Panie, abym przejrzał”. Amen.
***
„Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana
w Chrystusie Jezusie, że w nim zostaliście ubogaceni we wszystko, we
wszelkie słowo i wszelkie poznanie, ponieważ świadectwo o Chrystusie
zostało utwierdzone w was”. (1 Kor 1,4-6)
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Czy uczniowie mogą nie pościć?
„Przyszli do niego uczniowie Jana i pytali: Dlaczego my i faryzeusze pościmy,
a uczniowie twoi nie poszczą? I rzekł im Jezus: Czyż mogą goście weselni się
smucić, dopóki z nimi jest oblubieniec? Nastaną jednak dni, gdy oblubieniec zostanie im zabrany, a wtedy pościć będą. A nikt nie wstawia w starą szatę łaty
z sukna nowego, bo taka łata ściąga cały materiał i rozdarcie staje się gorsze.
I nie wlewają wina młodego do starych bukłaków, bo inaczej bukłaki pękają,
wino wycieka, a bukłaki niszczeją. Ale młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a wtedy zachowuje się jedno i drugie”. (Mt 9,14-17)

Za nami niedziele przedpościa, przed nami okres pasyjny, kończący się Wielkim
Tygodniem. Okres pasyjny, jak dawniej mówiono: okres wielkiego postu, rozpoczyna Środa Popielcowa, której nazwa wywodzi się od zwyczaju posypywania
głowy popiołem na początku okresu postnego. My wolimy jednak mówić o okresie pasyjnym, a nie o okresie postu, bowiem nazwa ‘okres postu’ stawia w centrum dzieło człowieka, które na drodze do zbawienia nie odgrywa żadnej roli,
natomiast termin ‘okres pasyjny’ nakazuje nam myśleć o cierpieniu i śmierci krzyżowej Pana Jezusa, dzięki została dla nas której otwarta droga do zbawienia.
Powyższy tekst biblijny, pochodzący z Ewangelii według św. Mateusza, mówi o rozmowie Pana Jezusa z uczniami Jana Chrzciciela. Uczniowie Jana Chrzciciela,
naśladując swojego mistrza, pościli. Jak wiemy, Jan Chrzciciel w czasie swojej publicznej działalności, żywił się szarańczą i miodem pszczelim. Nie wiemy, czy
uczniowie Jana, syna Zachariasza i Elżbiety, pościli tylko w wyznaczone dni, czy
też obowiązywał ich post codzienny. Uczniowie Jana nie mogli zrozumieć, że
uczniowie Jezusa w ogóle nie poszczą, skoro oni, a także faryzeusze poszczą i to
dwa razy w tygodniu, a mianowicie w poniedziałek i czwartek. Pamiętamy, jak
modlił się faryzeusz z przypowieści Pana Jezusa o faryzeuszu i celniku. Przypominał Panu Bogu, że pości dwa razy w tygodniu. Uważał to za zasługę przed Bogiem.
Uczniowie Jana Chrzciciela chcieli zaspokoić swoją ciekawość u samego
źródła. Postawili więc Jezusowi pytanie: Faryzeusze i my pościmy, a dlaczego
uczniowie Twoi nie poszczą? Zastanawiamy się, czy chodziło tylko
o zaspokojenie ciekawości, czy też o postawienie zarzutu. Może właśnie chodziło o postawienie Jezusowi zarzutu.
Odpowiedź Jezusa była krótka, ale zawarty jest w niej argument nie do
podważenia: „Czyż mogą goście weselni się smucić, dopóki z nimi jest oblubieniec?”. Pan Jezus odpowiedział na pytanie uczniów Jana Chrzciciela pytaniem, na które musieli oni sami sobie odpowiedzieć. A odpowiedź musiała
być twierdząca. Nie wypada, aby goście weselni, podczas zaślubin oblu89
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bieńca z oblubienicą, a więc narzeczonego z narzeczoną, smucili się i pościli.
Zaślubiny to dzień radości i wesela. Oczywiście Pan Jezus dawał znać uczniom
Jana, że to właśnie On jest oblubieńcem i że jest czas wesela.
Czy uczniowie Jana Chrzciciela zrozumieli Pana Jezusa, czy uznali, że
w słowach Jezusa zawarta jest dostatecznie jasna odpowiedź na ich pytanie?
Tego nie wiemy. Ale dla nas odpowiedź naszego Zbawiciela jest dostatecznie
jasna i zrozumiała.
Aluzja Jezusa do godów weselnych, jest nawiązaniem do starotestamentowych obrazów stosunku Boga do Izraela i Jego związku z ludem przymierza. Bóg w zwiastowaniu proroków, aby osiągnąć pełną ekspresję napomnień i wezwań do wierności JAHWE, przedstawiany jest jako małżonek lub
oblubieniec ludu wybranego. Pan Jezus w odpowiedzi danej uczniom Jana
Chrzciciela identyfikuje się z tym, który w profetycznej wizji związku Boga
z Izraelem, występuje jako oblubieniec lub małżonek. Pytający się Pana Jezusa
o przyczynę nie przestrzegania postu przez uczniów Jezusa, muszą być świadomi tego, że są świadkami godów weselnych. Oblubieniec już przyszedł, dlatego zaproszeni i powołani nie mogą płakać, smucić się i pościć. Jezus uważa
się za oblubieńca, pana młodego, dlatego nie przystoi pościć gościom weselnym, uczniom i tym wszystkim, którzy poszli za Nim. Gdy Chrystus jest między swoimi uczniami, uczniowie powinni się cieszyć z Jego obecności, a nie
smucić się, posypując głowy popiołem i pościć.

Wraz z przyjściem Pana Jezusa, wypełnił się czas i wkroczyło w świat Królestwo
Boże. Przyszło nowe. Stare rzeczy muszą przeminąć. Nie pasują one do nowego,
co Jezus wniósł w życie ludzi.
Według Pana Jezusa post nie pasuje do nowej sytuacji, pogłębionej religijności, duchowego odrodzenia zainicjowanego przez Jezusa. Nie można tego,
co Jezus przyniósł, reprezentował i zainicjował włożyć w stare formy pobożności. Powiedział o tym Pan Jezus w słowach: „Nikt nie wstawia w starą szatę
łaty z sukna nowego, bo taka łata ściąga cały materiał i rozdarcie staje się gorsze. I nie wlewają wina młodego do starych bukłaków, bo inaczej bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki niszczeją. Ale młode wino wlewa się do nowych
bukłaków, a wtedy zachowuje się jedno i drugie”.
Słowa te jednak nie oznaczają, że Nauczyciel z Galilei odrzucił całkowicie
post, jako relikt przeszłości, bezużyteczny ryt, mogący wypaczyć sens ewangelii. Jezus powiedział przecież: „Nastaną jednak dni, gdy oblubieniec zostanie
im zabrany, a wtedy pościć będą”. W słowach tych znajduje się aluzja do
śmierci Jezusa i Jego odejście na „prawicę Bożą”. Nadejdzie więc czas, że wyznawcy Jezusa Chrystusa będą pościć, ale to nie będzie post podobny do postu
faryzeuszy.
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Pan Jezus mówił o tym wielokrotnie. „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).
W nauczaniu Jezusa post jest rzeczą godną uwagi i polecenia, lecz nie publiczną, ale osobistą. Post posiada wartość tylko wtedy, gdy jego intencją jest
uczczenie Boga i łączy się go z modlitwą. Post może być pewnego rodzaju modlitewnym wołaniem do Boga, które nie może być przez Wszechwidzącego nie
zauważone. Ale 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). Post winien być zwrócony nie na zewnątrz, lecz do wewnątrz. Nie może być praktykowany ze względu na ludzi,
lecz jako modlitwa musi być wyrazem potrzeby serca. Nie może być wyzwaniem rzuconym Bogu, lecz pokornym oczekiwaniem na Boże działanie.

Ze względu na sytuację panującą w świecie, w Środę Popielcową musimy jeszcze
zwrócić naszą uwagę na społeczno-eknomiczny wymiar postu. We współczesnym świecie, nie propaguje się kultury jedzenia, lecz obżerania się. Jedni jedzą
więcej, aniżeli ich organizm potrzebuje, inni codziennie głodują, a wiele dzieci
umiera z głodu. Jest to wynikiem złego podziału dóbr, które człowiek wypracowuje i braku zrozumienia potrzeb bliźniego. Wszędzie są bogacze i „Łazarze”,
leżący u ich drzwi i pragnący pożywić się okruchami z ich stołów. Dlatego codziennie trzeba się zastanawiać nad tym, ile jem i czy bliźni moi mają chleb powszedni.
Obżarstwo było zawsze czymś niepożądanym, grzechem godnym nagany.
Apostoł Paweł pisał, że ludzie obżerający się, nie odziedziczą Królestwa Bożego.
Gdy wkraczamy w okres pasyjny, powinniśmy szczególnie myśleć o tych,
którzy nie poszczą dlatego, bo tego nakazuje tradycja, ale po prostu głodują.
Modląc się: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”, pamiętajmy
o tych, których ręce się wyciągają po chleb darowany, bo własnego często nie
mają. Już prorok czasu poniewolnego pisał w imieniu Boga: „Czy to jest post,
w którym mam upodobanie, dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę,
że się zwiesza swoją głowę jak sitowie, wkłada wór i kładzie się w popiele?
Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Lecz to jest post, w
którym mam upodobanie: że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa
powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo,
że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do
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domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się
nie odwrócisz” (Iz 58,5-7).
Bóg nie potrzebuje naszego postu, lecz potrzebuje go nasz bliźni. Amen.
***
„Jawne są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta,
bałwochwalstwo, …pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią,
Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś Ducha są: miłość, radość,
pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość”. (Ga 5,19-23)
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Grzech i obietnica
„A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg.
I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew
ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce
z drzew ogrodu, tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg:
Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł
wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta
zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu,
i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też
mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski.
A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew
ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: Gdzie jesteś? A on
odpowiedział: Usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem
nagi, dlatego skryłem się. Wtedy rzekł Bóg: Kto ci powiedział, że jesteś nagi?
Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Na to rzekł Adam: Kobieta,
którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Wtedy rzekł
Pan Bóg do kobiety: Dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta: Wąż mnie
zwiódł i jadłam. Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Ponieważ to uczyniłeś, będziesz
przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu
będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego! I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Do kobiety zaś rzekł:
Pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci,
mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie
panował nad tobą. A do Adama rzekł: Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej
i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem mówiąc: Nie wolno ci jeść z niego,
przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie! W mozole żywić się będziesz
z niej po wszystkie dni życia swego! Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się
będziesz zielem polnym. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz
do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz”.
(1 Mż 3,1-19)

W

starożytnym Kościele chrześcijańskim okres pasyjny, zakończony Wielkim
Tygodniem, był czasem przygotowania katechumenów do przyjęcia chrztu. Teksty biblijne czytane w kolejne niedziele wielkiego postu, prowadziły myśli katechumenów i przygotowywały ich na to wydarzenie, które jest początkiem egzystencji człowieka w Chrystusie, a w imię którego dokonywano chrztu. Stawiano
katechumenom przed oczy historię zbawienia, która miała swój początek w
obietnicy Bożej, dotyczącej zbawienia, a koniec mieć będzie w powtórnym przyj-
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ściu Pana, Chrystusa. Klamrą spinającą obietnicę i jej wypełnienie jest właśnie
Chrystus, który jako centrum historii, od założenia świata przeznaczony był, aby
zbawić ludzkość od jej słabości, winy, grzechu i od niewoli zła.
Starotestamentowy tekst biblijny niedzieli Invocavit prowadzi nas – jak się
wielu wydaje – do początku historii człowieka, który zbuntował się przeciwko
Bogu. Jednak nie jest to właściwe odczytanie tzw. historii rajskiej. Biblijne
opowiadanie o nieposłuszeństwie pierwszych ludzi w ogóle nie jest historią.
Traktowanie naszego biblijnego tekstu jako historii, i tego, o czym on mówi,
jako wydarzenia w konkretnym czasie i na konkretnym miejscu, jest nie tylko
błędem, ale przyczyną wielu nieporozumień, źródłem poniżania kobiet i traktowania ich jako źródła zła. W przeszłości powstało wiele i ciągle powstaje
wiele takich teorii, nawet w chrześcijaństwie.
Człowiek zawsze zastanawiał się na tym, dlaczego jest tak, a nie inaczej.
Dlaczego na świecie panuje zło? Dlaczego musi cierpieć i umrzeć? Czy jest
jakaś nadzieja na przezwyciężenie zła?
Starożytni uważali, że wszystko ma swój początek i podąża ku końcowi.
Każde wydarzenie poprzedzone jest jakimś zdarzeniem, które jest przyczyną
wszystkich następnych wydarzeń. Starożytni posługiwali się więc opowiadaniami, które miały wyjaśniać stan rzeczy, tłumaczyć ludzką egzystencję. Dzisiaj takie opowiadania nazywamy etiologiami i jako takie muszą być one traktowane. Jezus – na przykład – przy pomocy podobieństw wyjaśniał tajemnicę
Królestwa Bożego.

Rajskie opowiadanie, mówiące o naszej grzeszności, podejmuje próbę wyjaśnienia naszej sytuacji przed Bogiem i odpowiada na pytanie czym jest grzech.
Autor biblijny nie dbając o szczegóły i o realizm biologiczny, pisze, że wąż
był chytrzejszy ponad wszystkie zwierzęta i rozpoczął dialog z kobietą.
W późniejszych czasach w wężu upatrywano szatana, ale w czasach, w których napisana została historia rajska, a więc w czasach króla Dawida, wąż nie
był pojmowany jako symbol szatana. Jeszcze później mówiono o szatanie jako
o jednym z synów Bożych, a więc jednym z aniołów. Raczej wąż jest tu symbolem pokusy i zła. Ale nie o węża w naszej biblijnym opowiadaniu chodzi, ale
o dialog między wężem a kobietą, pierwszą kobietą, uważaną za matkę całej
ludzkości. Słowa dialogu należy wyizolować od postaci dramatu historii rajskiej, wszak chodzi w nich o sformułowanie odpowiedzi na pytanie: Czym jest
grzech, który krzewi się w życiu każdego człowieka? Wąż powiedział: „Czy
rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam
jeść? […] Na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego,
otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło”.
W rajskim opowiadaniu w obrazowy sposób opisana jest anatomia grzechu.
Grzech ma swój początek w zwątpieniu w Boga i w chęci wywyższania się,
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i dorównania Bogu, a więc w pysze. Starotestamentowy mędrzec pisze, że początkiem upadku jest pycha (Prz 16,18). Autor biblijny w obrazowy sposób
pisze, że pierwsi ludzie doszli do wniosku, że należy zbuntować się przeciwko
Bogu. Nagle dostrzegli w Nim nieprzyjaciela, a w Jego przykazaniach pęta
i więzy. Należy więc je zerwać i to uczynili. Uczyniła to zarówno kobieta, jak
i mężczyzna. Wina rozkłada się proporcjonalnie. Cała wina spada na obu
przedstawicieli rodzaju ludzkiego, co wyrażone zostało przez autora naszego
biblijnego tekstu w słowach, w których Bóg mówi o karze. Kara spotyka mężczyznę i kobietę. Kiedy apostoł Paweł w Liście do Rzymian pisze o grzechu, nie
pisze o winie kobiety, ale w ogóle o winie człowieka, pierwszego człowieka:
„Jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć,
tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli” i nieco dalej:
„Jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego,
o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia,
królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa” (Rz 3,12.17).
Czym więc jest grzech? Grzech jest buntem i ucieczką przed Bogiem, co
z kolei wyrażone jest w słowach mówiących o ukrywaniu się ludzi przed Bogiem. Wyraźnie też widzimy, że grzech jest nie tylko konkretnym złym czynem, ale jest stanem, w który człowiek jest wplątany i tkwi w nim, dopóki nie
zostanie wyzwolony przez Boga w Jezusie Chrystusie. Stan ten nie ma początku w Bogu, ale w człowieku. Dlatego św. Jakub w swoim liście pisze: „Niechaj
nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: Przez Boga jestem kuszony;
Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego ani sam nikogo nie kusi. Lecz
każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą;
potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi
śmierć. Nie błądźcie, umiłowani bracia moi. Wszelki datek dobry i wszelki dar
doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u niego nie ma żadnej odmiany
ani nawet chwilowego zaćmienia” (Jk 1,13-17).
Człowiek owładnięty grzechem, oddala się od Boga, staje się coraz bardziej
obojętny wobec Kościoła, nie szuka kontaktu ze słowem Bożym. Oddalanie się
od Boga nie we wszystkich wypadkach jest spowodowane przekonaniem, że
nie ma Boga, lecz najczęściej jest wynikiem grzechu. Nieporządne, niemoralne,
egoistyczne życie, powoduje rozluźnienie między człowiekiem a Bogiem. I każdy kto oddala się od Boga i Kościoła, powinien przeanalizować swoje życie
i zapytać siebie, czy przypadkiem ten stan oddalenia, nie jest wynikiem jakiegoś grzechu. Może być tak, że wystarczy tylko ten grzech usunąć z życia,
a wtedy z powrotem zawiąże się społeczność z Bogiem.
Grzech jako nieposłuszeństwo musi być ukarany. W Starym Testamencie
w wielu egzystencjalnych przeżyciach jednostki i narodu izraelskiego dostrzegano karę Bożą za popełnione grzechy.
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Czy jest jakaś nadzieja na wyplątanie się z tego stanu? Rajskie opowiadanie na to
pytanie odpowiada. Czytamy w nim słowa: „[…] ustanowię nieprzyjaźń między
tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci
głowę, a ty ukąsisz je w piętę”.
W słowach tych jest zapowiedź zwycięstwa człowieka nad złem. Potomstwo pierwszych ludzi zdepcze głowę złu. „Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz
je w piętę”. Zło zawsze będzie swym jadem zatruwać człowieka. Ostatecznie
jednak zostanie ono przezwyciężone. Czy człowiek tego dokona? Czy potomstwo pierwszych ludzi stoczy zwycięski bój ze złem? Rajskie opowiadanie to
zapowiada, ale wiemy, że grzech oddala człowieka od Boga, a więc zwycięstwo nad złem nie jest możliwe bez pomocy z zewnątrz. Dlatego naród izraelski poprzez wieki otrzymywał obietnice, które mówiły o przyjściu Mesjasza.
On miał zwyciężyć zło i usunąć nieprzyjaźń między człowiekiem a Bogiem.
Mesjaszem tym okazał się nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Radosna ewangelia
o wybawieniu człowieka od jego grzechów, rozpoczyna się od radosnego
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” (Łk 2, 10.11). Chrystus
dokonał naszego zbawienia na krzyżu. On jest dla nas Zbawicielem aż do końca ludzkiej historii.
W naszym boju i walce ze złem pamiętajmy na słowa reformatora Kościoła
ks. Marcina Lutra:
„My złego nie zdołamy zmóc, nam zginąć wnet by trzeba;
Lecz walczy za nas chrobry wódz anielskich hufców z nieba.
Kto On? – pytasz się, Jezus On się zwie, to Chrystus, nasz Pan,
Szatański zburzy plan, innego nie masz Boga” (ŚE 265,2).
Amen.
***
„Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie”. (1 J 3,8)
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Pokój mamy z Bogiem
„Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski,
w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy
się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję; a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany”. (Rz 5,1-5)

Nazwa drugiej niedzieli pasyjnej, Reminiscere, wywodzi się z psalmu 25, z którego wyjęty jest Introit, rozpoczynający nabożeństwo: „Pamiętaj o miłosierdziu
swoim, Panie”. Zgromadzeni w kościele apelujemy do Boga, aby zechciał pamiętać o swoim miłosierdziu. Ale Bóg już dawno temu odpowiedział na wołanie
swojego ludu i prośbę o miłość i łaskę. Bożą odpowiedzią jest Jezus Chrystus,
prawdziwy Bóg i człowiek. Przypomina nam o tym hasło niedzieli: „Bóg daje
dowód swej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami,
Chrystus za nas umarł” (Rz 5,8). Hasło to wiedzie nas dzisiaj na Golgotę, gdzie
Chrystus położył życie swoje dla naszego zbawienia.
Ilekroć przybliżamy się do krzyża naszego Zbawiciela, wstępuje w nas nowy duch, wzmacnia się nasza wiara i nadzieja, bowiem wydarzenie Golgoty
było i jest wielką tajemnicą wiary, Bożym dziełem, które nas przeobraża.
Z krzyża Golgoty wiara czerpie siłę i moc. Bez niego bylibyśmy skłóceni
z Bogiem. Ale Bóg w ukrzyżowanym Chrystusie pojednał nas z sobą, dlatego
pokój mamy z Bogiem.

Słowa apostoła Pawła: „pokój mamy z Bogiem”, które wyrosły na gruncie jego
serca przez poznanie, że nie z prawa, ale przez wiarę jesteśmy usprawiedliwieni,
jest dla nas pociechą w każdej sytuacji, głównie w doświadczeniu, zmaganiu się
z samym sobą i z przeciwnościami, których życie nam nie oszczędza. Wielki Apostoł – jak poznajemy to z jego listów – zmagał się sam z sobą, kiedy została objawiona mu ewangelia, że nie ludzkie wysiłki zmierzające do pojednania z Bogiem,
nie uczynki z prawa, które jako młody uczony w Piśmie starał się spełniać, lecz
przed Bogiem liczy się wiara w Jezusa Chrystusa. Niełatwo było porzucić stare
przekonania i głosić nowe prawdy, diametralnie przeciwne do tych, których nauczył się u stóp swojego nauczyciela, Gamaliela. Kiedy spotkał na swojej drodze
pod Damaszkiem uwielbionego Chrystusa, w nowym świetle zobaczył swoje życie, przede wszystkim krzyż Jezusa z Golgoty i zrozumiał, że nie ma innej drogi,
jak tylko ta, na którą wskazuje Chrystus, droga wiary w Boże dzieło w Jezusie
Chrystusie. Mijały lata, kiedy zdecydował się sformułować i streścić w jednym
krótkim zdaniu treść swojego zwiastowania: „Usprawiedliwieni tedy z wiary,
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pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa”. Najpierw uczynił
to w Liście do Galacjan, a następnie w Liście do Rzymian.
Po wielu wiekach prawda o usprawiedliwieniu z wiary jest żywa, bowiem
niezmienne są Boże postanowienia. Nie wyobrażamy sobie dzisiaj, abyśmy
mogli inaczej wierzyć. I nikomu nie pozwolimy, aby nam tę wiarę zabrał, bo
jest ona wielkim skarbem chrześcijaństwa. Nią pocieszał swoich słuchaczy
wittenberski Reformator. Jego słowami możemy się dzisiaj pocieszać: „Jeśli
wierzę, że Pan Chrystus pokonał moją nędzę, grzech, śmierć i całe zło, to niemożliwym jest, bym wątpił i lękał się, choćby nawet gnębił mnie grzech
i śmierć. Gdyż wtedy wypróbowana wiara mówi: Ciążą ci grzechy, przeraża
cię śmierć, to spojrzyj na Chrystusa! On dla ciebie umarł i zmartwychwstał
i zwyciężył każde nieszczęście. Co więc może ci szkodzić? Czego jeszcze się
lękasz? Także gdy grożą ci inne nieszczęścia – choroba czy bieda – odwróć od
nich swe oczy i myśli i zwróć się ku Chrystusowi, mocno się Go trzymaj,
a znajdziesz umocnienie i pocieszenie. Nie ma takiego zła, które mogłoby cię
spotkać, szkodzić ci i przywieść cię do zwątpienia, jeśli tylko patrzysz na
Chrystusa i wierzysz w Niego. Dlatego tam, gdzie jest wiara, nie może brakować tego owocu i wraz z nim pokoju”.

Łaska

Boża wyprzedza naszą wiarę. Jeśli apostoł Paweł pisze: „Mamy dostęp
przez wiarę do tej łaski, w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej”, to
ma na myśli łaskę, która nam towarzyszy każdego dnia, łaskę wiary i nadziei. Bez
łaski Bożej, a więc Bożej pomocy w Duchu Świętym, nasza wiara nie ma większej
wartości. Jest mdła, niemalże martwa. Nie wnosi ona w nasze życie nic naprawdę
wielkiego i liczącego się przed Bogiem. A przecież bez wiary nie można podobać
się Bogu. Dlatego w wierze zbliżajmy się do Boga, aby z łaski Bożej nasza wiara
wzrastała, jak pisze apostoł Paweł: „z wiary w wiarę”.
Bóg w swojej łaskawości obejmuje nas i prowadzi przez życie. Jeśli obfituje
ono w wiarę, to znaczy, że łaskawy Bóg obdarza nas ciągle na nowo wiarą,
umacnia ją i czyni fundamentem naszego życia. Kiedy wzrastamy w wierze,
wówczas możemy chlubić się nadzieją chwały Bożej, to znaczy, że możemy
przed światem składać świadectwo, że jako dzieci Boże obdarowani zostaniemy chwałą, której wielkości i wspaniałości nawet w najśmielszych marzeniach
nie możemy sobie wyobrazić. Na ten dzień chwały oczekuje całe stworzenie
Boże. Apostoł Paweł pisze bowiem w Liście do Rzymian: „Stworzenie z tęsknotą
oczekuje objawienia synów Bożych, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, 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. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek
Ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego.
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W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy; a nadzieja, którą się ogląda, nie jest
nadzieją” (Rz 8,19-24).

Spojrzenie kierujemy ku przyszłości, w której obiecana jest nam chwała, ale apostoł Paweł nakazuje nam patrzeć także na teraźniejszość. Pisze, że „chlubimy się
też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję; a nadzieja nie zawodzi”. Codzienne rozliczne
utrapienia i niedogodności życia, które nas spotykają, nie są bez znaczenia w naszym życiu. Są one dla nas nieznośnym ciężarem, ale spotykają nas, aby przez nie
została wypróbowana nasza wiara.
Autor 1. listu św. Piotra pisze, że spotykają nas cierpienia duchowe i cielesne, „aby 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 1,7). Apostoł Paweł zaś pociesza nas i pisze: „Albowiem sądzę,
że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić” (Rz 8,18). W okresie pasyjnym musimy szczególnie
o tym pamiętać, wszak życie nasze jest kroczeniem za cierpiącym Chrystusem.
Warto więc jeszcze raz wysłuchać kazania naszego reformatora: „I tak, na
wzór twojego Pana Chrystusa, z powodu prawdy, jesteś krzyżowany i musisz
znosić wielkie pohańbienie, wystawiać na niebezpieczeństwa ciało, życie, majętność i przyjaciół i wszystko, aż one wygnają cię od niego z tego życia do
życia wiecznego. A w tym wszystkim musisz być wesołym, znosić to z chęcią
i uznawać za dobre, zachowywać z nimi pokój…”.
To wszystko, co znosimy, co jest dla nas ciężarem, przede wszystkim, co dla
wiary znosimy w świecie, który nie jest do niej przychylnie usposobiony, nie
świadczy, że Bóg o nas nie pamięta, że odwraca od nas swoje oblicze, że pozostawia nas samych sobie. Łaska Boża jest niezmienna, a miłość Boża, jak zapewnia nas dzisiaj apostoł Paweł, „rozlana jest w sercach naszych przez Ducha
Świętego, który nam jest dany”.
Co znaczą te słowa?
One znaczą, że Bóg każdego obdarza swą miłością. Wszystkich obejmuje
swym ramieniem i jako prawdziwy Ojciec, przygarnia nas do siebie, chroni,
prowadzi i napełnia pewnością, że wiara nasza nie jest daremna i że zbliżamy
się do chwały, która jest przygotowana dla dzieci Bożych. Znaczą też te słowa,
że tą miłością Bożą, która jest rozlana w sercach naszych, winniśmy obejmować naszych bliźnich, pokrzepiać ich w wierze i wskazywać na przyszłość
i wspaniałość życia z Bogiem. Droga ku niej prowadzi przez Chrystusa, Jego
krzyż i pusty grób. Przez doświadczenia ku chwale.
„Z miłości jest, co czyni Bóg!
Mnie nigdy nie zawiedzie.
Nie wskaże mi omylnych dróg.
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Zaradzi wszelkiej biedzie.
Jest Bogiem mym, mam ufność w Nim,
Od zguby mnie ochroni,
Bo w Jego jestem dłoni.
Z miłości jest, co czyni Bóg!
Już na tym poprzestanę.
Chociażby wśród ciernistych dróg
Łzą oczy były zlane.
Wśród srogich burz mnie Ojciec już
W ramionach trzyma Swoich,
Tym dusza ma się koi” (ŚE 712,2.5).
Amen.
***
„Bóg daje dowód swej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze
grzesznikami, Chrystus za nas umarł”. (Rz 5,8)
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Zaprzeć się samego siebie
„Kiedy szli drogą, powiedział ktoś do niego: Pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. A Jezus powiedział mu: Lisy mają nory, a ptaki niebieskie gniazda, lecz
Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by mógł odpocząć. Do innego zaś powiedział: Pójdź za mną! A ten odpowiedział: Pozwól mi odejść, aby najpierw pogrzebać mojego ojca. Temu zaś powiedział: Niech umarli grzebią swoich umarłych, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. Powiedział też inny: Pójdę za tobą, Panie,
lecz pozwól mi najpierw pożegnać się ze swoimi domownikami. Do niego zaś
powiedział Jezus: Nikt, kto rękę przyłoży do pługa, a ogląda się za siebie, nie
nadaje się do Królestwa Bożego”. (Łk 9,57-62)

W okresie pasyjnym niektóre słowa Jezusa tchną jakąś szczególną mocą. Do nich
należą te, które mówią o cierpieniu i śmierci Jezusa, ale także i te, które są wezwaniem do naśladowania naszego Pana. „Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną”. Dlaczego tak się
dzieje? Słowa o cierpieniu Chrystusa i naśladowaniu Go, jak żadne inne, określają
naszą chrześcijańską egzystencję jako drogę za Ukrzyżowanym. W okresie pasyjnym też żywiej biją nasze serca dla Jezusa, który swoje życie poświęcił dla naszego zbawienia.
Nasze życie, jako wyznawców Chrystusa, jest kroczeniem za naszym Panem, naśladowaniem Go, upodobnianiem się do Niego, przeobrażaniem na
kształt Jego obrazu.
Powyżej zacytowane słowa, stale nakazują nam o tym myśleć, a szczególnie
dziś, bowiem ewangelia niedzieli zwanej Oculi mówi o trzech różnych sytuacjach, które niekoniecznie musiały mieć miejsce w tym samym czasie, jedna
po drugiej, ale łączy je myśl o powołaniu i naśladowaniu. Powołania, o których
mówi ewangelia, głównie słowa Jezusa wypowiedziane w związku z nimi,
doskonale odpowiadają na pytanie: Co to znaczy iść za Jezusem i zaprzeć się
samego siebie?

Uczniami Jezusa nie zostawali tylko ci, do których Pan Jezus – jak np. do celnika
Mateusza – powiedział: „Pójdź za mną!”. Pod wpływem zwiastowania Jezusa,
Jego radosnej wieści o zbliżającym się Królestwie Bożym, czasem także pod
wpływem osobistego uroku Jezusa, wielu zdecydowało się pójść za Nim. Nie
oznacza to, że na podstawie własnej decyzji ktoś zostawał uczniem Jezusa. Naszą
decyzję zawsze wyprzedza Boże działanie i Boży wybór. Dlatego Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie wy mnie wybraliście, ale to Ja was wybrałem
i przeznaczyłem do tego, abyście szli i przynosili owoc, a owoc wasz był trwały
i aby Ojciec dał wam to, o cokolwiek byście Go prosili w moim imieniu” (J 15,16).
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Ewangelista Łukasz pisze, że ktoś przyszedł do Jezusa i wyraził gotowość
pójścia za Jezusem. Nie mamy podstaw do wątpienia w szczerość tej decyzji.
Lecz czy była ona przemyślana i dojrzała? Pan to wiedział i dlatego poddał
próbie owego człowieka. Powiedział więc: „Lisy mają nory, a ptaki niebieskie
gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by mógł odpocząć”.
Ewangelista nie pisze, czy ten człowiek, który wyraził gotowość pójścia za
Jezusem, pozostał przy Jezusie, czy też odszedł. Nie jest to istotne. Historia ta
została zapisana pod wpływem Ducha Świętego dla naszego pouczenia.
Kiedy Pan Jezus powiedział: „Lisy mają nory, a ptaki niebieskie gniazda,
lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by mógł odpocząć”, to pragnął powiedzieć owemu człowiekowi, który przyszedł do Niego, że decyzja pójścia za
Jezusem jest wyrzeczeniem się swojego domu, środowiska, w którym się żyje.
Nie oznacza to, że zawsze tak być musi. Ale tak może się zdarzyć.
Iluż to chrześcijan, wyznawców Jezusa, stało się bezdomnymi i tułaczami,
aby wytrwać przy swoim Panu! Tak było w czasach rzymskich prześladowań
i kontrreformacji. Także obecnie w wielu miejscach chrześcijanie są prześladowani. Jeśli Pan uzna to za stosowne, to może i od nas zażądać, abyśmy się
stali jak On, bezdomnymi i tułaczami. Czy będziemy umieli wtedy bez żalu w
sercu zaśpiewać: „Niech biorą co chcą, ich zyski liche są, królestwo nam zostanie”? (ŚE 265,4)
Kto dla Pana Jezusa ponosi ofiarę ze swojego życia i mienia, zyskuje skarb
największy, który ani przez czas, ani przez szkodniki nie może być zniszczony.
Pan Jezus powiedział: „Skarby gromadźcie sobie w niebie, bowiem tam ani
mól ani rdza nie niszczą, a złodzieje nie włamują się i nie kradną” (Mt 6, 20).

Ewangelia mówi nam jeszcze o dwóch innych wydarzeniach, które mają związek
z powołaniem na ucznia Jezusa. W słowach Jezusa wypowiedzianych przy tej
okazji znajdujemy dalszą odpowiedź na pytanie: Co to znaczy pójść za Jezusem
i naśladować Go? Nie jest w nich jednak mowa o rzeczach nabytych, materialnych, lecz o stosunku do bliźnich, rodziny.
Ewangelista pisze, że Jezus powiedział do kogoś: „Pójdź za mną!”. Odpowiedzią na to wezwanie Pana były słowa: „Pozwól mi odejść, aby najpierw
pogrzebać mojego ojca”. Słowa Jezusa: „Pójdź za mną!”– to formalne powołanie na ucznia. Odpowiedź zaś: „Pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca
mego” nie jest odmową. Powołany wyraził chęć pójścia za Jezusem, jednak
wypowiedział on też swoje „ale”.
Przyszedł do Jezusa również ktoś i powiedział: „Pójdę za tobą, Panie, lecz
pozwól mi najpierw pożegnać się ze swoimi domownikami”. I ten człowiek
wyraził chęć pójścia za Jezusem, lecz i on wypowiedział swoje „ale”.
Charakterystyczne są odpowiedzi Jezusa. Do tego, który chciał najpierw
pochować swojego ojca, Jezus rzekł: „Niech umarli grzebią swoich umarłych,
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lecz ty idź i głoś Królestwo Boże”. Do tego zaś, który najpierw chciał pożegnać
się z rodziną, Pan powiedział: „Nikt, kto rękę przyłoży do pługa, a ogląda się
za siebie, nie nadaje się do Królestwa Bożego”. Te piękne słowa Jezusa w formie aforyzmów, zawierają bardzo głęboką myśl. Kto chce wkroczyć na drogę
naśladowania Chrystusa, musi być gotowym na najwyższe poświęcenia i wyrzeczenia. Kiedy Chrystus powołuje, ten, który słyszy Jego słowo: „Pójdź za
mną!”, musi być gotowym na zerwanie wszystkich więzów, nawet rodzinnych. Idąc z Jezusem przez życie, nikt też nie może żałować tego, co opuścił
i poświęcił dla Chrystusa. „Nikt, kto rękę przyłoży do pługa, a ogląda się za
siebie, nie nadaje się do Królestwa Bożego”. To są niecodzienne wymagania
i wyrzeczenia. W świetle Starego Testamentu Jezus żądał czegoś, czego Stary
Testament nie wymagał od Żydów.
Stary Testament mówi o prawie człowieka do własności. Piętnowane było
wyrzekanie się dziedzictwa. Obowiązkiem syna było pogrzebanie własnego
ojca. W świetle Dekalogu rodzina była niezbywalną wartością. A jednak Pan
Jezus nakazał opuścić wszystko i zerwać z rodziną dla Królestwa Bożego. Są to
radykalne wezwania. Chrystus miał prawo stawiać takie żądania, był bowiem
Synem Bożym.
Radykalność określa wielkość i świętość chrześcijańskiego powołania.
Czy mamy więc wszystko opuścić? Czy mamy być bezdomnymi pielgrzymami, którzy nic nie posiadają – ani domu, ani rodziny? Czy mamy być jak
ptaki, które nie sieją ani nie zbierają plonów? Czy mamy być przysłowiowymi
obibokami?
Ojciec Kościoła, Augustyn, radzi: „Korzystaj ze świata, ale nie dozwól, aby
cię świat opanował. Wstąpiwszy na niego, idziesz drogą; przybyłeś, aby ją
opuścić, a nie pozostawać na niej; idziesz drogą, a to życie jest gospodą. Korzystaj z pieniądza, jak podróżny w gospodzie ze stołu korzysta, używa kielicha, dzbana, pościeli, aby to opuścić”.
„Duszo, drogo odkupiona,
Bądźże Panu poświęcona!
Wielbij wieczną miłość Jego,
Grzech gładzący świata tego.
Przybij swe do krzyża złości,
Odtąd żyj w świątobliwości” (ŚE 161,6).
Amen.
***
„Do kogokolwiek cię poślę, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co ci rozkażę. Nie bój się ich, bo Ja jestem z tobą, aby cię ratować!”. (Jr 1,5-8)
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Radujcie się z Jeruzalemem!
„Radujcie się z Jeruzalemem i cieszcie się z nim wszyscy, którzy je miłujecie!
Wykrzykujcie radośnie z nim wszyscy, którzy jesteście po nim w żałobie, abyście ssali do syta pierś jego pociechy, abyście napili się i pokrzepili potęgą jego
chwały. Tak bowiem mówi Pan: Oto Ja skieruję do niego dobrobyt jak rzekę
i bogactwo narodów jak wezbrany strumień. Wtedy ich niemowlęta będą noszone na ramionach i pieszczone na kolanach. Jak matka pociesza syna, tak ja
będę was pocieszał, i w Jeruzalemie doznacie pociechy. Gdy to zobaczycie, rozraduje się wasze serce i jak świeża trawa zakwitną wasze kości: objawi się ręka
Pana jego sługom, a jego zawziętość jego nieprzyjaciołom”. (Iz 66,10-14)

Spośród

niedziel pasyjnych, w czasie których spoglądamy na Jerozolimię,
a właściwie na wzgórze poza jej murami, na Golgotę, wyróżnia się jedna, czwarta
z kolei, zwana Laetare. Słowo to znaczy ‘radujcie się’ i tym słowem rozpoczyna się
introit 4. niedzieli pasyjnej: „Radujcie się z Jeruzalemem wszyscy, którzy go miłujecie!” Tak też rozpoczyna się tekst biblijny z Księgi Izajasza, który ma być źródłem
naszych myśli, pociechy i nadziei.

Słowa: „Radujcie się z Jeruzalemem i cieszcie się z nim wszyscy, którzy je miłujecie!”, przenoszą nas do pierwszych lat po powrocie narodu izraelskiego z babilońskiej niewoli do ojczystej ziemi. Co zastali powracający niewolnicy z nad Tygrysu
i Eufratu? Oczy ich zobaczyły ojczystą ziemię w opłakanym stanie – pola porośnięte cierniami, zaniedbane winnice, zburzone domy, przede wszystkim zburzoną Jerozolimę, w której dzikie zwierzęta zrobiły sobie legowiska. Na taki widok
serce krwawiło, polały się łzy żałoby. Wyczytać to możemy ze słów proroka. Ale
prorok mówi „nie”, tak być nie powinno. Chociaż ukochane miasto leżało w gruzach, powracający niewolnicy powinni się cieszyć z powrotu i radować miastem,
które kiedyś było bardzo bliskie sercu każdego Izraelity. To przecież było miasto
wielkiego króla Dawida, który otrzymał Boże obietnice, że tron i panowanie jego
rodu będzie wieczne. Wśród płaczu i słów narzekania, rozległo się słowo proroka:
„Radujcie się z Jeruzalemem i cieszcie się z nim wszyscy, którzy je miłujecie! Wykrzykujcie radośnie z nim wszyscy, którzy jesteście po nim w żałobie, abyście ssali
do syta pierś jego pociechy, abyście napili się i pokrzepili potęgą jego chwały”. Ale
jakiej potęgi i jakiej chwały? Czy gruzy mogą świadczyć o chwale?
Otóż mogą. Czy wygnańcy, którzy powrócili z Babilonii, zapomnieli co Bóg
powiedział do Abrahama, że jego potomstwo będzie liczne jak gwiazdy na
niebie, a ziemię, do której Bóg poprowadził Abrahama, da jego potomkom?
Czy zapomnieli, co Bóg obiecał swojemu słudze Dawidowi? Chociaż wszystko
wygląda źle, a sytuacja repatriantów wydaje się być beznadziejna, to mimo
tego, powinni się oni radować: „Radujcie się z Jeruzalemem i cieszcie się z nim
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wszyscy, którzy je miłujecie! Wykrzykujcie radośnie z nim wszyscy, którzy
jesteście po nim w żałobie”. Jerozolima to przecież miasto JAHWE, Boga izraelskiego. Tu przed zburzeniem znajdowała się arka przymierza i tu powróci
chwała JAHWE, gdy odbudowane zostaną mury świątyni. Wtedy znowu Jerozolima z dnia na dzień będzie stawała się piękniejsza i zaroi się licznymi ludami, które podziwiać będą jej piękno i mądrość jej mieszkańców.
Sytuacja izraelskich repatriantów pod wieloma względami przypomina sytuację uczniów Pana Jezusa po Wielkim Piątku. Krzyż, na którym umarł ich Nauczyciel był znakiem, że wszelka ich nadzieja związana z Nauczycielem się
rozwiała, marzenie o Królestwie Bożym upadło. O tym mówili dwaj uczniowie,
idący do Emaus: „Myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela” (Łk 24,21).
A przecież krzyż, na którym umarł Jezus, nie był zniweczeniem nadziei odkupienia. On niczego nie kończył, z wyjątkiem ziemskiego życia Syna Bożego, a raczej był początkiem czegoś nowego, wielkiego, odkupienia wszystkich dzieci
Bożych. Po latach apostoł Paweł napisze: „Gdy nadeszło wypełnienie czasu,
zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby
wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych,
wołającego: Abba, Ojcze! Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli
synem, to i dziedzicem przez Boga” (Ga 4,4-7). W oczach ludzkich klęska krzyża, zjawiła się jako triumf i znak mocy i chwały Bożej. Podobnie napisał św.
Piotr: „Nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni
z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą
krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był On
na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero
w czasach ostatnich ze względu na was, którzy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wzbudził z umarłych i dał mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja
są w Bogu” (1 P 1, 18-21). Bóg nie zawodzi. Boże obietnice się spełniają.
Tak dzieje się również w życiu niejednego z nas. Czasem życie nasze – wydaje się nam – rozsypuje się i nie ma dla nas nadziei. A po pewnym czasie klęska okazuje się zwycięstwem, smutek zamienia się w radość, niepokój w pokój,
bo Bóg zło przemienił w dobro, rozpędził ciemne chmury, za którymi zaświeciło słońce nadziei.

Powróćmy do słów proroka końca niewoli babilońskiej. Prorok nie tylko nakazuje
się radować z powrotu do ziemi ojców, ale przede wszystkim nakazuje nie upadać na duchu, lecz mieć nadzieję na lepsze dni. Trzeba zabrać się do odbudowy
świątyni, aby znowu Bóg był blisko swojego ludu, a lud o zbolałych sercach blisko
swojego Boga, Wybawiciela i Pasterza.
Jerozolima dla powracających wygnańców ma być fundamentem nadziei
i wiary na lepsze jutro. Prorok mówi o tym w dość tajemniczo brzmiących sło-
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wach: „Wykrzykujcie radośnie z nim wszyscy, którzy jesteście po nim w żałobie, abyście ssali do syta pierś jego pociechy, abyście napili się i pokrzepili potęgą jego chwały”.
Prorok przyrównuje Jerozolimę do kobiety karmiącej piersią swoje dzieci.
Więcej, do matki, która nigdy nie zapomina swoich dzieci. A więc to Jerozolima będzie źródłem przyszłej chwały i mocy, źródłem wszelkiej pociechy, mądrości i prawa, a właściwie tym będzie Bóg, bo JAHWE jest Bogiem Jerozolimy,
czyli Bogiem matki i jej dzieci. Ci, którzy powrócili, powinni pamiętać, że Bóg
nie zapomina swoich słów i obietnic, ale je realizuje, chociaż czasem w niezrozumiały dla człowieka sposób. Każde słowo, które wychodzi z ust Bożych nie
wraca, dopóki nie spełni tego, na co zostało posłane. Prorok w imieniu Boga
wołał: „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). Bóg nie zawodzi. Bóg spełnia swoje obietnice.
I tu znowu przypomina się nam sytuacja uczniów po Wielkim Piątku. Pan
Jezus zanim został ukrzyżowany, powiedział: „Syn Człowieczy nie przyszedł,
aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu” (Mt 20,
28). I wiele jeszcze innych podobnych słów. Dlaczego więc uczniowie zwątpili,
dlaczego dwóch z nich na drodze do Emaus wyznało ze smutkiem: „Myśmy
się spodziewali, że On odkupi Izraela”?
Dlaczego w naszych sercach rodzi się czasem zwątpienie i niepewność?
Bóg w Jezusie zrealizował swoją obietnicę zbawienia. „Tak Bóg umiłował
świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (J 3,16).
Dlaczego w nas jest tak mało wiary i zaufania?
Pan Jezus powiedział po oczyszczeniu świątyni, mając na myśli świątynię
swojego ciała: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni ją odbuduję” (J 2, 19).
Czy te słowa nie spełniły się na trzeci dzień po Wielkim Piątku? Chrystus jest
naszą świątynią. W Nim zamieszkał Bóg. Chrystus jest dla nas Jerozolimą, jeśli
w Chrystusie prawdziwie i na trwale zamieszkamy. Przecież apostoł Paweł
napisał: „Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare
przeminęło, oto wszystko stało się nowe” (2 Kor 7,17).
Taką wiarę Duch Święty na naszej duchowej drodze do Jerozolimy, pod
krzyż Chrystusa, pragnie zaszczepić w naszych sercach. Otwórzmy dla Niego
nasze serca! Amen.
***
„Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje; lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje”. (J 12,24)
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Wyjdźmy do Niego poza obóz
„Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy
więc do niego poza obóz, znosząc pohańbienie jego. Albowiem nie mamy tu
miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy”. (Hbr 13,12-14)

Słowo to nakazuje nam pość z Jezusem na Golgotę, stanąć pod krzyżem naszego
Pana i zastanowić się, jakie jest jego przesłanie i co wnosi w nasze życie. Jest to też
wezwanie, abyśmy zawsze byli gotowi przyjąć na siebie krzyż z powodu wiary w
Chrystusa – „Wyjdźmy do niego poza obóz, znosząc pohańbienie jego”.
Czy Jezus w czasie swojej publicznej działalności był świadomy, że spotka Go
gwałtowna śmierć?
Jest w Ewangelii św. Mateusza przypowieść o rolnikach, którzy zbuntowali
się przeciwko swojemu panu i nie chcieli zapłacić wyznaczonej kwoty za
dzierżawę winnicy. Zelżyli sługi, które właściciel winnicy wysłał do rolników
po odbiór pieniędzy. W końcu pan postanowił wysłać swojego syna. Pomyślał
sobie: „Uszanują mojego syna”. Tak się jednak nie stało. Pan Jezus powiedział
w przypowieści, że kiedy wieśniacy ujrzeli syna właściciela winnicy, „mówili
między sobą: To jest dziedzic; zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo.
I pojmali go, wyrzucili poza winnicę i zabili” (Mt 23,33-41). Nie ulega wątpliwości, że w tle tej przypowieści znajduje się przekonanie Jezusa, że spotka go
gwałtowna śmierć.
Pewnego razu faryzeusze i uczeni w Piśmie, powiedzieli do Jezusa: „Nauczycielu, chcemy widzieć od ciebie znak”. Odpowiedź Jezusa była zagadkowa, ale nam wiele mówiąca: „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” (Mt 12,38-40). Jezus los proroka Jonasza
uznał za zapowiedź swojej śmieci.
Przede wszystkim Pan Jezus niedaleko Cezarei Filipowej, po wyznaniu
apostoła Piotra powiedział: „Że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od
starszych arcykapłanów i uczonych w Piśmie, że musi być zabity i trzeciego
dnia wzbudzony z martwych” (Mt 16,21).
Możemy odpowiedzieć na pytanie o świadomość Jezusa, że spotka Go
gwałtowana śmierć. Odpowiedź jest twierdząca. Ale nikt z tych, którzy pragnęli Jego śmierci, a nawet Jego uczniowie, nie wiedzieli, że śmierć Jezusa będzie ofiarą złożoną za grzechy świata. Wprawdzie na początku drogi Pana
Jezusa, Jan Chrzciciel, wskazując na Jezusa, powiedział : „Oto Baranek Boży,
który gładzi grzech świata” (J 1,29), to jednak, kiedy Jezus powiedział uczniom
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o swojej śmierci, która miała Go spotkać w Jerozolimie, Piotr powiedział: „Panie! Nie przyjdzie to na ciebie” (Mt 16,22).
Wydarzenia często są nieczytelne. Nie znamy ich sensu i przesłania, głównie tych, które należą do historii zbawienia. Sens dzieł Bożych poznajemy
dzięki słowu Bożemu, Bożemu objawieniu, bez którego niepojęte są wyroki
Boże i nieznane są nam Boże postanowienia. Światłem, które pada na mroczną
historię Golgoty, są słowa autora Listu do Hebrajczyków: „Jezus, aby uświęcić
lud własną krwią, cierpiał poza bramą”. Bez zwiastowania ukrzyżowanego
Chrystusa i kazania o krzyżu, nic byśmy nie wiedzieli nie tylko o wydarzeniach Wielkiego Piątku, ale przede wszystkim nie wiedzielibyśmy, że na krzyżu Golgoty przelana została krew Syna Bożego, aby przez nią i w niej uświęcone zostało nasze życie.

Czy zgromadzony pod domem Piłata lud, domagający się ukrzyżowania Jezusa,
wiedział, czego żąda? Żądał śmierci Jezusa. Ale czy wiedział, że śmierć Jezusa jest
dla nich ratunkiem?
Bywa tak, że coś czynimy, czegoś pragniemy, ale nie wiemy, jaką treścią
napełni to Bóg. Ostatecznie to Bóg nadaje sens naszemu życiu i działaniu. Pożałowania godni są ci, którzy sądzą, że są panami swojego życia, że wolno im
wszystko i że wszystko mogą, że mogą kłamać, kraść, zdradzać, składać fałszywe zeznania itp. Takie życie prowadzi nad przepaść, na dnie której jest
wieczne potępienie. Kazanie o krzyżu, które dla Greków było głupstwem,
a dla Żydów zgorszeniem, Bóg uczynił źródłem zbawiennej mocy, bowiem –
jak pisze św. Paweł – „Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie” (1 Kor 1,25). Kazanie o krzyżu ma moc przemiany
starego życia grzesznika, w nowe, bez obłudy, fałszu i nienawiści, w życie
służbie dla bliźniego.
Krew Chrystusa, która płynęła z Jego ran, krople krwi, które spadały do
przeklętej ziemi, jaką była Golgota, miejsce straceń wielu ludzi, przelana została, aby oczyścić nas z grzechów i uświęcić nasze życie. Krew zwierząt ofiarnych w czasach Starego Testamentu, przelewana była na uświęconej ziemi, bo
na terenie jerozolimskiej świątyni. Ale jej moc nie dorównywała mocy i świętości krwi Syna Bożego. I nieważne było gdzie została ona przelana, bo nie miejsce jej przelania, lecz ona sama miała moc sprawczą – uświęcenie grzeszników.
Autor Listu do Hebrajczyków napisał o Chrystusie: „Wszedł raz na zawsze do
świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy
wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy
przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż
bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy
mogli służyć Bogu żywemu. I dlatego jest On pośrednikiem nowego przymie-
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rza, ażby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane
dziedzictwo wieczne” (Hbr 9,12-15).
W tych słowach powiedziane jest, jakie znaczenie ma krew ukrzyżowanego
Jezusa Chrystusa, przelana dla naszego uświęcenia. Uświęcić, to znaczy oczyścić z grzechów i przysposobić do służby Bogu. Podobnie nakazuje nam spojrzeć na krzyż Chrystusa i na nasze uświęcenie apostoł Paweł, kiedy pisze:
„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). A więc nasze uświęcenie jest w krwi Chrystusa, przelanej na
Golgocie i prowadzi do służby Bogu i bliźniemu. Jak więc Chrystus nam usłużył, tak mamy służyć naszym bliźnim.

Służba Bogu nie ogranicza się jedynie do służenia bliźnim. Chrześcijaństwo
nie jest zwykłym humanitaryzmem. Jest znacznie czymś więcej. O tym mówił
Pan Jezus do swoich uczniów niedaleko Cezarei Filipowej, kiedy powiedział:
„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” (Mt 16,24.25). Słowa autora
Listu do Hebrajczyków: „Wyjdźmy więc do niego poza obóz, znosząc pohańbienie jego”, nic innego nie znaczą.
Wyjść za obóz (za bramy miasta), do Niego, cierpiącego i wzgardzonego
Chrystusa, znaczy z Nim znosić pohańbienie. Wzgardzony, pohańbiony, sponiewierany i wyśmiany Chrystus na Golgocie, dzisiaj wyśmiewany jest w Jego
uczennicach i uczniach. Różni ludzie drwią z Chrystusa, wyśmiewają się
z ludzi wierzących i depczą ich godność. I bierze się takich ludzi w obronę, bo
rzekomo w demokracji wszystko wolno. Po pierwsze – nie wszystko wolno,
a po drugie – demokracja, to poszanowanie godności, wiary i przekonań drugiego człowieka. W demokracji wolność jednego człowieka kończy się tam,
gdzie narażona jest wolność i godność drugiego człowieka.
Jako ludzie wierzący nie możemy się spodziewać niczego innego. 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). Ale też powinniśmy pamiętać, że żadne drwiny i prześladowanie nie może złamać naszej wiary. Ostrzeżeniem powinien być dla nas Piotr, który przed prześladowaniem zaparł się swojego Pana i Nauczyciela na dziedzińcu domu najwyż-

109

5. NIEDZIELA PASYJNA – JUDICA

szego kapłana, Kajfasza, że zna Jezusa. Zawsze przed oczyma naszymi powinny być słowa naszego Zbawiciela: „Powiadam wam: Każdy, kto mnie wyzna
przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. Kto zaś
zaprze się mnie przed ludźmi, tego i Ja się zaprę przed aniołami Bożymi” (Łk 12,
8.9) oraz „Kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzołożnym
i grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie
w chwale Ojca swego z aniołami świętymi” (Mk 8, 38).
W okresie pasyjnym patrzymy na Ukrzyżowanego. W okresie tym powinniśmy uczyć się niezłomności na naszej drodze wiary, która jest drogą – jak uczy
autor Listu do Hebrajczyków – do odpocznienia Bożego, bowiem „nie mamy tu
miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy”.
„Choć, Panie, dajesz kielich mi goryczy
I chcesz, bym kornie wypił go do dna,
To jednak dusza ma na Ciebie liczy,
Że Twoja miłość nam ratunek da.
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 100,3)
Amen.
***
„Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu”. (Mt 20,28)
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Wszystko Tobie dziś oddaję
„A gdy On był w Betanii, w domu Szymona trędowatego i siedział przy stole,
przyszła niewiasta, mająca alabastrowy słoik czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego; stłukła alabastrowy słoik i wylała olejek na głowę jego. A niektórzy mówili z oburzeniem między sobą: Na cóż ta strata olejku? Przecież
można było ten olejek sprzedać drożej niż za trzysta denarów i rozdać ubogim.
I szemrali przeciwko niej. Ale Jezus rzekł: Zostawcie ją; czemu jej przykrość wyrządzacie? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Albowiem ubogich
zawsze macie pośród siebie i gdy zechcecie, możecie im dobrze czynić, mnie zaś
nie zawsze mieć będziecie. Ona, co mogła, to uczyniła; uprzedziła namaszczenie
ciała mego na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam: Gdziekolwiek na całym
świecie będzie zwiastowana ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym,
co ona uczyniła”. (Mk 14,3-9)

W okresie pasyjnym cieniem kładzie się na serca wierzących krzyż naszego Pana
Jezusa Chrystusa. Zbliżając się do Wielkiego Piątku mocniej i głębiej przeżywamy
tragedię Golgoty. Nasze przeżycia pod krzyżem Chrystusa są zróżnicowane, bowiem każdy z nas jakby innymi oczami spogląda na krzyż Golgoty, inaczej miłuje
swojego Pana oraz w odmienny sposób okazuje miłość swojemu Zbawicielowi.
Groźba śmierci od pewnego czasu towarzyszyła Jezusowi. Jakby wyrok
śmierci był odkładany na czas nieco późniejszy. Atmosfera napięcia wzrastała.
Oddychali nią uczniowie, utrudniała ona normalne życie, bowiem bólem przeszywała serca i chwytała za gardło.
Na słowa Pana Jezusa o zbliżającej się Jego śmierci, uczniowie różnie reagowali. Jednych napełniały trwogą. Innym – jak na przykład apostołowi Piotrowi – śmierć Pana wydawała się być czymś niedorzecznym. Ponad tymi
wszystkimi uczuciami i myślami o śmierci Jezusa była Maria, siostra Marty
i Łazarza z Betanii, bowiem ona – jak o tym pisze ewangelista Jan (J 12, 1-8) –
była ową kobietą z dzisiejszej ewangelii, która namaściła głowę Jezusa. Niezależnie od tego, co odczuwało jej serce w obliczu śmierci Jezusa, chciała okazać
miłość Jezusowi, namaszczając Jego głowę i zgodnie ze zwyczajem żydowskim
przygotować Go na śmierć.
Może ktoś powiedzieć, że zwracając na to uwagę, stawiamy osobę Marii – chociaż ewangelista Marek nie wymienia jej imienia – w centrum naszego pasyjnego
kazania. Miejsce to przecież należy się wyłącznie Jezusowi. Pozwólmy jednak na
pewne ustępstwa wobec Marii. Upoważnia nas do tego nasz Zbawiciel, który
powiedział: „Zaprawdę powiadam wam: Gdziekolwiek na całym świecie będzie
zwiastowana ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła”. Nie przekraczajmy jednak ram nakreślonych przez naszego Zbawiciela. Stojąc
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w obliczu Jezusowego krzyża, chcemy jedynie mówić o geście miłości i poświęcenia Marii. I przekonamy się, że inaczej nie wolno nam go odczytywać.
Ewangelista Marek pisze, że Maria przyniosła z sobą do domu Szymona,
zwanego trędowatym alabastrowy słoik kosztownego olejku nardowego, stłukła go, a jego zawartość wylała na głowę Pana Jezusa. Świadkowie wydarzenia
ocenili wartość olejku na trzysta denarów, czyli roczny dochód wykwalifikowanego robotnika. Zapewne Maria nie miała w swoim domu nic kosztowniejszego. To, co miała, postanowiła ofiarować Jezusowi i wraz z tym darem ofiarować Mu swoje wierzące serce.
Czy nie wystarczy jedynie deklaracja, że miłujemy naszego Pana? Przecież
wiemy, że o pobożności i wierze nie decydują zewnętrzne gesty, lecz uczucia,
bicie serca dla Chrystusa. Zadziwiające, że Jezus, który niegdyś powiedział:
„Miłosierdzia chcę, a nie ofiary” (Mt 12,7), na zarzuty, że lepszą rzeczą byłoby
sprzedanie olejku, a uzyskane pieniądze rozdanie ubogim, wziął w obronę
Marię, mówiąc: „Zostawcie ją; czemu jej przykrość wyrządzacie? Wszak dobry
uczynek spełniła względem mnie”. Jeśli przypomnimy sobie jeszcze słowa
naszego Pana: „Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu
z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” (Mt 25,40) oraz „Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście” (Mt 25,45), to nasze zdziwienie jeszcze bardziej
się zwielokrotni. Czyżby Jezus w obliczu swojej śmierci zmienił zdanie na temat miłości do bliźniego?
Bynajmniej. Jezus do ostatniej chwili swojego ziemskiego życia był sługą
człowieka, głównie tych, którzy potrzebowali Jego pomocy. Zawsze nakazywał dobrze czynić, czego wyrazem są też słowa Jezusa z naszej dzisiejszej
ewangelii: „Ubogich zawsze macie pośród siebie i gdy zechcecie, możecie im
dobrze czynić, mnie zaś nie zawsze mieć będziecie”. Dlaczego więc nie poparł
zdania uczniów, którego wyrazicielem w domu Szymona trędowatego był
Judasz? Dlaczego wziął w obronę Marię, siostrę Łazarza?
Można wskazać przynajmniej na cztery przyczyny.
Po pierwsze – Pan Jezus nie pozwala czynić przykrości tym, którzy są Jego
własnością i Jemu całym sercem są oddani, jak było to w wypadku Marii.
Gdyby Pan w jawny sposób pozwalał znieważać tych, którzy Go miłują, zadawać im ból i cierpienie, to oznaczałoby to, że nie obchodzą Go ich losy, doświadczenie i cierpienie. Maria mogła więc oczekiwać ze strony Pana Jezusa
aprobaty swojego postępowania.
Po drugie – Jezus pozwala się wypowiedzieć wierzącemu i miłującemu Go
sercu. To, co człowiek odczuwa i przeżywa, co nurtuje jego myśli, co jest wielkie i ważne w jego życiu, człowiek ma prawo do okazania i wyrażenia tego,
chociażby nawet miało to wywołać drwiny i nie podobać się otoczeniu. Maria
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miała prawo do tego, aby okazać swoje przywiązanie do Jezusa i umiłowanie
tego, co Jezus reprezentował swą osobą.
Po trzecie – w domu Szymona trędowatego w Betanii najważniejszą osobą
był Jezus, a poza Nim nikt, nawet ubodzy, jeśli tam tacy byli. Zawsze On jest
najważniejszy. Jezus wszystko i wszystkich przewyższa. Rozumiała to Maria.
Pamiętajmy na słowa naszego Zbawiciela: „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. Królowa z Południa
stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i potępi je; bo przybyła z krańców
ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tutaj więcej niż Salomon” (zob. Mt 12,
38-42).
I po czwarte – rozstrzygające są słowa Jezusa: „mnie nie zawsze mieć będziecie”.
Nasze uczucia i myśli powinny być zwrócone na Jezusa Chrystusa. Nawet
najbardziej dla nas ważne problemy życia ze sfery ziemskiej egzystencji nie
mogą nam przysłaniać osoby naszego Pana i Jego ewangelii. Wszytko, a więc
serce, czas, całe życie powinniśmy być gotowi ofiarować Chrystusowi, jak to
powiedziane jest w jednej z pieśni:
„Wszystko Tobie dziś oddaję,
Wszystko Twoim musi być.
Chcę Cię, Jezu, kochać zawsze,
W obecności Twojej żyć.
Wszystko daję dziś: Jezusowi, memu Zbawcy,
Wszystko daję dziś” (ŚE 769,1).
To zrozumiała Maria i starała się swoje przekonanie wyrazić już wtedy,
kiedy usiadła u nóg Jezusa i słuchała Jego słów. Pan wówczas o niej powiedział, że „dobrą cząstkę wybrała, która jej nie będzie odjęta”. Przede wszystkim rozumiała to w obliczu krzyża, do którego nieuchronnie zbliżał się Pan
Jezus. W domu Szymona postanowiła okazać Jezusowi miłość jaką powinien
żywić wierzący do swojego Zbawiciela i dać wyraz swojego przywiązania do
zmierzającego w kierunku krzyża. I uczyniła to tak, jak umiała najlepiej. Wraz
z miłością ofiarowała to, co miała z ziemskich skarbów najcenniejszego. Całą
zawartość alabastrowego słoika wylała na głowę i nogi Jezusa. Ewangelista Jan
pisze, że Maria rozplotła wtedy swoje włosy i wytarła nimi nogi Nauczyciela.
Uczyniła coś, co kobiecie w tamtych czasach nie godziło się robić w obecności mężczyzn. Wyrzekła się swojej kobiecej godności. Złożyła ją w ofierze
Jezusowi wobec wszystkich, którzy byli w domu Szymona. To, co uczyniła
Maria było niewątpliwie gestem miłości i poświęcenia.
Nasza miłość do Chrystusa, o której czasem wielu mówi i wielu też składa
deklaracje, zapewniające o miłości i przywiązaniu do Chrystusa, pozbawiona
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jest z wszelkiego rodzaju gestów. Mówimy, że miłujemy naszego Pana, ale
bardzo trudno nam tę miłość okazać. Deklarujemy miłość do naszego Zbawiciela, lecz czynne są jedynie usta. Nie umiemy poświęcić siebie całych Chrystusowi i Jego Kościołowi. A może nasze deklaracje są tylko pustymi słowami?
Czasem nasza postawa i nasze czyny, brak poświęcenia i oddania się sprawie
Chrystusa, świadczą o tym, że nasze serca daleko są od naszego Pana i Zbawiciela. To bowiem, co mówią usta, nie zawsze jest odzwierciedleniem tego, co
mieszka w sercu.
A przecież niewiele potrzeba, aby okazać miłość Chrystusowi. Wystarczy
w drugim człowieku widzieć bliźniego, obraz Chrystusa, na wzór którego –
jak mówi Pismo Święte – zostaliśmy wszyscy stworzeni przez Boga. Wystarczy
działać na dobro ludzi, z którymi żyjemy na konkretnym kawałku ziemi i na
chwałę Kościoła. Wystarczy szukać jak Maria z Betanii społeczności z Chrystusem, wsłuchując się w słowo ewangelii. Jeśli to wszystko wypływa z potrzeby
serca, wówczas jest to znakiem miłości do naszego Pana i Zbawiciela.

Zbliżamy się do Wielkiego Piątku. Serca nasze zaczynają bić coraz żywiej i mocniej, bowiem krzyż Chrystusa wywiera na nas wielkie wrażenie. Jednak to nie
może być tylko uniesienie chwili, kończące się wraz z Wielkim Tygodniem. Krzyż
musi być wpisany w nasze życie, a życie nasze powinno być drogą krzyża i naśladowaniem ukrzyżowanego Pana. Krzyż, znak śmierci Chrystusa, nie może być
tylko znakiem Wielkiego Piątku, ale pod tym znakiem powinno upływać nasze
codzienne życie. Miłując Chrystusa, powinniśmy oddać Jemu nasze serca, a więc
podporządkować ewangelii nasze myśli, wolę i postępowanie.
„Wszystko Tobie dziś oddaję,
Do nóg Twoich skłaniam się.
Radość świata zapomniana –
Uchwyć, Jezu, uchwyć mię.
Wszystko daję dziś: Jezusowi, memu Zbawcy
Wszystko daję dziś” (ŚE 769,2).
Amen.
***
„Musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie
zginął, ale miał żywot wieczny”. (J 3,14.15)
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Chleb i Baranek naszej Paschy
„I rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona w ziemi egipskiej, mówiąc: Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc: Dziesiątego dnia tego miesiąca weźmie
sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. Jeżeli zaś rodzina jest za
mała na jednego baranka, niech dobierze sąsiada mieszkającego najbliżej jego
domu według liczby osób; według tego, ile każdy może zjeść, należy liczyć osoby na jednego baranka. Będziecie go przechowywać do czternastego dnia tego
miesiąca; i zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu. I wezmą
z jego krwi, i pomażą oba odrzwia i nadproże w domach, gdzie go spożywają.
A w ten sposób spożywać go będziecie: Biodra wasze będą przepasane, sandały
na waszych nogach i laska w ręku waszym. Zjecie go w pośpiechu. Jest to ofiara
paschalna dla Pana. Tej nocy przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystko
pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka do bydła, i dokonam sądów nad
wszystkimi bogami Egiptu: Ja, Pan. A krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was, i nie dotknie was zgubna
plaga, gdy uderzę ziemię egipską. Dzień ten będzie wam dniem pamiętnym
i będziecie go obchodzili jako święto Pana; będziecie go obchodzili przez
wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne”. (2 Mż 12,1.3.4.6.7.11-14)

Wielki

Czwartek, obok Wielkiego Piątku, jest szczególnym dniem w Wielkim
Tygodniu, obchodzonym na pamiątkę cierpienia i męczeńskiej śmierci naszego
Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Obchodzimy go na pamiątkę ustanowienia Wieczerzy Pańskiej. Ustanowienie wieczerzy Pańskiej miało miejsce w ramach wieczerzy
paschalnej, którą Pan – jak nakazywało prawo – obchodził ze swoimi uczniami.
Była to zarazem wieczerza pożegnalna, bowiem nazajutrz został osądzony, skazany na śmierć krzyżową i ukrzyżowany.
W bieżącym roku Kościół nakazuje nam wspominać ustanowienie Wieczerzy Pańskiej, nie w świetle słów ustanowienia sakramentu ciała i krwi Pańskiej,
lecz w świetle słów ze Starego Testamentu, w których mowa jest o ustanowieniu dla Izraela Święta Paschy. Słowa te przenoszą nas do czasów egipskiej
niewoli ludu izraelskiego, do dnia, w którym Bóg wywiódł potomków Jakuba
z kraju piramid.
Co Kościół chce nam przez to powiedzieć i co osiągnąć?
Niechaj nasze rozważania będą odpowiedzią na to pytanie. W odpowiedzi
tej znajdziemy też wyjaśnienie głębokiego sensu ustanowienia wieczerzy Pańskiej i każdorazowego świętowania w kościele wokół ołtarza wspólnoty stołu
Pańskiego.

Sługa Boży, Mojżesz, został

posłany przez Boga do faraona z poleceniem, aby
wypuścił lud na pustynię, gdzie będzie obchodzić święto ku czci Izraelskiego Bo-
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ga (2 Mż 5,1). Oznacza to, że Izraelici nawet w Egipcie obchodzili swoje stare
święta pasterskie. Faraon nie zgodził się na żądanie Mojżesza. Nawet dziewięć
plag, które dotknęły Egipt, nie spowodowały zmiany decyzji władcy Egiptu. Dopiero dziesiąta plaga, która miała być najbardziej dotkliwa, miała zmienić postanowienia faraona. Izraelici zaś mieli być gotowi do drogi, podobnie jak w dawnej
ojczyźnie zabić i upiec baranka, ubrać sandały, wziąć laski do ręki i czekać na pozwolenie wymarszu. W nocy anioł śmierci miał przejść przez Egipt i wszystko, co
pierworodne, pierworodni synowie i pierworodne z bydła miało umrzeć. Aby
śmierć nie dotknęła pierworodnych synów izraelskich, Mojżesz nakazał pomazać
krwią baranka podwoje drzwi domów, w których mieszkali Izraelici.
Krew baranka chroniła synów izraelskich od śmierci. Ofiarowane zostało
życie za życie, bowiem według starożytnych Izraelitów życie związane jest
z krwią. Dlatego symbolika krwi występuje w całym Starym Testamencie
i przejęta została ona przez Nowy Testament.
Izrael został uwolniony, skończyła się niewola, a dzień, w którym Izraelici
wyszli z Egiptu, 14 nizana, miał na zawsze być świętowany i obchodzony, jako
Pascha, jako święto wybawienia.

Pan

Jezus z uczniami swoimi obchodził Paschę w wieczerniku i zgodnie
z zaleceniami prawa izraelskiego, świętował pamiątkę wybawienia ludu wybranego przez Boga z Egiptu. Jezus ucztując z uczniami, doskonale wiedział, że
zbliża się chwila, w której w Nim i przez Niego dokonane zostanie wyzwolenie
wszystkich ludzi z niewoli grzechu. Kiedy wziął do ręki chleb, pobłogosławił go,
przełamał i powiedział: „To jest ciało moje” i podobnie, kiedy wziął do ręki kielich, pobłogosławił go i powiedział: „To jest krew moja”, wówczas ustanowił dla
swoich uczniów nową Paschę, którą odtąd mają obchodzić wszyscy Jego uczniowie i uczennice na pamiątkę zbawienia dokonanego przez Pana Jezusa na Golgocie. Stara Pascha była zapowiedzią i cieniem nowej Paschy, wybawienie Izraela
z niewoli było cieniem i zapowiedzią wybawienia wszystkich ludzi z niewoli
grzechu.
Dopiero w wieczerniku zrozumiałe stały się słowa Jana Chrzciciela, kiedy
wskazał na Jezusa i powiedział: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (J 1,29). Prorocze słowa Jana wypełniły się w Wielki Piątek, wydarzenia zaś
Wielkiego Czwartku były interpretacją krzyża Jezusa, o którym uczniowie
właściwie mieli mgliste wyobrażenie, kielich zaś, nie tylko był znakiem cierpienia Pana Jezusa (Mt 20,22), ale ustanowieniem na wieki nowej Paschy, święta wszystkich wierzących w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, dlatego apostoł
Paweł pisał: „Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni; albowiem na naszą wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus” (1 Kor 5,7).
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Jak krew baranków w noc wyjścia Izraelitów z niewoli egipskiej była ratunkiem dla synów izraelskich, potomków Jakuba, tak krew Jezusa jest ratunkiem
dla nas, dla wierzących w Jezusa Chrystusa wszystkich czasów i na każdym
miejscu. Św. Piotr pisał: „Nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego” (1 P 1,18.19). Podobną prawdę głosi św. Jan: „Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew Jezusa
Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu” (1 J 1,7).

Pośpiesznie

spożyty baranek paschalny oraz chleb przaśny, był dla Izraelitów
w dzień uwolnienia z niewoli, po nocnym czuwaniu, pokarmem posilającym ich
na drogę ku Obiecanej Ziemi. Nie był to pokarm, który zaspokajał głód na cały
okres wędrówki przez pustynię, bo był to tylko pokarm ziemski. Ale on był znakiem innego pokarmu, który dopiero miał być dany. Bóg dał go nam w Jezusie
Chrystusie, który powiedział o sobie, że jest chlebem życia (J 6,48).
Pan w wieczerniku, podczas pożegnalnej wieczerzy, ustanowił sakrament
ciała i krwi swojej, i dał nam w nim pokarm, posilający nasze dusze. Przyjmujemy go ustami, ale przez wiarę czerpiemy z niego moc życia wiecznego.
W „Małym katechizmie” na pytanie: „Co to jest Sakrament Ołtarza?” znajdujemy na nie odpowiedź: „Jest to prawdziwe ciało i prawdziwa krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, pod chlebem i winem nam chrześcijanom do spożywania
i picia przez samego Chrystusa ustanowione”. Zawarte jest w nim również
pytanie: „Jak może cielesne spożywanie i picie tak wielkie rzeczy czynić?”
i odpowiedź na nie: „Spożywanie i picie wprawdzie tego nie czynią, lecz te
słowa: Za was się daje i wylewa na odpuszczenie grzechów. Albowiem słowa
te obok cielesnego pożywania i picia stanowią główną część sakramentu, i kto
tym słowem wierzy, ten ma, co one mówią i opiewają, to jest odpuszczenie
grzechów”.
Nie zapominamy każdego dnia zjeść najważniejszych posiłków: śniadania,
obiadu i kolacji. Zabieramy z sobą w drogę, lub do pracy, posiłek, aby mieć
siły do wykonania powierzonego nam zadania. Jeśli tak czynimy, to starajmy
się też jak najczęściej przystępować do wieczerzy Pańskiej, aby nakarmić duszę
mocą płynącą z obecności Chrystusa w sakramencie Jego ciała i krwi! Nieustannie szukajmy społeczności z naszym Panem, On bowiem jest prawdziwym pokarmem! Po pewnym cudownym nakarmieniu ludzi Pan Jezus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała
Syna Człowieczego i pili krwi jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto
spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę
w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem,
a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew
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moją, we mnie mieszka, a Ja w nim. Jak mię posłał Ojciec, który żyje, a Ja przez
Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Taki jest chleb,
który z nieba zstąpił, nie taki, jaki jedli ojcowie i poumierali; kto spożywa ten
chleb, żyć będzie na wieki” (J 6, 53-58). Chrystus, wypowiadając te słowa, myślami swoimi wybiegał już do wieczernika, gdzie błogosławiąc chleb, przełamał go i powiedział: „To jest ciało moje”, błogosławiąc kielich – „To jest krew
moja”.
„Podnieśmy wszyscy społem
Ku Bogu zgodną myśl
I patrzmy przed tym stołem
Na Syna Jego krzyż:
Za dobrodziejstwa wszelkie,
O Boże, chwałę, cześć
I dziękczynienie wszelkie
Dziś Tobie chcemy nieść”. (ŚE 407,1)
Amen.
***
„Pamiętnymi uczynił cuda swoje; łaskawy i litościwy jest Pan”. (Ps 111,4)
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Znak pojednania
„Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków,
i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo
sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy:
Pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem
uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą”. (2 Kor 5,19-21)

W Wielki Piątek, kiedy na nasze serca pada cień Jezusowego krzyża, powinniśmy
zamilknąć. W dniu tym stajemy wobec największej tajemnicy wiary, której tu na
ziemi nigdy nie zgłębimy. Ale jeśli już w obliczu Chrystusowego krzyża mamy
mówić o krzyżu i cierpieniu naszego Pana, to nie może zostać zagłuszona wymowa samego krzyża Golgoty ani oratorską sztuką, ani ludzką mądrością. Sam
krzyż Chrystusa przemawia najlepiej do wierzącego serca. Dlatego, że na nim
przed wiekami zawisł niewinny i sprawiedliwy Syn Boży, przemawia dostatecznie mocno i dobitnie.
Apostoł Paweł nakazuje nam dzisiaj, w Wielki Piątek, myśleć o krzyżu naszego Pana jako o znaku pojednania.
„Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał”. Kto często bierze do ręki Nowy Testament i usiłuje zgłębić jego przesłanie, ten staje wobec wielkiego bogactwa
prawd zbawienia. Kto zastanawia się nad treścią słów: „Bóg w Chrystusie świat z
sobą pojednał”, ten ma do czynienia z zadziwiającym fenomenem. Jest w tych
słowach Wielkiego Apostoła tyle treści, że chyba jeszcze nikomu nie udało się
wydobyć zawartej w nich całej prawdy o naszym zbawieniu.
Apostoł Paweł w słowach „Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał”, dotyka istoty naszej wiary, naszej wewnętrznej społeczności z Bogiem. Opisują one
Boży czyn w Jezusie Chrystusie. Jak Bóg jest niepoznawalny w swojej Istocie,
swoim majestacie i swojej chwale, tak niepojęte jest Jego działanie. A działanie
Jego jest śladem pozostawionym w naszej, ludzkiej historii, po którym poznajemy, że przeszedł On przez ludzkie dzieje i w nich dotyka serce każdego
człowieka, który staje w obliczu krzyża naszego Pana. Tym śladem jest krzyż
Jego Syna, wetknięty w skalistą ziemię Golgoty za murami Jerozolimy. Te słowa apostoła Pawła: „Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał” musimy przyjąć
tak, jak one zostały przez Wielkiego Apostoła napisane.
Co mówią te słowa? Co one zwiastują? Jaka jest ich wymowa? Co dzisiaj
przez nie Duch Boży pragnie do nas powiedzieć?
„Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał”. A więc zbawcza inicjatywa leżała po stronie Boga. Chęć pojednania się z nami, grzesznikami, wyszła od Tego,
który brzydzi się grzechem i wszelką nieczystością moralną. Bóg i tylko Bóg,
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wyszedł naprzeciw światu. Człowiek pozostał tam, gdzie się znajduje
z powodu swojego grzechu. Słowo Boże uczy nas o naszej niemożności postawienia jakiegokolwiek pierwszego kroku w stronę Boga. Jeśli się komuś wydaje, że taki krok uczynił lub jest w stanie postawić, niechaj raczej pomyśli, czy
nie jest to krok oddalający od Boga i czy nie jest on wyrazem religijnej pychy.
Słowa: „Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał” uczą nas jeszcze, że to nie
my w Chrystusie Jezusie i przez Chrystusa pojednaliśmy się z Bogiem, lecz
sam Bóg pojednał się z sobą, wyciągnął swoją pojednawczą dłoń i przez to, co
uczynił w Chrystusie sam siebie przeprosił, odrzucił od siebie nasze grzechy,
nie poczytał nam – jak pisze apostoł Paweł – naszych win i nieprawości.
Z perspektywy naszej logiki to, co Bóg uczynił, jest nielogiczne. Ale Boża
logika jest inna, aniżeli nasza. W 1. liście do Koryntian Wielki Apostoł napisał,
że „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). Boża logika to logika miłości, zbawczego działania i oddania samego siebie. „Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby
każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (J 3,16).
Pojednanie Boga ze światem odbyło się na Golgocie bez nas i poza nami.
Miało ono miejsce w Jezusie Chrystusie (Rz 3,21nn), który chociaż był w postaci Bożej, stał się jednym z nas (Flp 2,5-11). Bóg za nas Go „grzechem uczynił”. Chrystus jako „prawdziwy Bóg z Ojca w wieczności zrodzony” umarł za
nas i w miejsce nas. On był Barankiem Bożym i Sługą Pana, na którego złożona
została cała nieprawość świata. Jak wielki był to ciężar? Czy możemy sobie go
wyobrazić? Jak wielkie było cierpienie fizyczne i duchowe Jezusa? Czy jest ono
mierzalne i z czymkolwiek porównywalne? Dużo do myślenia daje nam modlitwa Jezusa na krzyżu: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?” (Mt 27,
46). Dlaczego to Bóg uczynił w Chrystusie? Apostoł Paweł pisze, „…abyśmy
w Nim stali się sprawiedliwością Bożą”.
Krzyż na wieki pozostanie znakiem pojednania. Ilekroć nań spoglądamy,
budzi on w nas ufność i pewność, że przebaczone są nam nasze winy.

Krzyż Jezusa Chrystusa, jako znak pojednania Boga z sobą jest również wezwaniem skierowanym do nas. Apostoł Paweł pisze: „Dlatego w miejsce Chrystusa
poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa
prosimy: Pojednajcie się z Bogiem”.
W krzyżu Chrystusa, Pan Bóg wyciągnął do nas swoje ręce. W Chrystusie
światu zwiastowane jest pojednanie. W Chrystusie Święty Bóg sam z Sobą jest
pojednany. W Chrystusie wszechmocny Bóg uczynił pierwszy krok. Ale nie
oznacza to, że możemy stać bezczynnie, na starych pozycjach opanowanych
przez grzech. Nie oznacza to, że skoro Bóg jest pojednany, to od nas niczego
się już nie wymaga, że w obliczu krzyża Chrystusa, nie muszą zadrżeć nasze
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serca i nie muszą się one otworzyć. Apostoł Paweł w Liście do Filipian pisał:
„Z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje sprawujcie” (Flp 2, 12).
W krzyżu Chrystusa, Bóg wyciąga swoje dłonie pojednania ku nam, chociaż
czynić tego nie musi, bowiem w niczym wobec nas nie zawinił. Czyni to jednak, aby nas ośmielić, aby dodać nam odwagi do spojrzenia na Jego miłosierne
serce. Czyni to i mówi: Jestem pojednany z wami, aby wasze pyszne i zatwardziałe serca przeobrazić, zachęcić do wyznawania grzechów i do życia w sprawiedliwości i pokoju.
Na Golgocie Chrystus modlił się: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23,34). To modlitwa obejmująca zarówno oprawców Jezusa, jak i nas.
Nie była ona wołaniem Chrystusa bez skutku. Została wysłuchana. Łaskawy
Bóg dzięki ofierze i modlitwie swojego Syna, odpuścił nam nasze winy. Lecz
z tym Jezusowym wołaniem, musi się spleść nasze modlitewne wołanie: Ojcze,
nie wiemy co czynimy, nie dostrzegamy celu naszego powołania, odpuść nam
nasze winy, bo nie wiemy, co jest sprawiedliwe i dobre w oczach Twoich.
Na Golgocie nie tylko usta Pańskie prosiły za nami, ale wołała także krew
naszego Zbawiciela, przelana rękami bezbożników. Ona – jak pisze autor Listu
do Hebrajczyków – wołała lepiej aniżeli krew Abla (Hbr 12,24; por. 1 Mż 4,10).
Nie domagała się zemsty. Zbliżając się do krzyża Golgoty, do krwi Chrystusa,
pośrednika nowego przymierza, na skrzydłach modlitwy i krwi Jezusowej
unosić się powinno także nasze błaganie: „Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu” (Łk 18,13).
Krzyż Chrystusa wzywa do pojednania z Bogiem. Wielkopiątkowa ewangelia jest poselstwem pojednania. W Wielki Piątek nie może być serca, które
by się nie otwarło przed Bogiem, które nie wtopiłoby się w chór ludu Bożego,
spowiadającego się u stóp Ukrzyżowanego: „Wszechmogący Boże, miłosierny
Ojcze! Ja biedny, nędzny, grzeszny człowiek wyznaję przed Tobą wszystkie
grzechy i przewinienia moje, popełnione myślą, mową i uczynkiem, którymi
zasłużyłem na Twe doczesne i wieczne kary”, które by nie wyznało za setnikiem z Golgoty: „Zaprawdę, ten człowiek był Synem Bożym” (Mk 15,39).
Czy jest gdzieś takie serce? Czy wśród tych, którzy do Chrystusa się przyznają, są gdzieś ludzie, do których nie przemawia drzewo krzyża, znak pojednania z Bogiem?
„Cóż Ci, Zbawco, za to dam, żeś odkupił mnie, grzesznego?
Nic nie pragniesz od nas Sam oprócz serca skruszonego.
Weź je, Panie, obudź w nim życie nowe Duchem Swym” (ŚE 137,4).
Amen.
***
„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”. (J 3,16)
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Chrystus za nas ofiarowany
„Dlatego jest On pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Obecnie
objawił się On jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem
sąd, tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże
się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują”.
(Hbr 9,15.26b-28)

Od czasów Reformacji dzięki nowemu odczytaniu ewangelii, całe nasze myślenie
teologiczne i przeżywanie tajemnicy wiary jest staurocentryczne, to znaczy, że
nasze myślenie, mówienie, i nasza pobożność, koncentrują się wokół krzyża Zbawiciela, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przede wszystkim dajemy temu wyraz w
Wielki Piątek, w dzień pamiątki śmierci Syna Bożego. Skupienie, powaga, głębokie spojrzenie zarówno w nasze grzeszne życie, jak i w ojcowskie serce Boga, pełne łaski i dobroci objawionej w krzyżu Golgoty, niepodzielnie dzisiaj panuje nad
nami. Czy może być inaczej, gdy wspominamy te tragiczne, bolesne, ciemne chwile śmiertelnego boju Syna Bożego na krzyżu?
Patrzeć na krzyż i myśleć o krzyżu – oto co powinniśmy czynić dzisiaj, a więc
skupić się na tym czym do końca i bez reszty winna być wypełniona każda
chwila Wielkiego Piątku. Ale czy znajdujemy na to dość siły i wewnętrznej
mocy? „Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało jest mdłe” (Mt 26,41). Dlatego
Duch Boży pragnie nam dopomóc w naszej duchowej pielgrzymce śladem
Ukrzyżowanego, zsyłając nam na tę drogę słowo o Chrystusie, który jest ofiarą za nasze grzechy.

Niepojętej tajemnicy jest to słowo. Przez nie zostajemy zmuszeni do spoglądania
na krzyż, jako na miejsce przecięcia linii czasu i Bożej drogi wiodącej z góry w dół,
w niskość i szarzyznę życia człowieczego. Belki tworzące krzyż, zdają się symbolizować owe przecięcie linii czasu z drogą Bożego zmiłowania. Na tym przecięciu
znajdujemy Tego, który jest drogą od Boga i do Boga, znakiem wypełnienia czasu
naszego zbawienia.
Autor Listu do Hebrajczyków pisząc: „…objawił się On [Chrystus] jeden raz
u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie”,
miał na myśli ten wyróżniający się w całym ziemskim życiu Syna Bożego
dzień, w którym do szczytu i kresu doszło Jego poniżenie i po brzegi napełniony został Jego kielich cierpienia. Dzień ten przez Apostoła nazwany został
schyłkiem czasu. Używając współczesnego języka teologicznego, dzisiaj by-
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śmy powiedzieli, że był to dzień ostateczny. I tak też Nowy Testament rozumie dzień śmierci Pana Jezusa Chrystusa. Lecz taki sposób rozumienia dnia
ukrzyżowania naszego Pana jest nam dzisiaj obcy, gdy mówimy bowiem
o dniu ostatecznym, mamy na myśli wyłącznie dzień powtórnego przyjścia
Zbawiciela świata. W istocie rzeczy według nowotestamentowego poselstwa
wszystko, co zawarte jest pomiędzy pierwszym a drugim przyjściem Jezusa
Chrystusa, jest czasem ostatecznym i posiada wymiar eschatologiczny. Sądzę,
że wyzbycie się nowotestamentowego rozumienia czasu, spowodowało osłabienie siły i mocy chrześcijaństwa. Kościół pozbawiony świadomości, że jest
ludem ostatnich dni, traci swoje witalne siły, ciągle rozpadając się na przeróżne grupy i sekty, i to nie w imię prawdy, lecz aby zaspokojone zostały wybujałe ambicje i urojone pseudoidee jednostek. A Pan Jezus przecież modlił się
przed swoją śmiercią: „Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak
my jedno jesteśmy” (J 17,22).
Pod krzyżem i w krzyżu Jezusa Chrystusa jest jedność wszystkich dzieci
Bożych. Gdzież są więc ci, którzy mają jeszcze odwagę nazywać się ewangelikami, a nie widzimy ich w orszaku Ukrzyżowanego? Gdzie są ci, którzy uważają się za uczniów Chrystusa i dzieci Boże, a stronią od wspólnoty wiary
świętego Kościoła, której źródłem i celem jest krzyż Zbawiciela świata? Gdzie
są i co znajdą na swoje usprawiedliwienie, gdy zostaną zapytani przez Pana
Kościoła o swoją obecność w Kościele? Czy lud czasów ostatnich może nie być
pod urokiem i mocą krzyża Golgoty? Czy lud Boży może w rozdwojeniu, a nie
w jedności wiary w zbawczy czyn Boga oczekiwać dnia powtórnego przyjścia
Chrystusa, który ukaże się „ku zbawieniu tym, którzy go oczekują”? Odpowiedź jest tylko jedna: Nie może. Kto tego nie pojmuje, ten zgubił się na drodze naśladowania Jezusa Chrystusa, chociaż wydaje mu się, że Pana naśladuje.
Ukrzyżowany, ramionami przybitymi do krzyża obejmuje wszystkich, i tych
mieniących się być sprawiedliwymi i tych, którzy nie myślą o sobie inaczej, jak
tylko, że są grzesznikami, potrzebującymi zbawienia. W Chrystusie rozpiętym
na krzyżu w niepojęty sposób skupia się czas, ten, który był, zanim nastał
schyłek wieków i ten, który jest schyłkiem wieków. W Chrystusie, który powiedział o sobie: „JA JESTEM” wszystko staje się jednością, a więc czas, podzielony Kościół i zwaśniona ludzkość. W Jezusie Chrystusie jest ratunek dla ludzkości, która zagubiła sens swojego istnienia, obraz Boży i głębię człowieczeństwa. I to musimy zrozumieć, nim trwa jeszcze Jezusowe „teraz”, nim nadejdzie koniec wieków.

Powiedzieliśmy, że krzyż Chrystusa jest miejscem spotkania linii czasu i

drogi
wiodącej z góry, od Boga w grzeszny wymiar naszego życia. Tę drogę symbolizuje pionowa belka krzyża naszego Pana. Ona nie tylko nakazuje nam patrzeć w
górę, na cierpiące oblicze Chrystusa, a przez nie dalej i wyżej, w miłosierne serce
Boga, lecz głównie zwiastuje nam otwarte niebo i Boga, który przyszedł z góry
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i wpisał się w czas i cielesność. „A SŁOWO ciałem się stało i zamieszkało wśród
nas” (J 1,14). Mówi nam o tym również dzisiaj Duch Boży, wypisujący w sercach
naszych słowa: „Obecnie objawił się On jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie”.
„Objawił się” – to znaczy przyszedł. To słowo nie mówi o jakimś niedorzecznym kaprysie Pana Boga, któremu znudziło się władanie światem z wyżyn swojego tronu i dlatego w przebraniu żebraka wszedł między ludzi. Ono
mówi o zbawczym czynie naszego Boga, o czymś, co było zaradzeniem naszej
duchowej nędzy, rozwiązaniem naszego najważniejszego problemu, a mianowicie pozyskaniem zbawienia. Mógł on być rozwiązany tylko przez Boga.
Na Golgocie nie chodzi jedynie o cierpienie historycznego człowieka, Jezusa
z Nazaretu, lecz o cierpienie samego Boga. Krzyżowa ofiara Jezusa Chrystusa
posiada wartość tylko dlatego, że na Golgocie cierpiał i umarł Syn Boży,
w którym – jak pisze autor Listu do Kolosan – zamieszkała pełnia Bóstwa (Kol
1,19). W Chrystusie zostały zgładzone nasze grzechy. W Chrystusie została
otwarta nowa droga, Boża droga, która wiedzie z góry w poniżenie, aby z poniżenia na ramionach Ukrzyżowanego, podźwignięta została grzeszna ludzkość,
a każdy człowiek został przywrócony Bogu, jako Jego wieczna własność.
Krzyż jest znakiem Bożej ofiary, łączy niebo z ziemią, świętość z wymiarem
upodlonego człowieka, abyśmy mogli dostąpić usprawiedliwienia i aby uświęcone zostało nasze życie. Nie mamy w tym żadnej zasługi. Nic nie jest z nas,
wszystko jest z Boga. I tego chce nas nauczyć Duch Boży w Wielki Piątek,
u stóp Ukrzyżowanego, gdy wpisuje On w nasze życie jeszcze raz krzyż Golgoty i gdy rozlega się słowo: „Obecnie objawił się On dla zgładzenia grzechu
przez ofiarowanie samego siebie” .
Raz został Chrystus ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu. Raz ..., ale jakie wielkie bogactwo płynie po wszystkie czasy z ran Ukrzyżowanego. I musimy czerpać z tego bezkresnego zdroju łaski, wiarą uchwycić się krzyża, aby
gdy drugi raz ukaże się Chrystus, znalazł nas u stóp krzyża, pojednanych
i oczekujących Jego zbawienia.
„O Zbawicielu, na Twój głos przed Ciebie
Dziś przychodzimy, nasz niebieski Chlebie,
Tu, przed Twój ołtarz, w głębi serc skruszeni, bo obciążeni.
Tyś spracowanym przyrzekł odpocznienie;
Za wzdychających pod swych win brzemieniem
Samego siebie dajesz nam w ofierze, grzech na się bierzesz”. (ŚE 404,1.2).
Amen.
***
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„Nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni
z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz
drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego”. (1 P 1, 18.19)
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„Umarł i pogrzebion”
„Nazajutrz, czyli w dzień po święcie Przygotowania, zebrali się u Piłata przedniejsi arcykapłani i faryzeusze, mówiąc: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ten
zwodziciel jeszcze za życia powiedział: Po trzech dniach zmartwychwstanę.
Rozkaż więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby czasem uczniowie jego nie przyszli, nie ukradli go i nie powiedzieli ludowi: Powstał z martwych.
I będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze. Rzekł im Piłat: Macie straż, idźcie, zabezpieczcie, jak umiecie. Poszli więc i zabezpieczyli grób, pieczętując kamień i zaciągając straż”. (Mt 27,62-66)

Nie można sobie wyobrazić, aby w Wielki Czwartek, Wieki Piątek oraz w Wielką
Sobotę w ewangelickich domach panował zgiełk i brak skupienia. Całe myślenie
teologiczne i pobożnościowe w Kościele ewangelickim, skoncentrowane jest na
cierpieniu i śmierci Jezusa Chrystusa, o której Nowy Testament mówi jako
o zbawczym czynie Boga w Jezusie Chrystusie. Atmosfera tych dni wyrosła na
gruncie reformacji, kazań ks. dra Marcina Lutra i jego pochylaniu się nad Biblią.
Charakterystyczne są jego słowa, które znajdują się w komentarzu do Listu do
Galacjan, a które inaczej odczytać nie możemy, jak tylko jao wyznanie: „W moim
sercu włada jedynie ten artykuł, a mianowicie wiara w Chrystusa, z której i przez
którą i do której wszystkie moje przemyślenia teologiczne płyną dniem i nocą,
i prowadzą z powrotem”. Nie oznacza to, że luteranizm nie bierze pod uwagę
prawdy o zmartwychwstaniu Chrystusa. Słowa z „Apostolskiego wyznania wiary”:
„umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do
piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał”, stanowią jednoznaczne wyznanie o poniżeniu i wywyższeniu Chrystusa, o zbawieniu ofiarowanym ludziom z łaski
przez Boga.
Jeśli myślimy i mówimy o śmierci, to nie sposób nie mówić i myśleć o pogrzebie. Taki sposób mówienia i myślenia ukształtował się na skutek prawdy
o człowieku. Każdy człowiek musi umrzeć, a tym samym jego ciało powinno
być złożone w grobie. Tak też było w wypadku naszego Pana i Zbawiciela.
Chrystus umarł na krzyżu w piątek, dlatego pośpiesznie złożono Jego ukrzyżowane ciało w grobe wykutym w skale, ponieważ zbliżał się sabat, bardzo
ważny dzień w pobożności Żydów. Wielka Sobota poświęcona jest temu, co
zawarte jest między słowami ‘umarł’ i ‘zmartwychwstał” w „Apostolskim wyznaniu wiary”, a więc tajemnicy, która kryje się za słowami: „zstąpił do piekieł”, a więc za słowami „zstąpił do krainy umarłych”.
Ale dzisiejsza ewangelia nie nakazuje nam myśleć, co kryje się za zasłoną
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, ale o tym, co kłębiło się w myślach
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i sercach ludzi, który skazali Jezusa na śmieć i którzy byli świadkami śmierci
naszego Pana.

Ostatnie słowa wypowiedziane przez Jezusa na Golgocie, brzmiały: „Wykonało
się” oraz „Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego”. Kiedy skłonił głowę, należało
możliwie szybko zdjąć z krzyża ciało Ukrzyżowanego i złożyć je w grobie, aby nie
wrzucono je, jak ciała pospolitych złoczyńców, poza mury miasta, do doliny Hersit. Postarał się o to Józef z Arymatei, który potajemnie był uczniem Jezusa.
Otrzymawszy zgodę Piłata, aby zdjąć ciało Jezusa z krzyża, pośpiesznie złożył je
w grobie.
Zazwyczaj wokół trumien naszych zmarłych, gromadzi się większa lub
mniejsza grupa ludzi. Za noszami, na których położono ciało Jezusa, szedł prawdopodobnie tylko Józef z Arymatei i Nikodem. Tylko niektóre kobiety, które
wraz z uczniami chodziły za Jezusem, a więc Maria Magdalena i Maria, prawdopodobnie matka Jakuba i Józefa, przypatrywały się, jak owinięte w prześcieradło ciało ukrzyżowanego Jezusa składano do grobu. Zapewne łzy płynęły po pliczkach zatrwożonych kobiet. Nie było żadnego orszaku pogrzebowego, nie było słychać zgiełku płaczek, zazwyczaj towarzyszących pogrzebom
zmarłych w tamtych czasach (Mk 5,39). Nie było tam nawet tych najbliższych
Jezusowi uczniów.
To znamienna i osobliwa sytuacja. Gdy Pan Jezus urodził się w Betlejem,
tylko pasterze w noc narodzenia przyszli i oddali pokłon Dziecku Marii Panny. Ten, który narodził się w Betlejem i pochowany został w pośpiechu, za
życia powiedział: „Lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił” (Mt 8,29). Co prawda, świadkowie cudownego nakarmienia przez Jezusa wielu ludzi, chcieli Go obwołać królem,
a tłum towarzyszył Jezusowi w czasie wjazdu do Jerozolimy, teraz w wieczór
piątkowy nie było prawie nikogo. Ale pamiętajmy, wielkie rzeczy i sprawy nie
dzieją się na oczach wielu, w zgiełku i hałasie, ale w cichości, czasem w ukryciu. Nie próbujmy więc szukać rozgłosu, niczego raczej nie oczekujmy, kiedy
nadejdzie nasz koniec, lecz pamiętajmy, że oczy Boże są otwarte i ręce wyciągnięte. Prośmy, aby to On towarzyszył nam na naszej drodze od urodzenia do
śmierci.
A co działo się, gdy Jezusa złożono do grobu? Jak zachowywali się Jego przeciwnicy i oskarżyciele? Czy byli pewni zwycięstwa? Czy mogli być spokojni o swoje
interesy?
Nie wystarczyło przedniejszym kapłanom i faryzeuszom, wymuszenie na
Piłacie wydanie wyroku śmierci na Nauczyciela z Galilei, nie wystarczyło im
uśmiercenie Jezusa przez ukrzyżowanie, ale ciągle w ich głowach krążyły słowa Jezusa, że „musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w Piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony
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z martwych” (Mt 16,21), chociaż zostały one wypowiedziane do uczniów Pańskich. Poszli więc do Piłata i prosili, aby wystawił przy grobie Jezusa straże,
aby czasem nie przyszli uczniowie Jezusa, nie wykradli ciała z grobu i ukryli,
a następnie ogłosili, że ich Nauczyciel zmartwychwstał.
Jak nazwali faryzeusze i kapłani Jezusa? Nazwali Go zwodzicielem i zadbali o to, aby nie doszło do jakiegoś oszustwa. A więc nadal czuwali, aby
sprawa Jezusa i Jego ewangelii umarła, została z Nim złożona do grobu i na
wieki została utajona.
I ciągle tak się dzieje. Nadal wielu Jezusa uważa za zwodziciela i oszusta,
a ci, którzy są głosicielami Jego ewangelii nazywani są podobnie. Gdyby sprawa Jezusa nie była sprawą Bożą, dawno by umarła i poszła w zapomnienie, jak
wiele innych teorii, wymyślonych przez ludzi. A oto ciągle, już przez dwadzieścia wieków głoszona jest ewangelia Jezusa Chrystusa i o Jezusie Chrystusie, ciągle na ustach ludzkich jest imię naszego Zbawiciela. Ciągle są jeszcze
Jego wierni uczniowie i wierne uczennice. Być może, że będzie ich mniej, jak
w sobotni wieczór, ale sprawa Jezusa będzie żywa aż do ostatecznego dnia.
Przypomnijmy sobie słowa Gamaliela, który przed najwyższą radą żydowską, podczas procesu uczniów Pańskich, Piotra i Jana, brata Jakuba, powiedział: „Mężowie izraelscy, rozważcie dobrze, co z tymi ludźmi chcecie uczynić.
Albowiem nie tak dawno wystąpił Teudas, podając siebie za nie byle kogo, do
którego przyłączyło się około czterystu mężów; gdy on został zabity, wszyscy,
którzy do niego przystali, rozproszyli się i zniknęli. Po nim wystąpił w czasie
spisu Juda Galilejczyk i pociągnął lud za sobą; ale i on zginął, a wszyscy, którzy do niego przystali, poszli w rozsypkę. Toteż teraz, co się tyczy tej sprawy,
powiadam wam: Odstąpcie od tych ludzi i zaniechajcie ich; jeśli bowiem to
postanowienie albo ta sprawa jest z ludzi, wniwecz się obróci; jeśli jednak jest
z Boga, nie zdołacie ich zniszczyć, a przy tym mogłoby się okazać, że walczycie z Bogiem” (Dz 5,35-39). Gamaliel miał rację. To była sprawa Boża. To i dzisiaj jest sprawa Boża. Ewangelia jest i będzie głoszona w świecie.
Niechaj nikt z nas nie znajdzie się wśród tych, którzy w słowach i czynach
uważają Jezusa za zwodziciela, ale nieśmy wysoko sztandar ewangelii, że
w Chrystusie została zniszczona śmierć a prawdziwe życie zostało darowane
wierzącym.

A teraz musimy powiedzieć to, co jest do powiedzenia w Wielką Sobotę, co najistotniejsze i najważniejsze. Niechaj to nie będzie usprawiedliwieniem faryzeuszy
i kapłanów ani też usprawiedliwieniem pesymistycznie brzmiących słów
uczniów, podążających w poranek wielkanocny do Emaus: „A myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela” (Łk 24,41). Musimy powiedzieć, co myślano
w Starym Testamencie i czasem w judaizmie o śmierci. Myślano to, co myślał
Hiob i jego przyjaciele, którzy go przyszli pocieszać w jego nieszczęściu.
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Hiob powiedział: „Moje dni są szybsze niż tkackie czółenko i przemijają bez
nadziei” (Hi 7,6). Dlatego Hiob prowadząc dialog z Bogiem, apelował do Niego: „Pomnij, że życie moje to tchnienie moje oko już nigdy nie ujrzy szczęścia.
Już wkrótce nie ujrzy mnie oko tego, który mnie widzi, twoje oczy zwrócą się
ku mnie, ale mnie nie będzie. Jak obłok się rozchodzi i znika, tak nie wraca ten,
kto zstąpił do krainy umarłych. Nigdy już nie wróci do swego domu, a miejsce
jego zamieszkania nie wie już nic o nim” (Hi 7,7-10). To słowa, w których brak
jakiejkolwiek nadziei. Owszem, „drzewo może mieć nadzieję; choć jest ścięte,
znowu się odradza, a jego pędy rosną dalej, chociaż jego korzeń zestarzeje się
w ziemi i jego pień obumiera w prochu, to jednak, gdy poczuje wilgoć, puszcza pędy i gałęzie jak świeża sadzonka” – powiedział Hiob (Hi 14,7).
Człowiek umiera i zstępuje do krainy umarłych. Tam przebywający są jedynie cieniami (por. Hi 26,5). Tam nie chwali się Boga. „Tam bezbożni przestają szaleć, tam odpoczywają utrudzeni. Razem wypoczywają więźniowie, nie
słyszą głosu nadzorcy. Tam mały i wielki są razem, a niewolnik nie jest poddany swemu panu” (Hi 3,17-19). Ale tam zstąpił Chrystus Pan, aby wyprowadzić więźniów, tych którzy poszli drogą wszystkich ludzi. (por 1 P 3,
18nn)
Nasza chrześcijańska nadzieja jest większa aniżeli nadzieja na szczęśliwe
życie w ciele. Chrześcijańska nadzieja jest większa aniżeli nadzieja na unicestwienie przez śmierć. Gdyby nasz Pan, Jezus Chrystus nie zmartwychwstał,
mówilibyśmy podobnie jak Hiob. Ale Pan zmartwychwstał, dlatego połknięta
jest śmierć w zwycięstwie Chrystusa. „Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie!
Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje?”
(1 Kor 15,54.55). Amen.
***
„Ja zawsze jestem z tobą; Tyś ujął prawą rękę moją. Prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały”. (Ps 73,23.24)
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Jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy
„Miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych, jest
z rodu Dawidowego, według mojej ewangelii, dla której cierpię niczym złoczyńca aż do więzów, ale Słowo Boże nie jest związane; dlatego wszystko znoszę
przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie, wraz z chwałą wiekuistą. Prawdziwa to mowa: Jeśli bowiem z nim
umarliśmy, z nim też żyć będziemy; jeśli z nim wytrwamy, z nim też królować
będziemy; jeśli się go zaprzemy, i On się nas zaprze; jeśli my nie dochowujemy
wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może”.
(2 Tm 2,8-13)

Nikt w wielkanocny poranek, kiedy Chrystus wyszedł z grobu, nie ogłosił przy
wtórze triumfalnych fanfar, że Ukrzyżowany powstał z martwych. Chociaż zostało Mu darowane Imię, które jest ponad wszelkie imię, ale nie odbyło się to w sposób jawny i dostrzegalny, wobec całego stworzenia, aby oko ludzkie zobaczyło, co
Bóg uczynił dla Chrystusa i w Nim dla swojego stworzenia. Zmartwychwstanie
Chrystusa nie należy do porządku dostrzegalnych zjawisk fizycznych, lecz do
porządku wiary. Dlatego zmartwychwstały Chrystus, ukazujący się swoim
uczniom, starał się w nich wzbudzić głównie wiarę. Kiedy Tomasz żądał możliwości włożenia palca w rany Chrystusa, bo tylko wtedy uwierzy, otrzymał taką
możliwość, ale musiał też usłyszeć słowa, które również nasz Pan wypowiedział
nam ku przestrodze: „Że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (Łk 24, 29).
W słowach, które apostoł Paweł napisał do swojego ucznia, Tymoteusza,
ponad wszelką wątpliwość, pośrednio jest o tym mowa. Nakazuje bowiem
swojemu uczniowi mieć w pamięci Chrystusa, który powstał z martwych,
a jest to możliwe wyłącznie w wierze, bowiem Tymoteusz nie dotykał zmartwychwstałego Chrystusa jak Tomasz, ale słuchał ewangelii o zmartwychwstałym Chrystusie, głoszonej przez apostoła Pawła.

Słowa naszej dzisiejszej lekcji apostolskiej, skierowane przez apostoła Pawła do
Tymoteusza, stanowią napomnienie, aby Tymoteusz miał przed oczyma Chrystusa zmartwychwstałego. Tymoteusz jako kontynuator dzieła Wielkiego Apostoła,
powinien mieć zawsze przed oczyma zmartwychwstałego Pana Kościoła i jako
sługa Chrystusa, powinien być Jego świadkiem przez głoszenie ewangelii o Chrystusie. Czynił to Paweł, powinien czynić to Tymoteusz, jako uczeń apostoła Pawła. Łańcuch zwiastunów ewangelii o zmartwychwstałym Panu, nie może zostać
przerwany. Wynika to z innych słów nauczyciela Tymoteusza: „Ty więc, synu
mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a co słyszałeś ode
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mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą
zdolni i innych nauczać” (2 Tm 2,1).
Musimy być świadomi, że słowa apostoła Pawła: „Miej w pamięci Jezusa
Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych, jest z rodu Dawidowego”,
dotyczą wszystkich chrześcijan w każdym czasie, ponieważ każdy, kto wierzy,
musi nieustannie mieć w pamięci Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. W Niego bowiem jesteśmy wpisani i w Nim powinniśmy mieć
przewodnika w życiu.
Powinniśmy dokonać rachunku sumienia i postawić sobie pytanie: Ile czasu
poświęcam Chrystusowi i czy towarzyszy nam w myślach, a ile czasu poświęcam sprawom ziemskim, codziennej troski o chleb powszedni? Liczba chwil
i minut okaże się niewielka. Dlatego wyryjmy sobie w pamięci słowa apostolskiego napomnienia: „Miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych, jest z rodu Dawidowego”.
Powyższe słowa przypominają nam wstęp do listu apostoła Pawła, skierowanego do wierzących w Chrystusie w Rzymie. Św. Paweł przedstawiając się,
pisze: „Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do
zwiastowania ewangelii Bożej, którą [Bóg] przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych o Synu swoim, potomku Dawida według
ciała, który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym
w mocy przez zmartwychwstanie” (Rz 1,1-4). Te słowa, dotyczące osoby naszego Pana, to najstarsza forma chrześcijańskiego wyznania, które zawiera
w sobie prawdę o Dawidowym pochodzeniu Jezusa według ciała oraz prawdę
o zmartwychwstaniu Jezusa, poprzez które objawiło się Synostwo Boże naszego Pana.
Na cmentarnej ziemi, na której stoimy w wielkanocny poranek, zawsze rozlega się i musi się rozlegać zwiastowanie o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, to też nasze zwycięstwo, bowiem jako
ochrzczeni w chrzcie w śmierć Chrystusa, tak i z Nim martwychwstaniemy. Ta
wieść bowiem jest pociechą w chwili pożegnania naszych zmarłych i będzie –
daj Boże – pociechą, gdy nas będą żegnać nasi bliscy, przyjaciele, koleżanki
i koledzy z pracy.

Apostoł Paweł Dawidowe pochodzenie naszego Pana i Jego zmartwychwstanie,
nazywa ewangelią, której jest głosicielem i dla której cierpi, pisze bowiem do swojego ucznia, Tymoteusza z więzienia. Ciało Apostoła jest związane, ale nie jest
związana i bezsilna ewangelia o Jezusie Chrystusie. Z głębokim przekonaniem
pisze: „Słowo Boże nie jest związane; dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na
wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie, wraz
z chwałą wiekuistą”.
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Te słowa Wielkiego Apostoła różnie są rozumiane. Ale my nie możemy je
rozumieć inaczej, jak tylko następująco – cierpienie apostoła św. Pawła stanowi
uwierzytelnienie jego świadectwa o Chrystusie zmartwychwstałym, bowiem –
jak pisze – nie cierpi niczym złoczyńca, a więc nie za czyny, które popełniają
złoczyńcy, ale za i z powodu głoszenia ewangelii. Podobnie pisze Autor Objawienia św. Jana: „Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w Królestwie, i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu
zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie” (Obj 1,9).
Dopóki trwa ziemia i bije zegar historii, o Jezusie jako synu Dawida według
ciała i jako o zmartwychwstałym Panu, będzie głoszona ewangelia ku zbawieniu tych, którzy jej uwierzą i zwiążą swoje życie z Chrystusem. Być może nie
wszędzie będzie głoszona, ale tam gdzie będzie głoszona, musi brzmieć słowo:
Pan Zmartwychwstał! „Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie! „Gdzież jest,
o śmierci, zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje? A żądłem
śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon; ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa” (1 Kor 15,5557).
Apostoł Paweł dziękuje Bogu, że daje nam zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. W słowach zawartych w naszym biblijnym tekście na 1. Święto Zmartwychwstania Pańskiego, pisze jak się to dzieje w naszym życiu: „Jeśli z nim
[Chrystusem] umarliśmy, z nim też żyć będziemy; jeśli z nim wytrwamy,
z nim też królować będziemy; jeśli się go zaprzemy, i On się nas zaprze; jeśli
my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie
zaprzeć się nie może”. Postawiona więc zostaje przed nasze oczy tajemnica
chrztu w imię Jezusa Chrystusa. Pisze o niej św. Paweł w Liście do Rzymian:
„Czy 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” (Rz 6,
3-5), ale także w słowach z Listu do Efezjan: „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 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 2,4-6).
Ale nic nie dzieje się automatycznie. Aby posiąść dary dane przez Boga
w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, musimy wzywać i wyznawać Imię
Zmartwychwstałego, bo kto je wzywa, będzie zbawiony (zob. Rz 10,9.10). Dlatego nam ku przestrodze Wielki Apostoł pisze: „Jeśli z nim [z Chrystusem]
wytrwamy, z nim też królować będziemy; jeśli się go zaprzemy, i On się nas
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zaprze; jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może”. Bóg pozostaje zawsze wierny swojej miłości
do nas, bo jest On miłością (1 J 4,8). Ale jeśli pogardzimy tą miłością, której
ucieleśnieniem jest Chrystus, utracimy to co dane jest nam w Chrystusie –
zwycięstwo nad śmiercią. Amen.
***
„Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane,
dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą”.
(Ga 3,22)
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Treść wielkanocnej nadziei
„Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak Chrystus został wzbudzony
z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła
przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną
ożywieni. A każdy w swoim porządku: jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie jego przyjścia, potem nastanie koniec, gdy odda
władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką
władzę i moc. Bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół
pod stopy swoje. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod stopy jego. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał
wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim”. (1 Kor 15,19-28)

Zmartwychwstały Chrystus Pan staje przed nami w poranek wielkanocny i pozdrawia nas jak niegdyś swoich uczniów: „Pokój wam”. Po bolesnym i tragicznym Wielkim Piątku, wnosi w nasze życie, prócz radości i pokoju, nadzieję,
dzięki której stajemy się bardziej otwarci na przyszłość. Treścią jej jest oczekiwana
przez nas przemiana całego stworzenia. Chcąc zgłębić tajemnicę zmartwychwstania, musimy właśnie umieć spojrzeć oczyma wiary na całe stworzenie, które − jak
pisze apostoł Paweł − „wespół wzdycha i boleje aż dotąd. A nie tylko ono, lecz
i my sami, którzy posiadamy zaczątek Ducha, wzdychamy w sobie, oczekując
synostwa, odkupienia ciała naszego” (Rz 8,23n). Chociaż Wielki Piątek i Wielkanoc należą już do historii, to jednak posiadają znaczenie ponadczasowe i to, co
zwiastują, nie tylko jest światłem dla nas na mrocznych drogach naszego życia, ale
głównie wskazują na ostateczny cel naszej ludzkiej historii.
Nowotestamentowemu poselstwu wielkanocnemu znana jest myśl o dopełnieniu historii, która związana i zakotwiczona jest w Chrystusie Jezusie, przez
którego wszystko powstało, i w którym to, co ma być zbawione, znajdzie swoje dopełnienie. Nasza wiara chrześcijańska może i powinna więc postawić pytanie: Jaka jest treść wielkanocnej nadziei?
Jedno z najstarszych świadectw o zmartwychwstaniu Chrystusa ukrzyżowanego,
piętnasty rozdział 1. listu apostoła Pawła do Koryntian, uczy nas, że zmartwychwstanie Chrystusa jest zbawczym czynem Boga, dzięki któremu wierzący mogą
być pewni, że przezwyciężą własną śmierć, a po otrzymaniu przemienionego
ciała na wzór zmartwychwstałego Syna Bożego, zawsze będą z Panem. Jednakże
teraz, żyjąc w ciele, pewność ta nieustannie brutalnie jest łamana, a nadzieja na
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wieczne życie osłabiana przez ciągle jeszcze obecną w naszym życiu śmierć. Mąci
i zabiera nam ona nadzieję na ostateczne zwycięstwo życia nad śmiercią. Ta sytuacja nie tylko w teologicznym myśleniu, ale przede wszystkim w życiu, powoduje
wyjałowienie naszej chrześcijańskiej nadziei. Często ogranicza się ona jedynie do
doczesności i zatrzymuje się na śmierci, nie mogąc przekroczyć barier, które nieustanne doświadczanie śmierci stawia przed nami. Nie sięga ona poza horyzont
teraźniejszości i nie jest zdolna przyswoić sobie tego, co jest jej treścią i celem. Nadzieja, która nie wie czego winna się spodziewać poza doczesnością i nie jest
pewna tego, czego powinna się spodziewać, jest pusta i niczego w życiu człowieka nie może przeobrazić.
Czyż Chrystus nie jest często zwiastowany jako światłość jedynie na drogę
naszej doczesności? Czy nie zapominamy, że jest On również światłem
w królestwie zmarłych? Czy myślimy o Chrystusie jako światłości, która jest
naszym wiecznym przeznaczeniem? Czyż czasem nie przypominamy sobie
o tym tylko przy okazji pogrzebu, a na co dzień żyjemy jakby nie było wieczności, byle jak, w kłamstwie i pysze?
Jesteśmy zbyt zainteresowani doczesną egzystencją. Mocno ograniczył się
zakres naszej penetracji prawd Bożych. W Chrystusie widzimy światło
i ratunek w doczesności, a nadzieja nasza w Nim pokładana, pozbawiona jest
mocy, umożliwiającej przekroczenie owej granicy wyznaczonej przez śmierć.
Apostoł Paweł pisze: „Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni”. A więc
jeśli nie mamy nic do powiedzenia na temat przyszłości i wieczności, w sferze
wiary mamy niewiele do powiedzenia. Jeśli Kościół nie ma nic do powiedzenia
o wieczności, jest duchowym bankrutem.
Zmartwychwstanie Chrystusa jest eschatycznym wydarzeniem. Jako takie
jest ono prawzorem ostatecznego, docelowego stanu, ku któremu w Jezusie
Chrystusie podąża nasza ludzka historia. Apostoł Paweł w swoim świadectwie
o zmartwychwstaniu, wyraźnie prowadzi nasze myśli od przeszłości ku przyszłości. Nakazuje najpierw myśleć o tym tragicznym wydarzeniu, dzięki któremu grzech i śmierć wtargnęła w naszą ludzką egzystencję, o Chrystusie, który dzięki wzbudzeniu z martwych stał się pierwiastkiem tych, którzy zasnęli,
a następnie nakazuje nam myśleć o dniu, w którym zniszczona zostanie śmierć.
Wielki Apostoł Narodów pisze bowiem: „Skoro przyszła przez człowieka
śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. A każdy w swoim porządku: jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie jego przyjścia, potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę
i moc. Bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod
stopy swoje. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć”.
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Klamrą łączącą przeszłość z przyszłością jest ukrzyżowany i zmartwychwstały Chrystus. Nasza chrześcijańska nadzieja winna więc być skoncentrowana na osobie Jezusa Chrystusa. On, jako zwycięzca śmierci, jest gwarantem
ostatecznego unicestwienia jej mocy, a jako żywy Pan obdarza życiem tych,
którzy w Nim pokładają nadzieję i widzą cel swojej wiary w doczesności i wieczności.
Apostoł Paweł wspominając o przyjściu na świat grzechu i śmierci, myśli
o wtargnięciu chaosu i mocy wrogich Bożemu stworzeniu w naszą ludzką historię. Grzech człowieka oznacza właśnie wkroczenie w sferę ludzkiego bytu
tych mocy, których celem jest zniszczenie i zniweczenie Bożego obrazu w
człowieku. Na Golgocie, wydawać się mogło, że te moce ostatecznie zwyciężyły nad dobrem i sprawiedliwością. Dlatego w jednej z pieśni śpiewamy: „Na
Golgocie (…) ciemność, zda się, górę bierze, rośnie złość człowieka” (ŚE 136).
Zmartwychwstanie jest nowym aktem stwórczym Boga. Tak rozumie je
apostoł Paweł. Ten akt nie jest dziełem w sferze materii, jak pierwsze stworzenie, o którym mówi Stary Testament, lecz w sferze tego, co jest realne najbardziej z realnych rzeczy, ale znajduje się poza sferą widzialnych i doświadczalnych zjawisk. Adam był pierwszym człowiekiem stworzonym przez Boga.
Przez niego na świat przyszła śmierć. Chrystus jest nowym człowiekiem,
prawdziwym obrazem Boga, dzięki któremu w to, co stworzone i przez grzech
skażone, wkroczyło prawdziwe życie. Bóg przez Chrystusa i w Chrystusie
rozpoczął dzieło ponownego porządkowania świata. Chrystus zwycięży i rozbroi wszelkie nadziemskie władze, moce i panowania. Ostatnia zwyciężona
zostanie śmierć.
Wszystko powinno rozpocząć się od nas samych. Powinniśmy poddać się
osądowi przykazań Bożych. Pozwolić im wypalić w nas to, co grzeszne, co św.
Paweł nazywa uczynkami ciała (Ga 5,19-21). Żyć zaś winniśmy ewangelią,
Chrystusowym przykazaniem miłości, pamiętając nieustannie, że zwrócone są
na nas oczy Pana. Drogi nasze znane są wszechwiedzącemu i świętemu Bogu.
Jesteśmy wpisani w nowy porządek świata. W Jezusie Chrystusie winniśmy
więc stać się aktywnym elementem tej nowej struktury Bożego stworzenia.
„Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto
wszystko stało się nowe” (2 Kor 5,17). Wyznaczone nam zostało wielkie zadanie do wykonania. W świecie, w którym wszelkie stworzenie wzdycha i boleje,
głosić winniśmy zmartwychwstanie Chrystusa, zwycięstwo życia nad śmiercią
oraz wzywać do pojednania z Bogiem. Pokój i pojednanie − to najistotniejsze
elementy nowego ładu świata, podążającego ku dopełnieniu tego, co w Chrystusie dane jest w zarodku.
Zmartwychwstały Chrystus Pan jest mocą przeobrażającą całe stworzenie.
Apostoł św. Paweł bowiem pisze: „A jako ostatni wróg zniszczona będzie
śmierć. Wszystko bowiem poddał pod stopy jego. Gdy zaś mówi, że wszystko
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zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał.
A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany
temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim”.
Nasz język nie jest w stanie opisać tego doskonałego świata, w którym Bóg
będzie wszystkim we wszystkim. Chodzi o wynikającą ze zmartwychwstania
Chrystusa prawdę o dopełnieniu stworzenia, w którym wszystko będzie na
kształt i miarę Boga. Oto cel naszej chrześcijańskiej nadziei.

Chociaż wpisani jesteśmy dzięki zmartwychwstałemu Chrystusowi w tę nową
rzeczywistość, a serca nasze owocują w dary zmartwychwstania Syna Bożego,
i chociaż życie w społeczności z naszym Panem, Chrystusem oznacza już przeżywanie i doświadczanie cząstki urzeczywistniającego się Królestwa Bożego, to jednak nie możemy zapomnieć, że oczekiwane przez nas nowe niebo i nowa ziemia,
będzie dla nas w pełnym tego słowa znaczeniu darem Bożym. Cel naszej wielkanocnej nadziei nie urzeczywistni się przez ewolucyjne ulepszanie świata, lecz
przez powtórne przyjście zmartwychwstałego Chrystusa. Nowe niebo i nową ziemię odziedziczą jednak ci, których życie zostało odrodzone w Jezusie Chrystusie
i w Chrystusie stali się nowym stworzeniem.
Odradzajmy się w mocy Ducha Bożego, aby gdy wypełni się czas, wszechmogący Bóg, który jest wszystkim we wszystkim, był również światłem w naszej wieczności!
„Jezu, zwycięstwo daj, poszczęść bojowi!
Wieniec zwycięstwa daj z ręki swej wziąć;
Tam dziękczynienia swe jako Królowi,
Będę Ci, Jezu, wciąż śpiewał ze czcią.
O, wtedy będzie Twe imię sławione,
Za Twą Mocarzu, potężną obronę”. (ŚE 678,7)
Amen.
***
„Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci
i piekła” (Obj 1,18)
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Od lęku do pokoju z Bogiem
„A gdy to mówili, On sam stanął wśród nich i rzekł im: Pokój wam! Wtedy zatrwożyli się i pełni lęku mniemali, że widzą ducha. Lecz On rzekł im: Czemu jesteście zatrwożeni i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? Spójrzcie
na ręce moje i nogi moje, że to Ja jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie: Wszak duch
nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam. A gdy to powiedział, pokazał im
ręce i nogi. Lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli z radości i dziwili się, rzekł im: Macie tu co do jedzenia? A oni podali mu kawałek ryby pieczonej i plaster miodu.
A On wziął i jadł przy nich. Potem rzekł do nich: To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane
o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków, i w psalmach. Wtedy otworzył im
umysły, aby mogli zrozumieć Pisma”. (Łk 24,36-45)

Wielkanocne zwiastowanie rozpoczyna się od słów anioła: „Nie bójcie się!”. Dopiero po nich następują słowa: „Szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo
wstał z martwych”. Kiedy zmartwychwstały Chrystus objawił się uczniom swoim
w wielkanocny wieczór, powiedział do nich podobne słowa: „Pokój wam! Czemu
jesteście zatrwożeni i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach?”. Widzimy więc, że spotkanie z wielkanocną ewangelią oraz ze zmartwychwstałym Panem budziło w sercach uczniów lęk, bojaźń i strach, który i tak był wielki z powodu nienawiści przywódców Żydów do Chrystusa i Jego uczniów.
Pozostawmy na uboczu lęk uczniów naszego Pana i Zbawiciela w wielkanocny poranek, bowiem często o nim mówimy. Ewangelia 2. Święta Zmartwychwstania Chrystusa wnosi w naszą świąteczną refleksję prawdy, które
pod przewodnictwem Ducha Świętego powinniśmy przemyśleć i wziąć sobie
do serca. Jest to prawda o pokoju z Bogiem, który głosi światu Zmartwychwstały. A więc do przemyślenia jest droga od lęku przed tym co tajemnicze
i święte do pokoju, którego zwiastunem i dawcą jest nasz Zbawiciel.

Zmartwychwstały

Jezus Chrystus pozdrowił swoich uczniów słowami: „Pokój
wam!”. Takiego pozdrowienia potrzebowali właśnie zalęknieni uczniowie. Ale to
pozdrowienie nie możemy rozpatrywać jedynie na płaszczyźnie psychologicznej,
konkretnej sytuacji uczniów. Ono ma bardzo ważny wymiar teologiczny, który dla
naszej wiara jest ważny i dlatego nie może zostać pominięty i zbyty milczeniem.
Wymiar ten związany jest ze starotestamentową nadzieją na przyjście Mesjasza.
Na kartach Starego Testamentu przyjście Mesjasza zostało wielokrotnie zapowiedziane. Obiecanemu Mesjaszowi przypisano też wiele tytułów. Prorok
Izajasz, zapowiadając przyjście Mesjasza, pisał, że zostanie On nazwany Cudownym Doradcą, Bogiem Mocnym, Ojcem Odwiecznym, Księciem Pokoju (Iz 9,5).

138

2. ŚWIĘTO ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

W starotestamentowych księgach pokój jest rozumiany jako dar Boży, w szczególności w przyjściu Mesjasza.
Pan Bóg daje ludziom pokój w Chrystusie. Aniołowie na polach betlejemskich śpiewali: „Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom,
w których ma upodobanie” (Łk 2,14). I tam jest pokój Boży między ludźmi,
gdzie żyją oni w Chrystusie. Kiedy zmartwychwstały Chrystus zwrócił się do
swoich uczniów w słowach: „Pokój wam!”, to ogłosił, że przez zmartwychwstanie rozpoczyna się era Mesjasza, w której panować będzie pokój między
Bogiem a ludźmi, między ludźmi a całym stworzeniem.
Chrystus zwiastował pokój z Bogiem dla całego świata. Dlatego On jest
Księciem Pokoju, a krzyż znakiem pojednania Boga z ludźmi wszystkich czasów. W Jezusie Chrystusie mamy pokój z Bogiem, który jest eschatologicznym
darem samego Boga. Chociaż Chrystus w czasie swojego ziemskiego życia
powiedział, że posłany został do tych, którzy pochodzą z rodu Abrahama, to
jednak uzdrawiał także pogan i pozwalał, aby poganie słuchali Jego ewangelii.
Zapowiedział, że do Królestwa Bożego wyprzedzą Żydów liczne narody (Mt 8,
11). Odchodząc od uczniów, polecił im, aby szli na cały świat i wszystkich
„czynili uczniami” (Mt 28,19.20).
Pan Bóg daje pokój całemu stworzeniu, lecz ciągle jeszcze nie obejmuje on
wszystkich i wszystkiego w pełni. Całe stworzenie oczekuje objawienia się
synów Bożych, bo całe stworzenie teraz poddane jest marności (Rz 8,18nn).
Ale pokój ogarnie wszystko i jak kwas przemieni całe zaczynienie (zob. Mt 13,
33), bo Królestwo Boże – to „sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym” (Rz 14,17).
Wielkanocne zwiastowanie o pokoju musi rozbrzmiewać, aby wszyscy w
Chrystusie pojednali się z Bogiem, aby przeobrażony został świat i aby każdy
dla bliźniego był bratem i siostrą.
„Więc wstań i porzuć grzechu grób,
I serce wznieś do nieba.
Początek nowy dzisiaj zrób,
Bo tego wszak ci trzeba:
Ku Jezusowi myśl wznieść
I z Nim duchowe życie wieść,
Jak wiernym to przystało” (ŚE 182,2).
„Czemu jesteście zatrwożeni i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach?”. Te słowa Zmartwychwstałego dają nam możliwość poznania sytuacji w jakiej znajdowali się uczniowie Pańscy po Wielkim Piątku. Bojaźń, trwoga i wątpliwości kłębiły się w sercach tych, których Jezus powołał i niebawem miał posłać,
aby byli Jego świadkami aż po krańce ziemi (Dz 1,8). Ale nie mogli oni pozostać
ani w bojaźni, ani w wątpliwościach, bowiem świadkowie Chrystusa odważnie
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muszą głosić ewangelię o zbawieniu i pokoju z Bogiem i być głęboko przekonanymi, że ukrzyżowany Jezus jest Chrystusem, którego Bóg przeprowadził przez
poniżenie do wywyższenia (Flp 2,5-11).
Cóż więc Jezus uczynił w wielkanocny wieczór, aby grono zalęknionych
uczniów przygotować do dzieła misji w świecie? Powiedział do uczniów:
„Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to Ja jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie:
Wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam. […] Macie tu co do
jedzenia?”.
Zmartwychwstanie jest interpretacją krzyża. Ale samo zmartwychwstanie
także wymaga interpretacji i wyjaśnienia. Znajdujemy ją w naszej ewangelii,
kiedy czytamy, że Pan polecił dać sobie jedzenie, kiedy pozwolił się dotknąć
swoim uczniom. Uczniowie mieli się przekonać, że nie widzą Ducha Pana, lecz
samego Pana w przemienionym ciele.
Zmartwychwstały Pan – to nie zjawa z zaświatów ani osobowo ktoś inny od
Tego Nauczyciela, którego znali uczniowie przed Wielkim Piątkiem. To ten
sam Nauczyciel, który ich powołał, którego mają naśladować i zwiastować
światu. Uczniowie mieli zobaczyć i poznać, że Zmartwychwstały nosi na sobie
znamiona swojej ziemskości i cierpienia, cielesności i śmierci. Ukrzyżowanie
i śmierć Jezusa nie zakończyła obecności świata Bożego w historii ludzkości.
Zmartwychwstanie jest ubóstwieniem tego, co ziemskie i przemijające. Dlatego
św. Jan w swoim Objawieniu pisze o Chrystusie jako o Baranku zabitym. W zachwyceniu słyszał boską liturgię, a w niej słowa: „Godzien jest ten Baranek
zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo” (Obj 5, 12).
Kiedy Syn Boży narodził się w Betlejem, Bóg pokazał nam, że nasza cielesność, chociaż jest z nią związana grzeszność rodzaju ludzkiego, może być
również „szatą” Boga, kiedy zaś Chrystus zmartwychwstał, mając na swym
ciele znaki śmierci, a więc znaki po gwoździach i przebity bok, Bóg pozwolił
nam mieć nadzieję, że szata naszej cielesności w śmierci raz na zawsze zostanie
zrzucona, że przed Bogiem nie staniemy nadzy, lecz w przemienionym ciele.
Apostoł Paweł pisał do Kościoła w Koryncie: „Chrystus został wzbudzony
z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła
przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. A każdy w swoim porządku: jako pierwszy Chrystus, potem ci,
którzy są Chrystusowi w czasie jego przyjścia” (1 Kor 15,20-23) oraz: „A to, co
siejesz, nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać, lecz gołym ziarnem,
może pszenicznym, a może jakimś innym; ale Bóg daje mu ciało, jakie chce,
a każdemu z nasion właściwe jemu ciało. Tak też jest ze zmartwychwstaniem.
Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone; sieje się w niesławie,
bywa wzbudzone w chwale; sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy;
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sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe” (1 Kor 15,37-38.42-44). W tych słowach Wielkiego Apostoła zawarta jest treść naszej wiary i nadziei.
Jak lęk uczniów przemienił się w radość, a niedowierzanie w wiarę, tak też
w każdym naszym spotkaniu ze zmartwychwstałym Chrystusem, z naszego
życia znikać musi bojaźń przed śmiercią, a powinna wzmacniać się wiara w
wieczne życie z Bogiem.
„O zmartwychwstały Jezu mój,
Gdy szatan wciąż zastawia
Wraz z śmiercią niebezpieczeństw rój,
Niech moc mnie Twa wybawia!
Ja z Tobą się połączyć chcę,
Niech razem nam otworzą się
Wiecznego życia bramy” (ŚE 182,4).
Amen.
***
„Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy
zasnęli”. (1 Kor 15,20)
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Odrodzeni z Bożej mocy
„Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie: Kto to stworzył? Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie, na wszystkich woła po imieniu. Wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak. Czemu więc mówisz, Jakubie, i powiadasz, Izraelu: Zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa
do mojego Boga nie dochodzi? Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona
jest jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają, lecz ci, którzy ufają
Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie
mdleją, idą, a nie ustają”. (Iz 40,26-31)

Tajemnica

paschalna, o której Kościół mówi zwięźle w słowach „Apostolskiego
wyznania wiary”: „ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego
dnia zmartwychwstał”, na kartach Pisma Świętego powiązana jest z podstawowym dogmatem Starego Testamentu, że Bóg wyprowadził Izraela z niewoli egipskiej. Wystarczająco jasno wskazuje na nie apostoł Paweł w słowach: „Na naszą
Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus” (1 Kor 5,7).
Ofiara krzyżowa Jezusa Chrystusa i Jego zmartwychwstanie uwalniają nas
z niewoli grzechu i śmierci. Dlatego każde biblijne słowo, które mówi o zbawczym czynie Boga, jako o uwolnieniu z niewoli, może nam być pomocne do
lepszego i głębszego zrozumienia tajemnicy śmierci i zmartwychwstania
Chrystusa Pana. Kościół w niedzielę zwaną Quasimodogeniti, co znaczy: „Jak
nowo narodzeni”, stawia nas właśnie wobec takiego słowa, przeto z pomocą
Ducha Świętego pozwólmy się jemu prowadzić, aby bliższe stało się wierze
nasze wielkanocne zwycięstwo Syna Bożego nad niewolą grzechu i śmierci,
i aby każdy z nas − jak prosimy w pieśni wielkanocnej − odrodził się z Bożej
mocy.

„Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie: Kto to stworzył? Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie, na wszystkich woła po imieniu. Wobec takiego
ogromu sił i potężnej mocy, nikogo nie brak”. Być może, prorok powiedział te
słowa w gwieździstą noc do skupionych wokół niego Izraelitów, ciekawych wieści z dalekiego świata. Nie spoglądali wtedy na firmament, rozciągający się nad
ojczystą ziemią. Znajdowali się w babilońskiej niewoli. Wezwani przez proroka,
aby podnieśli oczy swoje ku górze, patrzyli w gwiazdy, które według wierzeń
Babilończyków, ich ciemięzców, rządziły i kierowały losami człowieka i świata.
Kto je stworzył? Kto nad nimi panuje? Kto nadał im imiona i kto wytycza im drogi na niebieskim szlaku? Bóg i tylko Bóg Izraela, Bóg ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Całe stworzenie składa świadectwo o Jego mocy, sile, potędze
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i chwale. „Czemu wiec mówisz Jakubie, i powiadasz Izraelu: Zakryta jest moja
droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dociera?”– pytał prorok.
Prorok prowadzony Duchem Bożym, pragnął natchnąć lud, znajdujący się
w niewoli, nowymi myślami, w sercach rozbudzić nadzieję i rozpalić ogień
wiary w Boga, który nie zapomniał o Izraelu, chociaż dotkliwie go ukarał za
niewierność (por. Iz 40,2).
Z dalekich stron, z północy, dochodziły wtedy dziwne wieści, że Cyrus,
król Medów i Persów nadciąga ze swoją armią, niosąc wolność podbitym narodom. Prorok wiedział, że to właśnie ze względu na miłość Boga do Izraela,
nagle odwróciło się „koło historii”. W Cyrusie widział sługę Bożego, wykonawcę Bożej woli, wyzwoliciela Izraela z niewoli babilońskiej. Nadchodziły
nowe czasy, które prorok z radością zwiastował w imieniu Boga: „Pocieszajcie,
pocieszajcie mój lud, mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola (…) Przygotujcie na pustyni drogę Pańską” (Iz 40,1.27). Te
nadchodzące nowe czasy, zapowiadały przemiany historyczne, które prorok
odczytał w świetle żywej tradycji w Izraelu o wyzwoleniu z niewoli egipskiej.
Jednakże należało zapomnieć o tym, co było, a myśleć wyłącznie o nowym,
o tym, co Bóg uczyni, co wspaniałością przewyższać będzie to, co było, co
przekroczy wszelkie wyobrażenie. „Nie wspominajcie dawnych wydarzeń,
a na to, co minęło, już nie zważajcie! Oto Ja czynię rzecz nową: Już się rozwija,
czy tego nie spostrzegacie? (Iz 43,18. 19a) – wołał prorok w imieniu Boga.
Prorok był zwiastunem nowego, przewyższającego ludzkie zrozumienie
zbawczego czynu Boga, który jest Stwórcą i Panem wszystkiego.
To nasze spojrzenie w przeszłość, nakazuje nam właściwie spojrzeć
w przyszłość. Historia się nie zatrzymuje. Przede wszystkim historia zbawienia podąża ku celowi wyznaczonemu przez Boga. Zwycięstwo Sługi Bożego,
Jezusa Chrystusa nad grzechem i śmiercią, jest dla nas zwiastunem nadejścia
nie tylko nowych czasów, lecz czegoś, co będzie absolutnie nowe i ostateczne.
Apostoł Piotr pisząc o miłości naszej do Chrystusa, mówi: „Tego miłujecie,
chociaż go ni widzieliście, wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie, i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie
dusz. Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy
prorokowali o przeznaczonej dla nas łasce (1 P 1,8-10). Dla nas więc nie tylko
zwykły bieg historii jest zwiastunem nadejścia zbawienia, lecz przede wszystkim Boże dzieła dokonane w Chrystusie i nie tylko otaczający nas wspaniały
wszechświat jest gwarancją nadejścia zbawczej przemiany wszechrzeczy, lecz
jest nią Ten, który nie był stworzony, ale we wieczności został zrodzony, a w historii w nasze ciało przyobleczony, a więc Chrystus, pogromca śmierci.
Dzieła Boże są niepojęte. Niewyobrażalna jest ich wielkość i wspaniałość.
„Czego oko nie widział i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkie go nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują (1 Kor 5,9). Jakże trudno było

143

1. NIEDZIELA PO WIELKANOCY – QUASIMODOGENITI

przyjąć Izraelitom znajdującym się w niewoli zwiastowanie proroka za prawdziwe. Nie łatwo też było prorokowi rozbudzić nadzieję w sercach, tchnąć
nowe siły w apatią ogarnięty lud! Wołał prorok: „Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy
i nie ustaje, niezgłębiona jest jego mądrość. Zmęczonemu daje siły,
a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają
się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na
skrzydłach jak orły, biegną a nie mdleją, idą, a nie upada ją”. Prorok Pański
chce więc powiedzieć, że nie wiek, witalne siły ciała, młodość i tężyzna wystarczą, aby wytrwać w oczekiwaniu obiecanego zbawienia, przezwyciężyć
moce, pragnące nas zniewolić i pogrążyć w ciemności, zwyciężyć samego siebie i unieść się jak orzeł ponad małość, głupotę, pychę, zarozumiałość i podłość. „Ci. którzy ufają Panu, nabierają siły". Bóg jest źródłem mocy ducha. On
daje nam zwycięstwo w Chrystusie nad grzechem i śmiercią, wydobywa nas z
ciemności i prowadzi ku światłu, pozwala się otrząsnąć się z własnych słabości
i myśli, a unieść się ponad naszą, otaczającą nas rzeczywistość i uchwycić się
nadzieją obietnicy zwycięstwa i zbawienia.
Ile to już razy w krzyżu, Bóg przez Chrystusa podał nam dłoń, był dla nas
w Chrystusie jak Szymon Cyrenejczyk dla Jezusa skazanego na śmierć! Ile razy
w smutku i głębokiej zapaści duchowej, podźwignął, dając nowe siły i myśli.
Ile razy wyrwał z objęć śmierci! Ile razy w żałobie, mówił: Ufaj! Wierz! Nie
lękaj się! Siostry i Bracia nikt z nas takich doświadczeń nie jest pozbawiony.
A patrząc na Chrystusa, naszego Pana, zwycięzcę grzechu i śmierci, możemy
być pewni, że z Nim i w Nim ostatecznie zwyciężymy i z Jego rąk, weźmiemy
koronę życia wiecznego.

Quasimodogeniti − jako nowonarodzeni. Czy naprawdę jesteśmy z mocy Bożej
odrodzeni? Bóg rozpoczął w nas wielkie dzieło odrodzenia przez wodę i Ducha.
Czy Chrystus jako Zbawiciel z krzyża to Boże dzieło, dalej w nas kontynuuje? Czy
Ten, który odwalił kamień swojego grobu, znalazł nasze serca otwarte, aby w nich
mógł królować?
Wierzyć w zmartwychwstanie Jezusa, znaczy pozwalać działać Chrystusowi i kształtować nas na Jego wzór i podobieństwo.
„Chwała Bogu w wysokości, który dawcą jest radości. Alleluja!
Bądź Bogu chwała! Pokój ludziom tu na ziemi, ż Pan między żyjącymi. Alleluja!
Bądź Bogu chwała!”. (ŚE 175,1)
Amen.
***
„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)
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Chrystus cierpiał za nas. Wstępujmy w Jego ślady!
„Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady; On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego; On,
gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził,
lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi; On grzechy nasze sam na
ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz
teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych”. (1 P 2,21b-25 )

Druga

niedziela po Wielkanocy nazywa się Misericordias Domini, co znaczy:
miłosierdzie Pańskie. Poświęcona jest Chrystusowi, poprzez którego i w którym
Bóg objawił światu swoją łaskę i miłosierdzie. Niedzielę tę nazywamy także – ze
względu na starokościelną ewangelię – Niedzielą Dobrego Pasterza. Pan Jezus
w alegorii o dobrym pasterzu mówi o poświęceniu się pasterza dla dobra owiec.
Identyfikuje się z dobrym pasterzem ze swojej alegorii, i mówi: „Ja jestem dobry
pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce” (J 10,11).
Lekcja apostolska, która jest przedmiotem naszych rozważań, stawia nam
przed oczy cierpiącego Chrystusa, a jej autor nakazuje nam wstępować w Jego
ślady. Chrystus cierpiał za nas. Wstępujmy w Jego ślady – to jest przesłanie
dzisiejszej niedzieli.

Chrystus cierpiał za nas.
Należy postawić pytanie o kontekst słów apostolskiej lekcji. Autor 1. listu
św. Piotra wiedział, że cierpią adresaci jego listu. Nie było to cierpienie zaplanowane przez władze administracyjne prowincji, w których mieszkali wyznawcy Chrystusa, a więc chrześcijanie północnych prowincji Azji Mniejszej.
Autor listu, zatroskany losem wyznawców Chrystusa, śpieszył z duchową
pociechą oraz informacją, że w ich życiu nie dzieje się nic szczególnego. Chrystus cierpiał i cierpienie będzie spotykać tych, którzy uwierzyli w Chrystusa.
Chociaż Apostoł nie wspomina słów Jezusa: „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), to jednak można je zacytować jako kontekst dla apostolskiej pociechy: „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).
W rozważanych przez nas słowach lekcji czytamy, że Jezus Chrystus był
znieważany, lecz nie odpowiadał zniewagą. Zapewne chodzi o obelgi, które
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spotykały Chrystusa. Sanhedryci, członkowie najwyższej rady podczas procesu Jezusa naśmiewali się z Niego, bili Go po twarzy i mówili: „Prorokuj nam,
Chrystusie, kto cię uderzył?” (Mt 26,68). Pod krzyżem Żydzi wołali: „Ty, który
rozwalasz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz, ratuj siebie samego, jeśli
jesteś Synem Bożym, i zstąp z krzyża” (Mt 27,40).
Autor 1. listu św. Piotra pisze także: „gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał
sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi”. A więc nie zapowiadał zemsty, lecz
sąd złożył w ręce Boga. Tłem są tu słowa Pana Jezusa z krzyża: „Ojcze, odpuść
im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23,34) oraz „Ojcze, w ręce twoje polecam
ducha mego” (Łk 23,46).
W okresie pasyjnym wielokrotnie mówiliśmy o zbawczym sensie śmierci
Jezusa. Dzisiaj Duch Boży znowu przypomina nam o zbawczej mocy śmierci
Chrystusa. „On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy,
obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was”.
Autor 1. listu św. Piotra pisze także na innym miejscu o cenie, jaka została
zapłacona, abyśmy mogli być uwolnieni od marnego postępowania – „nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego”.
Ceną wykupienia nie jest złoto ani srebro, lecz krew Jezusa Chrystusa, Baranka niewinnego. Wartość kruszców, pieniędzy została tu przeciwstawiona
wartości krwi, którą autor nazywa drogocenną. Złoto i srebro jako środek
płatniczy w starożytności, a więc wartość ekonomiczna, postawiona została
naprzeciw krwi, która posiadała – według Starego Testamentu – wartość kultową. To, co w rozumieniu starożytnych było niezniszczalne, przeciwstawione
zostało krwi, która jako element ciała ludzkiego jest zniszczalna.
Antyteza: nie srebrem ani złotem, lecz krwią Jezusa Chrystusa, ma na celu
w szczególny sposób podkreślić wartość krwi Chrystusa. To, co zniszczalne
z punktu widzenia człowieka przewyższa to, co niezniszczalne. Ale dlaczego
krew Chrystusa ma taką wartość? Nie jest to krew zwykłego śmiertelnika, którego ciało w proch się obraca, lecz krew „baranka niewinnego i nieskalanego”.
Wartość tej krwi zasadza się na godności Chrystusa. Przewyższa ona nieskończenie wartość krwi zwierząt ofiarnych.
To są podstawowe prawdy chrześcijańskie, na których budujemy naszą
wiarę. Zanegowanie ich jest zanegowaniem chrześcijaństwa. Niech więc są
nam one bliskie, pogłębiajmy ich poznanie, pocieszajmy się nimi! Z nimi związana jest pociecha, która w każdy czas, dobry i zły, obfituje w radość i pewność, że Bóg jest nam łaskawy i okazuje swoje miłosierdzie.
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Wstępujmy w ślady Chrystusa!
Dzisiaj przed naszymi oczyma postawiony zostaje cierpiący i zbawiający
nas Chrystus, jako wzór do naśladowania. Taka była wola Jezusa Chrystusa,
aby uczniowie, których sobie powołał, wstępowali w Jego ślady (1 P 2,21; por.
Mt 16,24.25). Chodzi o dokładne wstępowanie w ślady Chrystusa. Chodzi
o kroczenie torem, który wytyczył przez swoje „stopy” i „kroki” Chrystus.
Naśladowanie Chrystusa w cierpieniu jest łaską i chlubą, bowiem Chrystus
cierpiał niewinnie, „grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach
jego” (1 P 2,22). Cierpienie znosił mężnie, bez narzekania, złorzeczenia
i gniewu. „On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego;
On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi” (1 P 2, 22.23).
Jest rzeczą oczywistą – na co słowa apostolskiej lekcji minionej niedzieli
zwracały uwagę – że droga chrześcijan jest drogą, na której muszą liczyć się
z doświadczeniami i cierpieniami, które mogą ich spotkać. Jeśli Apostoł wspomina cierpienie Chrystusa, to naśladowanie Go, wstępowanie w Jego ślady,
znaczy znosić cierpienie tak, jak On je znosił, a więc nie złorzeczyć, przeklinać,
ale z pokorą znosić krzyż, który kładą na nasze serca źli, nieprzychylni nam
ludzie, lub z godnością znosić wszystkie choroby i cierpienia.
Jesteśmy świadomi tego, że Chrystus jest niedoścignionym wzorem w niesieniu krzyża, w znoszeniu zniewag i potwarzy. Uczniowie Jezusa, chociaż
nigdy nie będą jak Mistrz, muszą podjąć wyzwanie i starać się z pomocą Ducha Bożego, patrząc na Jezusa, znosić wszelkie doświadczenia, szczególnie te,
które związane są z prześladowaniem z powodu wyznawanej wiary. Musimy
liczyć się także z tym, że te prześladowania mogą się wzmagać. Świat jest
wrogo usposobiony do prawdziwych wyznawców Chrystusa. Czas kontrreformacji także się jeszcze nie zakończył. Doświadczamy w życiu wiele zła tylko dlatego, że jesteśmy ewangelikami. Ale jeśli Chrystusa nazywali Belzebubem, to podobnie nazywać będą Jego wiernych wyznawców i uczniów (Mt 10,
25).
Nie tylko poszczególni wyznawcy Chrystusa powinni naśladować swojego
Pana, ale cały Kościół wezwany jest do kroczenia śladami Głowy Kościoła.
Apostoł Paweł miał na myśli nie tylko siebie, swoich współpracowników, ale
wszystkich powołanych do społeczności życia z Bogiem, kiedy 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).
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Ale naśladować Chrystusa, to nie tylko znaczy znosić cierpienia i uciski jak
Chrystus je znosił, ale znaczy – a może głównie znaczy – postępować zgodnie
z ewangelią, okazywać miłość bliźnim, nieść pociechę, nie obmawiać i nie obwiniać, nieść pokój, zapomnieć urazy, głosić pojednanie.
Kościołowi powierzona została służba pojednania (2 Kor 5,19). Na wszystkich szczeblach i płaszczyznach Kościoła, powinny się stale rozlegać słowa:
przepraszam, wybaczam i proszę o wybaczenie. I to nie mogą być tylko słowa
i gesty, ale rzeczywiste przebaczenie i pojednanie. Jeśli tego nie ma w Kościele,
wówczas Kościół niegodny jest miana Kościoła Bożego. I rychło może się okazać, że Pan poruszy Jego świecznik. Zmartwychwstały Chrystus bowiem mówi: „Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się, i spełniaj uczynki
takie, jak pierwej; a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego
miejsca, jeśli się nie upamiętasz” (zob. Obj 2,5).
Chrystus wytyczył drogę i pozostawił ślad, w który powinniśmy wstępować.
„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.
***
„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)
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Wszystko możemy w Chrystusie
„Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest rolnikiem. Odcina
każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, a oczyszcza każdą, która przynosi owoc, aby bardziej owocowała. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które
do was mówiłem. Trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl – jeśli nie pozostaje
w krzewie winnym – nie może przynosić owocu sama z siebie, tak i wy, jeśli we
mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy zaś latoroślami. Kto
trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owoców, bo beze mnie nic uczynić
nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten będzie wyrzucony jak latorośl i uschnie.
Zbiera się je i wrzuca w ogień, i spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie, a także
słowa moje w was, proście o cokolwiek, a spełni się wam. Tak więc uwielbiony
będzie Ojciec mój, jeśli wydacie wiele owoców i staniecie się moimi uczniami”.
( J 15,1-8)

Zmartwychwstanie Chrystusa otwarło ludzkości nową drogę życia, nie według
człowieka zewnętrznego, cielesnego, lecz do egzystencji w Chrystusie i Duchu
Świętym, egzystencji sięgającej z doczesności w wieczność. Niedziele powielkanocne nakazują nam myśleć o nowym życiu, które zawdzięczamy naszemu Panu,
Chrystusowi ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu. Hasło niedzieli Jubilate
utrzymuje nas w kręgu tych myśli: „Kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, co stare, przeminęło, oto wszystko stało się nowe”. Podobnie jest w ewangelii dzisiejszej niedzieli, ewangelii o winnym krzewie i latoroślach.
Winnica i owoce winnego krzewu zawsze budziły w Izraelu dobre uczucia,
bogate skojarzenia i myśli, które owocowały radością w życiu. Stary Testament
mówi, że Izrael jest winnicą Pana. Izajasz w imieniu Boga wołał: „Winnicą Pana Zastępów jest dom izraelski, a mężowie judzcy rozkoszną jego latoroślą.
Spodziewał się prawa, a oto bezprawie, sprawiedliwości, a oto rozpaczliwy
krzyk” (Iz 5,7). Prorok okresu końca niewoli babilońskiej zaś prorokował: „Tak
mówi Pan: Jak mówi się o winnym gronie, w którym znajduje się winny sok:
«Nie niszcz go, gdyż jest w nim błogosławieństwo!» tak samo postąpię ze
względu na moje sługi i nie wytępię ich wszystkich” (Iz 65,8).
Jezus nawiązał do tej starej metafory i powiedział: „Ja jestem prawdziwym
krzewem winnym, a Ojciec mój jest rolnikiem. Odcina każdą latorośl, która we
mnie nie wydaje owocu, a oczyszcza każdą, która przynosi owoc, aby bardziej
owocowała. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które do was mówiłem.
Trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl – jeśli nie pozostaje w krzewie winnym – nie może przynosić owocu sama z siebie, tak i wy, jeśli we mnie trwać
nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy zaś latoroślami. Kto trwa we
mnie, a Ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo beze mnie nic uczynić nie możecie”. W słowach tych Pan Jezus opisał wewnętrzny związek między Nim
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a wierzącymi w Niego. Centralne miejsce zajmują w nich słowa: „beze mnie
nic uczynić nie możecie”. Zechciejmy im podporządkować nasze myśli!

Pan Jezus powiedział: „Ja jestem krzewem winnym, wy zaś latoroślami”. W tych
słowach zawarte jest wielkie bogactwo prawd. Nie jesteśmy w stanie w jednej
chwili wszystkich sobie przypomnieć, uświadomić i zgłębić. Dzisiaj uświadamiamy sobie jedne, innym razem zaś inne, bowiem zawsze zmuszają nas one do
refleksji nad naszym życiem i więzią między nami a Chrystusem. Od naszej egzystencjalnej sytuacji zależy często nasza refleksja nad treścią ewangelii.
Związek między nami a Chrystusem – jak to powiedzieliśmy w niedzielę
zwaną Misericordias Domini – opisany został przez naszego Pana w alegorii
o dobrym Pasterzu. Pasterz i owce należą do siebie. Owce bez pasterza skazane są na rozproszenie, a nawet śmierć. Ale czy możemy powiedzieć, że pasterz
i owce stanowią nierozerwalną całość? Czy pasterz i owczarnia, chociaż tak
bardzo zależą od siebie – są jednością? Nie. Ale o krzewie winnym i latoroślach możemy powiedzieć, że stanowią jedną roślinę, że latorośle całkowicie
zależne są od krzewu winnego. Latorośle wyrastają z krzewu winnego,
a krzew winny poprzez latorośle uzewnętrznia swoją życiodajną moc. Krzew
i latorośle tak bardzo są ze sobą związane, że wycięta latorośl skazana jest na
powolne obumieranie.
W dzisiejszej ewangelii zilustrowany został przy pomocy tej oczywistej zależności wewnętrzny związek wierzących z Chrystusem. „Kto trwa we mnie,
a Ja w nim, ten wydaje wiele owoców”.
Nigdzie w Nowym Testamencie nie spotkamy takich słów, w których tak
mocno został podkreślony związek między Chrystusem a wierzącymi, jak właśnie w alegorii o krzewie winnym. Latorośl nie może się rozwijać i przynosić
owoców, jeśli nie tkwi w winnym krzewie. Jej rozwój i owocowanie zależy od
soków, które czerpie z krzewu. Chrześcijanin nie może rozwijać się duchowo
i przynosić owoców poza Chrystusem. Z Niego wiara czerpie siły do owocowania. Chociaż apostoł Paweł powiedział o Bogu: „…w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy”, to możemy to samo powiedzieć o Chrystusie.
W słowach: „Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owoców”
mowa jest o wewnętrznej więzi wierzących z Chrystusem. Chodzi o trwanie,
egzystencję w Chrystusie. Chodzi o przenikanie naszego życia, całego naszego
jestestwa Duchem i mocą Chrystusa. Chodzi nie tylko o przewodnictwo Jezusa
Chrystusa w naszym życiu, lecz o czerpanie życiodajnych sił z ukrzyżowanego
i zmartwychwstałego Pana. Chrystus z wierzącymi, a więc ludem swoim, Kościołem tworzy organiczną całość.
Jesteśmy związani z Chrystusem i zdani tylko na Niego. To wielu oburza.
Oburzają się ci, którzy cenią siebie wysoko, mają o sobie wielkie mniemanie,
patrzą na ślady, które po sobie zostawiają i uważają, że są godne zauważenia.
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Latorośl nie wydaje sama z siebie owocu. Odcięta lub odłamana z krzewu
winnego, wstawiona do naczynia z wodą, może przez pewien czas zachować
zieloność, ale nie wyda owocu. Dlatego Jezus powiedział: „Jak latorośl – jeśli
nie pozostaje w krzewie winnym – nie może przynosić owocu sama z siebie,
tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie”. A z tych słów wynika Jezusowa
przestroga: „…beze mnie nic uczynić nie możecie”. Dlatego nasze życie, jeśli
ma być godne, owocujące, musi być trwaniem w Chrystusie, nieustannym
wzrastaniem w Niego, czerpaniem z Jego pełni.
„Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami”. Kto te słowa chociaż trochę przemyślał, ten musi zrozumieć to, że życie bez Chrystusa, bez zaufania Chrystusowi, bez oparcia wiary na Nim, jest niemożliwe, bezsensowne
i prowadzi donikąd. Musimy podjąć wysiłek pogłębienia społeczności z Chrystusem, aby życie nasze było bogate w owoce. Wystarczy jeden mały krok ku
Chrystusowi, a wtedy zobaczymy, że Chrystus Pan już zrobił ku nam tysiące
milowych kroków. A ten jeden nasz krok, to też krok zrobiony dzięki dłoni
i wsparciu Chrystusa, On bowiem powiedział: „beze mnie nic uczynić nie możecie ” (J 15,5).
W alegorii Jezusa o krzewie winnym, zawarta jest też przestroga, której nie
możemy przemilczeć. Pan ostrzega wszystkich wierzących przed bezczynnością. Bez Chrystusa nic uczynić nie możemy. Ale mimo darowanych nam
życiodajnych sił może zdarzyć się tak, że owoce naszego życia w Chrystusie
będą cierpkie i marne. Jezus mówi: „Ojciec mój jest rolnikiem. Odcina każdą
latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, a oczyszcza każdą, która przynosi
owoc, aby bardziej owocowała”. Kto więc nie przynosi owoców, zostanie odłączony, odcięty, pozbawiony źródła życia. Każdy, kto podejmuje wysiłek zaowocowania w Chrystusie, temu dana zostanie jeszcze większa moc ku owocowaniu na chwałę Chrystusa i ku naszemu zbawieniu. A „biada duszy, jeśli
zabraknie jej Chrystusa, który uprawia ją starannie, aby mogła wydać dojrzałe
owoce ducha, bo opuszczona, pełna cierni i chwastów, zamiast przynosić owoce, zostanie wydana na spalenie, i zginie. Biada duszy, w której nie mieszka
Chrystus! Porzucona, wydaje zepsutą woń pożądliwości i staje się przytuliskiem wad” (Makary Egipcjanin).
To dotyczy także Kościoła. Kościół, który nie dba o życie wiernych w Chrystusie, może się okazać zeschniętą latoroślą, a taka zostanie odcięta i zapomniana. Kościół, który zapomina o swoim posłannictwie, zajmuje się tylko
sobą, dba o ziemskie interesy, jest latoroślą, która nie jest w stanie wydać żadnego błogosławionego owocu.

Radość z życia w Chrystusie jest radością z owoców, które rodzą się z obcowaniem z naszym Panem. A to są owoce, które apostoł Paweł nazywa owocami
Ducha: „Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, wielkoduszność, łagod-
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ność, dobroć, wiara, życzliwość, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma prawa. Ci zaś, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali swoje ciało wraz z
namiętnościami i żądzami. Jeśli według Ducha żyjemy, postępujemy też według
Ducha” (Ga 5,22.25).
„Jeden skarb więc tylko znam,
Skarb nad wszystkie skarby świata.
Tyś Nim, Panie Jezu, sam,
W Tobie dusza jest bogata.
Tyś największym szczęściem mym,
Ciebie wiecznie wielbić chcę” (ŚE 800,5).
Amen.
***
„Kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, co stare, przeminęło, oto
wszystko stało się nowe”. (2 Kor 5,17)
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Na chwałę Pana
„Zgromadził Salomon w Jeruzalemie starszych izraelskich i wszystkich naczelników plemion, książąt rodów synów izraelskich, ażeby przenieść skrzynię
przymierza Pańskiego z miasta Dawida, to jest z Syjonu. Zgromadzili się więc
u króla wszyscy mężowie izraelscy na święto, a było to w miesiącu siódmym.
A gdy zeszli się wszyscy starsi izraelscy, Lewici wzięli Skrzynię i zanieśli Skrzynię wraz z Namiotem Zgromadzenia, i wszystkie święte naczynia, jakie były
w namiocie; zanieśli je kapłani i Lewici. A wszyscy lewiccy chórzyści: Asaf, Heman, Jedutun wraz ze swymi synami i pobratymcami, odziani w bisior, stali
z cymbałami, lutniami i cytrami po wschodniej stronie ołtarza, a z nimi stu
dwudziestu kapłanów dmących w trąby, i trębacze, i chórzyści mieli jak jeden
mąż i jednym głosem zaintonować pieśń chwały i dziękczynienia Panu – gdy
więc wzbił się głos trąb i cymbałów i innych instrumentów do wtóru pieśni pochwalnej dla Pana, że jest dobry i że na wieki trwa łaska jego, świątynia, to jest
świątynia Pana, napełniła się obłokiem, tak iż kapłani nie mogli tam ustać, aby
pełnić swoją służbę, z powodu tego obłoku, gdyż świątynię Bożą napełniła
chwała Pana”. (2 Krn 5,2-5.12-14)

Dzisiejsza niedziela, zwana Cantate, wzięła swą nazwę od pierwszego słowa introitu: „Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił!”
Nasz tekst biblijny, który ma prowadzić nasze myśli, także mówi o śpiewaniu. Przenosi nas on w czasy króla Salomona. Po skończonej budowie świątyni
w Jerozolimie, król postanowił przenieść do świątyni skrzynię przymierza
oraz przygotowane uprzednio naczynia potrzebne do służby Bożej. Dotychczas skrzynia przymierza z tablicami kamiennymi, na których wyryte były
przykazania (10 słów Pańskich) znajdowała się na Syjonie, gdzie rezydowali
królowie izraelscy. Zwołał więc Salomon do Jerozolimy „starszych izraelskich
i wszystkich naczelników plemion, książąt rodów synów izraelskich, ażeby
przenieść skrzynię przymierza Pańskiego z miasta Dawida, to jest z Syjonu”.
Odtąd jerozolimska świątynia służyła Izraelitom, chociaż z pewnymi przerwami, bowiem zburzona została przez Babilończyków, lecz odbudowana
przez repatriantów izraelskich po zakończeniu niewoli, ponownie została zburzona w czasach cesarstwa rzymskiego. Nie istnieje od 70 roku po Chr. Zburzona została w tym roku przez legiony Tytusa. Pozostał po niej jedynie jeden
mur, tzw. ściana płaczu.
Przeniesienie skrzyni przymierza do świątyni, związane było z oczekiwaniami króla i jego ludu, że oto znowu JAHWE zamieszka w niej i będzie ona
godnym miejscem przebywania chwały Pana Zastępów. Jak pisze kronikarz,
po wniesieniu skrzyni przymierza do miejsca najświętszego, cała świątynia
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napełniona została chwałą Pana i Pan zamieszkał pośród swojego ludu wybranego.

Dzisiaj inaczej rozumiemy zamieszkiwanie Boga między ludźmi. Jeszcze w czasach Pana Jezusa toczono spór między Żydami a Samarytanami, gdzie właściwie
należy oddawać chwałę Bogu, w Jerozolimie czy na świętej górze Garizim w Samarii. Jezus poproszony przez Samarytankę przy studni Jakubowej, aby rozstrzygnął ten odwieczny spór, powiedział: „Nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze,
ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu”(J 4,21). Oznacza to, że od czasów śmierci i zmartwychwstania Jezusa, nie ma już jakiegoś szczególnego miejsca,
na którym można oddawać cześć Bogu.
My zbieramy się w naszych kościołach i kaplicach, aby w nich wielbić Boga.
Dlatego śpiewamy:
„O, jak to miejsce jest rozkoszne,
Gdzie Bóg przebywa z Słowem swym,
A hymny ku czci Jego głośne
Radośnie wzwyż unoszą się.
Tam serca wiernych szczęściem lśnią
I dzięki szczere Bogu ślą” (ŚE 557,1).
Nie traktujemy naszych kościołów, jak Izraelici jerozolimską świątynię od
czasów Salomona aż do zburzenia jej w 70 roku po Chrystusie. Są one dla nas
miejscami spotkania z Bogiem przez modlitwę i w słowie Bożym. W nich
przemawia do nas żywy Bóg, a my mówimy do Niego poprzez nasze modlitwy i wielbiące Go pieśni. Ale wiemy też, że Boga możemy spotkać na każdym
miejscu, gdzie głoszone jest słowo Boże, także w naszych domach, kiedy
otwieramy Biblię. Możemy też modlić się na każdym miejscu, bowiem Pan
Jezus powiedział: „Gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy
drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój,
który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.” (Mt 6,6). Tym samym możemy śpiewać
Bogu na chwałę na każdym miejscu. Przede wszystkim z Bogiem możemy
rozmawiać w sercu, ponieważ zgodnie ze słowami apostoła Pawła, jesteśmy
świątyniami Ducha Świętego (1 Kor 6,6). To jest wyraz łaski Bożej i wielki dar
naszego Boga do Jego ludu.

Ze słów naszego dzisiejszego tekstu biblijnego wynika, że służba Boża w świątyni
nie polegała jedynie na składaniu ofiar na dziedzińcu świątynnym, ale także na
oddawaniu Bogu czci przez pobożne pieśni. Czytamy bowiem: „A wszyscy lewiccy chórzyści: Asaf, Heman, Jedutun wraz ze swymi synami i pobratymcami,
odziani w bisior, stali z cymbałami, lutniami i cytrami po wschodniej stronie ołtarza”. Psalmista zaś zachęcał: „Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu, cała
ziemio!” (Ps 96,2).
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Przy świątyni w Jerozolimie przez cały czas jej trwania, funkcjonowały grupy śpiewacze i muzycy, zadaniem których było towarzyszenie składanym
ofiarom na ołtarzu całopalenia. Śpiewanie psalmów, których niektóre były
autorstwa króla Dawida, służyło duchowemu oddawaniu czci chwale Boga,
który dał obietnice Abrahamowi, praojcu Izraelitów, który wyprowadził potomków Jakuba z egipskiej niewoli, który przede wszystkim zawarł łaskawe
przymierze z Izraelem na Synaju. Przez nie wielbiono dobroć Bożą, wspominano zbawcze czyny Boga i błagano o dalsze prowadzenie i opiekę.
Czynimy podobnie. Za wezwaniem apostoła Pawła: „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, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej” (Ef 5,18-21), śpiewamy Bogu w naszych kościołach, kaplicach, na jakichkolwiek miejscach spotkania o charakterze religijnym. Chwalimy i wielbimy
świętego Boga. Wspominamy Jego stwórczą moc. W pieśniach śpiewamy na
chwałę narodzonemu w Betlejem małemu Jezusowi, naszemu Zbawicielowi.
Rozważamy Jego męczeńską śmierć. W dostojnych hymnach uwielbiamy
zmartwychwstałego i dziękujemy Bogu, że przez z martwych wzbudzenie
Chrystusa, darował nam życie wieczne.
Pieśni są wyznaniami i świadectwami naszej wiary. Śpiewamy w dniach
radosnych i smutnych. I tak powinno być zawsze. Bo jakże nie śpiewać, kiedy
psalmista zachęca:
„Śpiewajcie Panu…,
Opowiadajcie pośród ludów dzieła jego! (Ps 9,18);
„Weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi!
Śpiewajcie radośnie wszyscy prawego serca!” (Ps 32,11).
Amen.
***
„Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił”. (Ps 98,1)
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O modlitwie
A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc
w synagogach i na rogach ulicy pokazać się ludziom; zaprawdę powiadam
wam: Otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej,
a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu,
a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. 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. A wy tak się módlcie: Ojcze
nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź
wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam
dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego”. (Mt 6,5-13)

Piąta niedziela po Świętach Zmartwychwstania Pańskiego poświęcona jest modlitwie. W jej nazwie, pośrednio zawarte jest wezwanie do modlitwy – Rogate!, czyli
„Módlcie się!”. Introit 5. niedzieli po Wielkanocy brzmi: „Proście, a weźmiecie,
aby radość wasza była zupełna”.
Modlitwa zawsze odgrywała ważną rolę w życiu religijnym ludzi. Była
prawie jedynym sposobem na utrzymanie kontaktu z bogami, głównie powierzeniem swojego życia i losu w ich ręce, a także wyrazem tęsknoty za utraconym szczęściem.
Jak ważną rolę odgrywała modlitwa w życiu pobożnego Izraelity, świadczy
Stary Testament, głównie Księga psalmów, która jest modlitewnikiem i śpiewnikiem ludu wybranego. Psalmista w swojej modlitwie, apelując do Boga, zarazem wyznaje: „Panie, Boże zbawienia mego, we dnie i w nocy wołam do ciebie” (Ps 88,2). Nowy Testament zaś świadczy, jak ważną rolę odgrywała modlitwa w życiu naszego Pana, Jezusa Chrystusa i w apostolskim chrześcijaństwie, które przejęło bogactwo modlitewnego życia Izraela. Nie trudno zauważyć, że w życiu modlitewnym Jezusa było coś szczególnego, co dla Jego
uczniów było nie tylko godnym uwagi, ale przede wszystkim godnym przyjęcia. Nauka Jezusa na temat modlitwy, była odpowiedzią na tęsknotę uczniów
za społecznością z Bogiem na wzór społeczności modlitewnej z Bogiem ich
Nauczyciela, którego pragnęli naśladować.
Nauka Jezusa na temat modlitwy rozsiana jest na wielu miejscach ewangelii. Pan Jezus mówił o modlitwie w przypowieściach. Znajduje się ona także
w kazaniu na górze, podczas którego – jak pisze ewangelista Mateusz – Pan
dał uczniom modlitwę, która od tamtego czasu jest modlitwą wszystkich
chrześcijan, niezależnie od czasu i miejsca ich życia i zamieszkania. Rozpoczyna się ona od słów: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie”.
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Modlitwa

uczniów Jezusa Chrystusa musi zasadniczo różnić się od modlitwy
faryzeuszy i pogan.
Zgodnie ze słowami Pana Jezusa, Jego uczniowie i uczennice nie powinni
być jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach
ulicy, aby pokazać się ludziom. Przypomnijmy sobie, jak modlił się faryzeusz
z przypowieści Pana Jezusa o dwóch modlicielach w świątyni. Celnik stał z boku, faryzeusz zaś stanął tak, aby go widziano. Pan Jezus radzi nam: „Gdy ty się
modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do
Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci
tobie”. Rozmowa z Bogiem nie może być reklamą pobożności.
Pan radzi nam również, abyśmy nie byli wielomówni jak poganie.
Nie wiemy, czy Pan Jezus był kiedykolwiek świadkiem modlitwy jakiegoś
poganina. Ale w judaizmie panowało przekonanie, że pogańskie modlitwy są
pełne słów, ale brak im autentycznego zaufania. W historii proroka Eliasza –
która opisana jest w Starym Testamencie – znajduje się przykład modlitwy
pogańskich kapłanów i proroków, którzy na górze Karmel tańczyli wokół ołtarza zbudowanego dla ich boga Baala i przez wiele godzin wołali i prosili o wysłuchanie, oczywiście bez skutku (1 Krl 18). Prorok Jeremiasz pisał, że pogańscy bogowie są wymysłem ludzi, dziełem ich rąk. Ani nie słyszą, ani nie widzą
(Jr 10,1nn). Modlitwa do bożków nie ma sensu.
Pan Bóg nie dla wielomówności wysłuchuje nasze modlitwy. Niepotrzebne
są liczne słowa, ale niezbędne jest zaufanie pokładane w Bogu. Pan Bóg doskonale wie czego potrzebujemy. Wystarczy krótka modlitwa, nie dlatego, aby
Bogu przypomnieć o naszych potrzebach, lecz aby przed obliczem Wszechmogącego uzmysłowić sobie, że wszystko, co nam jest potrzebne do życia,
otrzymujemy z ręki Bożej. Jeśli Bóg troszczy się o lilie polne i małego wróbelka
– powiedział Pan Jezus – to tym bardziej troszczy się o nas, którzy jesteśmy
stworzeni na obraz Boży. Modlitwa ma być wyrazem zaufania Panu Bogu,
przede wszystkim powinna być dziękczynieniem za Boże dary.
Pan Jezus powiedział, abyśmy nie byli wielomówni jak poganie. Ale jak te
słowa pogodzić z nakazem apostoła Pawła: „Zawsze się radujcie. Bez przestanku się módlcie” (1 Tes 5,16.17). Wydaje się, że polecenie Jezusa, dotyczące
modlitwy wyklucza nakaz apostoła Pawła i odwrotnie. Ale czy nieustanna
modlitwa musi być wielosłowiem? Jak chrześcijanin nieustannie powinien się
radować z tego, co z ręki Bożej otrzymuje, tak nieustannie powinien pamiętać
komu zawdzięcza zbawienie, życie, zdrowie itp. Taka pamięć jest modlitwą,
chociaż bez słów. Potrzebne są liczne westchnienia, nieustanne nakierowanie
duszy na Boga. Przed każdą pracą, którą rozpoczynamy, przed każdym wyjściem z domu, powinniśmy westchnąć do Boga i poprosić o wsparcie i wspomożenie. Śpiewamy:
„Z Bogiem, z Bogiem każda sprawa!
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Tak mawiali starzy,
Kiedy wezwiesz tej pomocy,
Wszystko ci się zdarzy”. (ŚE 885,1)

Pan Jezus w swoim kazaniu na górze dał też uczniom modlitwę, którą powinni
zmawiać: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie…”. Jest to modlitwa bliska i droga
naszemu sercu. Została nam dana, aby była znakiem rozpoznawczym chrześcijaństwa i wzorem wszelkiej modlitwy zanoszonej do Boga. Zawiera ona treści,
które są najważniejsze w życiu wiary i stanowią istotę chrześcijańskiego życia.
Słowa Jezusa „Gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nas, któryś jest w niebie”, są
nie tylko przyzwoleniem na zwracanie się do Boga, jako do Ojca, ale także dopuszczeniem nas do społeczności z Bogiem i przeżywaniem jej na wzór więzi,
jaka była pomiędzy Jezusem a Bogiem. Synostwo Boże historycznych uczniów
Chrystusa i nasze, jest jednak innego rodzaju, aniżeli Synostwo Boże Jezusa.
Jezus mówił: mój Ojciec i wasz Ojciec (por. J 20,17). Jeśli więź Jezusa z Bogiem,
pośrednio opisuje Jezusowe wezwanie Boga jako Jego Ojca, to jednak wezwanie Boga, jako Ojca w naszych ustach, musi prowadzić do refleksji nad istotą
naszego dziecięctwa Bożego.
Uczniowie, a za ich pośrednictwem także my, otrzymaliśmy wzór modlitwy. Jest ona znakiem rozpoznawczym wszystkich uczniów Jezusa Chrystusa,
niezależnie od czasu i miejsca, na którym żyją. Wszyscy Żydzi zmawiali
i recytowali przepisane modlitwy i psalmy. Zarówno uczniowie Jana, jak też
uczniowie Jezusa umieli się modlić. A jednak Jan dał uczniom swoim modlitwę. I to samo uczynił Jezus. W modlitwie wyraża się bowiem wiara i treść
wiary.
Modlitwa, rozpoczynająca się od słów: „Ojcze nasz” miała być i powinna na
zawsze pozostać znakiem wyróżniającym nas w świecie. Jej treść i duch ma
świadczyć o naszej pobożności i treści naszej chrześcijańskiej wiary. Modlitwa
Pańska miała więc być i rzeczywiście stała się znakiem nowej pobożności, której charakterystycznym rysem była ufność pokładana w Panu Bogu, jako Ojcu
oraz znakiem wiary, będącej pewnością wysłuchania. Dlatego ks. Marcin Luter
nauczał: „Jeśli jest gdzieś Kościół, w jakimkolwiek miejscu na świecie, to ma on
tę samą, co my ewangelię i Pismo Święte, ten sam chrzest i wieczerzę, tę samą
wiarę i Ducha, tego samego Chrystusa i Boga, ten sam Ojczenasz i modlitwę, tą
samą nadzieję i życie wieczne jak my w naszym Kościele”.
Modlitwa Pańska, znak danego w Jezusie objawienia Boga, jako naszego
Ojca, jest wyrazem pobożności i religijności, wypływa bowiem z wiary i wyraża wiarę w suwerennego Boga, którego Królestwo przychodzi i wola Jego się
dzieje niezależnie od aktywności i woli człowieka. Jeśli modlimy się „Ojcze
nasz, któryś jest w niebie, przyjdź Królestwo Twoje (…), bądź wola Twoja
(…)”, to nie usiłujemy wywierać wpływu na Boga, lecz w posłuszeństwie wia-
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ry chcemy przeżywać na co dzień świętość imienia Bożego, obecność realizującego się Królestwa Bożego i zbawcze działanie Najwyższego.
Dana nam możliwość zwracania się do Boga jako naszego Ojca, jest rękojmią rangi i znakiem bycia uczniem i uczennicą Jezusa. Przez zezwolenie
przez Jezusa wszystkim Jego dzieciom nazywania Boga Ojcem, Pan Jezus pozwolił każdemu wołającemu do Boga: „Ojcze!”, na uczestniczenie przez wiarę
i posłuszeństwo w Jego, jedynej w swoim rodzaju jedności z Bogiem. Ten przeto, kto może z ufnością i wiarą zawołać do Boga: „Ojcze nasz…”, z dziecinną
ufnością powtórzyć za Jezusem „Ojcze!”, to do tego przychodzi Królestwo
Niebios i w życiu tego spełni się zbawcza wola Boga. Wołanie do Boga jako
Ojca, jest znakiem otrzymanego i z wiarą przyjętego objawienia o Bogu, który
jest Ojcem naśladujących i pełniących wolę Jezusa.
Musimy zwrócić uwagę także na to, że obok trzech pierwszych próśb modlitwy Pańskiej, w których mowa jest o naszej relacji do Boga, a właściwie
o Bożej chwale między nami, są jeszcze cztery inne prośby, w których prosimy
Boga o rzeczy, które dotyczą naszego ziemskiego życia. Modlimy się w nich
o chleb powszedni, o odpuszczenie grzechów o Boże prowadzenie i Bożą
ochronę w świecie pełnym zła.
Wolno więc nam prosić Boga o to wszystko, co jest niezbędne do życia fizycznego i duchowego. Ale dana nam przez naszego Pana modlitwa, nie może
być powtarzana bezmyślnie, lecz z powagą i wiarą. Dlatego nasz reformator
przestrzegał: „Mistrz ustanowił i nauczał modlitwy Ojczenasz. I niezmiernie
żal, że modlitwa takiego Mistrza jest bezmyślnie klepana i paplana na całym
świecie. Wielu zmawia być może kilka tysięcy razy w roku Ojczenasz, ale gdyby nawet modlili się tak tysiąc lat, to i tak nie zasmakowali by ani nie wymodlili z niej ani jednej litery czy kropki. Wniosek: Ojczenasz jest największym
męczennikiem na ziemi, gdyż każdy ją dręczy i jej nadużywa”.
Modlitwa Pańska powinna być z wiarą i ufnością kierowana do Boga i z niej
powinniśmy się uczyć prawdziwego życia chrześcijańskiego.
„Ojcze nasz, co jesteś w niebie!
Chcesz, abyśmy wszyscy siebie
Jako bracia miłowali
I jak dziatki Cię wzywali;
Niechaj serc i ust wołanie
Znajdzie Twe upodobanie”. (ŚE 613,1)
Amen.
***
„Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówił mi
swej łaski”. (Ps 66,20
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Aby wszyscy byli jedno
„A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we
mnie. 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. Ojcze sprawiedliwy! I świat cię nie poznał, lecz Ja cię poznałem i ci poznali, że Ty mnie posłałeś; i objawiłem im imię
twoje, i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, i Ja w nich”.
(J 17,20-26 )

Dzisiaj, w Święto Wniebowstąpienia Pańskiego, nasze myśli mamy skupić na słowach Jezusa z Jego arcykapłańskiej modlitwy. Arcykapłańska modlitwa naszego
Pana odsłania przed nami głęboką więź między Jezusem a Bogiem, między Synem Bożym a Jego Ojcem, z którym był w jedności. Więź między Bogiem a Synem
Bożym, Jezusem Chrystusem jest wzorem jedności między wszystkimi uczniami
Pańskimi. „Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni
w nas jedno byli”.

Świętujemy dzisiaj Dzień Wniebowstąpienia Pańskiego i najchętniej byśmy słuchali słowa, mówiące o wniebowstąpieniu zmartwychwstałego Pana. Jednak
w tym fragmencie arcykapłańskiej modlitwy, który rozważamy, brak słowa wniebowstąpienie. Nie oznacza to, że modlący się Chrystus nie ma na myśli swojego
wywyższenia. W modlitwie Pana Jezusa słyszymy słowa: „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”. Nasz Zbawiciel myśli
o swoim wywyższeniu i o chwale, jaką miał przed założeniem świata. Nasz Pan
modląc się, stał przed niecodzienną próbą, przed poniżeniem i śmiercią krzyżową. Wiedział, że musi znaleźć się na dnie poniżenia, lecz w nim nie pozostanie,
bowiem Bóg nie pozostawi Go w objęciach śmierci, wzbudzi Go z martwych i posadzi po swojej prawicy. To jest wielka tajemnica wiary, oparta na prawdzie, że w
Chrystusie dla naszego zbawienia, przez wcielenie, doszło do połączenia, bez
pomieszania dwóch natur, Boskiej i ludzkiej. Już w starożytności to połączenie
nazwano unią. Autorzy Formuły zgody uczą o niej: „Mocą personalnej unii i wspólnoty Chrystus dokonał wszystkich swoich cudów i objawił swój Boski majestat
dobrowolnie, kiedy i jakkolwiek tego chciał (i to nie tylko po swoim zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu, lecz również w stanie poniżenia), tak jak na uroczystości weselnej w Kanie Galilejskiej, także gdy jako dwunastoletni dyskutował
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mądrze z uczonymi, następnie w ogrodzie, gdzie jednym słowem powalił na ziemię swoich przeciwników, podobnie w samej śmierci. Nie umarł bowiem zwykły
człowiek, jak my, lecz w śmierci i przez swoją śmierć przezwyciężył samą śmierć,
grzech, diabła, piekło i wieczne potępienie. Tym godnym podziwu dziełom zapewne nie mogłaby sprostać żadną miarą sama ludzka natura, gdyby nie była
złączona personalnie z Boską naturą i nie miała z nią istotnej wspólnoty. Z tej unii
i wspólnoty natur ludzka natura po zmartwychwstaniu została wywyższona ponad wszystkie stworzenia w niebie i na ziemi, co w rzeczywistości nie jest niczym
innym jak tym, że Chrystus zupełnie odłożył postać sługi, nie odkładając przy
tym ludzkiej natury, którą zachował na całą wieczność, i wszedł w pełne posiadanie i użytek Boskiego Majestatu według przybranej ludzkiej natury”. W śmierci
i w wywyższeniu Jezusa, zbawczy sens wynika z Jego Boskiej natury.
Powróćmy do arcykapłańskiej modlitwy Jezusa! W modlitwie, myśli Jezusa
biegną do tej chwili, w której wróci do chwały Ojca. Ale jak Pan Jezus nie myślał o sobie w godzinie swojego poniżenia, lecz o grzesznym rodzie ludzkim,
aby go wybawić, tak wybiegając myślami do swojego wywyższenia, myślał
także o tych, dla których miał ponieść śmierć na krzyżu – „Ojcze! Chcę, aby ci,
których mi dałeś, byli ze mną, gdzie Ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą
mi dałeś”. Wcielenie, poniżenie na krzyżu, śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie nie były fragmentami teatru, jaki rozegrał się na scenie historii,
lecz zbawczym wydarzeniem, którego celem było podniesienie upadłego
człowieka, wydobycie go z ciemności i postawienie w świetle chwały Zmartwychwstałego. Wola Boża i zamierzony cel zbawienia ludzkości zostały zrealizowane.
Modlący się Chrystus, widzi siebie jako wywyższonego Pana w otoczeniu
wszystkich swoich uczniów i uczennic, dla których poświęcił swoje życie. Możemy dziś się z tego radować. Jesteśmy jeszcze na ziemi, jeszcze walczymy
i zmagamy się ze złem. Jeszcze przygniata nas grzech, a jednak jesteśmy już
wyzwoleni i możemy w nadziei widzieć się przed tronem Chrystusa, naszego
Pana i Zbawiciela. Apostoł Pański pisze: „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 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 2,4-7). Jak więc zmartwychwstanie Chrystusa jest także naszym zmartwychwstaniem, tak też Jego wniebowstąpienie i wywyższenie jest naszym wywyższeniem, aby wszyscy byli
jedno.

Możemy

mówić i być pewni tego, że zmartwychwstanie Jezusa jest naszym
zmartwychwstaniem, a Jego wywyższenie jest naszym wywyższeniem, bowiem
Jezus nie tylko modlił się za tych uczniów, których powołał w Galilei, za Piotra
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i Andrzeja, Jana i Jakuba, i za innych z dwunastu, ale też i za nas. Słyszymy przecież w modlitwie Jezusa słowa: „A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy
przez ich słowo uwierzą we mnie”.
Pan Jezus wiedział, że musi odejść, że powróci do Ojca, ale Jego misja
i sprawa nie zostanie zakończona w dniu, w którym zasiądzie po prawicy Ojca. Powołał swoich uczniów, głosił im swoją ewangelię i powierzył im ważne
zadanie, dla którego poświęcił swoje życie. Zawarte jest ono w słowach: „Dana
mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. 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 28,18-20). Sprawa Jezusa musi być
i jest kontynuowana. Słowo ewangelii musi być głoszone, podawane kolejnym
pokoleniom, aż do końca świata. W ten łańcuch słuchaczy, którzy mają uwierzyć, ale także głosić ewangelię, jesteśmy wpisani. I Jezus modlił się za nas
w modlitwie arcykapłańskiej i za tych, którzy dzięki nam uwierzą. Nasza misja
jest wolą Chrystusa i ma wsparcie naszego Pana u Boga. Nie podejmując jej,
lekceważymy sobie modlitwę Jezusa.
Wywyższony Chrystus jest Panem Kościoła i dziejów. Zgromadzeni w Kościele wierzący, przez zbawcze dzieło Chrystusa stali się rodem królewskim
i kapłanami Boga. Żyć powinni w miłości, wspólnocie wiary, jako jedność na
świadectwo jedności Ojca i Syna. O tę jedność modlił się Chrystus w arcykapłańskiej modlitwie: „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”.
Już prorok Jeremiasz zapowiadał nadejście dni, w których wszyscy zostaną
zjednoczeni i będą mieli jedno serce: „I dam im jedno serce, i wskażę jedną
drogę, aby się mnie bali po wszystkie dni dla dobra ich samych i ich dzieci po
nich” (Jr 32,39). O jedność wszystkich dzieci Bożych modlił się Jezus. O tej jedności pisali apostołowie, uczyli ojcowie Kościoła. Kościół zawsze był świadomy, że jest powołany do jedności we wierze. Ale od samego początku prawdziwej jedności w Kościele nie było. Toczono spory, wzajemnie się wyklinano,
a nawet prześladowano. Jedność Kościoła jest celem, do którego podążamy.
Teraz możemy ją mieć tylko w Jezusie Chrystusie.
Jedność, o której prorokował Jeremiasz i o którą modlił się Pan Jezus, jest
darem Bożym, bo darem Bożym jest jedno serce całego ludu Bożego, a w nim
jedna wiara, jedno umiłowanie Boga i bliźniego. Jak może się to spełnić? Apostoł Paweł pisał: „Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare
przeminęło, oto wszystko stało się nowe” (2 Kor 5,17).
Jedno serce, jedna droga, jedna, prawdziwa społeczność wiary i prawdy jest
tylko w Chrystusie. Nie będzie jedności w Kościele, dopóki jedni drugimi będą
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pogardzać, dopóki w swojej pysze będą wynosić się nad innych. Dopóki między nami są rozdwojenia, to oznacza to, że jesteśmy ciągle obok Chrystusa,
a nie w Chrystusie, że ciągle rządzi nami pycha i chęć pokazania, że wszyscy
się mylą, a my posiadamy prawdę. Prawdą jest Chrystus i kto naprawdę żyje
w Chrystusie i z Chrystusem, ma prawdę.
Na przeszkodzie ewangelizacji świata stoi rozdwojenie i nie jest dobrym
świadectwem o nas i o prawdzie, którą – jako chrześcijanie – się szczycimy. Musimy być wszczepieni w Chrystusa, abyśmy w Nim stali się sobie bliższymi.
Musimy uczyć się jedności wiary i miłości u Jezusa Chrystusa, bowiem Jego
jedność z Ojcem jest wzorem dla jedności wszystkich dzieci Bożych. Amen.
***
„A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę”.
(J 12,32)
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Nowe przymierze
„Oto idą dni – mówi Pan – że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim
nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu,
gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich Panem – mówi Pan – lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: 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 – mówi
Pan – Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę”.
(Jr 31,31-34 )

Na

kartach Pisma Świętego opisany został związek Boga z człowiekiem przy
pomocy różnych obrazów i metafor. Jego opisaniem jest również wszechobecna w
Biblii idea przymierza. W starożytności przymierze zawierały z sobą dwie strony,
po uprzednim ustaleniu warunków przymierza i konsekwencji karnych na wypadek, gdyby któraś ze stron nie dotrzymała wierności przymierzu. Bóg zawarł
z ludem izraelskim przymierze, zwane ze względu na miejsce zawarcia, przymierzem synajskim. Znajdujący się w 2. księdze Mojżeszowej tzw. kodeks przymierza
(19,1nn) jest świadectwem jego zawarcia i dowodem łaskawości Boga, okazanej
potomkom Jakuba.

Stary Testament, a więc zbiór ksiąg mówiący o przymierzu synajskim, jest dokumentem świadczącym o wierności Boga i niewierności przymierzu i Bogu izraelskiego ludu. Pomimo deklaracji ludu izraelskiego, że będzie przestrzegał
wszystkich ustaw Pańskich, Izrael często w swoich dziejach sprzeniewierzał się
swojemu powołaniu na lud Pana, lud wybrany i święty. Już na pustyni – albo
z braku zrozumienia przykazania Bożego: „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, 4.5a), albo z przewrotności, która
ten lud cechowała – uczynił sobie złotego cielca i świętował ku jego czci (2 Mż
32,1nn). Za czasów Mojżesza na pustyni Izrael niejednokrotnie szemrał przeciwko
woli Pana, wspominał garnki pełne mięsa w Egipcie i podejrzewał Pana Boga
o złe zamiary wobec ludu (np. 4 Mż 11,1nn).
Dzieje ludu izraelskiego – to dzieje Bożej miłości i wierności deklaracji, którą Bóg złożył w czasie zawierania przymierza pod górą Synaj. Ale historia
Izraela − to także dzieje apostazji, odstępstwa od Boga potomków Jakuba.
Czasy sędziów oraz czasy królewskie obfitowały w liczne zdrady i nieposłuszeństwa. Izraelici często chodzili – mimo zakazu – za obcymi bogami. Prorok

164

6. NIEDZIELA PO WIELKANOCY – EXAUDI

Ozeasz, który więź łączącą Boga z Izraelem przyrównał do miłości łączącej
małżonków, wołał: „Przyciągałem ich więzami ludzkimi, powrozami miłości,
i byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę do swojego policzka, i nachylałem się do nich, aby ich nakarmić” (Oz 11,4). Z powodu licznych apostazji
nieuchronna była katastrofa, najpierw w 722 najazd Asyryjczyków, a następnie
w 587 roku przed Chr. najazd Babilończyków i w konsekwencji niewola babilońska.
Bóg chcąc pozostać wierny swojemu ludowi, nie zerwał przymierza ani nie
uczynił tego później, kiedy Izrael jeszcze wiele razy gardził wyciągniętą ręką
Boga, ale zapowiedział zawarcie nowego przymierza, opartego na Innych zasadach, aniżeli przymierze synajskie.

Zwiastunem nowego przymierza był prorok Jeremiasz. W imieniu Boga, wołał:
„Oto idą dni, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze.
Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę,
aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja
byłem ich Panem, lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych
dniach: 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. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę”.
Zwrócić należy uwagę głównie na słowo: „nowe”. Przymierze synajskie
w czasach Jeremiasza, na skutek odstępstwa Izraela od Boga, braku zaufania
Bożym obietnicom, zostało zerwane przez izraelski naród, chociaż wielu członkom narodu wybranego wydawało się, że wszystko jest w należytym porządku, że przecież Izrael ufa swojemu Bogu, a Pan nadal mieszka na Syjonie
w swojej świątyni. Nie było to jednak zaufanie Bogu, poleganie na Jego obietnicach i mocy, lecz jedynie poleganie na znaku obecności Bożej, na świątyni.
Wielu mieszkańców Jerozolimy mówiło: „Świątynia Pańska, świątynia Pańska,
świątynia Pańska to jest!”, przeto nic złego się nie może wydarzyć. Według
Jeremiasza, były to zwodnicze słowa i pusta nadzieja. Należało raczej – wołał
prorok – szczerze poprawić swoje drogi i czyny, i stosować się do prawa Pańskiego (Jr 7,4.5).
Bóg nie cofa swoich obietnic, dlatego też łaskawy Bóg pragnął podtrzymać
więź ze swoim niewiernym ludem, zawrzeć z nim „nowe przymierze”, w istocie jednak nie nowe w sensie absolutnym, jakby stare przestało obowiązywać,
lecz zawarte w nowy sposób. Dla ludu więc będzie ono nowe, bowiem w Bogu
nic się nie zmienia. Dla Izraela będzie to przymierze nowe, bowiem zasady
zawarcia tego przymierza nie zostaną spisane na kamieniu ani na żadnym papierze, ale w sercu. Oznacza to całkowitą przemianę człowieka, aby stał się on
zdolny do zachowania wierności Bogu. Mówiąc inaczej, Pan Bóg nie tylko da
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człowiekowi prawo, ale da mu równocześnie tkwiącą odtąd w głębi jego serca
zdolność do życia według tego prawa.
Serce jest siedzibą życia emocjonalnego, a więc organem uczuć i pragnień.
Serce jest siedzibą radości i smutku, których źródłem mogą być różne sytuacje
i zdarzenia. Serce jest również siedliskiem ludzkiej pychy, wyniosłości itp.
(5 Mż 8,14; Oz 13,6; Iz 9,8). Stary Testament pojmuje serce również jako siedlisko życia intelektualnego. Człowiek otrzymał serce, aby przy jego pomocy
mógł rozumieć sprawy Boże. Bóg daje rozumne serca. Serce mądre szuka wiedzy (Prz 8,5). Ale w sercu może też mieścić się głupota (Prz 22,15). Mądre serce
słucha Boga i szuka wiedzy. Wreszcie serce jest siedliskiem życia wolitywnego.
W sercu człowieka rodzą się plany (Ps 20, 5). W sercu człowiek podejmuje decyzje, zarówno sprawiedliwe, prowadzące do dobra, jak też i złe, godne potępienia. Dlatego, że serce człowieka jest złe i przewrotne od młodości (1 Mż 8,
21), rodzą się w nim przede wszystkim myśli przewrotne
Na mocy wewnętrznego Bożego działania, człowiek będzie wiedział, do
czego go Pan wzywa, bowiem Bóg sam będzie jego nauczycielem. Nowe
przymierze, obejmujące całego człowieka i sprawiające, że będzie on zdolny
przylgnąć do Boga w całkowitym zdaniu się na Niego, przewyższy nieporównanie dawne, synajskie przymierze. Człowiek też będzie wychodził zwycięsko
w walce ze złem, prorok bowiem w imieniu Boga również mówi: „…w ich
serca włożę bojaźń przede mną, aby ode mnie nie odstępowali” (Jr 32,40). Zapowiedź nowego przymierza, to zapowiedź nowego stworzenia.

Powyższe słowa prowadzą nas do Nowego Testamentu, głównie do słów apostoła Pawła: „Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło,
oto wszystko stało się nowe” (2 Kor 5,17).
Krew Jezusa Chrystusa przelana na Golgocie jest krwią nowego przymierza, które Bóg zawarł z całą ludzkością. Jezus podczas ostatniej wieczerzy paschalnej powiedział: „Ten kielich, to nowe przymierze we krwi mojej, która się
za was wylewa” (Łk 22,20). Możemy się więc uważać za lud nowego przymierza, na sercach którego Bóg wypisał swoje prawo, a więc lud poddany, podporządkowany i posłuszny Bogu.
Czy jednak zawsze i we wszystkim jesteśmy posłuszni Bogu? Czy posłuszeństwo jest naszą „nową naturą”? Apostoł Paweł pisał o sobie: „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” (Rz 7,18.19). To słowa także o każdym z nas. I nie jest to słowo o człowieku przed nawróceniem, lecz słowo mówiące, jak bardzo głęboko tkwi w nas zło, przejawiające się w braku posłuszeństwa, braku miłości, słowa o niewierze i naszej nieprzyjaźni do Boga i nienawiści bliźniego. Czyżby więc obietnica: „wszyscy znać mnie będą” pozostała
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jedynie w sferze niezrealizowanej zapowiedzi? Czy Boże przyrzeczenie, że każdy otrzyma nowe serce, dotąd nie zostało spełnione? A może zawarcie nowego przymierza jest dopiero przed nami?
Takie myśli i wątpliwości mogą się w nas zrodzić, kiedy dostrzegamy rozdźwięk między treścią obietnicy Bożej a stanem naszej duszy, codziennym życiem, nieetycznym postępowaniem. Prawdą jest, że jesteśmy ludem nowego
przymierza i prawdą jest również to, że Bóg zrealizował swoją obietnicę. Jednak nie możemy zapomnieć, że wszystkie Boże obietnice także wyznaczają
nam cel, ku któremu powinniśmy podążać, albo, że są one realizowane w tym
jedynym w swoim rodzaju doskonałym Człowieku, jakim jest Jezus Chrystus.
Doskonałe było posłuszeństwo Jezusa Chrystusa. W przeddzień swojej
krzyżowej śmierci modlił się w Ogrójcu: „Abba, Ojcze! Ty wszystko możesz,
oddal ten kielich ode mnie; wszakże nie co Ja chcę, ale co Ty” (Mk 14,36). Być
wiernym Bogu, może być każdy, kto jest w Jezusie Chrystusie, bo „kto jest
w Chrystusie, nowym jest stworzeniem” (2 Kor 5,17). W Chrystusie wszystko
staje się nowe. Nie stało się nowe, ale staje się nowe, a to znaczy, że w naszym
życiu cel ciągle jeszcze jest przed nami. Nikt nie jest doskonały, ale do doskonałości powinien dążyć. Apostoł Paweł pisał o sobie: „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” (Flp 3,
13.14).
Jeremiaszowe proroctwo o nowym przymierzu w świetle nowotestamentowego świadectwa, winniśmy odczytać jako wezwanie do dążenia ku pełni
społeczności z Bogiem w Jezusie Chrystusie i jako zadanie na całe życie, polegające na codziennym wzroście we wierze, na nieustannym wzrastaniu w
Chrystusa i na poznawaniu Bożej woli, dobroci i miłości, aby, kiedy wypełni
się dla nas czas, Pan Bóg uczynił nas nowymi stworzeniami i posadził w Królestwie swojej chwały. Amen.
***
„Gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę”.
(J 12,32)
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O Duchu Święty, przyjdź!
„A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu.
I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił
cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym,
i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. A przebywali w
Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod
niebem; gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo
każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. I zdumieli się, i dziwili, mówiąc:
Czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc to jest, że
słyszymy, każdy z nas, swój własny język, w którym urodziliśmy się? Partowie
i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu i Azji,
Frygii i Pamfilii, Egiptu i części Libii, położonej obok Cyreny, i przychodnie
rzymscy, zarówno Żydzi jak prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich,
jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Zdumieli się wtedy wszyscy
i będąc w niepewności, mówili jeden do drugiego: Cóż to może znaczyć? Inni
zaś drwiąc, mówili: Młodym winem się upili. Na to powstał Piotr wraz z jedenastoma, podniósł swój głos i przemówił do nich: Mężowie judzcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie! Niechże wam to będzie wiadome, dajcie
też posłuch słowom moim. Albowiem ludzie ci nie są pijani, jak mniemacie,
gdyż jest dopiero trzecia godzina dnia, ale tutaj jest to, co było zapowiedziane
przez proroka Joela: I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję Ducha
mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze, i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny; nawet i na sługi
moje i służebnice moje wyleję w owych dniach Ducha mego i prorokować będą”. (Dz 2,1-18)

Święto Pięćdziesiątnicy nierozerwalnie związane z dwoma wydarzeniami w dziejach Królestwa Bożego, a mianowicie: wylaniem Ducha Świętego na uczniów naszego Pana oraz narodzinami Chrystusowego Kościoła, nasuwa szereg myśli dotyczących działania Ducha Bożego w Kościele i życia Bożego ludu.
Najpierw pewne refleksje natury ogólnej.

Niejednokrotnie podnosi się pod adresem Kościoła zarzut, że brak w nim ożywczego powiewu Ducha Świętego. Wtłoczenie Kościoła w różnego rodzaju ramy
administracyjne krępuje Ducha Bożego, zamyka Mu drogę do serc. Nie zawsze
wszyscy wyczuwają rytm życia kościelnego ludu, który chce żyć w pokoju
i z radością słuchać słowa Bożego. Zarzut ten w wielu wypadkach jest uzasadniony i winien zmuszać do zastanowienia. Jednakże w wielu społecznościach, aby
ów zarzut nie mógł być również im postawiony, stwarza się jedynie pozory obecności i działania Ducha Świętego. Podobne zjawisko można zauważyć także
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w życiu pojedynczych wyznawców Jezusa Chrystusa. Nie było wolne od niego
nawet apostolskie chrześcijaństwo.
Zarówno duchowa martwota, jak i grzeszne stwarzanie pozorów są
w Kościele czymś niewłaściwym i niezdrowym. Duch Święty i Kościół należą
do siebie. Nic nie powinno utrudniać działania Ducha Świętego ani też przez
różnego rodzaju wyreżyserowane gesty i akcje zmuszać Go do takiego lub
innego działania. Działanie Ducha Świętego jest wynikiem suwerennej, niezależnej woli Boga. Kościół powinien o tym pamiętać, z pokorą modlić się o dary
Ducha Świętego, z wiarą czekać na Jego ożywcze tchnienie i pozwolić prowadzić się przez Chrystusową ewangelię. Pokora i cierpliwość w oczekiwaniu,
porządek i ład, są również symptomami obecności Ducha Świętego w Kościele.
Tych kilka refleksji nie należy odczytać jako jeszcze jednego głosu krytyki.
Powinniśmy być wdzięczni Bogu, jeśli zostaną zrozumiane jako wyraz troski
o Kościół, o realizację jego podstawowych zadań, o prawdziwie chrześcijańskie
i ewangeliczne życie ludu Bożego.

Wylanie Ducha Świętego i towarzyszące temu znaki, niejednokrotnie są błędnie
interpretowane. O znaczeniu wylania Ducha Świętego na uczniów Pańskich, nie
decydują znaki towarzyszące zstąpieniu Ducha Bożego. Spełnienie się obietnicy
Bożej, zaistnienie nowej sytuacji, inauguracja, zapoczątkowanie nowej ery – oto
istotne elementy wydarzenia, które – jako Kościół przypominamy sobie każdego
roku w Święta Zesłania Ducha Bożego. Nie rozumie się niczego z doniosłości wydarzenia Dnia Pięćdziesiątnicy, gdy Tylko w zewnętrznych znakach zstąpienia
Ducha Świętego upatruje się przedmiotu tęsknoty. Nawet mówienie językami,
rozumiane jako znak obecności i dar Ducha Świętego, nie może nam przysłonić
istoty wydarzenia zielonoświątkowego.
Zesłanie Ducha Świętego spowodowało wewnętrzną przemianę serc uczniów Pańskich. To jest wielkie i godne uwagi. Gotowość do służby i składanie
świadectwa o mocy Bożej są wynikiem działania Ducha Bożego na serca
uczniów Jezusa Chrystusa. Wyjście z ukrycia na ulicę, naprzeciw człowieka
potrzebującego zbawienia, jest najbardziej godnym uwagi znakiem działania
Ducha Bożego. Duch Boży jest mocą działającą. I tam, gdzie On jest obecny,
dostrzegalne jest Jego działanie. Może ono przybierać różne formy. Zawsze
jednak najważniejsza jest ta, której efektem jest żywe świadectwo o Jezusie
Chrystusie, jako naszym Panu i Zbawicielu. Kościół, jeśli chce być prawdziwym Kościołem Pana, jeśli nie chce narazić się na zarzut, że nie ma w nim
ożywiającego Ducha Bożego, musi we wszystkich przejawach swojego życia
i na wszystkich jego administracyjnych szczeblach być zawsze otwarty, wyczuwający tętno życia Kościoła, gotowy do służby i składania świadectwa
o zbawiennej mocy Bożej, objawionej w krzyżu Chrystusa Pana.
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Służba i świadectwo są jedynym probierzem prawdziwości i otwartości
Chrystusowego Kościoła, lokalnych społeczności i poszczególnych wyznawców Jezusa na Ducha Świętego. Służba miłości i prawowierne świadectwo
świadczą o tym, czy ktoś znajduje się pod działaniem Ducha Świętego i czy
rzeczywiście należy do Kościoła. O przynależności do Kościoła nie świadczy
kartoteka lub piastowany urząd, lecz żywa, działająca wiara, będąca owocem
Ducha Świętego, który pragnie towarzyszyć nam od chrztu aż do śmierci. Woli
Ducha powinniśmy się więc podporządkować. Nie wolno nam stawiać przeszkód Duchowi Świętemu naszą gnuśnością, umiłowaniem wygody, samego
siebie oraz stwarzaniem pozorów pobożności i umiłowania sprawy ewangelii.
„Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego” – pisze Apostoł Pański.

Nie możemy skwitować milczeniem najważniejszych prawd zawartych w biblijnym opisie wylania Ducha Świętego. Po zstąpieniu Ducha Bożego na uczniów
Pańskich, apostoł Piotr do zgromadzonego tłumu powiedział, że oto lud jest
świadkiem wypełnienia proroctwa Joela: „Potem 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”. Oznacza to, że zstąpienie Ducha Świętego rozpoczęło nowy okres w dziejach Królestwa Bożego, czas ostateczny i że Kościół jest
nowym ludem Bożym, obdarowanym szczególnym darem, któremu też powierzono szczególne zadanie.
Z proroctwa Joela, na które powołuje się apostoł Piotr, wynika, że wszyscy
członkowie ludu Bożego obdarowani zostaną Duchem Świętym. Wszyscy
również otrzymają dar prorokowania. Nie należy rozumieć tego daru jako
umiejętności przepowiadania i odgadywania bliższej lub dalszej przyszłości.
Prorokować — to znaczy zwiastować wolę Bożą. Proroctwo jest w imieniu Bożym ogłoszonym orędziem zbawczej woli Bożej i pod wpływem Ducha Bożego nieustannym poznawaniem naszej grzeszności oraz odczytywaniem nowej
sytuacji, ku której nas prowadzi i w którą wprowadza Bóg w Jezusie Chrystusie. Dlatego apostoł Paweł pisze: „Kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu” (1 Kor 14,3).
Kościół prowadzony przez Ducha Świętego, powinien być sumieniem świata i ustami Boga. A to oznacza, że powinien być nieugięty w wypełnianiu woli
Bożej i zawsze świadomy tego, że jego świadectwo jest nie tylko świadectwem
o Bogu i przez Niego darowanym nam zbawieniem, lecz również świadectwem samego Boga. Kościół, jak starotestamentowy prorok Pana, jest ustami
żywego Boga. Wielkie i święte to powołanie. Spełniać je winien, jak pisz prorok Joel, przez swoich synów i swoje córki, młodzieńców i starców, sługi i służebnice. Służba i świadectwo są więc najważniejszym, jedynie wiarygodnym
znakiem posiadania Ducha Bożego.
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Duch Święty nie został nam dany, abyśmy Go uwięzili w sobie, ujarzmili,
zamknęli Mu usta, nie pozwolili mówić i działać. Boży Duch rozlany został
w sercach naszych, abyśmy przez Niego zostali przeobrażeni, ubogaceni
i prowadzeni. Jego wolą jest, abyśmy wszystkim służyli w duchu miłości i byli
żywym świadectwem w świecie.
„O Duchu Święty, do nas zstąp
I naszych serc przeniknij głąb,
I obierz w nich mieszkanie” (ŚE 221,1).
Amen.
***
„Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie
– mówi Pan Zastępów”. (Za 4,6)
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Przyjmijcie Ducha Świętego!
„Kiedy nastał wieczór owego pierwszego dnia tygodnia, przyszedł Jezus tam,
gdzie przebywali uczniowie przy zamkniętych drzwiach z obawy przed Żydami. I stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! Powiedziawszy to, pokazał im
ręce i bok. A uczniowie ujrzawszy Pana, uradowali się. I powiedział Jezus do
nich znowu: Pokój wam! Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Wypowiedziawszy zaś te słowa, tchnął na nich i rzekł: Przyjmijcie Ducha Świętego!
Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie,
są zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Bliźniakiem, nie był
z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni uczniowie oznajmili mu: Widzieliśmy Pana.
Ale on im rzekł: Jeśli na rękach Jego nie zobaczę znaku gwoździ i nie włożę mojego palca w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej w bok Jego, nie uwierzę.
A po upływie ośmiu dni uczniowie Jego znowu byli w domu. Był wśród nich
Tomasz. Kiedy drzwi były zamknięte, przyszedł Jezus i stanął pośrodku i rzekł:
Pokój wam! Następnie rzekł do Tomasza: Włóż tu palec swój i zobacz ręce moje
i podnieś rękę swoją i włóż ją w bok mój, i nie bądź bez wiary, lecz wierzącym.
Odpowiedział Tomasz i rzekł do Niego: Pan mój i Bóg mój. Jezus zaś powiedział
mu: Uwierzyłeś, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli,
a uwierzyli. I jeszcze wiele innych znaków uczynił Jezus wobec uczniów, ale
o nich nie napisano w tej księdze, ale te są opisane, abyście wierzyli, że Jezus jest
Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc, mieli życie w imieniu Jego”.
(J 20,19-29)

Obchodzimy

dzisiaj 2. Święto Zesłania Ducha Świętego. Jednak tekst biblijny
prowadzi nas w pierwszy dzień tygodnia po ukrzyżowaniu Pana Jezusa, a więc
dzień z martwych wzbudzenia naszego Zbawiciela. Dlaczego Kościół w 2. Święto
Zesłania Ducha Świętego nakazuje nam spojrzeć wstecz i wsłuchać się w bieżącym roku kościelnym jeszcze raz w radosne zwiastowanie o zmartwychwstaniu
Pańskim? Odpowiedź znajdujemy w ewangelii dzisiejszego święta: „Pokój wam!
Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Wypowiedziawszy zaś te słowa,
tchnął na nich i rzekł: Przyjmijcie Ducha Świętego! Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane”.

Właściwie

poranek wielkanocny, świt nowej ery dla uczniów Ukrzyżowanego
nie zwiastował niczego wielkiego i radosnego. Podobnie jak w Wielki Piątek pogrążeni byli w smutku, ponieważ Pan i Mistrz, ich nadzieja i radość, przez Żydów
i Rzymian uprzednio okrutnie sponiewierany i zhańbiony, spoczywał w grobie.
Serca ich spowite mrokiem zwątpienia, nie były zdolne przyjąć pierwszych promieni światła, gdy kobiety powiedziały: Pan zmartwychwstał!
Często niezrozumiała wydaje się nam pełna rezerwy postawa uczniów
Chrystusa wobec wielkanocnej wieści, iż Ukrzyżowany żyje. Przecież Jezus,
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wkraczając na drogę krzyża, powiedział: „Syn Człowieczy musi wiele cierpieć,
musi być odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie,
i musi być zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie” (Mk 8,31). Dlaczego nie oczekiwali Go u wrót ogrodu Józefa z Arymatei? Dlaczego smutek
przygniatający ich serca był cięższy, aniżeli kamień Jezusowego grobu?
Nie wydaje się, abyśmy umieli w pełni zrozumieć postawę uczniów i odpowiedzieć na powyższe pytania. Świadectwo Nowego Testamentu jest jednak
jednoznaczne: uczniowie nie oczekiwali na Zmartwychwstałego i z niedowierzaniem przyjęli słowa kobiet powracających od grobu Jezusa w wielkanocny
poranek. Uczniowie Pańscy ogarnięci byli mrokiem zwątpienia.
Chrystus w wielkanocny wieczór stanął przed uczniami pogrążonymi ciągle jeszcze w smutku, w bojaźni przed starszyzną żydowską i w niepewności
wiary, chociaż jeden z nich, a mianowicie Piotr, doznał już zaszczytu oglądania Zmartwychwstałego. Chrystus zjawił się przed nimi jako nienależący już
do świata widzialnej materii, przemieniony, niepodlegający czasowi i prawom
natury. Pomimo zamkniętych drzwi, znalazł się w kręgu uczniów i swoim
pozdrowieniem „Pokój wam!”, wniósł w serca obecnych ożywczy powiew nadziei i dopomógł do nowego spojrzenia na bieg ostatnich wydarzeń. To było
już spojrzenie wiary. Bardzo krótka była droga od niewiary i niepewności do
wiary. Właściwie uczniowie jej nie przebyli. Zostali przez Zmartwychwstałego
postawieni w nowej sytuacji. Przez wkroczenie żywego Chrystusa na nowo
w życie zalęknionej garstki uczniów, dokonała się głęboka przemiana serc.
Zburzona została niewiara, runęła tama niepewności. Na jej gruzach powstała
nowa wiara, żywa, otwarta, refleksyjna, skłonna do przemyślenia przeżytych
doznań i gotowa do składania świadectwa. Jej źródłem było spotkanie ze
Zmartwychwstałym i przeżywanie Jego niepojętej wszechobecności.
Po słowach: „Pokój wam!”, Pan Jezus powiedział: „Przyjmijcie Ducha Świętego!”. Ewangelista Jan pisze, że zanim je powiedział, „tchnął na nich”, to znaczy, że tchnął na nich Ducha Świętego. Każde słowo Zmartwychwstałego jest
tchnieniem Ducha Świętego w nasze serca. I słowa naszego Pana przemieniają
nas, jak słowa Pana Jezusa smutek przemieniły w radość. Tylko słowa zmartwychwstałego Chrystusa potrafią nas wydobyć z wątpliwości, niewiary,
smutku, utrapień i bojaźni przed nieznanym jutrem. Żadne ludzkie słowa
i pocieszenie nie potrafią tego uczynić. Kiedy więc nachodzą nas wątpliwości,
kiedy serce pogrążone jest w smutku i bólu, sięgajmy po słowa naszego Zbawiciela, a wtedy przeżyjemy taką przemianę, jakiej doznali w wielkanocny
wieczór uczniowie Pana Jezusa.

Nieobce są nam wątpliwości i niewiara, lęk i niepewność jutra. Życie nasze niejednokrotnie jest niebezpiecznym tańcem na krawędzi wiary i niewiary. Biada
człowiekowi, jeśli potknie się i wpadnie w otchłań zwątpienia. Błogosławiony zaś
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każdy, kto potrafi wyznać i prosić: „Wierzę, dopomóż mi w mojej niewierze” (Mk
9,24). Jeśli tylko dobrze poszukamy w zakamarkach swojej duszy, na pewno znajdziemy w niej pytania świadczące o wielu wątpliwościach. To jest przecież tak
bardzo ludzkie, nasze i codzienne.
Czy z naszymi wątpliwościami należy się ukrywać? Czy powinniśmy się
ich wstydzić? Na pewno nie wolno ich pozostawić bez odpowiedzi. Chwiejąca
się wiara, może znaleźć je w Chrystusie. Zwycięstwo nad wątpliwościami
i niepewnością wiary jest w Zmartwychwstałym Panu. Jedynie żywa społeczność z Nim rozwiewa mroki niewiary. On i Jego słowa są źródłem wiary, dają
poznanie prawdy i opromieniają serca wierzących Bożą światłością. On sam
jest prawdą i drogą wiodącą do Boga. Tylko w Nim i przez Niego, jako w żywym Panu i Zbawicielu, wierzący mają dostęp do tronu Bożej łaski i dobroci.
W każdym z nas jest coś z Tomasza. Jego droga od niewiary do wiary była
nieco dłuższa, aniżeli droga pozostałych uczniów Pańskich. Żądanie Tomasza:
„Jeśli na rękach Jego nie zobaczę znaku gwoździ i nie włożę mojego palca
w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej w bok Jego, nie uwierzę” – jest powielane w różnej formie przez niedowiarków wszystkich czasów. Nieobca jest
i nam pokusa żądania oczywistego dowodu dla naszej wiary. I wydaje się
nam, jak Tomaszowi, że bez znaków nie przezwyciężymy naszych wątpliwości.
Wpatrzeni w sytuację rozwijającą się po zmartwychwstaniu Jezusa, jesteśmy pod urokiem wyrozumiałości naszego Pana i Zbawiciela wobec Tomasza,
wątpiącego w prawdziwość świadectwa pozostałych uczniów. Zmartwychwstały Chrystus nie chciał pozostawić swojego ucznia w niepewności i niewierze. Chociaż Żydom zdecydowanie odmówił pokazania znaku swojego Boskiego posłannictwa, Tomaszowi wyszedł naprzeciw i uczynił zadość jego
żądaniu, pokazując mu przebite ręce i bok. „Włóż tu palec swój i zobacz ręce
moje, i podnieś rękę swoją, i włóż ją w bok mój, i nie bądź bez wiary, lecz wierzącym”. Niedowiarkowi podał Chrystus swoją rękę, wydobywając go z mroku wątpliwości, stawiając na drodze wiary, prowadzącej do szczerego wyznania: „Pan mój i Bóg mój”.
Wyrozumiałość Zbawiciela, Jego gotowość niesienia pomocy w niewierze
i zwątpieniu, może budzić i bardzo często budzi w naszych sercach ufność
i nadzieję, wiarę i pewność, że nie musimy się szamotać i zmagać sami z naszymi wątpliwościami i pytaniami o prawdę i sens życia. Pan wyciąga do nas
wszechmocną i pomocną dłoń, rozprasza ciemności serc i stawia w świetle
swojego słowa, które jest prawdą i życiem. Prowadzi i nas do wyznania: „Pan
mój i Bóg mój”.
Cudowną jest rzeczą w blasku zwiastowania: „Pan żyje” upaść na kolana
i wyznać podobnie jak Tomasz pokonany w niewierze wobec zmartwychwstałego Chrystusa: „Pan mój i Bóg mój”. Jeszcze cudowniejszą jest rzeczą złożyć

174

2. ŚWIĘTO ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

to wyznanie wobec Pana ze świadomością, że nie Jego rany, znaki po gwoździach i przebity bok, lecz Jego wszechogarniająca obecność w świadectwie
o Nim doprowadziła serce do wyznania wiary w Zmartwychwstałego, jako
Pana i Boga. Słowa Chrystusa skierowane do Tomasza: „Uwierzyłeś, ponieważ
mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”, czynią nasze
wyznawanie radośniejszym i bardziej błogosławionym. Wiara nie potrzebuje
dowodu. Zapomniał o tym Tomasz. Obcowanie z Panem, w gronie uczniów,
zanim doszło do tragedii Golgoty, powinno było utwierdzić go w przekonaniu, że dla wiary, aby mogła narodzić się w sercu, w nim się rozwijać i pogłębiać, potrzebne jest jedynie słowo i świadectwo. Tomasz został postawiony
wobec świadectwa uczniów o zmartwychwstaniu ich Pana i Zbawiciela, jednakże ono mu nie wystarczyło. Dlatego musiał usłyszeć słowa: „…błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” i zrozumieć, że inni mogą być
właśnie bardziej błogosławieni od niego, a tym samym wiara innych w oczach
Bożych posiada większą wartość niż jego wiara wyrosła z oglądania znaków.
Jednak pamiętajmy, że zanim Tomasz wyznał: „Pan mój i Bóg mój”, Zmartwychwstały Chrystus Pan tchnął na uczniów i powiedział do nich: „Przyjmijcie Ducha Świętego”. I nie sposób tu nie przypomnieć słowa apostoła Pawła
z 1. listu do Koryntian: „Nikt nie może powiedzieć: Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym” (1 Kor 12,3).

Wiara rodzi się ze słuchania słowa Bożego i rozwija dzięki świadectwu o Jezusie
Chrystusie. Dzieje się tak, bowiem przez świadectwo o Chrystusie dochodzi do
spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem. Chrystus żyje w świadectwie swojego Kościoła. Świadectwo sług i szafarzy tajemnic Bożych jest głosem Zmartwychwstałego, słowem życia. Dlatego zawsze zostajemy postawieni wobec żywego Chrystusa, gdy rozlega się o Nim świadectwo, niezależnie od tego, czy słychać w nim anielskie zwiastowanie z pól betlejemskich, czy płacz nad Ukrzyżowanym. Nie jest rzeczą przypadku, że w Ewangelii św. Jana po historii o małowiernym Tomaszu, znajdują się słowa: „Jeszcze wiele innych znaków uczynił
Jezus wobec uczniów, ale o nich nie napisano w tej księdze, ale te są opisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc, mieli życie
w imieniu Jego”. Zaufanie świadectwu Pisma Świętego przewyższa wiarę z oglądania znaków. Wiara zrodzona z głosu Boga, rozlegającego się w Kościele, przewyższa wiarę poszukiwaczy dowodów. Głos Chrystusa w Jego sługach prowadzi
lud Boży do wiary w obecność Zmartwychwstałego w świecie, tak bardzo ciągle
oddalającym się od Boga oraz do wyznania wiary w Jezusa Chrystusa wobec
świata: „Pan mój i Bóg mój”.
Czy zawsze jesteśmy otwarci na świadectwo o Jezusie Chrystusie? Czy zawsze dajemy posłuch głosowi Kościoła? Czy radosne zwiastowanie o zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie budzi w nas wiarę? Czy wysokie mniemanie
o sobie nie zamyka naszych serc przed wyznaniem Tomasza i wszystkich za
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nim powtarzających: „Pan mój i Bóg mój”? Czy poddajemy się Duchowi Świętemu i pozwalamy Mu działać i przemieniać nas z wątpiących w wierzących?
Obyśmy przez słowo świadectwa o Zmartwychwstałym zostali pochwyceni
i włączeni w grono wyznających świadków, że Jezus Chrystus jest Panem ku
chwale Ojca! Amen.
***
„Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie
– mówi Pan Zastępów”. (Za 4,6)
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Pan błogosławi
„I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: Powiedz Aaronowi i jego synom:
Tak będziecie błogosławić synów izraelskich, mówiąc do nich: Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże; niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą
i niech ci miłościw będzie; niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da
pokój. Tak będą wzywać imienia mojego nad synami izraelskimi, a Ja będę im
błogosławił”. (4 Mż 6,22-27)

W niedziele po Świętach Zmartwychwstania Pańskiego aż do Święta Trójcy, które dzisiaj świętujemy, w wielu parafiach obchodzimy uroczystości konfirmacji
oraz organizowane są rocznice konfirmacji – 50-lecia, 60-lecia, a nawet 70-lecia
konfirmacji. Takie uroczystości, głównie uroczystości konfirmacji, dostarczają
dorastającej młodzieży wiele głębokich przeżyć, zmuszają do refleksji, pozostawiają w sercu i pamięci ślad, który niejednokrotnie odkrywamy po latach. Wtedy
wspomnienia pozwalają nam − jeśli jeszcze dusza jest wrażliwa − powrócić do tej
chwili, która z Bożej łaski była nam dana i przypomnieć sobie konfirmacyjne ślubowanie i przyznanie się do wiary naszych rodziców. Często z pewnym rozrzewnieniem wspominamy tę szczególną i radosną chwilę!
Jednak na skutek religijnego upadku, duchowego kryzysu i zobojętnienia,
ostatnio nie zawsze we właściwy sposób konfirmacja jest traktowana. Zdarza
się, że jest jedynie okazją do rodzinnego spotkania lub pokazania się w kościele, po czym następuje duchowa pustka, podobna do tej, która była już przed
konfirmacją. To jednak nie może zamącić radości z przeżywania podniosłej
chwili świadomego przyznania się młodych ludzi do Trójjedynego Boga i ze
ślubowania gotowości wytrwania przy ewangelii i Kościele. Taką radość Bóg
pozwala nam dzisiaj przeżywać. Za nią pragniemy Bogu dziękować, wielbić
Jego imię, wszak to jest dzień, który rzeczywiście jest darem Boga.
Niezależnie od tego jak rozumiemy uroczystość konfirmacji, jest ona chwilą,
w której zostaliśmy postawieni przed Bogiem, wyciągającym do nas swoje
dłonie w Chrystusie i błogosławiącym nam w Duchu Świętym. W niej Bóg
okazuje nam swoją łaskę, swoje ojcowskie serce, którego obrazem jest nasz
Zbawiciel, Jezus Chrystus.
Błogosławieństwo nie jest czymś, co Pan Bóg nam daje jedynie w jakiejś
wyjątkowej chwili. Nie zrasza naszych serc Duchem Świętym jedynie okazjonalnie, lecz nieustannie towarzyszy nam w życiu wiary, prowadzi i napełnia
darami łaski. Przybiera ono przeróżną formę. Jest w miłości wierzących rodziców, w poświęceniu matki i trosce ojca o jutro. Jest w danej nam możliwości
zanurzenia się w Jezusie Chrystusie w sakramencie chrztu, znaku przymierza
Boga z nami. Jest w radości życia w domu wśród kochanych i kochających,
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w pracy i szkole, w każdej okruszynie chleba powszedniego, rozumianego nie
tylko jako pokarm i napój, lecz jako zgoda, pokój, przyjaźń, życzliwość, dobrzy
i wierni sąsiedzi.

Chociaż błogosławieństwo Boże możemy dostrzec w różnych przejawach życia
codziennego i religijnego, to jednak związane jest ono ze szczególnym słowem,
które Bóg polecił sługom swoim wypowiadać nad ludem wybranym: „Niech ci
błogosławi Pan i niechaj cię strzeże; niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą
i niech ci miłościw będzie; niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój”. Błogosławieństwo jest więc czymś, co zostaje od Boga za pośrednictwem
Jego słowa przekazane i co na pewno dosięga tych, którzy mają uszy i serca
otwarte na głos Boży, wszak Bóg powiedział: „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). Człowiek więc pozostający
poza słowem żywego Boga, w szczególności słowem błogosławieństwa Bożego,
pozostaje poza sferą błogosławionego działania Boga.
Pan Bóg polecając błogosławić lud, powiedział: „Tak będą wzywać imienia
mojego nad synami izraelskimi, a Ja będę im błogosławił”. Wzywać Imię Boże
nad kimś, czy też, jak powiedziane jest w Biblii hebrajskiej, kłaść Imię Boże na
kogoś, to znaczy obwieszczać obecność Boga. Słowa błogosławieństwa nie są
więc jedynie pobożnym życzeniem, które można zlekceważyć i w życiu obejść
się bez niego. Przez błogosławieństwo Bóg uobecnia się między swoim ludem,
a gdy Jego dzieci przyjmują to błogosławieństwo do serca, biorą w swoją codzienność samego Boga z Jego darami. On wtedy swoje dzieci strzeże na drogach życia, obdarza swoim uśmiechem i miłością, wnosi w dusze prawdziwy
pokój.
Nie wolno nam nie zauważyć, że błogosławieństwo, którym Pan Bóg polecił błogosławić swój lud, a które rozlega się na zakończenie każdego nabożeństwa, skierowane jest zawsze do ludu zgromadzonego na nabożeństwie.
Bóg błogosławi swój Kościół, jako zgromadzenie powołanych świętych i namaszczonych przez Ducha Świętego. Pojedynczemu człowiekowi błogosławi
jeśli do tego ludu należy i z nim przez wiarę i społeczność uczestnictwa we
wspólnocie życia jest związany. Duch Boży pragnie nam więc powiedzieć, w
szczególności konfirmantom, że wyobcowując się z ludu Bożego, Kościoła
Chrystusa Pana, oddalamy się od sfery mocy Bożej, błogosławieństwa, pokoju,
i pozbawiamy się tego, ku czemu nas błogosławiący Bóg prowadzi: nowego
życia i zbawienia.
Każdy, kto został konfirmowany i złożył ślubowanie wierności Bogu i Kościołowi, musi być świadomy tego, że grzechem jest ślubowanie zachowania
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wierności Trójjedynemu Bogu i Kościołowi, jeśli się o nim będzie zapominało
i prędzej, czy później dojdzie do wyobcowania się z kręgu społeczności ludu
Bożego. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Jeśli każdej niedzieli nie będzie
wzywane nad nami Imię Pańskie, jeśli Bóg w Chrystusie i Duchu Świętym nie
będzie się przez błogosławieństwo uobecniał w naszym życiu, może się wtedy
okazać, że zmarnowane zostanie nasze życie, a może także życie innych z powodu nas. Oby Bóg łaskawy nas od tego uchronił!

Obchodzimy dzisiaj Święto Trójcy Świętej. A Święto Bożej Trójcy, nie może być
okazją do wygłaszania uczonej mowy na temat troistości i tajemnicy Boga. Jak nie
może człowiek spojrzeć na pełne chwały oblicze świętego Boga, tak nie może rozumem przeniknąć głębi Istoty Najwyższego. Bóg ukrywa przed nami swoje oblicze. Ukryta jest przed nami tajemnica Bożego Bytu. Nasz reformator ks. dr Marcin
Luter powiedział, że oglądać możemy jedynie posteriora Dei, a więc Boże plecy.
Oznacza to, że Boga możemy poznać tylko po Jego dziełach. W stworzeniu,
w zbawczym czynie Syna Bożego Jezusa Chrystusa, w dziele oświecenia i poświęcenia nas przez Ducha Świętego, poznajemy dobroć, łaskawość i miłość Boga.
Pan Bóg przechodzi przez nasze życie. Poznajemy Go w Jego działaniu.
Widoczne jest ono w ucieleśnieniu się Jego błogosławieństwa. Kiedy ręka Boża
nas chroni i strzeże, kiedy miłość Boża nas dźwiga z upadku i serce napełnia
się pokojem, to jest to znak Bożej obecności. Wtedy też poznajemy Boga, chociaż nadal nierozpoznana zostaje Jego Istota, wszak jest to poznanie egzystencjalne, daleko ważniejsze, aniżeli poznanie intelektualne, co jednak nie znaczy,
że nie musimy o nie zabiegać. Jest to poznanie sercem, a nie rozumem, jak powiedziałby Błażej Pascal – według porządku serca, a nie rozumu.
Powinniśmy sobie wzajemnie życzyć takiego poznania Istoty i tajemnicy
Trójjedynego Boga. Jest ono możliwe tylko dzięki trwaniu w żywej społeczności wiary, dzięki słuchaniu słowa Bożego, uczestniczeniu w uczcie wieczerzy Pańskiej, dzięki trwaniu w Kościele, w prawdziwym ludzie Boga pojednanym i odkupionym przez Jezusa Chrystusa i uświęconym w Duchu
Świętym. Zbawienne jest takie poznanie. Pan nasz bowiem powiedział: „Poznacie prawdę, a prawda was oswobodzi” (J 8,32). Przyjmijmy więc napomnienie apostolskie: „Baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest
u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża” (Hbr 10,24.25).
„Wiernym bądź, wiernym bądź
Do ostatnich życia dni
Prawdzie Bożej, bez szemrania!
Zbawca dał Swe słowo ci;
Dołóż chęci i starania,
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Byś zwycięzcą zdołał przezeń być,
W Panu żyć, w Panu żyć!” (ŚE 768,1)
Amen.
***
„Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świętego
niech będzie z wami wszystkimi”. (2 Kor 13,12)
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Jedno serce i jedna dusza
„A u wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie zaś
składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka
łaska spoczywała na nich wszystkich. Nie było też między nimi nikogo, który by
cierpiał niedostatek, ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając
je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów; i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. I tak, Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada Syn Pocieszenia, lewita, rodem z Cypru, sprzedał
rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów”. (Dz 4,32-37)

Pan Jezus przed swoją śmiercią modlił się o jedność między swoimi uczniami:
„Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie.
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” (J 17,20.21). Ale czy rzeczywiście
członkowie Kościoła Bożego w Jerozolimie stanowili jedność? Powyższe słowa,
pochodzące z Dziejów apostolskich, zdają się potwierdzać, że pomiędzy pierwszymi
wyznawcami Jezusa była prawdziwa, niekwestionowana jedność. Autor Dziejów
apostolskich stara się nas o tym przekonać, gdy pisze: „A u wszystkich wierzących
było jedno serce i jedna dusza”. Dlatego też, kiedy mówimy, że powinniśmy powrócić do prostej i ufnej wiary pierwszych uczniów Pańskich i apostolskiego
chrześcijaństwa, powinniśmy też pamiętać naśladować życie pierwszych chrześcijan w jedności i wzajemnej miłości.
Jednak nie zawsze między uczniami Pana Jezusa panowała jedność. Kiedy
do Chrystusowego Kościoła zaczęli wstępować faryzeusze, mocno przywiązani do ustnej żydowskiej tradycji prawnej, zaczęła plenić się podejrzliwość,
a wraz z nią powstawały swary i niezgoda, wzajemne pomówienia i oskarżenia. Ale to nie jest pociecha dla nas, dla chrześcijańskich Kościołów, które
dzisiaj nie stanowią jedności w wierze i miłości. Skoro tak było od początku, to
też wielu uważa, że tak może być nadal i nie należy się przejmować podziałami. Ale Jezus modlił się, aby wszyscy byli jedno. Taka była i jest wola naszego
Zbawiciela. Jedność ciągle jest dla nas zadaniem i jest przed nami, i do niej
powinniśmy dążyć.
Jakkolwiek było i jakkolwiek jest, wskazaniem dla nas na dziś i na jutro są słowa:
„U wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza”.
Nie może być inaczej, bo przecież wszędzie dostrzegamy rozdarcia, niezgodę i nienawiść. Te grzechy plenią się czasem w naszych rodzinach. Nie ma
w nich jedności, brat żyje w niezgodzie z bratem i siostrą, a siostra z siostrą
i bratem. Nie ma też jedności między rodzicami i dziećmi. Bywa tak, że jedni
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i drudzy żyją we własnym świecie, pochłonięci swoimi sprawami, zapominając na przykazanie: „Czcij ojca swego i matkę swoją” oraz na Boże polecenie,
aby serdecznością i pomocą otaczać swoje dzieci aż do końca dni.
Brak też ducha zgody między sąsiadami. A przecież psalmista mówi:
„O, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają!” (Ps 133,1). Brak ducha
zgody między politykami, którzy powinni dbać o dobro obywateli. Przysłowie
mówi: „Zgoda buduje a niezgoda rujnuje”. Widzimy ile szkody czyni niezgoda
w świecie polityki. Nie ma też zgody między społecznościami i narodami.
Ciągle wybuchają wojny, konflikty zbrojne i ekonomiczne. A przecież apostoł
Paweł pisze: „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 ).
Dlaczego tak jest? Jest tak, ponieważ w nas samych jest głębokie rozdarcie.
Człowiek zewnętrzny „kłóci” się z człowiekiem wewnętrznym, mówiąc inaczej, staje w nas naprzeciw siebie dobro i zło, dobre i złe sumienie. Trzeba więc
rozpocząć od przebudowy naszych myśli, uczuć i postępowania. Należy stale
mieć przed sobą przykazanie: „Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego” (Mt 19,
19), niezależnie od tego, kim jest ten bliźni, czy jest bratem lub siostrą, czy też
nieprzyjacielem. Trzeba uporządkować swoje życie, aby między ludźmi było
„serce jedno i dusza jedna”.
Chodzimy do kościoła, chodzą nasi bliźni, nauczyciele i przywódcy społeczni i polityczni, a wielu zapomina, co powiedział nasz Zbawiciel, Jezus
Chrystus: „Jeślibyś składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat
twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy, złóż dar swój” (Mt 5,
23.24). Do rozdarć dodajemy obłudę.

W

czym przejawiała się jedność serca i duszy wierzących w Kościele Bożym
w Jerozolimie? Przejawiała się ona we wspólnocie w sferze życia ekonomicznego,
majątkowego. Już wcześniej autor Dziejów apostolskich napisał, że przejawiała się
ona we wspólnocie wiary i pobożności. Pisał: „I trwali w nauce apostolskiej i we
wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte
były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków”
(Dz 2,41.42).
Dzisiaj o jerozolimskiej wspólnocie wierzących słyszymy: „A u wszystkich
wierzących było jedno serce i jedna dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie zaś składali z wielką
mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek, ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów; i wydzielano
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każdemu, ile komu było potrzeba”. Piękne to słowa i pełne miłości działanie.
Ale ktoś może powiedzieć, że to utopia, która się nie sprawdziła w Jerozolimie
i nie sprawdziła się także w późniejszych utopiach ekonomiczno-społecznych.
To prawda, ale należy wiedzieć, dlaczego nie sprawdziła się w jerozolimskim
Kościele Bożym. Dlaczego tak piękna idea po pewnym czasie legła w gruzach?
Pierwsi chrześcijanie żyli nadzieją rychłego powrotu zmartwychwstałego
Chrystusa. Dosłownie odczytali słowa aniołów, które powiedzieli do uczniów
w dniu wniebowstąpienia Pana Jezusa: „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 1,11). Dlatego z różnych
stron Palestyny zbierali się w Jerozolimie wierzący i czekali na dzień przyjścia
Pańskiego. Trzeba ich było wyżywić. Wielu majętnych chrześcijan sprzedawało swoje dobra, a uzyskane pieniądze składano u stóp uczniów Pańskich. Ale
Pan nie przychodził. Zwlekał ze swoim przyjściem. I tak jest do dziś (zob. 2 P 3,
1nn). Zabrakło w końcu środków do życia. Rozpadła się wspólnota mienia,
a wraz z nią zaczęła pękać wspólnota życia. Słowa o potrzebie pomocy dla
bliźniego nie mogły zostać dalej realizowane, bowiem wyczerpały się możliwości niesienia pomocy.
Słowa o wspólnocie dóbr w Kościele Bożym w Jerozolimie, a właściwie załamanie się tej wspólnoty, nie należy rozumieć, że z niesieniem pomocy bliźniemu należy być ostrożnym, albowiem w konsekwencji zbaraskie chleba nam
i bliźnim, którzy pomocy potrzebują. Pomagać musimy. Gromadzenie wielkich skarbów nikomu nie służy, ani bogatym, ani biednym. Pamiętajmy słowa,
które Pan Jezus powiedział w kazaniu na górze: „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 6,19-21). Pamiętajmy też o słowach Pana Jezusa,
które powiedział w przypowieści o człowieku, któremu pola obfity plon przyniosły: „Głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej; a to, co przygotowałeś, czyje
będzie?” (Łk 12,20). To nie są słowa przeciwko posiadaniu dóbr, lecz przeciwko nadmiernemu bogaceniu się bez zdolności w okazywaniu miłości i naśladowaniu Chrystusa.
Należy przede wszystkim być bogatym w Bogu, a bogactwo w Bogu, to
wiara czynna w miłości do Boga i bliźniego. Amen.
***
„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 tajemnice, i posiadał całą wiedzę, i choćbym
miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym”. (1 Kor 13,1.2)
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Przyjdźcie do mnie wszyscy
„W tym czasie Jezus powiedział: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że
ukryłeś te rzeczy przed mądrymi i rozumnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się tobie upodobało. Wszystko zostało mi przekazane
przez mojego Ojca i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn
i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście
utrudzeni i obciążeni, a Ja wam dam odpocznienie. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, że jestem łagodny i pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie dla dusz waszych. Albowiem moje jarzmo jest przyjemne, a moje
brzemię lekkie”. ( Mt 11,25-30)

Kiedy mówimy o dobroci Bożej, wtedy zazwyczaj myślimy o tych darach naszego Ojca niebieskiego, które bez większego trudu dostrzegamy i które potrzebne są
nam do codziennego życia i funkcjonowania. Zapominamy zaś o tych darach,
które związane są z życiem duchowym. I to właśnie na nie Chrystus dzisiaj zwraca nam uwagę, a tym samym pragnie, abyśmy umieli je nie tylko dostrzec, ale też
docenić i okazać za nie serdeczną wdzięczność Bogu, dawcy wszystkich dobrych
i zbawiennych darów.

Pan

Jezus daje nam przykład, że za wszystkie dary, które otrzymujemy z ręki
Bożej, należy dziękować i wielbić imię Boże. „Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i
ziemi, że ukryłeś te rzeczy przed mądrymi i rozumnymi, a objawiłeś je prostaczkom” – modlił się Pan Jezus.
Niezbadane są drogi i wyroki Boże. Ci, którzy uważali się za nauczycieli
w Izraelu, za przewodników ludu wybranego, a więc uczeni w Piśmie, kapłani
i faryzeusze, zapatrzeni w swoją mądrość i poznanie Boga, w rzeczywistości
dalecy byli od poznania Boga, ponieważ swoje serca zamknęli najpierw na
zwiastowanie Jana Chrzciciela, który nad Jordanem wskazywał na Jezusa,
przyobiecanego przez Boga Mesjasza, a później, kiedy Jezus zaczął głosić
ewangelię zbawienia, słowo o łasce i miłości Bożej, nie przyjęli tego słowa.
Odrzucili nie tylko ewangelię o zbawieniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa, ale
odrzucili Go, ponieważ uważali, że jest zwodzicielem ludu. Nie zamknęli zaś
swoich serc na słowo Pana Jezusa ci, którzy byli wzgardzeni i odrzuceni
w Izraelu, którzy nie mieli odwagi nawet oczu swoich podnieść ku niebu, kiedy się modlili, jak np. celnik z przypowieści Jezusa: „Boże, bądź miłościw mnie
grzesznemu”.
Przed możnymi i mieniącymi się mądrymi, zakryta została prawda ewangelii. A stało się to z ich własnej winy, bowiem pycha zamyka szczelnie serce,
tak że nie jest ono w stanie nic przyjąć z zewnątrz. I tak jest zawsze, także dzisiaj. Ludzie opanowani przez pychę, odrzucają wiarę jako coś niegodnego,
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sprzecznego z rozumem. Ale nie zawsze mądrość jest przeszkodą na drodze
wiary. Mała wiara i mała mądrość, prowadzą do niewiary. Wielka mądrość
otwiera oczy i prowadzi do poznania wspaniałości Boga. Przykładów na to,
zarówno w przeszłości, jak i w teraźniejszości jest wiele. Wielki fizyk angielski,
Izaak Newton, powiedział, że wystarczy tak mały kawałek ziemi jak dłoń, aby
badając ją, poznać wielkość i mądrość Boga. Bardzo wielu współczesnych astrofizyków sądzi, że badając ogrom i tajemnice kosmosu, otwierają się oczy i człowiek dostrzega Tego, który był na początku wszystkiego i który wszystko mądrze uczynił, a więc Boga.
Wraz z naszym Panem powinniśmy wysławiać święte Imię Boga i Ojca naszego za to, że nie zakrył przed nami prawdy ewangelii. Powinniśmy również
prosić Go, aby nas użył jako narzędzi, dzięki którym także inni będą mogli
odkryć dobroć i mądrość Boga.
Apostoł Paweł przestrzegał Koryntian: „Przypatrzcie się, bracia, swojemu
powołaniu, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu
mocnych, niewielu szlachetnego rodu, ale to, co według świata głupie, wybrał
Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co według świata jest słabe, wybrał Bóg,
aby zawstydzić mocnych, i to, co jest według świata nieszlachetnego rodu i co
godne pogardy, wybrał Bóg, w ogóle to, co nic nie znaczy, aby to, co jest uznane za znaczące, unicestwić, aby żaden człowiek nie chlubił się przed obliczem
Bożym. Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla
nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem,
aby, jak napisano: Kto się chlubi, w Panu się chlubił” (1 Kor 1,26-31).
Przez te słowa Apostoł nas ostrzega. Nie wolno nam stać się pysznymi dlatego, że posiadamy poznanie Istoty Boga, Jego miłości, dobroci, a także drogi
zbawienia, po której prowadzi nas Chrystus. Zwróćmy uwagę na to, że poznanie Boga nie jest z nas, ale że to Boży dar. Pan Jezus bowiem powiedział:
„Wszystko zostało mi przekazane przez mojego Ojca i nikt nie zna Syna tylko
Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”. Tym
bardziej więc powinniśmy wysławiać Boga i śpiewać na Jego cześć, że nasz
Zbawiciel pomimo naszej duchowej słabości, naszych grzechów, uznał nas za
godnych poznania Boga i naszego Ojca, który gromadzi nas jako swoje dzieci
wokół siebie i obdarza wiecznym zbawieniem w swoim Synu, Jezusie Chrystusie.
Jedynie Syn zna Ojca, ponieważ nikt nie widział Ojca, tylko Syn Boży, który jest na łonie Ojca (J 1,18). I tylko ten może poznać Ojca, wszechmogącego
Boga, któremu Syn zechce Go objawić. Dlatego Jezus Chrystus wzywa nas do
siebie i mówi do nas: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni
i obciążeni, a Ja wam dam odpocznienie. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie
się ode mnie, że jestem łagodny i pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie
dla dusz waszych. Albowiem moje jarzmo jest przyjemne, a moje brzemię lek-
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kie”. Widzimy więc, że Chrystus obiecał objawienie Ojca, ale nie zapowiedział
uwolnienia od ciężarów życia doczesnego, a więc od cierpienia, trudu i kłopotów dnia powszedniego. Obiecał jednak uwolnienie od ciężarów, jakie nałożone zostały na serca ludzkie przez uczonych w Piśmie, od jarzma drobiazgowych przepisów, dotyczących zewnętrznego życia religijnego, a także od więzów lęku przed świętym Bogiem.
Dziwić może to, że wielu ludzi pozwala, aby zostały na nich nałożone pewne ciężary, które związane są z przynależnością do różnych społeczności religijnych, obiecujących zbawienie. W rzeczywistości zamiast zapewnienia zbawienia, nakładają na ludzi różne ciężary i powinności, które nie mają nic
wspólnego z prawdziwą pobożnością.
Owszem, Jezus zapowiedział, że na Jego uczniów nałożone zostanie pewne
jarzmo. Chrystusowa ewangelia znosi jarzmo prawa, sama zaś – jak mówi Pan
Jezus – jest jarzmem miłym, ponieważ jest ona mocą Bożą ku zbawieniu, radosną wieścią o łaskawym Ojcu. I łatwo jest nieść to jarzmo, jeśli ma się poznanie
miłości Bożej, Boga, który dla zbawienia ludzi posłał na ziemię swojego Syna,
Jezusa Chrystusa.
Ewangelia głosi prawdę, że nie przez uczynki z prawa, ale z łaski przez
wiarę jesteśmy usprawiedliwieni. Dlatego żadne jarzmo przepisów, dotyczące
zewnętrznej religijności, nie powinno być nam narzucone. Raz uwolnieni od
jarzma prawa, nie powinniśmy pozwolić, aby zostało ono znowu nam narzucone, jak np. w czasach apostolskich Kościołom w Galacji przez judaizujących
chrześcijan. Dlatego apostoł Paweł pisał: „Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w
tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod
jarzmo niewoli. Albowiem my w Duchu oczekujemy spełnienia się nadziei
usprawiedliwienia z wiary, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Biegliście dobrze; któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie?”(Ga 5,1.5-7).
Dla prawdziwie wierzących jest niezrozumiałe to, że wielu znając zaproszenie Pana: „Weźcie na siebie moje jarzmo”, to lekkie i miłe jarzmo Chrystusowej ewangelii zrzuca z siebie, a przyjmuje inne, ciężkie i niebezpieczne, jarzmo świata, a więc np. nałogów, lub rzekomo boskie jarzmo, które jednak
ludzie wymyślili w różnych społecznościach religijnych.
Kto gardzi ewangelią i Chrystusem, powinien usłyszeć Jezusowe „Biada”,
które kilkakrotnie występuje w rozdziale, z którego pochodzi rozważana przez
nas ewangelia.

My, którzy poznaliśmy słodycz jarzma Chrystusowej ewangelii wolności, bądźmy jej wierni i za nią uwielbiajmy w modlitwie, w pieśni, naszym życiem Boga
i Ojca naszego, który w Jezusie Chrystusie daje nam poznanie swojej miłości i dobroci. Posłusznie dajmy się prowadzić naszemu Zbawicielowi: „Przyjdźcie do
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mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a Ja wam dam odpocznienie.
Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, że jestem łagodny i pokornego
serca, a znajdziecie odpocznienie dla dusz waszych. Albowiem moje jarzmo jest
przyjemne, a moje brzemię lekkie”. Amen.
***
„Przez niego [Chrystusa] mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym
Duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus”.
(Ef 2,18-20)
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Bóg łaski, a nie gniewu
„Któż jest, Boże, jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo
resztce swojego dziedzictwa, który nie gniewasz się na wieki, lecz masz upodobanie w łasce? Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin
morskich wszystkie nasze grzechy. Ty okażesz wierność Jakubowi, łaskę Abrahamowi, jak pod przysięgą obiecałeś naszym ojcom za dawnych dni”. (Mi 7,18-20)

Powyższymi słowami kończy się Księga proroka Micheasza. Rzadko sięgamy do tej
księgi, chociaż znajduje się w niej piękne proroctwo o przyjściu Mesjasza. Samo
zaś zakończenie napisane jest w stylu, który spotykamy w Księdze psalmów. Jest
piękną modlitwą, wielbiącą Boga, z której poznajemy wiarę proroka, działającego
w okresie panowania pobożnego króla Hiskijasza. Piękną jest rzeczą, gdy władza
jest pobożna i rozlega się budujące wiarę słowo Boże, wiarę w Boga, który nie ma
równego sobie. To nie znaczy, że Micheasz dopuszcza wiarę, że obok Boga Izraela
istnieją inni bogowie, którzy w niczym nie mogą dorównać Bogu JAHWE. Bóg
Izraela jest Bogiem naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który pozwolił
nam i zachęcił nas do wołania do Niego: „Ojcze nasz, który jesteś w niebie”. To
jest Bóg łaski, który nie gniewa się na wieki.

Bóg nie gniewa się na wieki
Czy Bóg gniewa się na nas z powodu naszego nieposłuszeństwa i naszych
grzechów?
Często na kartach Starego Testamentu czytamy, że Pan Bóg odwrócił swoje
oblicze od Izraela z powodu jego niewierności i nieposłuszeństwa. Zacytujmy
tylko dwie wypowiedzi o gniewie Bożym z Księgi Izajasza. Budzą one grozę
i lęk przed świętym Bogiem. Dlatego, że Izrael odrzucił prawo Pana Zastępów
i wzgardził słowem Świętego Izraelskiego, „zapłonął gniew Pana przeciwko
jego ludowi i wyciągnął swoją rękę przeciwko niemu i uderzył weń, tak że
zadrżały góry, a ich trupy leżały jak gnój na ulicach. Mimo to nie ustawał jego
gniew, a jego ręka jeszcze jest wyciągnięta” (Iz 5,24.25). Podobne słowa znajdujemy w 13. rozdziale Księgi Izajasza: „Oto nadchodzi dzień Pana, okrutny, pełen
srogości i płonącego gniewu, aby obrócić ziemię w pustynię, a grzeszników
z niej wytępić. Gdyż gwiazdy niebios i ich planety nie dadzą swojego światła,
słońce zaćmi się zaraz, gdy wzejdzie, a księżyc nie błyśnie swym światłem” (Iz 13,
9.10).
Problem gniewu Bożego w Starym Testamencie, odziedziczony po najbardziej pierwotnej formie jahwizmu, w różnych późniejszych tradycjach starano
się rozwiązać i wyjaśnić, jaki jest związek między grzechem a karą, między
gniewem Boga a miłością, jaką Bóg obdarza lud wybrany. Hiob szczególnie
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mocno i dotkliwie przeżywał dotknięcie ręki Bożej. Dlatego jego słowa są pełne skargi. Hiob skarży się na swój los. Ostro wypowiada się o Bogu: „Żyłem
spokojnie, lecz On skruszył mnie, a pochwyciwszy za kark, zdruzgotał mnie
i postawił mnie sobie za cel” (Hi 16,12); „Jego gniew szarpie mnie i zwalcza” (Hi
16, 9). Dlatego Hiob zwraca się do Boga i pyta: „Czy masz z tego korzyść, że
uciskasz, że gardzisz tworem swoich rąk, a użyczasz światła radzie bezbożnych?” (Hi 10,3). Hiob jest przekonany, że gniew Boży ciąży na nim, chociaż
nic złego nie uczynił. Prosi więc: „Obyś mnie ukrył w krainie umarłych, schował mnie, aż uśmierzy się twój gniew, wyznaczył mi kres, a potem wspomniał
na mnie!” (Hi 14,13).
Hiob nie dostrzega żadnego związku między grzechem a karą, między winą człowieka a gniewem Bożym. Nie ma takiego związku, dlatego Kaznodzieja
uważa, że dla moralności, taka sytuacja jest wielce niebezpieczna (np. Kz 8,12;
9,2.3).
Prorok Micheasz zdaje się dostrzegać taki związek, dlatego ma nadzieję na
zmianę: „Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin
morskich wszystkie nasze grzechy. Ty okażesz wierność Jakubowi, łaskę
Abrahamowi, jak pod przysięgą obiecałeś naszym ojcom za dawnych dni”.
Gdy Bóg odrzuci sprzed oblicza swojego grzechy Izraela, ustanie gniew Boży.
Bóg znowu okaże łaskę. Ale co dla nas, dla rozumienia problemu gniewy Bożego jest najważniejsze, to niewątpliwie jest to, że prorok uważa, że łaska Boża
jest nieskończenie większa, aniżeli gniew Boży. Bóg ma upodobanie w łasce,
a nie w gniewie, dlatego odrzuci z przed swojego oblicza winy Izraela.

Słowa o gniewie Bożym znajdują się także w Nowym Testamencie. Apostoł Paweł pisze: „Gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności
i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę” (Rz 1,18). Nawet
Pan Jezus mówił o gniewie Bożym: „Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto
zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim” (J 3,36).
Ale autor 1. listu św. Jana pisze, że „Bóg jest miłością” (1 J 4,8.16). A więc
Istotą Boga jest miłość. Czy w sercu Boga, który jest miłością może mieszkać
także gniew? Czy Bóg raz okazuje miłość, innym zaś razem się gniewa? Jeśli
tak jest, to znaczy to, że Bóg jest zmienny, podlega nastrojom, że raz niektóre
Boże atrybuty się ujawniają, innym razem zaś zostają wyłączone. Temu przeczą słowa św. Jakuba: „Nie błądźcie, umiłowani bracia moi. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u niego nie ma
żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia” (Jk 1,16.17). Przede
wszystkim to niebezpieczna teoria, bowiem jak zaufać takiemu Bogu, który raz
mówi, że nas miłuje, innym razem zaś gniewa się na nas z powodu naszych
grzechów. A przecież wszyscy jesteśmy grzeszni, a to powinno oznaczać, że
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oblicze Boże jest stale zagniewane. Jaka jest miara grzechów, że Bóg się gniewa, innym razem ma cierpliwość nad nami. Takiej miary nie znamy.
Bóg jest miłością. „Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jedynego dał,
aby każdy kto w niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne” (J 3,16).
W tych słowach nie ma mowy o tym, że Bóg miłuje tylko nawróconego
grzesznika, ale że umiłował świat, taki jaki on jest, a więc grzeszny i nieposłuszny Bogu.
W słowach „Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jedynego dał, aby każdy kto w niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne”, znajdujemy rozwiązanie związku grzechu z gniewem Bożym, który starali się rozwikłać wielcy mężowie Starego Testamentu, a który i nas niepokoi, bo jak w sercu Bożym
może mieszkać zarazem miłość i gniew, a więc dobro i zło. Powyżej zacytowane słowa z Ewangelii św. Jana prowadzą nas na Golgotę.
Jezus doświadczy śmierci na krzyżu, którą Mu zadali inni. Śmierć została
Mu zadana w imieniu prawa. A więc Ten, który nie popełnił grzechu, został
zaliczony do grzeszników, łamiących prawo. Dlatego konając, w swoim losie
widział przejaw Bożego opuszczenia i oddalenia. Wyrazem tego są słowa Jezusa: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił” (Mt 27,46). Tym samym zaliczył się do tych, którzy utracili zaufanie do Boga. Ale Jezus rychło je odzyskał.
Konając, zawołał do Boga: „Ojcze, w ręce Twoje oddaję mego ducha” (Łk 23,
46).
Apostoł Paweł ukryty dramat Jezusa na Golgocie, tym samym i sprawiedliwego Boga, ujmuje w jasną formułę teologiczną: „Chrystus wykupił nas od
przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie” (Ga 3,13).
Tu znajdujemy odpowiedź na pytanie: Czy w ojcowskim sercu Boga jest
miejsce na miłość i gniew? Gniew Boży jest wyrazem odczucia naszego oddalania się od Boga z powodu naszych grzechów, naszego rozminięcia się z drogą Bożą. Zawsze i wszędzie uświadamiając sobie naszą grzeszność musimy
pamiętać, że dół wykopany przez nasze grzechy w sercu, zdewastowany pokój
w naszej duszy, raz na zawsze został zasypany. Bóg w Chrystusie sam sobą
świat pojednał, nie zaliczając nam naszych upadków (2 Kor 5, 19). W Chrystusie mamy pokój z Bogiem (Rz 5,1).
Na Golgocie spełniło się to, o czym z nadzieją pisał prorok Micheasz „Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich
wszystkie nasze grzechy” oraz, co obiecał sam Bóg przez usta proroka Izajasza: „Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją; choć
będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna” (Iz 1,18). Miłosierny Bóg
w Ukrzyżowanym rozjaśnił noc naszych grzechów i przeżywania opuszczenia
Bożego, otwierając widok na właściwą Istotę Boga, wyrażoną w słowach: „Bóg
jest miłością”.
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Nie ulega wątpliwości, że zawsze mieć będziemy wątpliwości, gdy dotknie
nas cierpienie. Czy wobec tego Bóg się gniewa na nas? Wierząc w Chrystusa
i w Jego dzieło na krzyżu, a więc zniszczenie mocy grzechu i śmierci, w tej
wierze znajdziemy pociechę, pojednamy się z Bogiem, uwolnimy się od lęku
i znajdziemy pewność, że Bóg jest miłością i pragnie zbawienia wszystkich
ludzi. Końcem wszystkich naszych lęków i utrapień, naszej niepewności i wątpliwości, jest Chrystus.
Przekonanie o realności gniewu Bożego w miłującym sercu Boga, znajduje
się w sferze naszej nieuleczonej psychiki. Jej uleczenie jest w Chrystusie. Spojrzyjmy więc na krzyż Golgoty, a zostaniemy uwolnieni od lęku przed sprawiedliwym i świętym Bogiem! Amen.
***
„Przyszedł Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło”. (Łk 19,10)
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Nie daj się zwyciężyć złu
„Nikomu złem za złe nie oddawajcie, starajcie się o to, co jest dobre w oczach
wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi! Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go; jeśli pragnie, napój go; bo czyniąc to,
węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. (Rz 12,17-21)

Pojęcie dobra i zła funkcjonuje w świadomości człowieka od zarania jego historii.
Rodzice starają się nauczyć swoje dzieci, jak rozróżnić dobro od zła. Dziecko, które nie wyniesie z rodzinnego domu przynajmniej podstawowej umiejętności odróżnienia dobra od zła w sferze ludzkiego postępowania, zagubi się w życiu, zejdzie na manowce i bezdroża. Dlatego wszelkiego rodzaju systemy etyczne, które
starają się przekonać, że w człowieku mieszka wrodzone dobro, są wielkim nieporozumieniem i stwarzają niebezpieczeństwo, że człowiek uwierzy w swoje dobre, wrodzone poznanie dobra i zła.
Jedynie Bóg może w pełni określić wartość ludzkiego czynu i postępowania. Jedynie wszechmocny i sprawiedliwy Bóg decyduje o tym, co jest dobre
i sprawiedliwe, a co złe i niesprawiedliwe. Nie możemy się obejść bez nauki
Bożej o sprawiedliwości i dobru. Ona – jak mówi Stary Testament – jest źródłem życia i samym życiem. Bez światła Bożego, bez ewangelii Jezusa Chrystusa z łatwością opanowuje nas zło, ponieważ znajduje ono szybszą drogę do
serca, aniżeli dobro. Dlatego zrozumiałe jest apostolskie napomnienie: „Nie
daj się zwyciężyć złu”.

Głęboka refleksja nad życiem i światło Chrystusowej ewangelii, nakłoniły apostoła Pawła do napisania słów, które stanowią podstawę naszego rozważania.
Chrześcijanie nigdy nie żyli i nie żyją w jakichś idealnych warunkach, w świecie
sterylnie czystym, pozbawionym zła. Sami, jako grzesznicy, podatni są na wpływ
złego. Wielu chrześcijanin często pozwala, aby w ich życiu zwyciężyło zło i wielu
też odpłaca złem za zło. To, że się jest chrześcijaninem, nie oznacza, że automatycznie jest się odpornym na zło.
Apostoł Paweł wiedział, kim jest człowiek, do czego jest zdolny, sam przecież doznał wiele krzywd w swoim życiu i musiał walczyć ze swoimi słabościami (zob. Rz 7,1nn). Dlatego – aby nie nakręcać spirali zła i przemocy – napisał: „Nikomu złem za złe nie oddawajcie”.
W tych słowach Wielkiego Apostoła słychać słowa Nauczyciela z Nazaretu,
Jezusa Chrystusa, w których zniesiona została zasada zemsty: „Oko za oko,
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ząb za ząb”. Starotestamentowe prawo zemsty znacznie przewyższało łagodnością prawo zemsty w kodeksach prawnych Asyryjczyków i Babilończyków,
w którym zemsta mogła przewyższać wyrządzoną szkodę. Lecz już prorocy
Pańscy wzywali lud izraelski do wstrzymywania się przed zemstą. Pan Jezus
poszedł znacznie dalej, wzywając do miłości nieprzyjaciela i krzywdziciela.
W kazaniu na górze powiedział: „Słyszeliście, iż powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A Ja
wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy
was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo
słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych
i niesprawiedliwych. Bo jeślibyście miłowali tylko tych, którzy was miłują,
jakąż macie zapłatę?” (Mt 5, 43-46a). A więc nie tylko zostało zniesione przez
Pana Jezusa prawo odwetu: „Oko za oko”, ale nakazane zostało uczniom Pańskim miłowanie nieprzyjaciół. Jezus Chrystus ustanowił nową zasadę postępowania. Zakaz zemsty, zastąpiony został nakazem i obowiązkiem odpłaty
dobrem za zło.
Jeśli wyznawcy Jezusa doznają krzywd, sąd należy pozostawić Bogu – pisze
apostoł Paweł. Sami zaś – jak tego wymaga godność uczennicy i ucznia Jezusa
Chrystusa – powinni okazać serce i miłość swoim prześladowcom i krzywdzicielom.
Jezusowa zasada: dobrem za zło odpłacajcie, nie znajduje uznania w świecie. W naturze człowieka tkwi chęć zemsty. Ileż to razy słyszymy słowa: „Ja
mu pokażę; ja go nauczę porządku; on musi za to, co uczynił otrzymać odpowiednią zapłatę i naukę, lub „Ja ją nauczę porządku, ja jej pokażę, gdzie jest jej
miejsce”. Nierzadko takie słowa padają z naszych ust. Gdziekolwiek zwrócimy
oczy dostrzegamy odgrywanie się jednych nad drugimi. Dzieje się tak w urzędach, w pracy, a nierzadko nawet w domu odpłacamy sobie wzajemnie złem
za zło. To nie jest po chrześcijańsku. Nie potrafimy przerwać łańcucha niekończącego się zła, które wzajemnie sobie wyrządzamy. Dajemy się zwyciężyć złu.
Ponoszą nas nerwy i dajemy się nieść chorej ambicji. Zapominamy, że jesteśmy
uczniami i naśladowcami Pana Jezusa. Nie potrafimy wtedy, kiedy spotyka
nas krzywda, pomodlić się za naszym Zbawicielem: „Ojcze, odpuść im, bo nie
wiedzą, co czynią” (Łk 23,34).

Apostoł Paweł trzeźwo oceniał człowieka i realistycznie patrzył na świat. Wiedział, że na drodze życia każdego z nas, można znaleźć ludzi, którzy potrafią wykorzystywać naszą dobroć. Często się zdarza, że dobroć i łagodność, miękkie i miłosierne serce, uważa się za oznakę słabości. Tam, gdzie tak się uważa, nietrudno
o znęcanie się jednych nad drugimi, nad tymi rzekomo słabymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy w pełni pragną w życiu realizować Jezusowy nakaz, aby dobrem
za złe odpłacać. Wydaje się, że apostoł Paweł ma właśnie na myśli taką sytuację,
kiedy pisze: „Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój
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miejcie”. Niezależnie więc od sytuacji, powinniśmy dążyć do zachowania pokoju.
Nie można w takim, czy innym środowisku wszczynać tzw. „świętych wojen”
w imię sprawiedliwości i dochodzenia swoich racji. Wobec ludzi, którzy są w stałym natarciu, których celem jest narzucanie swojej woli i swojego zdania innym
ludziom oraz wobec ludzi, którzy lubują się w czynieniu zła, można najwyżej
zastosować bierny opór i spokojne wyrażenie swojej opinii. Taką metodę stosował
Pan Jezus i wielu wielkich chrześcijan, a ostatnio w walce o prawa ludzi o ciemnej
skórze w Ameryce, ks. Martin Luther King, który został bestialsko zamordowany
w 1968 roku.
Apostoł Paweł uczy, że należy dobrem za zło odpłacać. Pisze: „Jeśli tedy
łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go; jeśli pragnie, napój go; bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę”. W tych słowach nie chodzi o to, aby
czyniąc dobrze krzywdzicielowi, ściągnąć na niego Boży gniew. Byłby wtedy
to dość niezrozumiały i niegodny chrześcijanina sposób szukania zemsty.
Apostołowi Pawłowi chodzi o to, aby przez oddanie dobrym za zło, poruszyć
sumieniem krzywdziciela, aby zastanowił się nad swoim postępowaniem. Dobrą ilustracją dla słów apostoła Pawła są dwie postacie z powieści Henryka
Sienkiewicza pt. „Krzyżacy”, a mianowicie Jurand ze Spychowa i komtur krzyżacki Zygfryd de Löwe. Jurand został przez Zygfryda de Löwe oślepiony i poważnie okaleczony, z powodu Zygfryda de Löwe zmarła również córka Juranda, Danusia. Kiedy Zygfryd de Löwe został pojmany i doprowadzony
przed oblicze Juranda, Jurand kazał go puścić wolno. Zygfryd de Löwe, wypuszczony na wolność, osądzony przez swoje własne sumienie, szybko zakończył swoje życie, wieszając się jak Judasz. I chociaż Jurand i Zygfryd de Löwe
są postaciami fikcyjnymi, to jednak są dobrą ilustracją słów apostoła Pawła:
„Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go; jeśli pragnie, napój go; bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę”.
Naturalną reakcją człowieka jest odpłacenie złem za zło. To grzeszna reakcja i skłonność. Człowiek wierzący zobowiązany jest stłumić ją w sobie
i przezwyciężyć. Chrześcijanin nie może dać się zwyciężyć złu gdziekolwiek
się znajduje. To nie jest łatwe ani proste, ale koniczne. To może stać się tylko
wówczas, kiedy dojdzie w nas do głębokiej przemiany na skutek spotkania
z Chrystusem.
Należy stać się nowym stworzeniem. Apostoł Paweł pisał: „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
i poruczył nam służbę pojednania” (2 Kor 5,17.18).
Przemiana mojego serca, przemiana mojej rodziny, przemiana świata jest
możliwa tylko przez wrośnięcie w Chrystusa, aby Jego moc przeniknęła nasze
słabe siły w walce ze złem i w oddawaniu dobrem za złe.
„Jezu, zwycięstwo daj w walce z żądzami,
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Ciała zwodniczą moc w sercu mym złam;
Duszę mą obdarz świętymi wzlotami,
Lot jej ku niebu skierować chciej sam.
Panie, swój obraz racz we mnie odnowić,
Ciało i duszę, i ducha uzdrowić!” (ŚE 678,2)
Amen.
***
„Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie prawo Chrystusa”. (Ga 6,2)
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Jakie powinny być uczennice i uczniowie Chrystusa
„Pewnego razu nad jeziorem Genezaret tłum tłoczył się dokoła niego, by słuchać słowa Bożego. Zobaczył dwie łodzie przy brzegu jeziora, ale rybacy, opuściwszy je, płukali sieci. A wszedłszy do tej, która była Szymona, prosił go, aby
nieco odpłynął od brzegu. A usiadłszy, nauczał lud z łodzi. A gdy przestał mówić, powiedział do Szymona: Wyjedź na głębię i zarzuć sieci, aby łowić. Na to
Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc się trudziliśmy i nic nie złowiliśmy, ale
na twoje słowo zarzucę sieci. A kiedy to uczynili, złowili mnóstwo ryb, tak iż się
sieci rwały. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, aby im pośpieszyli
z pomocą. I podpłynęli, i napełnili obie łodzie, tak że się zanurzały. Widząc to
Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Zdumienie bowiem ogarnęło jego i wszystkich,
którzy z nim byli, z powodu ryb, które zagarnęli. Także i Jakuba, i Jana, synów
Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Wtedy Jezus powiedział do
Szymona: Nie bój się, od tej chwili będziesz łowił ludzi. A wyciągnąwszy łodzie
na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim”. (Łk 5,1-11)

Pan Jezus powoływał swoich uczniów w różnych sytuacjach, spośród ludzi różnych zawodów i zainteresowań. W gronie Jego uczniów byli rybacy znad Jeziora
Galilejskiego, celnik, a nawet był wśród nich zelota, a więc terrorysta, walczący
z Rzymianami okupującymi Palestynę.
Jesteśmy uczniami Pana, bo zostaliśmy przez Niego powołani. Pan Jezus po
swoim zmartwychwstaniu, żegnając się ze swoimi uczniami, powiedział: „Idźcie i nauczajcie 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). Stajemy się
uczniami i uczennicami przez chrzest w imię Boże i nauczanie słowa Bożego.
Uczennicami i uczniami Pana stajemy się zawsze z Jego woli. „Nie wy mnie
wybraliście, ale to Ja was wybrałem i przeznaczyłem do tego, abyście szli
i przynosili owoc, a owoc wasz był trwały i aby Ojciec dał wam to, o cokolwiek
byście Go prosili w imieniu moim” (J 15,16).
Jakie powinny być uczennice i uczniowie Chrystusa, a więc wierzący
chrześcijanin?
Chrystus powołuje na uczniów swoich ludzi niezależnie od ich zawodów, wiedzy czy poziomu kultury. Nie patrzy na zewnętrzne walory ciała, ale w serce,
przekształca je i czyni godnym uwielbiania dobroci Bożej. Kiedy Samuel został
posłany przez Boga do Betlejem, aby jednego z synów Isajego namaścić na króla,
usłyszał słowa: „Nie patrz na wygląd ani na wysoki wzrost. Bóg nie bierze pod
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uwagę tego, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co ma przed oczyma,
ale Pan patrzy w serce” (1 Sm 16,7).
Tak też było nad Jeziorem Galilejskim, kiedy Chrystus spotkał pracujących
tam rybaków. Nie patrzył na ich spracowane dłonie i opalone twarze. Już
wcześniej spotkał Piotra i jego brata Andrzeja, ale teraz nadszedł czas, aby postawić ich przed próbą i powołać na uczniów.
Pan Jezus wsiadł do łodzi i poprosił Szymona Piotra, aby nieco odpłynął od
brzegu. Piotr nie sprzeciwił się i nie powiedział do Jezusa: Czy nie widzisz, że
pracujemy, że musimy przygotować sieci do kolejnego połowu? Jezus zaś,
usiadłszy w łodzi, zaczął nauczać zgromadzony na brzegu lud. Wśród słuchaczy byli także pozostali rybacy. Uczeń Jezusa musi mieć czas dla Chrystusa
i być do Jego dyspozycji. Kiedy przychodzi ten czas, nie może szukać wymówki, jak ci – z przypowieści Jezusa – zaproszeni na wielką ucztę.

Uczeń słucha swojego Nauczyciela. Relacja nauczyciel – uczeń jest zawsze relacją nauczającego, mówiącego i słuchającego. Kto słucha Chrystusa, ten uczy się
chrześcijaństwa i ubogaca swoje serce.
Piotr, pozostali rybacy i ludzie zgromadzeni nad brzegiem jeziora, słuchali
nauczania Jezusa. Ewangelista nie pisze, czego dotyczyło Jezusowe zwiastowanie. Nie popełnimy błędu, jeśli powiemy, że było głoszeniem Królestwa
Bożego, które „podobne jest do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby
wszelkiego rodzaju, którą, gdy była pełna, wyciągnęli na brzeg. Siedząc, wybrali dobre do naczyń, ale złe wyrzucili” (Mt 13,47. 48).
Kto siada u stóp Jezusa i słucha Jego słowa, ten wybiera w swoim życiu
dobrą cząstkę, której nikt nie może odebrać (zob. Łk 10,42). Ze słuchania słowa
Bożego rodzi się wiara. Ze słowa Bożego powstał Kościół. Kościół jest bogaty
słowem Bożym. Bez słowa Bożego, chociażby był bogaty w dobra materialne,
jest martwy. Zmiecie go każda nawałnica. Jeśli nie troszczy się o głoszenie
słowa Bożego, jeśli władze kościelne nie dbają o pełne Ducha Bożego zwiastowanie ewangelii, jeśli Kościoła nie obchodzi i nie oburza miernota, jeśli brak
odpowiedniej literatury budującej i teologicznej, wówczas nie wypełnia swojego zadania. Instytucje kościelne, które nie spełniają swojego zadania, powinny
zniknąć z Kościoła.

Kiedy

Jezus uznał za stosowne rozpuścić lud zgromadzony nad jeziorem, powiedział do Szymona Piotra: „Wyjedź na głębię i zarzuć sieci, aby łowić”. Szymon
i jego przyjaciele łowili całą noc i nic nie złowili. Słońce wznosiło się nad widnokręgiem, paliło coraz bardziej. To nie była dobra pora na łowienie ryb. Dlatego
Szymon Piotr odpowiedział na polecenie Pana: „Mistrzu, całą noc się trudziliśmy
i nic nie złowiliśmy, ale na twoje słowo zarzucę sieci”.

197

5. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY

Doświadczony rybak, a takim był Piotr, powinien sprzeciwić się Jezusowi,
bowiem Jego żądanie było absurdalne. Ale Piotr zgodził się wypełnić polecenie Jezusa. Czy miało na to wpływ nauczanie Jezusa? Czy w sercu Piotra zaczęła się rodzić nowa wiara, wiara w Jezusa, którego słowu należy być posłusznym? Nie damy rady odpowiedzieć na te pytania. Muszą nam wystarczyć słowa rybaka Szymona: „…na słowo twoje zarzucę sieci”. Ale nie popełnimy błędu, jeśli powiemy, że w tym momencie zawiązała się duchowa więź
między Piotrem a Jezusem. Zapalił się płomyk nadziei, który nakazał Szymonowi spełnić Jezusowe polecenie. W sercu Piotra narodziło się coś, co cechuje
prawdziwego ucznia Jezusa, chociaż Piotr formalnie nie został jeszcze powołany. Prawdziwy uczeń wykonuje polecenia Nauczyciela, nawet wówczas,
kiedy wydają się absurdalne.
Chrześcijanie naszych czasów, często mają własne zdanie na temat pouczeń,
przykazań i poleceń Jezusa. Czasem wręcz słyszy się słowa: „One nie przystają
do współczesności, należą do epoki, która dawno odeszła do historii”. Może
właśnie dlatego, że w przeszłości wielu tak myślało i nadal wielu myśli, na
tym świecie jest tyle biedy, niepokoju, tragedii, nieszczęść. Ludzie szukają własnych dróg. Ale te drogi często prowadzą donikąd. Czy chrześcijanie, którym
polecenia Chrystusa wydają się być absurdalne, są jeszcze uczniami i uczennicami Jezusa? Być uczniem Jezusa – to znaczy słuchać i być posłusznym Boskiemu Nauczycielowi.

Prawdziwy uczeń i uczennica rozpoznaje też w Jezusie Chrystusie Boga dla nas
i wśród nas. Coś z tego poznania dostrzegamy w reakcji Piotra po cudownym
połowie ryb. Szymon Piotr, zobaczywszy w sieci mnóstwo ryb, doszedł do przekonania, że nie tylko wydarzyło się coś niezwykłego, ale że w ten sposób Jezus
objawił swoją moc i dostojeństwo. Jezus to nie jest zwykły człowiek. Piotr wiedział, że nie ma do czynienia z jednym z wielu nauczycieli w Izraelu. Ale z kim?
Ogarnięty bojaźnią upadł do nóg Jezusa i powiedział: „Odejdź ode mnie, Panie,
bom jest człowiek grzeszny”.
Czy ta więź, która się zawiązała między Piotrem a Jezusem, może się
umacniać? Piotr miał obawy. Lepiej więc, aby Jezus go opuścił, nie wiązał się
z nim, bo jest przecież człowiekiem grzesznym.
Słowa św. Piotra są wyrazem pewnego poznania i pewnej wiary. To wiara
w Chrystusa, choć cząstkowa, ale to też poznanie swojej grzeszności. Prawdziwy uczeń Jezusa nieustannie musi pogłębiać swoją wiarę. Uczeń wzrasta
z wiary w wiarę. Prawdziwi uczniowie Chrystusa dostrzegają swoje słabości,
jednak nie próbują uciekać przed Panem, ale starają się coraz bardziej do Niego zbliżyć.
Ci, którzy w naszych czasach nazywają siebie uczniami Chrystusa i są nimi
dzięki powołaniu, czasem próbują zachować pewien dystans pomiędzy sobą
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a Chrystusem. To wydaje się bezpieczne. Ale prawdziwi uczniowie szukają
Pana, uczą się wiary, pogłębiają swoje poznanie dostojeństwa i chwały Syna
Bożego.

Nikt z ludzi nie decyduje o tym, czy Chrystus ma pozostać, czy odejść z ich życia.
Wielu chce wykreślić ze swojej drogi Chrystusa, bo tak jest wygodniej. Chrystus
jest suwerennym Panem nad nami. Swoją suwerenność okazał w łodzi Piotra.
Powiedział bowiem do niego: „Nie bój się, od tej chwili będziesz łowił ludzi”. Co
uczynił Piotr? Wyciągnął swoją łódź na brzeg i poszedł za Jezusem. Uczeń idzie
za Chrystusem. Uczeń nie pyta, co będzie miał za to. Uczeń nie próbuje negocjować i spierać się ze swoim Nauczycielem.
Jakże często chcemy być uczniami Chrystusa, ale – niestety – na naszych
warunkach. Uczeń nie dyktuje warunków Nauczycielowi. Uczeń zgadza się na
warunki Chrystusa. Być uczniem Chrystusa niekoniecznie oznacza opuścić
swój dom, rodzinę i pracę, jak rozumieli to w przeszłości starożytni i średniowieczni mnisi. Chrystus chce mieć swoich uczniów wszędzie, w naszych domach i tam, gdzie uczymy się i pracujemy. Tylko w ten sposób możemy przeobrazić świat, uczynić życie znośniejszym i lepszym.
„Mów, Panie, do mnie w każdej życia chwili;
W dnia powszedniego pracy, trudzie, znoju
I pośród nocy, gdy me słabe siły
Krzepisz w Swej łasce błogim snem pokoju”. (ŚE 684,1).
Amen.
***
„Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar”. (Ef 2,8)
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Własność Pana
„Ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był jego wyłączną własnością. Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przylgnął Pan do was i was
wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów. Lecz z miłości swej
ku wam i dlatego że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym ojcom, wyprowadził was Pan możną ręką i wybawił cię z domu niewoli, z ręki faraona, króla
egipskiego. A tak wiedz, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, który
do tysiącznego pokolenia dochowuje przymierza i okazuje łaskę tym, którzy go
miłują i strzegą jego przykazań. Lecz sam odpłaca tym, którzy go nienawidzą,
aby ich wytracić. Nie zwleka, ale odpłaca temu samemu, kto go nienawidzi.
Przestrzegaj więc przykazań, ustaw i praw, które Ja ci dzisiaj nakazuję spełniać.
Za to zaś, że będziecie słuchać tych praw i przestrzegać ich oraz je spełniać, Pan,
Bóg twój, dochowa ci przymierza i obietnicy łaski, które przysiągł twoim ojcom”. (5 Mż 7,6-12)

Teksty starotestamentowe przeznaczone do czytania w 6. niedzielę po Świętej
Trójcy, odsłaniają przed nami Boże myśli na temat Izraela jako wybranego ludu.
To, co dotyczy Izraela, jego wyboru na lud Pana, dotyczy również nas, Kościoła
Jezusa Chrystusa. Wszyscy powołani, ochrzczeni i poświęceni przez Ducha Świętego, Ducha jednoczącego w wierze w Jezusa Chrystusa dzieci Boże, są szczególną
Bożą własnością, ludem Pana, któremu Wszechmocny dochowa wierności i spełnią się nad nim wszystkie obietnice (5 Mż 7, 6nn).
Wybór
Z biblijną nauką o Izraelu jako ludzie Bożym, genetycznie związana jest
prawda o wyborze Izraela i o łaskawym przymierzu Boga z Abrahamem i jego
potomkami. Myśl o wyborze Izraela przez Boga, była tak głęboko osadzona
w religijnej świadomości potomków Jakuba, że tylko konkretne Boże działanie
w historii, można uznać za podstawę wiary i przekonania o szczególnym wyborze i posłannictwie Izraela. Wiara ta nieustannie pogłębiana i ugruntowywana poprzez zbawcze wydarzenia w dziejach Izraela oraz prorockie zwiastowanie, będące ciągłą, dynamiczną reinterpretacją określonych aktów Bożego objawienia, pozwoliła przetrwać wśród kataklizmów dziejowych, klęsk
i doświadczeń, narodowi niewiele znaczącemu w politycznej historii starożytnego świata Semitów. W starotestamentowym tekście przeznaczonym na dzisiejszą niedzielę słyszymy, że Izrael nie był ani wielkim, ani też znaczącym
narodem, lecz małym ludem, któremu Bóg okazał miłość.
Starotestamentowy dogmat: Izrael jest własnością JAHWE, odegrał bardzo
ważną rolę w historii potomków Jakuba oraz w dziejach Bożego objawienia.

200

6. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY

Bez wiary Izraelitów w to, że jest ludem Pana, Izraelici rozpłynęliby się w morzu innych ludów.
Biblijna idea wyboru zakłada przedmiot i podmiot wyboru. Wybierającym
był Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wybranym Izrael. Wybór Izraela na lud
Pana był wynikiem wolnego suwerennego aktu woli Bożej, w wyniku którego
Izrael stał się ludem Bożym.
Kościół chrześcijański nie powstał z ludzkich dążeń do stworzenia kościelnej organizacji, ale z woli Boga. To Chrystus, powołując swoich uczniów, założył fundament pod Kościół. To nie garstka ludzi, głównie rybaków z Galilei
odnalazła Jezusa, ale to Jezus odnalazł tych ludzi, którzy dzięki powołaniu
stali się Jego uczniami. Powiedział do Nich: „Nie wy mnie wybraliście, ale Ja
was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc
wasz był trwały” (J 15,16). Uczynił ich rybakami ludzi i posłał, aby głosili
ewangelię o Królestwie Bożym. Z małego grona uczniów zrodził się za sprawą
Ducha Świętego Kościół Boży, a więc lud czasów ostatecznych. Bez świadomości wierzących, że Kościół nie jest ludzką sprawą, lecz Bożą, nie ostałby się
on w dziejach, które nie zawsze były Kościołowi przychylne. Na fundamencie
apostołów i ich wiary jesteśmy zbudowani i powołani, aby dalej nieść sztandar
ewangelii zbawienia.

Wyłączna własność
Myśl o powołaniu i o wyłączeniu Izraela z grona pozostałych narodów,
zawarta jest głównie w bogatym treściowo hebrajskim słowie ‘segula’, występującym w naszym niedzielnym tekście. ‘Segula’ – to część łupu, którą
zwycięzca wydzielał z całości i przydzielał sobie. Czynił to przed ogólnym podziałem. Izrael, to szczególna własność Pana, a więc lud wydzielony i szczególnego rodzaju własność Boża. ‘Segula’= – to także szczególnie wielki skarb,
który posiadać mogli tylko królowie. W pojęciu szczególnej własności, zawarta jest więc myśl o osobistym posiadaniu czegoś naprawdę kosztownego i cennego, lecz nie tylko. Godna podkreślenia jest w tym pojęciu również myśl
o odłożeniu czegoś na przyszłość, aby nabyć za to upragnioną rzecz. A więc
wzięcie Izraela na szczególną własność świadczy o tym, że Bóg miał wobec
potomków Jakuba plany. Z chwilą wyboru, Izrael już nie należał do siebie, nie
mógł dysponować sobą według własnego uznania i nie mógł też mieć własnych planów. Jego drogi odtąd miały być drogami Bożymi. Izrael został całkowicie podporządkowany realizacji Bożych planów.
Czy Kościół jest szczególną własnością Pana? Autor Listu do Efezjan pisze:
„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). Autor 1. listu św. Piotra przypomina zaś:
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„Nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą
krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego” (1 P 1,18.19).
Krzyż Golgoty jest znakiem wartości jaką dla Boga i Jego Syna, Jezusa
Chrystusa ma Kościół. Ilekroć oczy nasze kierują się na krzyż naszego Pana,
wspomnijmy, że to On jest dowodem na to, że jesteśmy szczególną własnością
Boga, nabytą krwią Jezusa Chrystusa.

Zbawienie i motyw zbawczego działania
Powróćmy do naszego tekstu biblijnego. Czytamy w nim: „Nie dlatego, że
jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przylgnął Pan do was i was wybrał,
gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów. Lecz z miłości swej ku
wam i dlatego że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym ojcom, wyprowadził was Pan możną ręką i wybawił cię z domu niewoli, z ręki faraona, króla
egipskiego”. Bóg wybierając Izraela i powołując go na swój lud, zamierzał wybawiać go z rąk nieprzyjaciół, a więc ochraniać go i zbawiać. Pierwszym zbawczym czynem Boga, było wyprowadzenie Izraela z egipskiej niewoli. Egipski
exodus w całym Starym Testamencie jest typem wszystkich zbawczych czynów
Boga. A więc zbawienie jest wyrwaniem ze starego i prowadzeniem ku nowemu. Zbawienie jest obdarowaniem nową rzeczywistością, w wypadku Izraela
było to zawsze spełnienie obietnicy danej Abrahamowi, a więc obdarzenie
ziemią i błogosławionym życiem w ojczystej ziemi. Motywem takiego działania była Boża miłość.
W Nowym Testamencie zbawienie pojmowane jest bardziej duchowo. Autor Listu do Hebrajczyków pisze, że Chrystus prowadzi swój lud do odpocznienia, przygotowanego w niebie. Motyw zbawczego dzieła jest ten sam, co
i w Starym Testamencie. Boża miłość rozlana jest w sercach naszych i mocą
ducha miłości strzeżeni jesteśmy od złego i prowadzeni do zbawienia.
Kościół nie musi się więc lękać złych mocy i tych, którzy pragną jego zniszczenia. Chociaż jest diasporą w świecie, jest z Nim Bóg, Wybawiciel, zawsze
miłujący i okazujący łaskę swoim dzieciom, niezależnie od ich pochodzenia
i miejsca w świecie. Starotestamentowe zapewnienie obowiązuje. „Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię;
gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. Bo Ja, Pan,
jestem twoim Bogiem, Ja, Święty Izraelski, twoim wybawicielem… Dlatego że
jesteś w moich oczach drogi, cenny i Ja cię miłuję, więc daję ludzi za ciebie i narody za twoje życie. Nie bój się, bo Ja jestem z tobą” (Iz 43,1nn).

Lud powołany do dobrych uczynków
Powołanie i wybór jest bezwarunkowy. Ludzkie decyzje wyprzedza Boże
postanowienie. Ale Bóg powołanemu i wybranemu ludowi izraelskiemu po-
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stawił warunki, które musiał spełniać. „Przestrzegaj więc przykazań, ustaw
i praw, które Ja ci dzisiaj nakazuję spełniać. Za to zaś, że będziecie słuchać tych
praw i przestrzegać ich oraz je spełniać, Pan, Bóg twój, dochowa ci przymierza
i obietnicy łaski, które przysiągł twoim ojcom”. Nie spełnienie tych warunków
niczego nie zmienia, bo – jak pisze apostoł Paweł – nieodwołalne są Boże postanowienia (zob. Rz 11,29).
Izrael w ciągu swoich dziejów wielokrotnie okazywał się marnotrawnym
synem, ale zawsze, ilekroć potomkowie Jakuba żałowali swoich czynów, wstydzili się swojej niewierności, Bóg wychodził naprzeciw swojego ludu i zbawiał
go.
Nie inaczej jest z Kościołem Bożym. Czytamy w Liście do Tytusa: „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 2,1114).
Czy Kościół dziś jest wierny swojemu powołaniu? Czy jego słudzy są gorliwi w dobrych uczynkach? Czy przynoszą owoce godne swojej wiary?
Często błądzimy, jesteśmy nieposłuszni Bogu. I Kościół błądzi w swoich
członkach i pasterzach. Czy istnieje ratunek? Nieodwołalne są obietnice, dary
i postanowienia Boże. Karol Barth pisał i niechaj to będzie dla nas pocieszeniem: „Człowiek może upaść, jeśli sprzeciwia się Bogu, a mianowicie
upaść na podłoże bez dna; ale w tym upadku na podłoże bez dna nie może
wypaść z objęć Bożego panowania… Człowiek nawet w najbrudniejszych myślach, słowach i czynach, w najokropniejszym zapieraniu się Boga i przeinaczeniu jego dobrej natury, także utracie swojego prawa człowieczeństwa i swej
człowieczej godności, przebywając na najniższym pokładzie piekła – niezależnie od tego, co by to miało dla niego oznaczać – pozostaje przez Boga wybrany
i stworzony, i jako taki znajduje się w Bożej dłoni…”. Amen.
***
„Tak mówi Pan, który cię stworzył: Nie bój się,
bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – jesteś moim”. (Iz 43,1)
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Miłość braterska niechaj trwa!
„Miłość braterska niechaj trwa. Gościnności nie zapominajcie; przez nią bowiem
niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście
współwięźniami byli, o uciskanych, skoro sami również w ciele jesteście”.
(Hbr 13,1-3)

W 13. rozdziale Listu do Hebrajczyków znajdujemy kilka napomnień, dotyczących
sposobu i stylu naszego życia. Ze względu na naszą grzeszność nigdy takich napomnień nie jest za dużo. Bóg, który jest miłością i w Jezusie Chrystusie okazał
nam łaskę, nie jest obojętny na to, co czynimy w naszym życiu, lub czego nie czynimy, a czynić powinniśmy. Zawsze bowiem musimy pamiętać na słowa, znajdujące się w przypowieści Pana Jezusa 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).
Autor Listu do Hebrajczyków, zaraz na wstępie swoich napomnień, umieszcza trzy, bardzo zwięźle sformułowane napomnienia, które zdaje się uważa
za najważniejsze, a to – być może – ze względu na sytuację, w której znajdowały się Kościoły chrześcijańskie, przynajmniej te społeczności, do których autor
listu kieruje swoje napomnienia:
− niech trwa miłość braterska;
− niech przestrzegany jest obowiązek gościnności;
− niech wierzący pamiętają o tych, którzy wtrąceni zostali do więzienia.
Społeczność wierzących, to społeczność braci i sióstr w Jezusie Chrystusie. Nie
jest to społeczność braci i sióstr według krwi, lecz według wiary w Syna Bożego.
Przypomnijmy sobie słowa naszego Pana, Jezusa Chrystusa, które powiedział do
tych, którzy powiedzieli pewnego razu Jezusowi, że Jego matka, bracia i siostry
przyszli do Niego, kiedy nauczał w wielkiej liczbie zgromadzony lud. Ewangelista Marek pisze o tym następująco; „A odpowiadając, rzekł im: Któż jest matką
moją i braćmi? I powiódł oczyma po tych, którzy wokół niego siedzieli, i rzekł:
Oto matka moja i bracia moi. Ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem
i siostrą, i matką” (Mk 3, 33-35).
Apostoł Paweł wielokrotnie w swoich listach, pisząc do wierzących, zwraca
się do nich jako do braci. Czy trzeba więc było o tym przypominać wierzącym
w Chrystusa Pana, że stanowią społeczność braci i sióstr, i że łączą ich więzy
wiary i miłości?
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Widocznie autor Listu do Hebrajczyków uważał za stosowne napisać: „Miłość
braterska niechaj trwa”. Widocznie wraz z upływem czasu, wśród chrześcijan
osłabła miłość braterska.
W Objawieniu św. Jana, w liście skierowanym do Kościoła w Efezie, znajdujemy słowa Chrystusa: „Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego,
a nie ustałeś. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się, i spełniaj uczynki takie, jak
pierwej; a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca,
jeśli się nie upamiętasz” (Obj 2,3-5). Ze słów tych wyraźnie wynika, że miłość
braterska, dawniej kwitnąca w efeskim Kościele, osłabła, a nawet może została
zaniechana (zob. Dz 20,29nn). A to może oznaczać, że podobnie działo się
w wielu innych Kościołach chrześcijańskich.
Należy ubolewać nad tym, ale przede wszystkim powinniśmy spojrzeć na
obecną sytuację i dostrzec, że coraz mniej miłości siostrzanej i braterskiej. Co
nas jeszcze łączy, jako członków parafii, do której należymy? Czy tylko parafialna kartoteka? Czy to, że w niedziele i święta siadamy obok siebie w ławkach i śpiewamy z tych samych śpiewników, zmawiamy to samo wyznanie
wiary? To daleko za mało. Postawmy sobie przed oczy słowa apostoła Pawła,
aby to zrozumieć: „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 tajemnice, i posiadał całą wiedzę,
i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie
miał, byłbym niczym” (1 Kor13,1.2). Trwać w miłości braterskiej znaczy, być
wzajemnie otwartymi na siebie i okazywać sobie miłość wzajemną, darzyć
serdecznością, jeśli trzeba, nieść pomoc.
A jak to wygląda między Kościołami? Dużo mówi się o ekumenizmie, o jedności w wierze w Jezusa Chrystusa, ale pod adresem bratniego Kościoła padają słowa: Kościół heretycki, zaś pod adresem członków takiego Kościoła
wypowiadane są niewybredne słowa.

Drugie napomnienie autora Listu do Hebrajczyków brzmi: „Gościnności nie zapominajcie”. Wezwanie do gościnności nie jest mniej ważne od napomnienia do
trwania w braterskiej miłości. W gościnności przejawia się miłość braterska i siostrzana. Niezależnie od tego należy się zapytać, dlaczego autor Listu do Hebrajczyków wzywa do gościnności. Wydaje się głównie ze względu na tych, którzy podjęli się nakazanej przez Jezusa misji, a więc głoszenia ewangelii między narodami –
„Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody” (Mt 28,19). Należy więc przyjąć pod
dach i ugościć tych, którzy podjęli się głoszenia Królestwa Bożego. Apostoł Paweł
w swojej misyjnej pracy doznawał właśnie serdecznej gościnności, o której nieraz
wspomina w swoich listach i za którą dziękuje.
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Przyjąć należy tych, którzy głoszą Chrystusa i Jego ewangelię, ale wystrzegać się należy tych, którzy pragną mącić w serach i głowach wierzących. „Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, [a więc ewangelii o zbawieniu w Chrystusie] nie przyjmujcie go do domu” (2 J 1,10) – pisze św. Jan. Należy wystrzegać się „wilków” w owczych skórach.
Ale w napomnieniu o potrzebę gościnności chodzi o coś więcej, a mianowicie o to, że często nasze drzwi są zamknięte dla naszych bliźnich. Chodzi o to,
abyśmy byli otwarci i pielęgnowali dobre, sąsiedzkie współżycie. Mile widzieli
i przyjmowali w naszych domach i mieszkaniach tych, których uważamy za
przyjaciół. Nie należy się wyobcowywać. Nie należy żyć tylko w swoim świecie i dla siebie. Należy pielęgnować braterską wspólnotę, jeśli tylko jest ona
szczera. Psalmista pisze: „O, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają!” (Ps 133,1).

Trzecie napomnienie, aby wierzący pamiętali o tych, którzy zostali wtrąceni do
więzienia, wydaje się brzmieć dziwnie i tajemniczo. Może też czasem niemożliwe
do spełnienia.
Czy złoczyńcy, mordercy, pedofile, gwałciciele, złodzieje i oszuści zasługują
na to, aby ich odwiedzać w więzieniu? Każdy człowiek zasługuje na to, ale
autorowi Listu do Hebrajczyków chodzi o szczególne sytuacje. W czasach, w których żył i pisał autor Listu do Hebrajczyków, rozpoczęły się już prześladowania
chrześcijan. Miał na myśli tych, którzy cierpieli niesłusznie, dla wiary i z powodu ewangelii Jezusa Chrystusa. Z powodu wiary w Chrystusa św. Jan więziony był na wyspie Patmos. Dla wiary i z powodu ewangelii Jezusa Chrystusa, niejeden raz apostoł Paweł był wtrącany do więzienia. Wielki Apostoł pisał
do swojego ucznia, Tymoteusza, że dla głoszonej przez siebie ewangelii cierpi
„niczym złoczyńca aż do więzów, ale słowo Boże nie jest związane; dlatego
wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia,
które jest w Chrystusie Jezusie, wraz z chwałą wiekuistą” (2 Tm 2,8nn). Św.
Piotr pocieszał w słowach swojego listu tych, którzy cierpieli: „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).
Od czasów apostolskich wiele się zmieniło, między innymi wygląd więzień
w cywilizowanych krajach, w których przestrzega się prawa człowieka. Ustały
prześladowania chrześcijan, co nie oznacza, że nie ma już miejsc na ziemi,
gdzie wyznawców Jezusa Chrystusa się prześladuje. Bogu wszechmogącemu
należy dziękować, że u nas i w całej Europie nikogo się nie wtrąca do więzienia za swoje przekonania religijne, ale to nie oznacza, że nigdy nie nadejdzie
taka sytuacja, że za swoje przekonania religijne nie pójdzie się do więzienia.
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Czy więc napomnienie autora Listu do Hebrajczyków, aby odwiedzać ludzi
uwięzionych za wiarę, straciło realne podstawy? Słowo Boże zawsze obowiązuje, niezależnie od warunków życia.
Ale spójrzmy na napomnienie autora Listu do Hebrajczyków nieco inaczej,
a w słowo ‘więzienie’ włóżmy nieco inną treść. Własny dom i własne mieszkanie też czasem jest więzieniem. Niekoniecznie mamy tu na myśli domy, w których panuje przemoc, w których mężowie znęcają się psychicznie i cieleśnie
nad swoimi żonami, a rodzice nad dziećmi. Takie domy są więzieniami. Ale
mamy tu na myśli domy i mieszkania, gdzie starzy, niedołężni ludzie mieszkają samotnie i nie mają nikogo, kto by mógł przyjść z pomocą. Żyją oni jakby
w więzieniu, z dala od świata i ludzi. Gdy słyszymy słowa, aby wierzący pamiętali o tych, którzy wtrąceni zostali do więzienia, pomyślmy o tych ludziach
samotnych i tych prześladowanych fizycznie i psychicznie. Nie można ich zostawić bez pomocy w ich własnych „więzieniach”. Nie bądźmy więc nieczuli,
bez serca! Kto potrzebuje pomocy, powinien ją otrzymać. Tak powinno być
tam, gdzie mieszkają ludzie wierzący. Amen.
***
„Tak już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami
świętych i domownikami Boga”. (Ef 2,19)
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Z ciemności do światłości
„A przechodząc, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. I zapytali go uczniowie
jego, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził?
Odpowiedział Jezus: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim
objawiły dzieła Boże. Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki
dzień jest; nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Po tych słowach splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto, i to błoto nałożył na oczy ślepego. I rzekł do niego: Idź i obmyj się
w sadzawce Syloe (to znaczy Posłany). Odszedł tedy i obmył się, i wrócił z odzyskanym wzrokiem”. (J 9,1-7)

Światłość i ciemność – to dwie przeciwstawne rzeczywistości, zarówno w świecie
fizycznym, dostrzegalnym, jak też duchowym. Zazwyczaj ludzi interesuje jedynie
pierwsza para rzeczywistości, światło i mrok, albo druga – światłość Boża i ciemność grzechu. Ale żyjemy w świecie fizycznym, a wiarą próbujemy dosięgnąć
Boga, który jest światłością i stwórcą światła, dzięki któremu żyjemy. Tych dwóch
par rzeczywistości nie powinno się od siebie oddzielać. Jezus powiedział o sobie,
że jest światłością i że ci, którzy za Nim idą, chodzą w światłości. I dla naszego
zbawienia blask tego światła jest niezbędny. Ale w ewangeliach czytamy, że Pan
Jezus leczył ślepych, a więc jakby wydobywał ich ze świata fizycznej ciemności,
otwierał im oczy, aby uleczeni mogli w świetle dnia zobaczyć wspaniałość Bożego
stworzenia. Chrystus więc prowadzi z mroku do światła dnia oraz z ciemności
grzechu do światłości życia.
Ewangelia

z 2. rzędu 8. niedzieli po Świętej Trójcy mówi o uzdrowieniu człowieka niewidomego od urodzenia. Spotkanie człowieka niewidomego od urodzenia, dało okazję uczniom, aby postawić Jezusowi ważne pytanie: „Mistrzu, kto
zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził?”. Odpowiedź Jezusa na ich
pytani – według uczniów – miała rozstrzygnąć stary spór pomiędzy przekonaniem, że Bóg karze dzieci za grzechy rodziców a Jeremiaszowym zwiastowaniem
zasady indywidualnej odpowiedzialności przed Bogiem. Kto więc zgrzeszył –
niewidomy, czy rodzice jego, że się urodził ślepym?
Właściwie Jezus zdystansował się od kwestii odpowiedzialności postawionej w ten sposób przez Jego uczniów, a wskazał na suwerenność Boga, a więc
na działanie Boga, na które człowiek nie ma wpływu. „Ani on nie zgrzeszył,
ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże” (J 9,3).
Cierpienie, z którym się spotykamy, nie jest wynikiem grzechu rodziców
i nie musi być dowodem na popełniony przez cierpiącego konkretny grzech.
Ludzie chorzy, cierpiący, obarczeni krzyżem, pytają niejednokrotnie: Za jakie
grzechy muszę cierpieć? Takie pytanie w świetle słów Jezusa, skierowanych do
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uczniów: „Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły
dzieła Boże”, nie jest zasadne. Bóg jest suwerennym Panem i czynić może to,
co zechce, bowiem w przeciwnym wypadku nie byłby Bogiem.
Pan Jezus pokazał uczniom, co znaczy być suwerennym Panem i jakie to
jest działanie, które świadczy o objawiającej się nad nami chwały Bożej. Pan
uzdrawiając niewidomego, okazał swoją suwerenność i objawił swoją Boską
moc i chwałę. Uzdrowił ślepego, chociaż nie był o to proszony. Pan Jezus nie
pytał też o wiarę ani niewidomego, ani jego opiekunów. Po prostu uzdrowił
niewidomego, dając swoim uczniom lekcję wiary, która nie powinna tylko
pytać, ale przede wszystkim ufać.
Historia uzdrowienia niewidomego od urodzenia uczy nas, że nie powinniśmy naszych ani cudzych dolegliwości łączyć z grzechem i winą, a tym samym, aby nikogo nie posądzać o wykroczenia i grzechy. Uczy nas ona patrzeć
na Boga, jako na suwerennego Pana, który czyni co zechce i nikt nie ma prawa
stawiać pytania: Dlaczego? Bóg czyni to, co w Jego oczach jest dobre. Przede
wszystkim ewangelia o uzdrowieniu ślepego, nakłania nas do zaufania
opatrznościowemu prowadzeniu Boga, Jego myślom o nas.

Na historię uzdrowienia niewidomego od urodzenia powinniśmy spojrzeć także
w świetle słów Jezusa, które powiedział bezpośrednio przed uzdrowieniem ślepego, głównie w świetle słów Pana Jezusa, wypowiedzianych po odejściu oskarżycieli kobiety przyłapanej na cudzołóstwie: „Ja jestem światłością świata; kto
idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota” (J 8,
12).
Jak niewidomy porusza się w ciemności fizycznej, nie widzi światła, tak
również człowiek pogrążony w grzechu, chodzi w ciemności i w niej nieuchronnie idzie ku zatraceniu. Od urodzenia obciążeni jesteśmy grzechem,
który nas odgradza od Boga, sprawia, że nieustannie, dopóki nie zostaniemy
uleczeni, uciekamy – jak pierwszy człowiek w raju – przed Bogiem. Nie poznamy bez Chrystusa i bez światła Bożej prawdy o nas i o zbawieniu ani ciemności naszego grzechu, ani Tego, który nas może uzdrowić. Światło słowa Bożego daje poznanie grzechu i źródła zbawienia. Dzięki Bożym przykazaniom
możemy się przyjrzeć sobie i z pomocą Ducha Bożego poznać naszą sytuację,
a przez słowo ewangelii możemy zobaczyć naszego Uzdrowiciela i Zbawiciela,
Jezusa Chrystusa, który wyciąga do nas swoją dłoń i wydobywa nas z ciemności i prowadzi do światłości zbawienia. I nikt, kto podejmie trud kroczenia za
Chrystusem, „nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota”. Chrystus otwiera oczy duszy, rozprasza mroki serca i jest światłością na
drodze człowieka, na której jest Przewodnikiem.
W Jezusie Chrystusie spełniła się dla wierzących przepowiednia Izajasza, że
lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światłość wielką (Iz 9,1). Przed wiekami
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do Pana Jezusa garnęły się tłumy, łaknące poznania światła prawdy. A w naszym życiu spełnia się zawsze Boża obietnica dana ustami proroka, kiedy staje
przed nami w swoim słowie Chrystus i zwiastowana jest ewangelia o pokoju
i Bożej sprawiedliwości.

Zastanawiający jest epilog historii opisanej w dzisiejszej ewangelii. Ewangelista
wspominając słowa Jezusa: „Póki jestem na świecie, jestem światłością świata”,
pisze, że Jezus „splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto, i to błoto nałożył na
oczy ślepego. I rzekł do niego: Idź i obmyj się w sadzawce Syloe (to znaczy Posłany). Odszedł tedy i obmył się, i wrócił z odzyskanym wzrokiem”.
Nie dzieje nic się w życiu bez Pana Boga i nic, co zbawienne nie dzieje się na
naszej drodze życia bez Chrystusa. Wszystko, co jest zbawienne jest z Boga
i wszelkie zbawcze dobro jest dane w Chrystusie. Ale nie znaczy to, że Chrystus nie wymaga od nas żadnego wysiłku. Do ślepego powiedział, aby poszedł
do sadzawki Syloe i obmył jej wodą swoje oczy. Kiedy ślepy to uczynił, zapewne przy pomocy kogoś z ludzi, którzy byli świadkami całego zajścia, przejrzał i zobaczył otaczających go ludzi, a nieco później także swojego Uzdrowiciela.
Jest zdrój wody żywej, która uzdrawia, a jest nią ewangelia naszego Zbawiciela. Apostoł Paweł dlatego pisał do Rzymian: „Nie wstydzę się ewangelii
Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy”
(Rz 1,16). Jeśli nie śpieszymy tam, gdzie jest zwiastowana ewangelia, jeśli nie
chodzimy za Chrystusem, jeśli nie uważamy siebie za posłanych do sadzawki
Syloe, nie przejrzymy i nie zobaczymy światłości, która rozprasza mroki świata. Tam, gdzie ewangelia jest głoszona, znajduje się sadzawka Syloe. Jest ona
tu, w kościele. Jest ona wszędzie tam, gdzie opowiadana jest ewangelia
o Chrystusie i zbawieniu. Może być nawet w naszym domu, kiedy sięgniemy
po ewangelię naszego Pana i o naszym Panu, Jezusie Chrystusie. Mówmy
o tym naszym dzieciom! Składajmy świadectwo przed światem o uzdrawiającej wodzie życia, o ewangelii! Ona może dać potrzebne światu przejrzenie i poznanie drogi, którą powinien kroczyć.
Zmartwychwstały Chrystus nakazał św. Janowi napisać do Kościoła w Laodycei: „Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się
wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna
nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał” (Obj 3,
18). Ową maścią na oczy jest ewangelia. Jeśli nie będziemy po nią sięgali, pozostaniemy ślepcami. Jeśli Kościół nie będzie żył ewangelią, wzruszony zostanie jego świecznik, a płomyk tlący się na nim zostanie zdmuchnięty, jak płomyk Kościoła w Laodycei. Kościół jest światłością świata tylko dzięki ewangelii. Nic jej nie może zastąpić. Nie może jej zastąpić prawo Kościelne, chociażby
było ono doskonałe, co raczej się nie zdarza. Nie mogą jej zastąpić żadne insty-
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tucje kościelne, chociażby składały się z najzacniejszych i najmądrzejszych ludzi, co także się nie zdarza. Wszystko w Kościele musi być tak zorganizowane,
aby w nim na świeczniku znajdowała się ewangelia. I nikomu w Kościele, nawet temu najmniejszemu, nie może być odebrane to, co mu ewangelia daje.
Dlatego nasz Reformator powiedział w 62 tezie z 31 października 1517 roku, że
największym skarbem Kościoła jest ewangelia łaski i chwały Bożej.
„O Panie wszechmocny,
Który wszystkim władasz
I dziatkom Swym rozliczne
Dary w serca wkładasz,
Raczyłeś nam objawić
Tajnie Słowa Swego
I w nim otworzyć źródło
Życia niebieskiego”. (ŚE 379,1)
Amen.
***
Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć
i sprawiedliwość, i prawda. (Ef 5,8.9)
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Nie pozwolić umrzeć nadziei
„Doszło mnie słowo Pana tej treści: Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem
w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię, na proroka narodów przeznaczyłem cię. Wtedy rzekłem: Ach, Wszechmocny Panie! Oto ja nie umiem
mówić, bo jestem jeszcze młody. Na to rzekł do mnie Pan: Nie mów: Jestem
jeszcze młody! Bo do kogokolwiek cię poślę, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co ci rozkażę. Nie bój się ich, bo Ja jestem z tobą, aby cię ratować! – mówi
Pan. Potem Pan wyciągnął rękę i dotknął moich ust. I rzekł do mnie Pan: Oto
wkładam moje słowa w twoje usta. Patrz! Daję ci dzisiaj władzę nad narodami
i nad królestwami, abyś wykorzeniał i wypleniał, niszczył i burzył, odbudowywał i sadził”. (Jr 1,4-10 )

Spoglądamy w przyszłość. Zakładamy, że będzie ona świetlana, dobra, radosna
i szczęśliwa. Snujemy plany, w marzeniach układamy sobie życie i oczekujemy, że
spełni się to, co sobie założyliśmy i czego oczekujemy. Ale czasem nic, lub niewiele się spełnia z tego, co planowaliśmy. Zamiast dobra, spotyka nas zło, zamiast
oczekiwanej miłości, doświadczamy wielu upokorzeń. Dlaczego tak się dzieje?
Czy za słaba jest nasza wiara, że nie otrzymujemy tego, o co się modlimy? Czy
Bóg odwrócił od nas swoje oblicze?
Takie, czy podobne pytania są ważne, bowiem dzięki nim możemy odnaleźć siebie, zrozumieć, że nie wszystko, co planujemy i czego sobie życzymy,
musi się spełnić w naszym życiu. Przede wszystkim dzięki takim pytaniom,
jeśli poważnie się nad nimi zastanowimy i postaramy się sobie na nie odpowiedzieć w świetle Pisma Świętego, możemy odnaleźć drogę do Boga, pogłębić naszą wiarę, a wraz z nią umocnić naszą nadzieję. A przecież ważne jest,
abyśmy nie utracili wiary z powodu takich, czy innych doświadczeń w naszym życiu. Chrześcijanie powinni wszystko uczynić, wzywając pomocy Ducha Świętego, aby nie utracić nadziei.
O wytrwanie w chrześcijańskiej nadziei na zwycięstwo dobra nad złem, nadziei
na odpocznienie, które przyobiecane jest nam w Jezusie Chrystusie, należy walczyć i trzeba o nie zabiegać, pomimo doświadczeń, które nas spotykają. Popatrzmy, jak o nadzieję walczył prorok Jeremiasz, pomimo sytuacji, która wydawała się
być tak trudna, że nie należało już mieć żadnej nadziei! Spójrzmy, jak prorok
przeszedł swoją drogę życia, od wspaniałych Bożych obietnic, przez liczne doświadczenia, nawet przez noc zwątpienia w Bożą prawdomówność i dobroć,
przez oglądanie na własne oczy wielkiej narodowej tragedii Izraela, do umocnienia swojej nadziei, do pewności wiary w moc Bożą i do poznania, że przecież Bóg
może zachować sobie swoje ostatnie słowo i okazać swoją moc w ostatniej chwili
życia.
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Boża obietnica, dana młodemu prorokowi była konkretna. „Do kogokolwiek cię poślę, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co ci rozkażę. Nie bój się
ich, bo Ja jestem z tobą, aby cię ratować! …Oto wkładam moje słowa w twoje
usta. Patrz! Daję ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, abyś wykorzeniał i wypleniał, niszczył i burzył, odbudowywał i sadził”. Prorok zapewne snuł plany i wydawało mu się, że jego słowa, głoszone w imieniu Pana,
poruszą zatwardziałe serca Izraelitów, że rzucą one na kolana tych, którzy
gardzili dobrocią JAHWE, Boga Izraela, że nawrócą się i czynić będą sprawiedliwość, której domagał się Bóg. Owszem, słowa Jeremiasza były twarde, ale
wywoływały zgoła odmienną reakcję. Kiedy z woli Boga Jeremiasz zapowiadał
klęskę, niewolę i zagładę z ręki Babilończyków, mieszkańcy Jerozolimy, podjudzani przez fałszywych proroków, głoszących pokój dla Syjonu, prześladowali proroka z Anatot, zadawali mu cierpienie i pragnęli jego śmierci.
Poruszone zostało przez Boga serce proroka, ale nie mieszkańców Jerozolimy. Jednak prorok czuł się zawiedziony, opuszczony przez Boga. Wydawało
mu się w ciężkich dla siebie chwilach, że Bóg zadrwił z niego, że zwiódł go
i omamił obietnicami. Tak bardzo jego serce wypełnione było goryczą, że odważył się na pełne wyrzutu słowa: „Ilekroć pojawiały się twoje słowa, pochłaniałem je; twoje słowo było mi rozkoszą i radością mojego serca, gdyż twoim
imieniem jestem nazwany, Panie, Boże Zastępów. Nigdy nie siadam dla zabawy w gronie wesołych, siadam samotnie pod ciężarem twojej ręki, gdyż zawziętością mnie napełniłeś. Czemu moja boleść trwa bez końca, a moja rana
jest nieuleczalna i nie chce się goić? Jesteś mi jak strumień zawodny, jak wody
niepewne” (Jr 15,16-18). Pan Bóg jednak doprowadził do porządku swojego
proroka. I prorok poznał, że nie ma prawa osądzać Bożych postanowień. Prorok nie utracił nadziei i chociaż Babilończycy stali już prawie u bram Jerozolimy, Jeremiasz kupił ziemię, jako znak, że narodowa tragedia Izraela nie kończy sprawy Bożej w Izraelu. Nadzieja w sercu proroka z Anatot nie umarła.
Mówi się o Polakach, że jest to naród ciągle niezadowolony. Jesteśmy przekonani, że wszyscy nam źle życzą, pragną naszej zguby, chcą nam zabrać to,
co mamy. I to przekonanie utrwalamy, śpiewając nasz hymn narodowy: „…co
nam obca przemoc wzięła…”. Nie potrafimy się cieszyć z tego co mamy, nie
umiemy okazać wdzięczności Bogu za Jego błogosławieństwo. Ciągle narzekamy, że jest źle, że jeszcze tak źle nigdy nie było.
Nie dostrzegamy, że rzeczywiście brak nam jednego, a mianowicie bojaźni
Pańskiej. Może wydawać się, że Polacy są pobożni, ale ta pobożność jest tylko
zewnętrzna, nie zakotwiczona w Bogu, nie zbudowana na niezachwianej wierze w jedynego Zbawiciela i Pośrednika naszego, Jezusa Chrystusa. Psalmista
pisze: „Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który wybrał sobie
na dziedzictwo” (Ps 33,12).
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Psalmista Pański, autor psalmu 73. wiele sobie obiecywał, wszak od młodości był wierny swojemu Bogu. Zapewne też snuł plany, ale zamiast ich spełnienia, zamiast dobra i szczęśliwego życia, spotkało go nieszczęście. Wiedział,
że wiele ludzi lekceważy Boże przykazania, pomimo tego żyją w dostatku,
cieszą się poważaniem i szacunkiem. Psalmista był więc bliski załamania i niewiele trzeba było, aby zwątpił w Bożą sprawiedliwość. Jednak nie doszło do
tego. Zrozumiał, że nie jest w stanie pojąć Bożych zamiarów i sensu Bożych
zrządzeń. Wyznał więc: „Byłem głupi i nierozumny, byłem jak zwierzę przed
tobą” (Ps 73,22). Przeto niezależnie od tego, co go spotkało, co dostrzegały jego
oczy, postanowił wytrwać przy Bogu i żywić nadzieję, że ostatecznie Bóg okaże swoją sprawiedliwość. „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 73,23-26). Nadzieja psalmisty Pańskiego nie umarła.
A nasza nadzieja? Jest wątła, ledwie się tli, jak dogasający węgielek
w ognisku. Małe niepowodzenie, jakieś nieszczęście, a już słychać skargi, słowa niezadowolenia. Buntujemy się, kiedy dostrzegamy niesprawiedliwość,
nadużycia polityków, łamanie etycznych zasad w biznesie. Dobrze, że nas takie zjawiska niepokoją, ale czy jest to powód do spoglądania na siebie, jako na
skrzywdzonych przez los. Może Jeremiasz, autor psalmu 73, Hiob i inni wielcy
w Królestwie Bożym tak patrzyli na swoje życie, ale żaden z nich nie utracił
nadziei i nie przeklął swojego losu. Potrafili zobaczyć promyk światła, przedzierający się przez ciemne chmury i cieszyć się nim.
Prorok Jeremiasz usłyszał słowa Pana: „Patrz! Daję ci dzisiaj władzę nad
narodami i nad królestwami, abyś wykorzeniał i wypleniał, niszczył i burzył,
odbudowywał i sadził”. Takiej obietnicy nie otrzymaliśmy, chociaż niektórzy
marzą o władzy nad narodami i całym światem. Ale otrzymaliśmy inne, daleko ważniejsze dla naszego życia, obietnice dotyczące związku z Bogiem
i naszego zbawienia. Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: „Pójdźcie do
mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie.
Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo
moje jest miłe, a brzemię moje lekkie” (Mt 11,28-30). Żegnając się z nimi, dał im
zapewnienie: „Oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28,20). I moglibyśmy jeszcze wiele innych obietnic i zapewnień przytoczyć, lecz nie o ilość tu chodzi, lecz o zwrócenie uwagi na Tego, który te obietnice daje, a więc na Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Chrystus jest fundamentem naszej nadziei. On umarł za nas na Golgocie i dokonał na krzyżu naszego
zbawienia. Umierając powiedział: „Wykonało się!” (J 19,30). Zwyciężywszy
śmierć, wstąpił na niebiosa i jako Pan wszystkiego powiedział: „Jam jest
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pierwszy i ostatni, i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków
i mam klucze śmierci i piekła” (Obj 1,17.18). Mamy więc „mocną zachętę do
pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Jej trzymajmy się jako kotwicy duszy;
pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę” (Hbr 6,18.19).

Apostoł Paweł w Liście do Rzymian pisze: „A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża
rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany” (Rz 5,
5). Nasza nadzieja zakotwiczona jest w Chrystusie, a gwarantem jest sam Bóg,
którego miłość rozlana jest w sercach naszych. Idźmy przez życie z nadzieją
w sercu, będąc pewni Bożej pomocy w każdej chwili i sytuacji! Uczyńmy coś
w naszym życiu, co będzie znakiem i świadectwem, że chociaż dzisiaj jest nam
ciężko, to przecież jutro zatriumfuje dobro i sprawiedliwość!
„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.
***
„Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać”. (Łk 12,48)
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Abrahamowe potomstwo
„Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, a poświadcza mi to sumienie moje
w Duchu Świętym, że mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu swoim. Albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za
braci moich, krewnych moich według ciała, Izraelitów, do których należy synostwo i chwała, i przymierza, i nadanie zakonu, i służba Boża, i obietnice, do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała; Ten jest ponad
wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Ale nie jest tak, jakoby miało
zawieść Słowo Boże. Albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem; i nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahamowym, lecz
jest tak: Od Izaaka zwać się będzie potomstwo twoje. To znaczy, że nie dzieci
cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. Cóż tedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej. Mówi bowiem do
Mojżesza: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję. A zatem nie zależy to od woli człowieka ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania
Bożego”. (Rz 9,1-16)

Chrześcijanie Kościoła w Rzymie, stolicy cesarstwa, rekrutowali się z Żydów
i pogan. W tak zróżnicowanej społeczności wierzących, mogą być stawiane różne
pytania, a wśród nich następujące: Czy Żydzi, którzy odrzucili Chrystusa i nie
przyjęli Go jaka Pana i Zbawiciela, należą jeszcze do ludu Bożego? Apostoł Paweł,
zamierzając udać się do Rzymu, zapewne wiedział, nad czym zastanawiają się
rzymscy chrześcijanie, jakie sprawy i problemy są dla nich ważne. Paweł, wychodząc naprzeciw pytaniom chrześcijan, z którymi zamierzał się spotkać, napisał
w swoim liście do rzymskich wyznawców Pana Jezusa Chrystusa: „Nieodwołalne
są dary i powołanie Boże”. W naszej dzisiejszej lekcji apostolskiej zaś czytamy, że
do Izraela „należy synostwo i chwała, i przymierza, i nadanie zakonu, i służba
Boża, i obietnice, do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według
ciała”. Aby jednak pod nieobecność apostoła Pawła, nie było w Rzymie zbędnych
pytań i niepotrzebnej dyskusji, wielki Apostoł dodaje: „nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem; i nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem
Abrahamowym”.
To bardzo ważne stwierdzenie. Z niego rodzi się pytanie, które jest ważne
dla wszystkich pokoleń potomków Abrahama według ciała i dla każdego pokolenia chrześcijan wierzących w Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego:
Kto jest prawdziwym potomkiem Abrahama?
Nietrudno zauważyć, że w sercu apostoła Pawła mieszkała wielka troska o Żydów, którzy byli jego braćmi według ciała. Paweł pisał o sobie, że jest Żydem
z pokolenia Benjamina (Rz 11,1; Flp 3,5). Troska ta wyrażona jest w słowach:
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„Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, a poświadcza mi to sumienie moje
w Duchu Świętym, że mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu swoim. Albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za
braci moich, krewnych moich według ciała, Izraelitów”.
Związek apostoła Pawła z judaizmem był szczególnego rodzaju. Przed nawróceniem był uczonym w Piśmie i z przekonania faryzeuszem. Jego bracia,
według ciała byli mu więc bardzo bliscy. Ubolewał nad tym, że nie poznali oni
w Jezusie Mesjasza i Zbawiciela świata. Dlatego modlił się za swoich braci
i siostry, dając nam przykład, abyśmy czynili podobnie.
Antysemityzm jest jakby wpisany w historię niektórych narodów i to mieszkających nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale także w Europie. Jego wynikiem są nie tylko tragedie Żydów w średniowiecznej Europie, holokaust w XX
wieku, ale jest to także tragedia chrześcijan, bo to obecnie wyznawcy Chrystusa najczęściej są oskarżani o wrogość do potomków Abrahama, a ta wrogość –
według słów apostoła Pawła – nie może być akceptowana przez Boga, bowiem
jest policzkiem wymierzonym Chrystusowi.
Żydzi są dziedzicami obietnic Bożych. Te obietnice według apostoła Pawła
skupiają się w Chrystusie i dlatego dzięki Chrystusowi i przez Chrystusa – jeśli
wierzymy w Niego – stają się naszym udziałem. Każdy więc musi się zastanowić, zanim podniesie rękę na potomków Abrahama według ciała, nim wypowie obelżywe słowo i zaszczepi w swoich dzieciach i bliźnich nienawiść do
braci i sióstr Chrystusa i apostoła Pawła według ciała. Nienawiść do potomków Abrahama według ciała i sianie tej nienawiści nie jest – jak się niektórym
wydaje – wyrazem miłości do Chrystusa, który został przez Żydów odrzucony.
Stosunek Lutra do Żydów też nie zawsze był właściwy, co się mu niejednokrotnie zarzuca, ale nie wolno też zapomnieć słów wittenberskiego Reformatora, w których gani on stosunek wierzących w Chrystusa do narodu, z którego
wywodził się Chrystus według ciała: „Sądzę, że jeślibyśmy przyjaźnie zachowywali się względem Żydów i właściwie im objaśniali Pismo Święte, to wielu
wśród nich stałoby się dobrymi chrześcijanami i powróciliby do wiary ich ojców, patriarchów i proroków, od której wciąż są odstraszani przez złe ich traktowanie, zabranianie im wielu rzeczy, odnoszenie się do nich z wyższością
i pogardą. Gdyby apostołowie, którzy też byli Żydami, odnosili się do nas pogan tak jak my, poganie, odnosimy się do Żydów, to nie byłoby ani jednego
chrześcijanina wśród pogan. Jeśli jednak tak bardzo się wynosimy, to [musimy
pamiętać, że] jednak jesteśmy poganami, a Żydzi są z rodu Chrystusa. My jesteśmy gośćmi i obcymi, oni są bliskimi według krwi, kuzynami i braćmi naszego Pana. Dlatego gdyby trzeba się było chlubić z powodu ciała i krwi, to
Żydzi są bliżsi Chrystusowi niż my”.
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Zasada chrześcijańskiego postępowania jest jasna i jednoznaczna. Autor
1. listu do Tymoteusza pisze: „Napominam, aby zanosić błagania, modlitwy,
prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi” (1 Tm 2,1). W Liście do Rzymian
zaś czytamy: „Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się
wzajemnie w okazywaniu szacunku, …błogosławcie, a nie przeklinajcie” (Rz 12,
10.14b).

Tłum podburzony przez faryzeuszy wołał i domagał się pod pałacem Piłata
śmierci Jezusa: „Ukrzyżuj Go!”. Część Żydów – jak pisze sam apostoł Paweł –
odrzuciła Jezusa i nie uznała w Nim przyobiecanego Mesjasza. Czy ci, którzy odrzucili Chrystusa, a za których modlił się apostoł Paweł, należą jeszcze do ludu
Bożego? Czy obietnice dane Abrahamowi, a spełnione w Chrystusie, mogą przypaść w udziale Żydom, którzy odrzucili Chrystusa? To są pytania o przynależność do rodu Abrahama. One streszczają się w pytaniu: Kto jest prawdziwym
potomkiem Abrahama?
Apostoł Paweł odpowiedział na to pytanie. „Nie wszyscy, którzy pochodzą
z Izraela, są Izraelem; i nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem
Abrahamowym, lecz jest tak: Od Izaaka zwać się będzie potomstwo twoje. To
znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się
za potomstwo”. Po przyjściu Chrystusa, to nie pochodzenie decyduje o tym,
czy się należy do dzieci Abrahama, a więc do Izraela, lecz przyjęcie w Chrystusie obietnicy danej Abrahamowi. Od Izaaka, syna Abrahama i Sary zwać się
będzie potomstwo wielkiego Patriarchy, bowiem Izaak był synem obietnicy.
Tym samym w Chrystusie otwarta została droga do Bożej obietnicy zbawienia
dla pogan, którzy usłyszeli ewangelię o ukrzyżowanym i zmartwychwstałym
Panu i przyjęli Go w wierze, ofiarując Mu swoje serce, podejmując z Nim drogę życia.
Chrystus jest drogą (J 14,6), Chrystus jest bramą (J 10,9), wokół Chrystusa
Bóg gromadzi swoje dzieci. Dlatego apostoł Paweł pisał: „Chrystus wykupił
nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie, aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego
Ducha otrzymali przez wiarę” (Ga 3,13.14), a także: „Nie masz Żyda ani Greka,
nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem
wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi,
tedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy” (Ga 3,28.
29).
Powyższe słowa apostoła Pawła budziły nadzieję wśród tych, którzy nie
należeli do Izraela, bo nie byli obrzezani, a w Nowym Testamencie nazwani są
„bojącymi się Boga”, a jednak z entuzjazmem przyjmowali zasady głoszone
przez judaizm. Chrześcijańska misja dawała im szansę zawiązania społeczno-
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ści z jedynym prawdziwym Bogiem, Bogiem Izraela. Szansa ta jest dana
wszystkim ludziom w Jezusie Chrystusie. Brama stale jest otwarta i każdy, kto
jest w Chrystusie, ma społeczność z Bogiem, a obietnice dane przed wiekami
Abrahamowi, zostały przekazane wierzącym w Chrystusa Jezusa. One budzą
naszą nadzieję. Dają pewność zbawienia. Pozwalają kroczyć przez życie i żywić w swoim sercu przekonanie, że jak Bóg prowadził swojego sługę Abrahama, ochraniał go i napełniał wiarą, tak i nas prowadzi ku obiecanej ziemi, odpocznieniu w ramionach Chrystusa.
Pewność ta jest potrzebna zawsze, ale szczególnie wówczas, kiedy dobiega
kres naszej pielgrzymki, kiedy choroba i cierpienie ogarnia nasze słabe ciała,
kiedy – jak powiada psalmista – trzeba kroczyć „doliną cienia śmierci”. Możemy być pewni danych nam obietnic, odpocznienia i życia wiecznego, jeśli
Chrystusowi dajemy się prowadzić i w Nim widzimy Pana naszego życia,
Zbawiciela na dziś i na wieki dla obciążonej i spracowanej duszy. Chrystus nas
o tym zapewnia: „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie” (Mt 11,28).
„O Jezu, w Tobie mam dobra wszelkie,
Z Ciebie mi płynie szczęście to wielkie;
Spocznę na łonie Twym z bezpiecznością
W błogim pokoju: Jam Twą własnością!” (ŚE 789,4).
Amen.
***
„Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który wybrał sobie na
dziedzictwo”. (Ps 33,12)
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O dwóch modlących się w świątyni
„I powiedział także podobieństwo do tych, którzy uważali siebie za sprawiedliwych, a innymi pogardzali: Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić,
faryzeusz i celnik. Faryzeusz stał i tak się modlił: Boże, dziękuję ci, że nie jestem
jak inni ludzie, drapieżni, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak ten celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mojego dorobku. A celnik
stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w swoją
pierś i mówił: Boże, okaż miłosierdzie mnie grzesznemu. Mówię wam: Ten poszedł usprawiedliwiony do swego domu, tamten zaś nie, bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”. (Łk 18,9-14)

Modlitwa jest wyrazem stanu duszy modlącego się człowieka. Usta modlącego
wypowiadają to, co czuje jego serce. Kiedy serce pełne jest radości i wdzięczności
za otrzymane dobra, wówczas modlitwa jest hymnem pochwalno-dziękczynnym
na cześć Stwórcy. Kiedy targa nim rozpacz i ból, przekształca się w skargę i ufną
prośbę o pomoc, pociechę i ratunek, z którym przyjść może jedynie nasz Ojciec
niebieski. Gdzie w sercu jest pustka, gdzie wiara umarła, tam nie rodzi się żadne
modlitewne wołanie.
Ale modlitwa jest nie tylko odzwierciedleniem tych najprostszych, łatwo
uzewnętrzniających się uczuć ludzkiego serca, ale także różnych wewnętrznych, religijno-duchowych postaw człowieka. Pan nasz, Jezus Chrystus, aby
przedstawić dwie różne formacje duchowe współczesnych mu Żydów, posłużył się przypowieścią o dwóch ludziach modlących się w świątyni, a mianowicie o faryzeuszu i celniku.

Przyjrzyjmy się najpierw modlitwie faryzeusza. Z konkluzji przypowieści wynika, że została ona przez Chrystusa oceniona negatywnie. Ale cóż w niej jest niewłaściwego, godnego potępienia i krytyki? Wsłuchajmy się jeszcze raz w słowa
modlitwy faryzeusza: „Boże, dziękuję ci, że nie jestem jak inni ludzie, drapieżni,
niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak ten celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu,
daję dziesięcinę z całego mojego dorobku”.
Nie mamy żadnych podstaw do tego, aby sądzić, że faryzeusz nie mówił
prawdy, że jego modlitwa nie wypływała z jego serca. Z modlitwy wynika, że
bardzo skrupulatnie przestrzegał przepisów prawa żydowskiego, przynajmniej tych przepisów, które dotyczyły postu i dziesięciny. Nieobce mu też były
przykazania Dekalogu. One kształtowały jego życie, chroniły od nieprawości.
Pamiętając o przykazaniach Pańskich: „Nie kradnij!”; „Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego swego!”; „Nie zabijaj!” mógł powiedzieć o sobie, że nie jest rabusiem. Pamiętając o szóstym i ósmym przykazaniu, mógł też powiedzieć, że nie
jest cudzołożnikiem ani oszustem.
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Zwróćmy również uwagę na to, że umiał być Panu Bogu wdzięczny za to,
że nie jest rabusiem, oszustem i cudzołożnikiem. Więcej, faryzeusz w Bogu
upatrywał źródła dobra, które go spotkało i które czynił, w przeciwnym bowiem wypadku nie dziękowałby za to Bogu.
Pod niejednym względem faryzeusz nas zawstydza. Wielu z nas daleko jest
do gorliwości faryzeusza z przypowieści Jezusa. Nie zawsze pamiętamy o ofiarności na dom Boży. Dajemy bardzo niski procent z tego, co zarabiamy. Nie
wszyscy spośród nas mogą powiedzieć: „Nie jestem cudzołożnikiem”; „Nie
jestem cudzołożnicą”; „Nie jestem oszustem”; „Nikomu niczego nie zabrałem”. „Nie składam fałszywych świadectw”. Nie zawsze też pamiętamy o tym,
ażeby podziękować Bogu za Jego dobrodziejstwa i pomoc, którą otrzymujemy
w życiu.
Faryzeusz prowadził przykładne życie. O tym świadczy jego modlitwa.
A jednak Pan nasz powiedział o nim, że wyszedł ze świątyni nieusprawiedliwiony. A więc faryzeusz z przypowieści Jezusa, pomimo przykładnego życia,
również potrzebował usprawiedliwienia. Na czym więc polegała wina faryzeusza?
Faryzeusz wyliczał przed Bogiem swoje zasługi, ale nie uczynił nic, aby
spojrzeć na siebie krytycznie i przynajmniej doszukać się w swoim życiu jakiegoś zaniedbania. Gdyby zechciał to uczynić, z pewnością znalazłby ich bardzo
wiele, ponieważ nie ma ludzi bez grzechu zaniedbania. Faryzeusz ocenił siebie
również nie według wszystkich wymagań przykazań Bożych, ale według postępowania innych ludzi. Faryzeusz, modląc się, z pogardą spoglądał na modlącego się opodal celnika. „Boże, dziękuję ci, że nie jestem jak inni ludzie,
drapieżni, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak ten celnik” – modlił się faryzeusz.
Religijność faryzeusza z przypowieści Jezusa, to religijność, która charakteryzuje się zaufaniem we własne siły, dobroć i sprawiedliwość.
Pan Jezus naprzeciw modlitwy faryzeusza postawił modlitwę celnika,
człowieka znienawidzonego w Izraelu. Celników uważano za kolaborantów,
za ludzi wysługujących się okupantowi. Ponadto wielu z nich postępowało
nieuczciwie. Poznajemy to ze słów Zacheusza, przełożonego nad celnikami,
który po nawróceniu powiedział: „Połowę tego, co moje, rozdam ubogim, a jeśli na kimś coś wymusiłem, oddam w czwórnasób” (Łk 19,8b). Zapewne wielu
celników za czasów Pana Jezusa zasłużyło sobie na pogardę swoim niegodziwym postępowaniem.
Celnik z przypowieści Pana Jezusa modlił się: „Boże, okaż miłosierdzie
mnie grzesznemu”. Ponadto powiedział nasz Zbawiciel, że celnik nie miał
odwagi nawet podnieść swoich oczu ku niebu i że bił się w piersi.
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W porównaniu z faryzeuszem celnik nie miał nic do zaoferowania Bogu.
Przyszedł do świątyni, przed Boże oblicze ze swoimi grzechami. Żadnych
grzechów nie wyliczał, wszak wiedział, że Bóg go widział, jak siedział na cle,
jak pobierał podatki, jak oszukiwał itp. Mógł do swojej modlitwy jedynie dodać słowa psalmisty: „Panie, zbadałeś mnie i znasz… Wiesz dobrze o wszystkich moich ścieżkach” (Ps 139,1.3).
W postępowaniu celnika z przypowieści Jezusa, zapewne nie było nic, za co
można by go było pochwalić. A jednak o nim Pan Jezus powiedział: „Ten poszedł usprawiedliwiony do swego domu, tamten zaś nie, bo każdy, kto się
wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”.
Co w modlitwie celnika jest godnego uwagi i co w jego postawie jest godne
naśladowania? Na pewno nie jego grzechy ani też nieuczciwe życie. A przecież
wielu ludzi przypomina w tym celnika. Wielu, nie bacząc na Boże przykazania, tarza się w błocie grzechów, żyje z krzywdy innych ludzi, postępuje niegodnie, szkodzi swojemu bliźniemu, donosi na niego, pragnie jego zguby,
mówi o nim źle, zamiast – jak naucza nasz Reformator – „wszystko ku dobremu zwracać”.
Chrystus nie pochwala takiego życia, ale wskazuje nam na celnika, jako na
grzesznika przed Bogiem, który wie, że powinien się ukorzyć, wyznać swoją
słabość, prosić o przebaczenie. Celnik nie miał nic i każdy z nas nie ma nic na
swoje usprawiedliwienie. Pan Jezus powiedział: „Kiedy wszystko wykonacie,
co wam polecono, mówcie: Jesteśmy nieużytecznymi sługami, bo co winniśmy
byli uczynić, uczyniliśmy” (Łk 17,10).
Wielu ludziom wydaje się, że są pobożni, czytają słowo Boże, nawet obnoszą się ze swoją domniemaną pobożnością. Innych osądzają, tolerują jedynie
tych, którzy myślą podobnie. Może nawet wydaje się im, że nie muszą bić się
w piersi i modlić się: „Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu”. Ale Pan Bóg
widzi wszystko, widzi obłudę i postępowanie nie zawsze godne ewangelika,
słyszy wszystkie słowa, nawet te wypowiedziane w tajemnicy przed bliźnimi,
te, którymi się obmawia, a także każdy czyn, każdą nieprawość. Widzi nasze
egoistyczne umiłowanie samego siebie i nasz lęk przed ujawnieniem uczynionego zła.
Bóg kocha się w ludziach szczerych, nieobłudnych, uniżających się przed
Jego obliczem. Mędrzec izraelski powiada, że pycha idzie przed upadkiem, zaś
uczeń Jezusa, św. Piotr naucza: „Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym
okazuje łaskę” (1 P 5,5).

W każdym człowieku jest coś z faryzeusza i coś z celnika. Wpatrzeni jesteśmy
często w siebie i ufamy naszej pobożności. Umiemy się też bić w piersi i prosić
Boga o przebaczenie. Ale ile w nas jest z faryzeusza, a ile z celnika? Ile obłudy,
a ile prawdziwej pobożności?
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Współczesny faryzeuszu, bij się w piersi i proś: „Boże, okaż miłosierdzie
mnie grzesznemu”! Grzeszniku, ufaj Bogu, gdyż On pokornym łaskę okazuje!
Przypowieść o faryzeuszu i celniku uczy nas pokory wobec Boga oraz
prawdy, że Bóg nie bierze pod uwagę tego, co myślimy o sobie, lecz poznanie
naszej niemocy i grzeszności.
Ufna wiara otwiera serce Boże, z którego płynie obfita łaska zbawienia.
„Z głębokiej nędzy, w grzechu mym
Do Ciebie wołam, Panie!
Ach, w miłosierdziu wielkim Swym
Wysłuchaj me błaganie!
Bo jeśli chcesz nasz każdy błąd
Pod sprawiedliwy wziąć Swój sąd,
Któż wtedy się ostoi?” (ŚE 438,1).
Amen.
***
„Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym okazuje łaskę”.
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Współpracownicy Boga
„Jesteśmy współpracownikami Boga, wy zaś jesteście rolą Boga, Bożą budowlą.
Według łaski Boga, która mi została dana, jako mądry architekt założyłem fundament, ale inny na nim buduje. Każdy zaś niech zważa na to, jak na nim buduje. Innego fundamentu nikt nie może założyć oprócz tego, który już jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A jeśli ktoś na tym fundamencie buduje, używając złota, srebra czy drogich kamieni, czy też drzewa, siana lub słomy, to
jawnym się to stanie. W dniu (Pańskim) zostanie to objawione. Dzieło każdego
ujawnione zostanie przez ogień, bowiem przejdzie ono próbę ognia. Jeśli czyjaś
budowa na tym fundamencie ostoi się, ten odbierze zapłatę, jeśli zaś czyjeś dzieło spłonie, ten dozna straty, lecz on sam będzie zbawiony, na podobieństwo tego, który przeszedł przez ogień”. (1 Kor 3,9-15)

W święta i w niedziele kaznodzieja staje w kościele na ambonie i jak starotestamentowi prorocy, mówi: „Tak mówi Pan”, taka jest wola Boża, wierzcie i zaufajcie
Bogu. Chociaż wszystko, co kaznodzieja mówi i zwiastuje z woli Bożej ludowi
Bożemu, zgromadzonemu w kościele, dotyczy również kaznodziei, bowiem on
także należy do ludu Bożego, to jednak wymagania Boga, dotyczące zwiastuna
słowa Bożego, przewyższają wymagania dotyczące ogółu wierzących chrześcijan.
Wynikają one z racji jego powołania na urząd sługi słowa Bożego, szafarstwa tajemnicami Bożymi.
Prawie nigdy, lub bardzo rzadko kaznodzieja, stojąc na ambonie, mówi
o sobie, o swoim powołaniu i o swoich obowiązkach wobec Boga, o swojej pracy, jako kaznodziei pośród ludu Bożego. Apostoł Paweł kilkakrotnie pisał
o obowiązkach, zadaniach i powinnościach w Kościele Bożym o swoich i jego
współpracowników. Widocznie uważał to za rzecz potrzebną i mającą uzasadnienie w Kościele Bożym.
Słowo Boże przeznaczone na 12. niedzielę po Trójcy Świętej stwarza okazję,
aby kaznodzieja przed zgromadzonym ludem Bożym w kościele też mówił
o sobie i swoim powołaniu.
Jeśli apostoł Paweł pisze: „Jesteśmy współpracownikami Boga, wy zaś jesteście
rolą Boga, Bożą budowlą”, to ma na myśli sytuację, która wyraża się w perSonalnym vis à vi, a więc my – wy. My – pisze apostoł Paweł – jesteśmy współpracownikami Boga, wy zaś jesteście rolą i budowlą Bożą. Wy jesteście poddani działaniu słowa Bożego, którego my jesteśmy głosicielami, aby wasze życie zaowocowało w Duchu Świętym i aby wasza wiara budowała się i umacniała ku zbawieniu wiecznemu.
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Słowa apostoła Pawła: „Jesteśmy współpracownikami Boga” są wynikiem
przemyślenia, zapewne znanych apostołowi historii powołań na uczniów Pańskich.
Zbawiciel nasz, Jezus Chrystus, powołując swoich uczniów, powiedział do
każdego z nich „Pójdź za mną!” Ewangeliści piszą, że powołani przez Jezusa,
jak Piotr i Andrzej, Jakub i Jan, pozostawili wszystko i poszli za Jezusem (Mt 4,
22; Mk 1, 20; Łk 5,11). Podobnie uczynił celnik Lewi (Mt 9, 9-13; Mk 2,13-17; Łk 5,
27-32). Z ewangelii wynika, że Lewi po opuszczeniu miejsca swojego urzędowania, już jako uczeń Jezusa, zaprosił do swojego domu Nauczyciela z Galilei,
Jego uczniów i swoich dawnych współtowarzyszy pracy. Nic nie wiemy
o tym, czy prosił Pana Jezusa o pozwolenie zorganizowania pożegnalnej uczty.
Ale na pewno Jezus uznał, że spotkanie z innymi celnikami jest okazją do głoszenia im ewangelii o zbawieniu i nie zganił Lewiego za to, że zaprosił także
celników.
Powołaniem jest wezwanie do naśladowania i do „łowienia ludzi”, a więc
wezwanie do działalności misyjnej, głoszenia Królestwa Bożego. Po cudownym połowie ryb, Pan Jezus powiedział do Szymona Piotra: „Nie bój się! Teraz
będziesz łowić ludzi” (Łk 5,10b).
O konieczności naśladowania Nauczyciela, uczniowie dowiedzieli się nieco
później. „Łowienie ludzi” wynika z potrzeby naśladowania Jezusa. Jezus był
zwiastunem nadejścia Królestwa Bożego. Wzywał do jego szukania i do modlitwy o jego nadejście. I w tym, a więc w głoszeniu Królestwa Bożego
uczniowie powinni naśladować swojego Mistrza. Związek pomiędzy naśladowaniem a działalnością misyjną, mającą na celu głoszenie nadejścia panowania Bożego, wyraźnie dostrzegalny jest w rozesłaniu uczniów do palestyńskich wiosek i miast, aby głosili: „Przybliżyło się Królestwo Niebios” (Mt 10,
76).
Ewangelista Jan zachował słowa Pana Jezusa: „Nie wy mnie wybraliście, ale
to Ja was wybrałem i przeznaczyłem do tego, abyście szli i przynosili owoc,
a owoc wasz był trwały i aby Ojciec dał wam to, o cokolwiek byście Go prosili
w imieniu moim” (J 15,16). One w szczególny sposób uwydatniają pierwszeństwo woli naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, nad decyzją ucznia pójścia za
Jezusem.
Apostoł Paweł nie mógł więc napisać inaczej, jak tylko: „Jesteśmy współpracownikami Boga”. W 1. liście do Koryntian pisał: „Dlatego usługując dzięki
miłosierdziu [Boga], nie upadamy na duchu. Porzuciliśmy to, czego wstydzą
się ludzie. Nie postępujemy podstępnie ani nie fałszujemy słowa Bożego, ale
ujawniając prawdę, polecamy siebie samych ocenie sumienia wszystkich ludzi
przed Bogiem” (1 Kor 4,1.2). Pisze również apostoł Paweł: „Dlatego, mając tę
służbę, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu,
lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają, i nie postępujemy
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przebiegle ani nie fałszujemy Słowa Bożego, ale przez składanie dowodu
prawdy polecamy siebie samych sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem”
(2 Kor 4,1.2). Tak powinien wierzyć, tego powinien być świadomy, tak powinien wykonywać swoje powołanie i tak powinien umieć powiedzieć kaznodzieja i duszpasterz ludowi, któremu przewodzi w imieniu Jezusa Chrystusa i pod przewodnictwem Chrystusowej ewangelii. Ale tak też powinien
myśleć lud Boży o swoim duszpasterzu, biskupie, księdzu i diakonie. Lecz
ważne jest, aby nauczający zawsze mieli przed oczyma słowa: „A od szafarzy
tego się wymaga, aby byli wierni” (1 Kor 4,1). Wierzący mają prawo domagać
się tego od swoich biskupów i duszpasterzy, a więc domagać się wierności
ewangelii oraz oddania się w służbę Chrystusa.

Apostoł Paweł pisze: „Każdy zaś niech zważa na to, jak na nim buduje. Innego
fundamentu nikt nie może założyć oprócz tego, który już jest założony, a którym
jest Jezus Chrystus. A jeśli ktoś na tym fundamencie buduje, używając złota, srebra czy drogich kamieni, czy też drzewa, siana lub słomy, to jawnym się to stanie.
W dniu [Pańskim] zostanie to objawione. Dzieło każdego ujawnione zostanie
przez ogień, bowiem przejdzie ono próbę ognia. Jeśli czyjaś budowa na tym fundamencie ostoi się, ten odbierze zapłatę, jeśli zaś czyjeś dzieło spłonie, ten dozna
straty, lecz on sam będzie zbawiony, na podobieństwo tego, który przeszedł przez
ogień”.
Apostoł miał na myśli Kościoły, które założył. Fundamentem ich był Chrystus i na tym fundamencie budował zakładane przez siebie społeczności wierzących w Chrystusa. Po nim inni budowali na tym fundamencie, na chwałę
Boga i ku zbawieniu ludzi. Na tym fundamencie w Kościele Bożym trwa nieustanne budowanie w wierze i w prawdzie. Tego powinien być świadom lud
Boży, zgromadzony pod amboną i kaznodzieja na niej stojący. W 1. liście św.
Piotra czytamy: „Zbliżcie się do żywego kamienia [Chrystusa], przez ludzi
wprawdzie odrzuconego, ale jednak kosztownego dzięki wybraniu Bożemu.
I jako żywe kamienie budujcie się w dom duchowy, w święte kapłaństwo,
składając duchowe ofiary miłe Bogu przez Jezusa Chrystusa” (1 P 2, 4.5).
W słowach apostolskiej lekcji na 12. niedzielę po Świętej Trójcy znajduje się
wyraźne napomnienie apostoła Pawła, skierowane do wszystkich szafarzy
tajemnic Bożych: „Każdy niech zważa na to, jak na nim buduje”. Kaznodzieja,
pasterz ludu Bożego powinien nieustannie pytać się samego siebie: Czym obsiewam serca swoich słuchaczy i jak buduję Kościół Boży?
Święty Paweł pisze w obrazowy sposób, że jedni budują ze „złota, srebra,
drogich kamieni, z drewna, siana, słomy”. Budowanie ze złota, srebra i drogich kamieni – to budowanie w mocy Ducha Świętego przez słowo ewangelii
naszego Pana. Nasz reformator, ks. dr Marcin Luter pisał: „Kościół jest rządzony przez Ducha Świętego. Gdyż Kościół powstaje ze słowa obietnicy, przez
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wiarę i tym samym słowem jest karmiony i zachowywany – to znaczy, że jest
budowany przez Bożą obietnicę, a nie przez to, że on sam takową obietnicę
tworzy. Gdyż słowo Boże stoi nieporównywalnie wyżej, niż Kościół. Tym słowem Bożym nie może Kościół (jako jego stworzenie) rozporządzać, rozstrzygać, czy czegoś stwierdzać, ale ma ów Kościół być nim rozporządzany, rozstrzygany i potwierdzany”. Budowanie z drewna, siana i słomy, to budowanie
przez głoszenie ludzkiej mądrości, to kazania o wszystkim, ale nie o Chrystusie, Jego krzyżu i zmartwychwstaniu. Takie kazania, mogą się czasem podobać
ludziom, ale one niczego nie zbudują, nie umocnią wiary, przede wszystkim
nie rozbudzą ufności pokładanej w Bogu.
Czas pokaże – pisze apostoł Paweł – jakim materiałem posługujemy się
w budowaniu Kościoła. Skutki naszego budowania stale są dostrzegalne.
W wielu kościołach puste ławki świadczą o tym, czym karmiony jest lud Boży.
Puste ławki nie zawsze świadczą o tym, że parafia jest mała, że nie liczy wielu
wierzących, ale że kazanie jest marne, że nie ma w nim ukrzyżowanego Chrystusa, że nie jest głoszeniem ewangelii, lecz zwykłą nauką życia, ale bez Boga.
Kaznodzieja jest szafarzem tajemnic Bożych, a nie tajemnic świata.
„Na skale Kościół stoi, a Skałą Chrystus Pan,
Więc gromów się nie boi, ni piekieł groźnych bram.
Sam Chrystus nam go stworzył, swą krwią umocnił go,
W nim twierdzę swą założył, by zwalczyć grzech i zło.
On strzeże na serc roli, ziarn, które zasiał Bóg,
Pilnuje by kąkoli nie plenił w nocy wróg.
O Chryste w swym Kościele Ty sam Pasterzem bądź,
Ty stój na Jego czele i Duchem Świętym rządź”. (ŚE 552,1.3)
Amen.
***
Do Jeremiasza Bóg powiedział: „Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem
w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię, na proroka narodów
przeznaczyłem cię. Do kogokolwiek cię poślę, pójdziesz i będziesz mówił
wszystko, co ci rozkażę. [8] Nie bój się ich, bo Ja jestem z tobą, aby cię ratować!”. (Jr 1,5.7.8)
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Przez zwiastowanie i służbę do jedności
„A w owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie hellenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. Wtedy dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło: Nie jest
rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie siedmiu mężów, cieszących się zaufaniem,
pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą;
my zaś pilnować będziemy modlitwy i służby Słowa. I podobał się ten wniosek
całemu zgromadzeniu, i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmena, i Mikołaja, prozelitę
z Antiochii; tych stawili przed apostołami, którzy pomodlili się i włożyli na nich
ręce. A Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał,
także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę”. (Dz 6,1-7)

Pierwszy

Kościół Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa w Jerozolimie,
dzięki działaniu Ducha Bożego rozwijał się dynamicznie,. Duch Święty napełniał
mocą i mądrością uczniów Pańskich. Składali oni z radością świadectwo ukrzyżowanym o i zmartwychwstałym Chrystusie Panu. Zwiastowana przez nich
ewangelia o zbawieniu, budziła wiarę, ducha gorliwej modlitwy i wzajemnej miłości. Bóg sprawiał, że ciągle przybywało tych, którzy mieli być zbawieni. Na założonym przez Boga fundamencie, którym jest Syn Boży, Jezus Chrystus, rósł
i budował się Kościół, mający obietnicę, że bramy piekielne go nie przemogą (Mt 16,
18).
Autor Dziejów apostolskich, który opisuje najważniejsze wydarzenia z historii
pierwszego Kościoła Pańskiego w Jerozolimie, zamieścił w swoim dziele również relację ze zdarzenia, które w różnej formie i postaci jakby powiela się poprzez całe dzieje ludu Bożego. Jest nim spór i zaproponowane przez apostołów
jego rozwiązanie; spór między dwoma grupami występującymi w jerozolimskim Kościele. Pomimo dynamicznego rozwoju Kościoła jerozolimskiego, dość
wcześnie na budującym się w Duchu Świętym gmachu wierzących w Jerozolimie, zarysowało się pęknięcie, grożące rozpadem. Św. Łukasz pisze o tym
następująco: „A w owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się
szemranie hellenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy
codziennym usługiwaniu”.
Żydzi i helleniści – o których pisze Łukasz – to wyznawcy Jezusa Chrystusa, którzy mieszkali w Jerozolimie i okolicy. Hellenistami nazywano tych wyznawców Chrystusa, którzy – chociaż byli Żydami – znajdowali się pod silnym
wpływem kultury greckiej. Antagonizm między Żydami, żyjącym według
zasad etyki i kultury judaizmu a hellenistami – jak widzimy – został przeniesiony na grunt Kościoła Pańskiego. Niechęć judeochrześcijan do hellenistów
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była przyczyną zaniedbywania posługi wobec wdów w obrębie jerozolimskiego Kościoła, którym bliskie były zwyczaje i kultura grecka.
Często zwykłe przyziemne sprawy są przyczyną rozdarcia i rozłamu w Kościele. Różnice etniczne, tradycje i zwyczaje, wygórowane ambicje, brak kompetencji i znajomości rzeczy, i wiele innych błahych spraw w przeszłości, rozrywały i także obecnie rozrywają jedność Kościoła, Ciała Chrystusa. Ducha
niezgody wnosi w szeregi uczniów Pańskich zawsze człowiek, któremu pycha
nakazuje narzucić swoje zdanie innym, albo przeszkadza odmienność bliźniego. To my ponosimy odpowiedzialność za rozłamy, na skutek których cierpi
Chrystusowe Ciało, Kościół Boży. Każdy, kto sprzeciwia się prawdzie, sieje
niezgodę, szuka własnej chwały i drogi w Kościele, gardzi społecznością wierzących w Kościele, odpowie za to przed Chrystusem. Jednak zachowanie jedności za cenę prawdy, też nie jest do zaakceptowania. Apostoł Paweł pisze
bowiem: „O ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie” (Rz 12,
18).
Zaniedbanie obsługi wdów grupy hellenistów, powodujące niesnaski, zauważyli apostołowie i natychmiast energicznie zareagowali. Łukasz pisze:
„Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło: Nie jest rzeczą słuszną,
żebyśmy zaniedbali słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Upatrzcie tedy,
bracia, spośród siebie siedmiu mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą”. Apostołowie mocą swojego autorytetu zdecydowali o sposobie rozwiązania kryzysu.
Społeczność wierzących w Chrystusa w Jerozolimie, przyjęła zaproponowane
rozwiązanie.
Oczywiste było dla apostołów Pana Jezusa, że Chrystus powołał ich do
zwiastowania słowa Bożego i nic, chociażby to było również bardzo ważne, nie
może utrudnić wypełnienie ich posłannictwa. Do zadania apostołów należało
budowanie Kościoła przez głoszenie radosnej nowiny o Jezusie Chrystusie.
Także ci, którzy do wypełnienia tego zadania są powołani przez Syna Bożego
i Jego Kościół, zgodnie z wolą Bożą i według porządku Kościoła, powinni je
wypełniać gorliwie. Kościół zaś i parafie nie powinny na nich nakładać ciężarów, które mogą okazać się przeszkodą w głoszeniu ewangelii. Nowy Testament pokazuje, że w Kościele obowiązuje podział kompetencji, służby i sfery
działania według otrzymanych darów Ducha Świętego. Pasterzom, nauczycielom, zwiastunom ewangelii należy stworzyć takie warunki, aby bez przeszkód
mogli głosić słowo Boże, przez które Duch Boży budzi w sercach wiarę i buduje społeczność wierzących w Chrystusa, Pana i Zbawiciela. Duch Boży działający poprzez słowo Prawdy, jednoczy serca w miłości, wierze i nadziei, budzi
ducha pokoju i modlitwy. Bez zwiastowania słowa Bożego, Kościół nie może
rosnąć i budować się ani zachować jedność wiary. Głoszenie ewangelii – to
naczelne zadanie Kościoła, które Kościół realizuje przez tych, którzy zgodnie
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z wolą Boga i Kościoła zostali powołani do wykonywania tego zadania. Apostoł Paweł pisał: „Biada mi, jeślibym ewangelii nie zwiastował” (1 Kor 9, 16),
a nasz reformator, ks. Marcin Luter stale przypominał, że całe życie Kościoła
zbudowane i konstytuowane jest przez ewangelię.
Porządek powołania należy zachować również w wypadku powołania tych,
którym powierzona zostaje diakonia. Przypomnijmy jeszcze raz słowa apostołów: „Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie siedmiu mężów, cieszących się
zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się
zajęli tą sprawą; my zaś pilnować będziemy modlitwy i służby Słowa”. Zauważmy, że jest tu mowa najpierw o osobistym, wewnętrznym powołaniu
przez Ducha Świętego do wiary i życia w społeczności z Bogiem. Po nim może
nastąpić powołanie przez Kościół do służby w Kościele. „Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie siedmiu mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha
Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą”. Należy rozróżnić między powołaniem przez Ducha do wiary i życia w Kościele a powołaniem do służby w Kościele, w którym udział bierze Kościół. Po nim następuje ustanowienie tej służby przez Kościół Boży. Czytamy: „…a ustanowimy ich,
aby się zajęli tą sprawą”.
Zawsze byli i są jeszcze ciągle ludzie, którzy sami siebie powołują i polecają.
Powinni oni się jednak siebie zapytać: Czy to, co czynią jest zgodne z porządkiem, o którym mówi słowo Boże? Czy polecając samych siebie, nie są
burzycielami jedności Kościoła?

Kościół został zrodzony ze zbawczego czynu Boga w Jezusie Chrystusie, na który
składa się głoszenie ewangelii o Królestwie Bożym oraz krzyżowa ofiara Chrystusa. Kościół nieustannie rodzi się ze słowa Bożego i przez słowo ewangelii buduje
się we wierze i jedności. Jednak także przez służbę miłości dla bliźniego, wznoszony jest gmach Chrystusowego Kościoła. Przez miłość także buduje się jedność
serc wierzących w Kościele. W myśl słów, że miłość zakrywa mnóstwo grzechów,
służba dla bliźniego, a więc diakonia, naprawia rozdarcia między członkami
Chrystusowego Ciała.
Kiedy w jerozolimskim Kościele powstało pęknięcie i dało się słyszeć szemranie niezadowolenia, natychmiast przez powołanie siedmiu mężów pełnych
Ducha Świętego do służby przy stołach, wyzwolone zostały nowe, ukryte
w sercach zasoby miłości. Przez służbę miłości zażegnane zostało niebezpieczeństwo rozdarcia i rozdwojenia.
Jak Kościół powołany jest do głoszenia ewangelii, tak powołany jest również do służby miłości. Przez diakonię wykonywaną w imię Jezusa Chrystusa,
który był doskonałym sługą Pańskim, buduje się Kościół w Chrystusie, lud
Boży powołany do dobrych uczynków.
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Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, że ubogich zawsze mieć będziemy. Zawsze też wśród nas będą żyli ludzie chorzy, słabi, potrzebujący pomocy. Potrzebne są więc zawsze serca i ręce gotowe do działania. Potrzebne też są
pieniądze i domy opieki. W żywym Kościele powinna rozwijać się dynamicznie diakonia, wpierana modlitwą i materialnie przez wszystkich członków
Kościoła. Każdy może przyjść z pomocą i być pożytecznym. Wszystkie serca
członków Chrystusowego Kościoła powinny się otworzyć i pałać nieobłudną
miłością. To jest zadanie zlecone nam przez naszego Zbawiciela, który powiedział: „Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” (Mt 25, 40). Słowo Boże też mówi,
że kto umie dobrze czynić, a nie czyni, grzech ma. Kto zaś okazuje miłość bliźniemu, zakryje mnóstwo swoich grzechów.
Kto powołany został do głoszenia słowa Bożego, niechaj go głosi! Kto powołany został do służby dla bliźniego w dziele diakonii, niechaj okazuje serce
i niesie pomoc! Amen.
***
„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych braci, mnie uczyniliście”. (Mt 25,40)
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Życie wpisane w Chrystusa
„Wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie. A oto mąż, imieniem Zacheusz,
przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa, kto to jest,
lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód
i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić.
A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu,
zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. I zszedł śpiesznie, i przyjął go z radością. A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc: Do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto
połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. A Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się
udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło”. (Łk 19,1-10)

Czy zastanawialiśmy się kiedykolwiek jaka jest geneza ewangelii, znajdujących
się w Nowym Testamencie? Dlaczego ewangeliści podjęli trud opisania wielu
wydarzeń z życia naszego Pana, Jezusa Chrystusa? Co chcieli nam przez swoje
relacje przekazać i czego nas nauczyć?
Zrozumienie motywów, którymi kierowali się ewangeliści podczas pisania
świętej historii, pozwala nam lepiej zrozumieć sens opisywanych przez nich
wydarzeń. Znajomość odpowiedzi na pytanie: dlaczego ta, czy inna historia
została przez opisanie zachowana dla potomnych, sprawia, że bardziej czytelne stają się słowa i gesty naszego Pana i Zbawiciela.
Ewangelie są świadectwami wiary w Jezusa, jako Chrystusa i Syna Bożego,
wiary wyrosłej na gruncie konkretnych wydarzeń, mających przełomowe znaczenie dla historii ludzkości. Centralną postacią ewangelicznych historii jest w
każdym wypadku Chrystus, a nie ludzie, chociaż ich zachowania są często
godne uwagi i wielce pouczające. Chrystus znajduje się w centrum dziejów
i nadaje im sens. Gdy staje na drodze człowieka, przeobraża myśli, wyobrażenia i motywy działania. Tak też nasza dzisiejsza ewangelia nie jest historią
człowieka, Zacheusza, celnika z Jerycha, lecz historią o Panu Jezusie. Powiedzieć można, że jest historią Zacheusza wpisaną w Jezusa Chrystusa. Dzięki
temu zachowana została do naszych czasów i budzi zainteresowanie.
Ewangelia Łukasza opowiada nam o Chrystusie, że „wszedłszy do Jerycha
i przechodził przez nie”. Duch Boży nakazuje więc nam myśleć o Jezusie, który
w czasie swojej ziemskiej egzystencji przemierzał palestyńską ziemię, wioski
i miasta, zwiastował ewangelię o Królestwie Bożym, uzdrawiał chorych, niósł
pociechę wzgardzonym i poniżonym. Jezus szukał w palestyńskich miastach
i wioskach marnotrawne i zagubione dzieci Boże.
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Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel, także dzisiaj idzie przez świat, przechodzi
przez naszą spustoszoną i straszliwie zdewastowaną ziemię. Wchodzi w nasze
zadymione miasta i pełne zgiełku domy. Pan staje przed drzwiami naszych
mieszkań, które często szczelnie zamykamy przed naszymi bliźnimi. Chrystus
przechodzi przez nasze życie i historię.
Czy Go zauważamy? Czy słyszymy Jego pukanie do drzwi naszych serc?
Czy rozumiemy i sercem wyczuwamy, że czyni to dla naszego dobra i zbawienia?
Dla wielu, Jego obecność w świecie nie tylko jest niezauważalna, lecz wręcz
niepożądana. Często współczesny człowiek, uwikłany w sieci egoizmu, boi się
Chrystusa i pragnie o Nim zapomnieć. Chrystus bowiem nie tylko jest Zbawicielem, ale także sędzią człowieka. Niesie pomoc, lecz również ujawnia myśli
i motywy naszego działania. Niewiara może być i jest bardzo często ucieczką
i sposobem samoobrony przed Chrystusem, znającym nasze myśli, słowa, czyny, całe nasze życie. Ale czy należy bać się Chrystusa?
Pragniemy tego, czy nie, Chrystus idzie przez naszą historię.
Czy wyjdziemy Mu na przeciw, aby się z Nim spotkać i poddać się Jego
woli? Czy chcemy nasze życie wpisać w Chrystusa, w Jego drogę krzyża i miłości?
Zacheusz, o którym pisze ewangelista Łukasz, był jednym z nas, człowiekiem uwikłanym w to, co my dzisiaj nazywamy sytuacją ekonomicznopolityczną. Był celnikiem, poborcą podatkowym, a więc w oczach pobożnych
Żydów kolaborantem i zdrajcą interesów narodowych. Wysługiwał się okupantom. Myślał także jedynie o sobie. Nie bacząc na Boże przykazania, gorliwie pomnażał swój majątek.
Zacheusz chciał zobaczyć Jezusa idącego przez miasto. Nieważne jakimi
kierował się przy tym pobudkami, z ciekawości, czy z potrzeby duszy. Ujrzeć
chciał Tego, o którym ludzie opowiadali dziwne rzeczy. W tym celu podjął
pewien trud. Będąc małego wzrostu, aby ujrzeć Jezusa wyszedł na drzewo.
Naraził się tym samym na drwiny i szyderstwa.
Co czynimy, aby zobaczyć Jezusa i być blisko naszego Pana i Zbawiciela?
Dla wielu ciężarem jest uczestniczenie w niedzielnym nabożeństwie. Rzadko sięgamy po Biblię. Wymawiamy się brakiem czasu. Aby uniknąć przykrości
i cierpienia, gotowi jesteśmy zataić naszą przynależność wyznaniową. Ale wystarczy mały gest, odrobina dobrej woli i chęci spotkania z Chrystusem,
a Chrystus Pan da znak, że nas widzi i stanie przed nami, jak przed Zacheuszem z Jerycha. Do Zacheusza powiedział: „Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż
dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”. Podobnie mówi do nas: Muszę być
w twoim domu; pragnę zamieszkać w Twoim sercu, chcę, abyś zawsze spoglądał na mnie oczyma swej wiary.
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Wielce pouczające jest spotkanie Zacheusza z Chrystusem. Gesty i słowa Jezusa mają znaczenie dla naszej wiary i dlatego musimy wsłuchiwać się i wpatrywać w naszego Pana i Zbawiciela.
Przede wszystkim godne uwagi i refleksji jest to, że Jezus zauważył Zacheusza na drzewie sykomory i zechciał zatrzymać się przy nim. Nie śmieszyła
Go niecodzienna sytuacja. Chociaż wiedział kim jest ów człowiek małego
wzrostu, zapragnął zasiąść z nim przy stole w jego domu. Wiedział, że zgorszą
się z tego inni. Dla Jezusa jednak ważny był człowiek, który niezależnie kim
był i jaka była jego przeszłość, potrzebował pomocy. Jezus uznał, że nie może
go dzielić od Zacheusza drzewo, czy mur domu Zacheusza. Jezus nie miał
uprzedzeń, które często dzielą ludzi.
Raczej wolimy budować mury, które ludzi dzielą, aniżeli mosty, które łączą.
Lubimy mieć uprzedzenia i nimi karmimy naszą wyobraźnię. Ktoś jest godny,
a ktoś inny niegodny. Ktoś jest ewangelikiem od urodzenia, a ktoś jest konwertytą. Ktoś jest Polakiem, a ktoś Żydem. Ktoś należy do takiej partii, a ktoś inny
do innej. Kto tak ludzi dzieli, ten nie jest ducha ewangelicznej miłości.
Jezus nie pyta nikogo z nas: Kim jesteś? Do nikogo nie mówi: Jeśli jesteś
dość godny i wyróżniasz się wśród innych pozycją, cnotami, to chcę mieć
z tobą społeczność. Pan Jezus mówi: „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie” (Mt 11,28). On pragnie
zbawienia także każdego człowieka, podobnego do Zacheusza, lekceważącego
przykazania Boże. Ma dobre słowo również dla ludzi z marginesu społecznego, jak dla owego łotra z krzyża. Jeśli człowiek, niezależnie od swojej kondycji
duchowej, pragnie wyrwać się z duchowego marazmu i myśli o nowym życiu,
może wtedy liczyć na pomoc Chrystusa i być jej pewien. Chrystus Pan dostrzega nawet najmniejszy nasz gest i w mocy swojego Ducha sprawia, że
otwieramy się dla Niego.
Nie wiemy czego spodziewał się Zacheusz po spotkaniu z Jezusem z Nazaretu. Ale Pan Jezus wiedział, czego potrzeba było Zacheuszowi. Ewangelista
Łukasz nie pisze, co Jezus mówił w domu Zacheusza i jakie poruszał sprawy.
Obecność naszego Pana w domu celnika i Jego słowa sprawiły, że Zacheusz na
szemranie tłumu: „Do człowieka grzesznego przybył w gościnę”, postanowił
zerwać z grzechem, dotychczasowym życiem i rozpocząć nowe. Wstawszy od
stołu powiedział: „Panie, oto połowę majątku daję ubogim, a jeślim na kim co
wymusił, jestem gotowy oddać w czwórnasób”.
Nie mamy powodu powątpiewać w szczerość słów Zacheusza.
Przemiana była wynikiem spotkania z Chrystusem. Jezus wszedł nie tylko
do domu Zacheusza, lecz wkroczył również w jego życie. I tak historia Zacheusza została wpisana w dzieje Chrystusa. Dzięki Chrystusowi, Zacheusz stał
się nowym człowiekiem. „Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, oto wszystko stało się nowe” – pisał apostoł Paweł (2 Kor 5, 17).
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Czy dzięki naszemu spotkaniu z Chrystusem, przeobrażone zostało nasze życie?
Czy obcując z Chrystusem, polepszone zostały nasze drogi? Jeśli nie, to oznacza
to, że ciągle jeszcze stoimy odwróceni plecami do Chrystusa, chociaż wydaje się
nam, że patrzymy Mu w oczy.
Chrystus przeobraża życie. Wyzwala od grzechu. Dopomaga wyzwolić się
od nałogów. Napełnia serce duchem miłości, współczucia i zgody. Chrystus
bowiem jest naszym pokojem, zwycięstwem i zbawieniem.
„Pójdę za Jezusem! Przezeń jam zbawiony,
Od wszelkiego grzechu Jego krwią zwolniony;
Jego śmierć podniosła mnie z upadku mego,
Więc uzdrowion pójdę śladem Zbawcy mego”. (ŚE750,4)
Amen.
***
„Przyszedł Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło”. (Łk 19,10)
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Bóg i człowiek, i jego powołanie
„Gdy Pan, Bóg uczynił ziemię i niebo, a jeszcze na ziemi nie było żadnego krzewu i ziela polnego, ponieważ Pan, Bóg nie spuścił deszczu na ziemię i nie było
człowieka, który by uprawiał ziemię, a jedynie wody gruntowe wydobywały się
z ziemi i zwilżały całą powierzchnię gleby. I ukształtował Pan, Bóg człowieka
z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza oddech życia. Wtedy stał się człowiek
istotą żywą. Potem zasadził Pan, Bóg na wschodzie w Edenie ogród. Tam umieścił człowieka, którego stworzył. I sprawił Pan, Bóg, że wyrosły z ziemi piękne
drzewa, wydające dobre owoce do jedzenia oraz w środku ogrodu drzewo życia
oraz drzewo poznania dobra i zła. I wziął Pan, Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł”. (1 Mż 2,4b-9.15)

To dziwna historia. Mówi ona o stworzeniu świata i człowieka. Pochodzi
z zamierzchłej przeszłości i prawdopodobnie po raz pierwszy została spisana za
czasów króla Dawida. To, o czym mówi, a raczej jak mówi o stworzeniu, nie jest
zgodne z naszymi wyobrażeniami na temat początku świata i człowieka, ukształtowanymi na gruncie naukowego obrazu świata, jego początków i historii.
Jest jeszcze w Biblii Starego Testamentu inna historia, w której opowiedziana została historia stworzenia świata (zob. 1 Mż 1,1nn). Treściowo odbiega ona
od tej, która ma być podstawą naszego rozmyślania. Dlaczego dwie tak różne
historie stworzenia świata, znajdują się na kartach Pisma Świętego? Czyżby
redaktor 1. księgi Mojżeszowej – bo na kartach tej księgi się one znajdują – nie
dostrzegał różnicy? A może celowo umieścił je obok siebie, aby przekazać
potomnym prawdę, która jest w nich ukryta?
Powiedzieliśmy, że jest to historia stworzenia świata i człowieka. Właściwie
jest to historia, która nie mówi o tym, jak powstało to, co jest, lecz mówi o Bogu i o człowieku, o jego egzystencji i o Bożym powołaniu. I tak też ją powinniśmy odczytać i wydobyć z niej prawdy, które autor biblijny chce nam przekazać.
Bóg jest stworzycielem nieba i ziemi, a więc kosmosu oraz stworzycielem człowieka. Zwróćmy uwagę, że w naszej historii człowiek pojawia się na ziemi przed
pojawieniem się na ziemi zielonych roślin. Czy tak być mogło? Nie. Autorowi
biblijnemu nie chodziło o opisanie początku jakichkolwiek rzeczy, a więc genezy
świata, lecz zamiarem jego było pokazanie hierarchii w stworzonym przez Boga
świecie.
Bóg jest początkiem wszystkiego. W wieczności niczego nie było poza Bogiem. To Pan Bóg zadecydował, że powstał kosmos, a więc otaczający nas
świat. Nie wyłonił się on z Boga ani nie posiada on Boskiej natury. Bóg stwo-
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rzył niebo i ziemię poza swoją Istotą. Stworzenie jest całkowicie różne od Boga.
Nie ma w tym nic niezwykłego, ponieważ dziś wiemy, że świat ma swój początek. Cudowne jest jednak to, że Bóg postanowił stworzyć świat i wszystko,
co w nim istnieje. Cały wszechświat zbudowany jest z jednej i tej samej materii.
Na naszych oczach w świecie wszystko się zmienia. Kosmos stale się rozszerza z prędkością światła. Działają w nim siły, które same z siebie powstać
nie mogły. Ich źródłem jest Bóg. Ale ruch wszechświata nie jest identyczny
z Bogiem, bowiem Bóg jest niezmienny.
Autor biblijny przez przeczytaną przez nas historię, pragnie nam powiedzieć, że ład, który panuje w świecie, chociaż zdarzają się w nim kataklizmy,
ma także swoje źródło w Bogu. Na tym świecie, nic nie jest dziełem przypadku. W historię świata wpisana jest celowość, co oznacza, że Bóg założył taki,
a nie inny rozwój świata. Bieg historii świata możemy badać, możemy przewidywać przyszłość naszego świata, ale nikt nie może spojrzeć poza początek.
Wieczność jest tajemnicą. Niepojęty jest Bóg w swojej mocy. Świat głosi chwałę
Boga. Dlatego pieśniarz śpiewa:
„Gdy wzniosę wzrok ku gwiazdom, co migocą
Nad głową mą jak iskier złotych rój,
Gdzie słońce w dzień, a blady księżyc nocą
Bieg po przestworzach odbywają swój.
Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci:
Jak wielkiś Ty, jak wielkiś Ty!” (ŚE 846,2)

W hierarchii stworzenia człowiek po Bogu zajmuje drugie miejsce. Nie pojawił się
on na ziemi bez suwerennej woli Bożej. Kiedy autor biblijny pisze, że Bóg stworzył człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza oddech życia, to nie opisuje
procesu stworzenia, lecz pisze kim jest człowiek. Pojawił się na ziemi i jest ziemianinem. Nie jest ani istotą pozaziemską, ani boską. Stworzony jest z tej samej materii, co cały świat i cała ożywiona przyroda. Podlega przemianie, jak przemianie
podlega całe stworzenie. Dlatego autor biblijny pisze, że człowiek w proch się
obróci. A jednak człowiek różni się od reszty stworzenia. Wyrażone jest to w słowach: „…tchnął w jego nozdrza oddech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą”.
Nie jesteśmy więc tylko prochem ziemi. Jest w nas tchnienie Boże, które nas
różni od reszty stworzenia. Dlatego psalmista pisze: „Czym jest człowiek, że
o nim pamiętasz, czym syn człowieczy, że nad nim czuwasz? Stworzyłeś go
niewiele mniejszym od Boga, chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś go” (Ps 8,
5.6).
Bóg też dał człowiekowi moc rozmnażania. Żadna istota żyjąca, nie opanowała całej ziemi. Uczynił to człowiek. Dotarł wszędzie, na krańce ziemi i na
szczyty gór. Nie stało się to wyłącznie dzięki wysiłkowi człowieka. Jeśli czło-
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wiek tego dokonał, to dlatego, że od Boga otrzymał tchnienie, można powiedzieć, dzięki iskrze Bożej, która w człowieku rozpaliła chęć poznania świata
i korzystania z tego, co nazywamy bogactwem stworzonego świata. Dlatego
pieśniarz śpiewa:
„Gdy na ten świat spoglądam wielki Boże,
Coś stworzył go wszechmocnym Słowem swym,
Gdy myśl ma ludów policzyć nie może,
Które na świecie rozmnożyłeś tym.
Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci:
Jak wielkiś Ty, jak wielkiś Ty!” (ŚE 846,1)

Bóg nie stworzył człowieka, aby sobie wygodnie żył w ogrodzie Eden i korzystał
z tego, co drzewa, krzewy i inne rośliny dają jako pokarm dla człowieka. Pamiętając, że mamy przed sobą pewien obraz, który jest symbolem stworzenia, musimy
powiedzieć, że stworzony świat jest darem Boga dla człowieka, z którego człowiek może korzystać, ale Bóg też oczekuje, aby człowiek czynnie włączył się
w proces przetwarzania świata, był dla niego pomocą, aby ziemia wydawała plony i pokarm dla ludzi i zwierząt. I właśnie ta myśl zawarta jest w słowach naszego
biblijnego tekstu: „I wziął Pan, Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby
go uprawiał i strzegł”. W słowach „uprawiał i strzegł”, zawarty jest dla nas przekaz. Mamy żyć z pracy naszych rąk, naszego wysiłku myślowego, dzięki któremu
powstają wspaniałe dzieła i wynalazki. To dzięki nim ciężka praca staje się lżejsza,
efektywniejsza i żyje się nam lżej. Ale z tych słów płynie także przesłanie, że
z woli Bożej jesteśmy na tym świecie sługami. Mamy ziemię uprawiać i strzec jej.
A to oznacza, że nie wolno nam jej niszczyć, że musimy ją kochać. Rabunkowa
gospodarka jest wykluczona. Niestety, człowiek często jest największym szkodnikiem na świecie. Człowiek, wielkie korporacje przemysłowe i handlowe, dla pieniędzy i szybkiego wzbogacenia się, dewastują ziemię. Dzisiaj w zastraszającym
tempie maleją amazońskie lasy, płuca naszej matki ziemi. Świat więc może stać się
pustynią. Już teraz staje się wielkim śmietniskiem. Zatruwane są rzeki i morza.
Nagromadzono broń, która może w okamgnieniu zniszczyć życie na ziemi.
Konieczna jest refleksja nad naszym działaniem. Ludzie wierzący powinni
za naszym poetą, Janem Kochanowskim zapytać:
„Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?
Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszystko Twoje,
Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje.
i odpowiedzieć:
„Wdzięcznym Cię tedy sercem, Panie, wyznawamy,
Bo nad to przystojniejszej ofiary nie znamy” (ŚE 248,1.3.4).
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Są jeszcze w rozważanej przez nas historii szczególne słowa: „I sprawił Pan,
Bóg, że wyrosły z ziemi piękne drzewa, wydające dobre owoce do jedzenia
oraz w środku ogrodu drzewo życia oraz drzewo poznania dobra i zła”. Chodzi głównie o te słowa, w których mowa o drzewie życia i drzewie poznania
dobra i zła.
Ludzie od niepamiętnych czasów zastanawiali się, co te słowa oznaczają.
Prób interpretacji jest wiele. Ale jeśli pamiętać będziemy, że mamy w wypadku naszej historii do czynienia z obrazem, który ma nam uzmysłowić nasze
pochodzenie i przeznaczenie, to w drzewie życia i w drzewie poznania dobra
i zła, powinniśmy widzieć pewne symbole, które także mówią nam o naszej
egzystencji i powołaniu.
W ogrodzie Eden Bóg posadził drzewa. Nie możemy tego oczywiście rozumieć dosłownie, bo Bóg nie jest ogrodnikiem z łopatą w ręku. Drzewa
i rośliny mają dostarczać pokarm człowiekowi i zwierzętom. Dzięki pokarmowi człowiek żyje i rozwija się. Ale człowiek, to nie tylko istota o fizycznej
strukturze. Dzięki tchnieniu Bożemu – jak już powiedzieliśmy – człowiek jest
obdarzony cząstką, która pochodzi z bytu Boga. Jeśli nasze fizyczne życie zależy od pokarmu, który spożywamy, to nasze życie duchowe, które świadczy
o naszym człowieczeństwie, zależne jest od pokarmu, którego źródłem jest
sam Bóg. A pokarmem tym jest społeczność z Bogiem, społeczność ducha człowieka z Duchem Bożym, który jest źródłem życia, a więc społeczność z Bogiem przez Jego słowo, które jest w Biblii nazwane słowem życia. Jest nim
Chrystus. Ewangelista Jan pisze, że w Chrystusie jest życiem, że On jest źródłem wody życia.
Symboliczne drzewo poznania dobra i zła, zdaje się nam mówić i otwierać
przed nami pewne perspektywy. Człowiekowi dane są zdolności poznawcze,
z których – jak dotąd – korzystamy. Dzięki tym zdolnościom poznajemy świat
i przeobrażamy go. Ale czy nasze działania idą we właściwym kierunku? Powinniśmy badać, co jest dobre, a co złe, co jest sprawiedliwe, a co jest niesprawiedliwe, co służy rzeczywistemu rozwojowi, a co prowadzi do degeneracji
i upadku. I tak powinno być w naszym codziennym życiu na każdym szczeblu
hierarchii społecznej.
Bóg „posadził drzewo poznania dobra i zła”. Inaczej mówiąc dał nam „narzędzie”, dzięki któremu rozpoznać możemy, co dobre, a co złe. Ono jest na
wyciągnięcie ręki. Nie jest ono w nas, ale poza nami. Wskazuje na nie Chrystus, kiedy mówi o sobie: Ja jestem prawdą, ja jestem drogą, ja jestem światłością. Tylko w Chrystusie, z Chrystusem i przez Chrystusa możemy dokonywać
właściwych wyborów. Chodzi więc w biblijnym symbolu o uświadomienie
prawdy, że poznanie tego, dobre, a co złe, jest darem Bożym.
„Jezu, któż jak Ty niesie pokój mi?…
W duszę, w ciało, w krew popęd Ducha krzew,
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Niech On mnie wiernie skłania do modlitwy, do czuwania;
W serce miłość wszczep i codziennie krzep”. (ŚE 794,1a.5)
Amen.
***
„Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie”.
(1 P 5,7)
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Nie wstydź się świadectwa o Panu
„Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia jego, ale
cierp wespół ze mną dla ewangelii, wsparty mocą Boga, który nas wybawił
i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed
dawnymi wiekami, a teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego,
Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na światło
wywiódł przez ewangelię”. (2 Tm 1,7-10)

Jaki był stosunek apostoła Pawła do swojego ucznia Tymoteusza, którego traktował jak własnego syna, dowiadujemy się z listów, które przez ojców apostolskich
zostały przypisane Pawłowi i dlatego znalazły się w kanonie Nowego Testamentu. Dowiadujemy się z nich o trosce apostoła Pawła o Tymoteusza i o sprawowanym przez niego posłannictwie. Ale jest to zarazem troska o Kościół Boży, wszak
w nim Tymoteusz miał sprawować urząd ewangelisty, dbać o naukę i głoszenie
prawdziwej ewangelii o łasce Bożej, objawionej w Jezusie Chrystusie, którego Bóg
wywiódł z grobu.
Służba w Kościele – to nieustanne składanie świadectwa o Chrystusie, przez
nie bowiem Bóg okazuje łaskę swojemu ludowi i prowadzi do zbawienia. To
jest zaszczytna służba, bo jest to służba w Kościele naszego Pana i Zbawiciela
Jezusa Chrystusa. Dlatego Paweł pisał do Tymoteusza: „Nie wstydź się świadectwa o Panu naszym”.
Bóg w Jezusie Chrystusie spełnił swoją obietnicę zbawienia grzesznego rodzaju
ludzkiego. Śmierć i krzyż Chrystusa Pana są po wszystkie czasy znakiem Bożego
zmiłowania nad człowiekiem i łaski, która objawia się w życiu wierzącego człowieka każdego dnia. Dlatego krzyż jest znakiem chrześcijaństwa i naszej wiary.
Jedni chcą go usunąć sprzed naszych oczu, inni się z powodu krzyża z nas naśmiewają. I niewiele się zmieniło od czasów, w których apostoł Paweł pisał: „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” (1 Kor 1,22-24).
Świadectwo o Chrystusie i zbawieniu z łaski jest odpowiedzią wierzącego
na objawioną w krzyżu moc i na ofiarowany dar zbawienia. Apostoł Paweł,
wzywając Tymoteusza do składania świadectwa o Chrystusie i łasce, wzywa
również nas do tego, abyśmy byli świadkami Chrystusa. Dlatego kazanie nie
może być komentarzem do czyjejś poezji lub wypowiedzi. Musi wypływać ze
słowa Bożego i być świadectwem wspartym przez Ducha Świętego o zbaw241
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czym dziele Boga. Nie może być wspominaniem dawnych i niedawnych przeżyć. Nie może być świadectwem kaznodziei o sobie i swojej rodzinie. Jeśli tak
się dzieje, to jest to zdrada krzyża. Zdradą też jest każda zmarnowana okazja
do złożenia świadectwa o Chrystusie wobec bliźniego.
Posłuchajmy, co Wittenberski Reformator ma do powiedzenia w tej sprawie. Mając na myśli artykuł o usprawiedliwieniu z łaski, pisze: „Nie bez powodu z taką pilnością zajmuję się artykułem o usprawiedliwieniu. Martwię się
bowiem, że przy nim nie będą trwali. Już jest wielu wśród nas, którzy nim
gardzą i wcale się o niego nie troszczą. Przyjdą kaznodzieje, którzy będą głosić
ten artykuł ospale, niedbale i kiepsko, nie dbając nań, tak że już wkrótce to się
stanie, a za tym pojawi się jeden błąd za drugim. Chcę, póki żyję, uczyć siebie
i innych tego artykułu i w mych kazaniach z pilnością się nim zajmować. Dobrze bowiem widzę, co on wykonuje tam, gdzie jest [głoszony] i przeciwnie,
jakie są szkody tam, gdzie go nie ma. Gdyż ten artykuł jest fundamentem
i skałą, na której zbudowane jest całe chrześcijaństwo i Kościół Boży, jest też
naszym murem obronnym i tarczą przeciw wszelkiemu odszczepieństwu i kacerstwu. Nie może nas zwieść ani usidlić żaden fałszywy nauczyciel czy obłudnik, jeśli tylko zachowujemy go czysto i bez fałszu. I nie ma takiej drugiej
nauki ani nabożeństwa na świecie, które by tak bardzo sprzeciwiało się i szkodziło diabłu i jego królestwu. Nie ma też żadnego innego kazania na świecie,
któremu szatan byłby tak wrogi i przeciwny, jak to kazanie i dlatego prześladuje je tyloma pokusami i troskami, choć każdemu jedną szczególnie. Stąd też
zwykle wywołuje on przeciw tej nauce wszelkiego rodzaju bezbożne nauki,
kacerstwa, odstępstwa i zgorszenia, po to, by naukę tę uczynić w oczach świata nienawistną i gorszącą, by została wzgardzona i stłumiona”.

W związku z powyższym cytatem, warto też przypomnieć, że Wittenberski Reformator pocieszał się tym, że był ochrzczony w imię Jezusa Chrystusa i że wierzy
w Chrystusa, który umarł za niego. Nie może więc być On jego wrogiem, lecz
przyjacielem i orędownikiem u Boga.
„Czy mam się lękać?” Bóg nie dał nam ducha bojaźni – pisał apostoł Paweł
do swojego ucznia. Wielu uważa, że nasza wiara nakłada na nas liczne obowiązki i ciężary, dlatego też wielu boi się całkowicie we wierze oddać Chrystusowi. Wielu z nas lęka się składania świadectwa o Chrystusie, aby nie narazić się na śmieszność lub na brak realnego spojrzenia na życie. Owszem, w kościele wyrażamy swą wiarę, ale poza nim wolimy być skryci, milczący, mało
aktywni.
Skąd bierze się taka postawa? Przyczyny są różne, ale jedno jest pewne, nie
jesteśmy pewni swej wiary ani też nie jesteśmy świadomi tego, że Bóg daje
nam swojego Ducha, który nie jest duchem bojaźni, ale „mocy i miłości, i powściągliwości”.
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Obietnica tego Ducha jest nam dana w chrzcie. Otrzymujemy Go, ilekroć
dochodzi do naszych uszu i przenika nasze serca słowo Boże, które jak deszcz
daje roślinom siłę do wydawania owoców, tak też czyni ono w naszym życiu
to, na co zostało ono przez Boga posłane (Iz 55,10.11). Czy nie czujemy się
mocni po kazaniu pełnym Ducha Bożego? Czy nie wstępują w nas nowe siły
i odwaga, kiedy Duch Boży nas przenika? Prorocy byli tylko ludźmi, niejednokrotnie bali się głosić wolę Pana, ale umocnieni przez Boga głosili to, co zostało
im przekazane do zwiastowania.
Apostoł Piotr na dziedzińcu przed pałacem arcykapłana w Jerozolimie zaparł się Jezusa, ale kiedy Jezus spojrzał na niego, prowadzony przez straże,
mocno żałował tego, co uczynił. Kiedy w poranek wielkanocny spotkał zmartwychwstałego Chrystusa, wstąpił w niego nowy duch i nowe siły.
Prawdziwa wiara niczego się nie boi. Apostoł Jan pisał: „Wszystko, co się
narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to
wiara nasza” (1 J 5,4).
Czasem boimy się przyznać do tego, że jesteśmy luteranami, bo lepiej przyznawać się do jakichś innych denominacji protestanckich, bo to po prostu
modne, milej widziane, rzekomo bliższe apostolskiego chrześcijaństwa.
O czym to świadczy? Świadczy to o kiepskiej znajomości Nowego Testamentu,
o powierzchownej wierze. Czasem lepiej nie mówić o tym, kim jesteśmy, bo
środowisko, w którym żyjemy, jest rzymskokatolickie lub ateistyczne. Lepiej
się nie narażać. Przyznanie się do wiary może być przyczyną jakichś uszczypliwości ze strony naszych bliźnich.
Pan Jezus nie obiecywał swoim uczniom, że wierząc w Niego, nie spotka
ich doświadczenie. Wręcz odwrotnie, mówił: „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” (Mt 16,24-25). W pewnym sensie przypomina o tym apostoł Paweł swojemu uczniowi, kiedy pisze do niego: „Cierp wespół ze mną dla
ewangelii, wsparty mocą Boga, który nas wybawił i powołał powołaniem
świętym”.
Chrześcijańską Europę czeka wielkie doświadczenie. Niektórzy intelektualiści, np. H. Schnädelbach, a także tacy się znajdują w Polsce, wzywają chrześcijan, aby się wyrzekli swojej wiary, wszak chrześcijanie w przeszłości zadawali innym ludziom wiele cierpień w imię wiary i Chrystusa. U nas w Polsce
także odzywają się głosy, aby jak dawniej przed 1989 rokiem, wiarę zamknąć
w sercu i ograniczyć jej manifestowanie do domu i kościoła. Muzułmanie nawołują, aby Europa przyjęła mahometanizm. Rozpoczyna się wielka ofensywa,
dlatego apostoł Paweł do nas kieruje to słowo, jako do uczniów Jezusa i spadkobierców Pawłowej nauki o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę: „Cierp
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wespół ze mną dla ewangelii, wsparty mocą Boga, który nas wybawił i powołał powołaniem świętym”.
Odpowiedzią naszą na to wezwanie powinny być słowa pieśni pełnej radosnej wiary. Dlatego z serca śpiewajmy:
„My złego nie zdołamy zmóc,
Nam zginąć wnet by trzeba,
Lecz walczy za nas chrobry Wódz,
Anielskich hufców z nieba.
Kto On? – pytasz się,
Jezus On się zwie,
To Chrystus nasz Pan,
Szatański zburzy plan,
Innego nie masz Boga ” (ŚE 265,2).
Amen.
***
„Jezus Chrystus śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez ewangelię”. (2 Tm 1,10)

244

17. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY
Doświadczenie wiary
„I wyszedł stamtąd, i udał się Jezus w okolice Tyru i Sydonu. I oto kananejska
kobieta, pochodząca z tamtych stron, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu
Dawida! Córka moja jest opętana przez demona. Ale on nie odpowiedział jej ani
słowa. Ale podeszli do niego uczniowie jego i prosili go: Odpraw ją, bo woła za
nami. A On, odpowiadając, powiedział: Jestem posłany wyłącznie do owiec zaginionych z domu Izraela. Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i powiedziała:
Panie, pomóż mi! A On, odpowiadając, powiedział: Nie jest dobrze wziąć chleb
dzieci i rzucić go szczeniętom. Ona zaś powiedziała: Tak, Panie, ale i szczenięta
jedzą resztki, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus, odpowiadając,
powiedział do niej: kobieto, wielka jest twoja wiara. Niechaj ci się stanie, jak
chcesz. I wyleczona została jej córka od tej chwili”. (Mt 15,21-28)

Biblijne teksty przeznaczone na 17. niedzielę po Świętej Trójcy, koncentrują nasze
myśli na wierze, bez której – jak pisze autor Listu do Hebrajczyków – nie można
podobać się Bogu, bowiem „Kto zbliża się do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje
i że nagradza tych, którzy go szukają” (Hbr 11,6). Hasło biblijne 17. niedzieli po
Świętej Trójcy brzmi: „Zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara”
(1 J 5,4).
Biblijny tekst ze Starego Testamentu, czytany od stopni ołtarza, jest tzw.
pieśnią o Słudze Pana. Słowa Sługi Pana: „Słuchajcie mnie, wyspy, i uważajcie,
dalekie narody! Pan powołał mnie i nazwał po imieniu w łonie matki”
(Iz 49,1), 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 zbawienia „plemion Jakuba”. Poselstwo jego będzie skierowane
do „dalekich narodów” i będzie miało charakter uniwersalny. Dla partykularnie i nacjonalistycznie myślących Żydów, taka działalność przyszłego Sługi
Pana była czymś niepojętym, a być może nawet gorszącym. Na tle pieśni o Słudze Pana, zaskakująco brzmi ewangelia o kobiecie kananejskiej z okolic Tyru
i Sydonu. Ale nasze zaskoczenie rozwieje się, jeśli ewangelię tę odczytamy jako
jeszcze jeden biblijny opis doświadczenia wiary.
Kobieta kananejska z okolic Tyru i Sydonu, prosiła Chrystusa o pomoc dla chorej
córki. Jezus jakby nie słyszał prośby kananejskiej kobiety, jakby zapomniał, że
Sługa Pana – według proroka – został ustanowiony także światłością dla pogan,
a jego zbawienie miało sięgać „aż do krańców ziemi”. W istocie jednak chodziło
Jezusowi o próbę wiary matki chorego dziecka. Silna była jej wiara w Jezusa, jako
mającego moc nad wszelkimi chorobami. Zniosła nawet pewne upokorzenie, zawarte w słowach: „Nie jest dobrze wziąć chleb dzieci i rzucić go szczeniętom”,
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dlatego Jezus uzdrowił dziecko owej kananejskiej kobiety i powiedział do niej:
„Kobieto, wielka jest twoja wiara”.
Człowiek wierzący ma odwagę prosić o pomoc. Kto nie wierzy, ten nie
otwiera swoich ust i serca i nie prosi Boga o ratunek, wsparcie i błogosławieństwo. W relacji człowiek – Bóg, człowiek niewierzący jest niemy. Swojej choroby nie przezwycięży, jeśli przynajmniej nie zatli się w jego sercu poznanie, że
w Chrystusie jest pomoc dla człowieka, jeśli nie zapali się chociażby płomyk
wiary w Boga objawionego w naszym Panu i Zbawicielu, Jezusie Chrystusie.
Wiara otwiera usta. Starotestamentowi psalmiści modlili się do Boga, bowiem rozpalał ich żar niezłomnej wiary, że w każdej sytuacji Bóg słyszy proszącego i przychodzi mu z pomocą. Kto wierzy, temu Bóg odpuszcza grzechy,
kto wierzy, ten ustawicznie patrzy na Pana. W psalmie 24 czytamy słowa: „Ze
względu na swoje imię, Panie, odpuść mi mój wielki grzech! Oczy moje zawsze zwrócone są na Pana, bo On uwalnia moje nogi z sieci”.
Kobieta kananejska przyszła prosić Jezusa o pomoc dla chorej córki, ponieważ miała w sercu swoim wiarę, że Jezus ma moc nad chorobami i że na Jego
słowo córka zostanie uzdrowiona. Jej wiara dyktowała jej słowa pokornego
błagania: „Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Córka moja jest opętana
przez demona”.
Ile mamy wiary, tyle się modlimy, ile się modlimy, tyle mamy wiary. Przemyślmy tę zależność! Modlitwa wyrasta z wiary, wiara zaś otwiera człowieka
na Boga, dlatego modli się, błaga o pomoc, szuka społeczności z Bogiem. Modlitwa żywi się wiarą, wiara zaś wypowiada się w modlitwie. Od mocy wiary
zależy moc modlitwy.
Słaba wiara łatwo przygasa. Milknie wtedy modlitwa i więdnie życie religijne. Św. Jakub napominał: „A jeśli komu z was brakuje mądrości, niech prosi
Boga, który chętnie wszystkich obdarza i to bez wypominania, a będzie mu
ona dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania, kto bowiem wątpi, podobny jest do morskiej fali, przez wiatr miotanej. Niechaj nie sądzi taki człowiek, że cośkolwiek otrzyma od Pana, bo to człowiek rozdarty w swojej duszy
i niestały w swoim postępowaniu” (Jk 1,5-8).

Wiara nie jest czymś stałym. Przyrównać ją można do przypływu i odpływu morza. Wznosi się i opada jak fala. Wierzący człowiek musi być tego świadomy, aby
nie pogrążył się w samouwielbieniu. Pan Bóg przychodzi w takich chwilach z pomocą, doświadczając wiarę. I nie jest to nic szczególnego. Wszechmogący doświadczał wiarę Abrahama, kiedy powiedział Abrahamowi, aby złożył w ofierze
swojego syna Izaaka. Bóg doświadczał wiarę Jakuba i jego syna Józefa. Doświadczał wielokrotnie wiarę króla Dawida, nawet proroków i wielu innych mężów
Bożych. Psalmy są wyrazem przeżyć ludzi, którzy doświadczani byli przez Świętego Izraelskiego.
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Często Bóg doświadcza także naszą wiarę, chociaż nie jesteśmy tego świadomi. Pomyśl, siostro i bracie, czy twoje niepowodzenia, choroby, które dotykają ciebie lub twoich bliskich, nie są dotknięciem ręki Bożej, doświadczeniem
twojej wiary? Walcz wtedy o swoją wiarę, nie upadaj! Bóg nie chce twojego
upadku, lecz pragnie cię umocnić w wierze i podźwignąć z niedoli.
Zobaczmy, jak zareagowała kananejska kobieta, którą Jezus doświadczał,
mówiąc, że nie godzi się brać chleb dzieciom i rzucać go szczeniętom, to znaczy nie odbierać Izraelowi tego, co się jemu należy, a dawać to poganom. Może
ktoś inny odszedłby i zrezygnował z prośby, wszak słowa Jezusa były przecież
w pewnym sensie policzkiem, ale owa kobieta, o której mówi ewangelia, nie
rezygnuje. Jej wiara jest na tyle silna, że walczy dalej i odpowiada Jezusowi:
„Tak, Panie, ale i szczenięta jedzą resztki, które spadają ze stołu ich panów”.
Jezus wiedział, jaka była wiara Kananejki, ale doświadczał jej wiarę, aby
pouczyć swoich uczniów i świadków spotkania owej kobiety z Nim, czym jest
prawdziwa wiara. Powiedział bowiem wobec zgromadzonych ludzi: „Kobieto,
wielka jest twoja wiara. Niechaj ci się stanie, jak chcesz”.
Wiara kananejskiej kobiety zwyciężyła ją samą, jej dumę i godność. Nie
ustała w prośbie o zdrowie dla córki i otrzymała to, o co prosiła Jezusa.
Kiedy jesteśmy doświadczani i wydaje się nam, że Pan Bóg nie słyszy naszych modlitw, albo nie chce nam przyjść z pomocą, wówczas często rezygnujemy. Bóg czasem doświadcza nas do granic wytrzymałości naszej wiary. Ale
jak błogo nam, kiedy poznajemy, że Boża ręka wsparła, podniosła, ochroniła
i wzmocniła! Dla takiego przeżycia warto zmagać się i modlić. Wspomnijmy
walkę patriarchy Jakuba w ciemną noc, poprzedzającą jego spotkanie z bratem
Ezawem, którego kiedyś skrzywdził. Jakub, bogaty w doświadczenia lat przeżytych z dala od ziemi, którą Bóg obiecał jego dziadkowi, Abrahamowi, zmagał się z samym Bogiem, prosząc: „Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz” (1 Mż 32,26).
Ale nie zawsze Bóg wysłuchuje. Może wiara modlącego się jest zbyt słaba
i chwiejna, a może Bóg ma inne zamiary, aniżeli proszący. Trzeba uczyć się
prosić, ale trzeba też umieć powiedzieć Bogu za Chrystusem: „[...] Nie jako Ja
chcę, ale jako Ty” (Mt 26,39). Wszystko jednak zależy od wiary.
„Wiara jest wszechmocną rzeczą, jej siła nie ma miary. Wynika z tego, że
jeśli ktoś nie zwycięży bezsilnej rzeczy, jaką jest świat, wszechmocną rzeczą,
wiarą, ten nie ma wiary. Ta wiara nie jest więc zbędną, gnuśną, martwą rzeczą,
ukrytą w sercu równie martwego grzesznika i nie przypomina zwiewnej,
zbędnej plewy czy martwej muchy tkwiącej w szparze w zimowym czasie,
w oczekiwaniu aż przyjdzie miłość, która ją obudzi i ożywi. Ale szczera, prawdziwa wiara jest tam, gdzie jest pewna ufność i mocne, niezachwiane przeświadczenie serca, przez które pochwycony jest Chrystus. To jest sztuka ponad
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wszystkie sztuki i dzieło jedynie Ducha Świętego, znane bogobojnym i prawdziwym chrześcijanom” – pisał ks. Marcin Luter.
„Wierzyć mnie, Panie, ucz,
Modlić mnie ucz!
Ufnie jak dziecię swe,
Modlić mnie ucz!
Panie, niech w sercu mi
Płomień miłości tli,
Bym duszę oddał Ci,
Modlić mnie ucz!” (ŚE 623,1).
Amen.
***
„Zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara”. (1 J 5,4)
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Bardzo blisko ciebie jest słowo Boże
„To przykazanie bowiem, które ja ci dziś nadaję, nie jest dla ciebie ani za trudne,
ani za dalekie. Nie jest ono na niebie, aby trzeba było mówić: Któż nam wstąpi
do nieba i do nas je sprowadzi, i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali? Nie jest też
ono za morzem, aby trzeba było mówić: Któż nam się przeprawi za morze i do
nas je sprowadzi, i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali? Lecz bardzo blisko ciebie jest słowo, w twoich ustach i w twoim sercu, abyś je czynił”. (5 Mż 30,11-14)

5.

księga Mojżeszowa rozpoczyna się od słów: „Oto słowa, które wypowiedział
Mojżesz do całego Izraela za Jordanem, na pustyni, w Araba” (1 Mż 1, 1). 5. księga
Mojżeszowa powstała jednak wiele lat po śmieci sługi Bożego Mojżesza. Zawiera
więc prawo dane przez Boga Mojżeszowi, przystosowane do warunków życia
i sytuacji Izraela, jakie panowały, kiedy księga ta powstała. Widać to wyraźnie,
kiedy przeczytamy cały rozdział 30, z którego pochodzą słowa przeznaczone jako
podstawa kazania.
Od tamtych czasów bardzo wiele się zmieniło. Czy więc powyższe słowa
mają nam jeszcze coś do powiedzenia, tym bardziej, że skierowane były do
Izraelitów?
Każde słowo, które wychodzi z ust Boga, Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa, jest zawsze aktualne. Nie może być inaczej w wypadku słów, które dzisiaj rozważamy. Są one szczególnie aktualne, ponieważ jest w nich mowa
o tym, jak blisko jest słowo Boże człowieka, z którym Bóg chce mieć społeczność – „Bardzo blisko ciebie jest słowo, w twoich ustach i w twoim sercu,
abyś je czynił”.

O jakim słowie Boga jest mowa w 30. rozdziale 5. księgi Mojżeszowej?
Mowa jest o Bożych przykazaniach, szczególnie o jednym, na którym zbudowane są wszystkie inne przykazania, i jeśli ono będzie przestrzegane, będą
też przestrzegane inne przykazania. Chodzi o przykazanie miłości Boga
„z całego serca i z całej duszy”.
Mówimy, że Bóg jest daleki i bliski. Wyrażając się w ten sposób o Bogu,
zwracamy uwagę na Bożą transcendencję i immanencję, a więc na świętość
i wszechobecność Boga, na to, że Bóg jest ponad światem, ale też wszystko
przenika, dlatego też może być blisko nas. Apostoł Paweł powiedział do Greków w Atenach, że Bóg „z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas.
Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy, jak to i niektórzy z wa-
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szych poetów powiedzieli: Z jego bowiem rodu jesteśmy” (Dz 15,26-28). Te
słowa apostoła Pawła, może brzmią nieco podejrzanie, bliskie panteistycznych
filozofii niektórych Greków. Św. Pawłowi jednak chodziło o to, aby uzmysłowić swoim słuchaczom w Atenach, że Bóg jest blisko każdego.
Pozostajemy przy temacie bliskości Boga, bowiem tego wymagają od nas
słowa z biblijnego tekstu, przeznaczonego na dzień dzisiejszy: „To przykazanie bowiem, które ja ci dziś nadaję, nie jest dla ciebie ani za trudne, ani za dalekie. Nie jest ono na niebie, aby trzeba było mówić: Któż nam wstąpi do nieba
i do nas je sprowadzi, i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali? Nie jest też ono za
morzem, aby trzeba było mówić: Któż nam się przeprawi za morze i do nas je
sprowadzi, i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali?”. Te piękne słowa Boże, każą
nam sobie uzmysłowić, że nie musimy biegać i szukać słowa Bożego. Nie jest
ono na niebie, to znaczy dane tylko tym, którzy stoją przed tronem Bożym; nie
trzeba płynąć lub lecieć za morza i tam dopiero je znajdować. Ono jest dane
nam, w każdym „tu” i w każdym „teraz”. Spotykamy się z nim na naszych
nabożeństwach i wspólnych, religijnych spotkaniach. Bóg przez nie do nas
mówi w czasie chrztu dzieci, zaślubin i pogrzebów. Możemy się wsłuchiwać
w słowo Boże i stawiać sobie przed oczy Boże przykazania, ilekroć sięgamy
po Biblię, lub jakąkolwiek wartościową literaturę religijną.
Wszechobecny Bóg jest nie tylko blisko nas, kiedy wsłuchani jesteśmy
w Jego słowa. On jest blisko nas, kiedy otwieramy przed Nim nasze serca
i modlimy się do Niego. Doświadczony w wierze i wytrwały modiciel, psalmista Pański zapewnia nas: „Bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywają,
Wszystkim, którzy go wzywają szczerze” (Ps 145,18).
Słowo Boże i Boże przykazania powinny nam towarzyszyć każdego dnia,
kiedy jesteśmy w domu i w drodze, w pracy i odpoczynku. I tu warto i należy
sobie przypomnieć słowa: „Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie! Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej
duszy swojej, i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które Ja ci dziś nakazuję,
będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich
mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma.
Wypiszesz je też na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach” (5 Mż 6,49). Należy też przypomnieć słowa napomnienia z Nowego Testamentu: „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” (Kol 3,16).
Czy to takie trudne? Czy ponad nasze siły? Czy nie jesteśmy zdolni sprostać
wymogom słowa Bożego? Wyraźnie w naszym biblijnym tekście dzisiejszej
niedzieli brzmią słowa: „To przykazanie bowiem, które ja ci dziś nadaję, nie
jest dla ciebie ani za trudne, ani za dalekie”. Dostatecznie też jasno pisze autor
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1. listu św. Jana: „Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega
przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe” (1 J 5, 3). Pan Bóg nie obciąża nas ponad nasze siły i możliwości. Bóg daje nam swojego Ducha, aby nas
wspierał w modlitwach (Rz 8,26) i naszym działaniu (Ga 5,22.23).

Nie tylko Bóg jest blisko nas, kiedy wsłuchani jesteśmy w słowa i przykazania
Boże, ale blisko, bo na ustach i w sercu ma być ono. „Bardzo blisko ciebie jest słowo, w twoich ustach i w twoim sercu, abyś je czynił”. To znaczy, że jesteśmy w
służbie słowa. Mamy je czynić i głosić innym. Tego zawsze domagał się Bóg od
swojego ludu: „To odpowiesz twojemu synowi: Byliśmy niewolnikami faraona w
Egipcie i Pan wyprowadził nas z Egiptu możną ręką. I czynił Pan na naszych
oczach znaki i cuda wielkie” (5 Mż 6, 21.22). Bóg uczynił jeszcze większe rzeczy,
aniżeli te, które uczynił na oczach Izraela. Bóg w Chrystusie, swoim Synu zbawił
nas i napełnił nadzieją życia wiecznego. To powinna być treść naszego świadectwa wobec naszych dzieci, bliźnich, wobec świata. Amen.
***
„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”.
(1 J 1,1-3)
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Odnówcie się w duchu umysłu waszego!
„Zwleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem,
którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga
w sprawiedliwości i świętości prawdy. Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie
prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie; niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, nie
dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, niech raczej
żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale
tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego,
którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz
i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was
wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie”. (Ef 4,22−32)

W pierwszych słowach apostolskiej lekcji 19. niedzieli po Świętej Trójcy, mowa
jest o starym i nowym człowieku. Nie chodzi w nich o dwóch różnych ludzi,
pierwszego w podeszłym wieku, drugiego zaś zaledwie narodzonego, lub młodego, pełnego sił i wigoru. Nie chodzi też o dwóch różnych ludzi w każdym z
nas, bowiem nie ma w nas dwóch osobowości. Człowiek jest jednością psychofizyczną, a to znaczy, że nie ma w nim jakichś dwóch części, z których się składa,
lub też jakichś dwóch osobowości, które tworzą jego osobowość. Pojęcie starego
oraz nowego człowieka, służyło apostołowi Pawłowi i jego uczniom na opisanie
egzystencji człowieka, jego miejsca przed Bogiem. Nie są to więc pojęcia opisujące
nasz byt jako taki, ale nasze wewnętrzne duchowe życie, nasz stosunek do Boga
i bliźniego.
Apostoł Paweł używa jeszcze dwóch innych pojęć, które są odpowiednikami pojęć występujących w naszej lekcji apostolskiej, a mianowicie: zewnętrzny
człowiek i człowiek wewnętrzny.
Apostoł nakazuje nam, abyśmy zwlekli z siebie starego człowieka, a przyoblekli się w nowego. Napomina: „Odnówcie się w duchu umysłu waszego,
a obleczcie się w nowego człowieka”.
Stary

człowiek – to formuła, która mówi o naszym zakorzenieniu w grzechu,
o niegodnym chrześcijan postępowaniu, o życiu z dala od Boga, bez Chrystusa.
Jeśli ulegamy grzeszności, namiętnościom i pożądliwościom, jeśli zamiast owoców Ducha, przynosimy owoce ciała, jak: „wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta,
bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, od-
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szczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne” (Ga 5,10.20),
wówczas rządzi nami – mówiąc słowami naszego tekstu biblijnego – stary, zewnętrzny człowiek. Kto według starego człowieka postępuje, ten – pisze apostoł
Paweł – nie odziedziczy Królestwa Bożego. Kto takie rzeczy czyni, nie jest z Ducha Bożego.
Wszyscy rodzą się w grzechu i wszyscy zgrzeszyli (Rz 5,12). Nie ma ani
jednego sprawiedliwego. Ten stan grzeszności, nieustannej ucieczki przed Bogiem, jest stanem oddalenia od Boga, wyobcowania ze świata Bożego, utraty
pokoju, sprawiedliwości i zbawienia, bo nie ma żadnego sojuszu między grzechem a świętością, między dobrem a złem.
Kto kłamie, płonie gniewem, kradnie, plami swoje usta nieprzyzwoitymi
słowami, jest pełen goryczy, zapalczywości, gniewu, krzyku, złorzeczenia
i złości – jak to wynika z rozważanych słów apostoła Pańskiego – jest ciągle
starym człowiekiem, poddanym grzesznemu porządkowi. Kto jest rozpustny,
cudzołoży, wszczyna spory, kto się upija, kto zazdrości bliźniemu, kto wierzy
wróżbom i uprawia czary – daleki jest od Królestwa Bożego. Kto takie rzeczy
czyni, nie zwlókł z siebie starego, zewnętrznego człowieka i nie odrodził się,
chociażby nawet deklarował przed całym światem, że się nawrócił. Ktoś, kto
takie rzeczy czyni, może jest zapisany w kartotece parafialnej, jednak do Kościoła Bożego nie należy. W Kościele obowiązuje etyka kazania na górze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, moralność Królestwa Bożego, życie według Ducha Bożego, a nie ducha tego świata.
Sługa Boży, który chociażby tylko część tych niegodnych rzeczy czynił, nie
ma prawa stawać na ambonie i głosić ewangelii Jezusa Chrystusa ani udzielać
świętych sakramentów, bowiem czytamy, że sługa Boży „ma być nienaganny,
mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, nie zadzierzysty, lecz łagodny, nie swarliwy, nie chciwy na grosz, który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci
trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości, bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby
nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie” (1 Tm 3,2-5.7). Od
szafarzy tajemnic Bożych wymaga się szczególnego podporządkowania ewangelii i jej etyce.

Apostoł gani grzechy starego człowieka, lecz na tym nie poprzestaje. Kieruje do
nas wezwanie: „Odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się
w nowego człowieka […]. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym
jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia”.
Stary człowiek musi w nas umrzeć, to znaczy: porzucić musimy to, co nas
plami, co oddala od Boga, czyni nas nieużytecznymi w Królestwie Bożym, co
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może być przyczyną nie tylko naszej tragedii, ale także tragedii naszych bliźnich. Jak się to dzieje i jak może się to stać? Przede wszystkim śmierć starego,
zewnętrznego człowieka jest dziełem Bożym w nas. Nikt z ludzi nie jest w stanie sam się odrodzić. Pan Jezus powiedział: „Beze mnie nic uczynić nie możecie” (J 15,5). Odradza nas Duch Boży, kiedy działa przez słowo Boże. Św. Jakub pisze, że kiedy Bóg „zechciał, zrodził nas przez Słowo prawdy, abyśmy
byli niejako pierwszym zarodkiem jego stworzeń” (Jk 1, 18). Św. Piotr, błogosławiąc w swoim liście Boga, pisze, że „odrodził nas ku nadziei żywej przez
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu
i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie” (1 P 1,3.4).
Jak się to dzieje w sferze naszego życia religijnego?
Niechaj pewnym wyjaśnieniem będą katechizmowe słowa: „Znaczy to, iż
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”. A więc ważna jest codzienna pokuta, codzienny
żal, codzienny bój z grzechem, codzienne przyoblekanie się w Chrystusa i codzienne naśladowanie naszego Pana. Dlatego w dzisiejszej lekcji apostolskiej
czytamy: „Odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim,
bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie; niech
słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, nie dawajcie diabłu przystępu. Kto
kradnie, niech kraść przestanie, niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go
słuchają”. Wyraźnie widzimy, że zło musi być zastąpione dobrem, że grzech
w nas musi być pokonany z pomocą Ducha Bożego. I nie jest to bój z zewnętrznym wrogiem, ale bój z samym sobą, czasem znacznie trudniejszy, aniżeli z wyraźnie określonym wrogiem zewnętrznym. Jeśli nie będziemy zaopatrzeni w odpowiednią broń ulegniemy, zostaniemy pokonani. Bronią tą jest
Duch Boży, słowo Jezusowej ewangelii, modlitwa, zaufanie pokładane w Bogu.

Jako odrodzeni, musimy przynosić dobre owoce. Ze słów apostolskiej lekcji wynika, że życie nasze powinno obfitować w prawdę, pokój, błogosławieństwo,
uczciwą pracę, chęć pomagania bliźnim, jedność. To owoce Ducha Świętego w życiu nowego, odrodzonego człowieka. Apostoł Paweł w Liście do Galacjan wymienia jeszcze inne owoce Ducha Bożego, którymi obficie powinno się obsypać drzewo naszego życia: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość” (Ga 5, 22.23).
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Kłamstwo i prawda… Nie ma powodu do posługiwania się kłamstwem,
jeśli postępujemy zawsze godnie. Nie ma też powodu do ukrywania czegokolwiek przy pomocy kłamstwa, jeśli nie popełniamy jakiejś niegodziwości.
Chrześcijanie mówią zawsze prawdę i zwalczają w sobie kłamstwo, chociażby
ta prawda była bolesna. Przy pomocy kłamstwa niczego nie naprawimy. Lekarstwem na jakąś zaistniałą sytuację jest prawda.
Niepokój i pokój… W świecie jest wiele niepokoju. Ogarnia on narody, społeczeństwa, nasze rodziny i często nas samych. Czy jest możliwa zmiana tej
sytuacji? Trudno ją zmienić, ale możliwość istnieje. Trzeba rozpocząć od siebie.
Być człowiekiem pokoju. Kto jest ogarnięty duchem pokoju, może ten pokój
wnieść w życie swojej rodziny, najbliższego i dalszego otoczenia, a to otoczenie może wiele zmienić w sferze życia społecznego.
Przekleństwo i błogosławieństwo… Św. Jakub pisze: „Z tych samych ust
wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno.
Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo
figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latorośl figi? Tak też słony
zdrój nie może wydać słodkiej wody” (Jk 3,10.12). Tylko w odrodzonym człowieku wysycha źródło goryczy, złości i przekleństwa. Zawsze błogosławić,
nigdy nie przeklinać, zawsze dobrze życzyć, nigdy nie odpłacać złem za zło –
to jest bezwzględny wymóg etyki ewangelii, bowiem w przeciwnym razie
nigdy nie zapanuje pokój i jedność.
Lenistwo i uczciwa praca… Wielu ludzi szuka pracy i należy współczuć
tym, którzy nie mogą jej znaleźć. Ale wielu zarabia na swoje życie, często bardzo dostanie, nieuczciwie, przez zakazany handel, wykorzystywanie innych,
budowanie fortuny na tragedii nieświadomych i na słabości ludzi. Słowo Boże
wzywa do uczciwej pracy, bo tylko taka praca przynosi błogosławieństwo
i pokój. „Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu”.
Egoizm i chęć pomagania bliźnim… Egoizm – to straszliwa choroba, na
którą żaden lekarz nie wystawi recepty. Recepta zapisana jest w słowie Bożym.
Św. Jakub, domagając się wiary przynoszącej owoce, pisze: „Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z
was powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście
im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże?” (Jk 2, 15.16). Apostoł Paweł za
starotestamentowym mędrcem przypomina: „Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel
twój, nakarm go; jeśli pragnie, napój go” (Rz 12, 20; por. Prz 25,21). Kościelna
diakonia wychodzi naprzeciw biednym, chorym i w podeszłym wieku ludziom, ale nie załatwia wszystkiego. Najważniejsza jest diakonia w twoim
środowisku.
Rozdwojenie i jedność… Tam, gdzie panuje kłamstwo, niezgoda, brak uczciwości, egoizm, wówczas jedność, do której jesteśmy powołani, rozpada się,
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a gdzie się ona rozpada, życie staje się nieznośne, pełne niepokoju i tragedii.
Budujmy najpierw jedność w sobie, wokół Ducha Bożego i krzyża Chrystusa.
Wtedy łatwiej będzie nam budować jedność wokół nas.
„Duchu Święty, Ty mną rządź,
Bym dał odpór światu złemu,
Mej miłości celem bądź,
Bym się skłonił ku dobremu
Gdzie jest Jezus z Duchem swym
Tam jest koniec żądzom złym” (ŚE 754,3).
Amen.
***
„Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony, wybaw mnie, a będę wybawiony”. (Jr 17,14)
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Syn Człowieczy jest Panem sabatu
„I stało się, że Jezus szedł w sabat przez zboża, a uczniowie jego w drodze zaczęli rwać kłosy. Wtedy rzekli do niego faryzeusze: Patrz! Czemu czynią w sabat
to, czego czynić nie wolno? A On im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił
Dawid, kiedy był w potrzebie i był głodny, on i ci, którzy z nim byli? Jak wszedł
do domu Bożego za Abiatara, arcykapłana, i jadł chleby pokładne, które wolno
spożywać tylko kapłanom, a które dał również tym, którzy z nim byli? Ponadto
rzekł im: Sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. Tak
więc Syn Człowieczy jest Panem również i sabatu”. (Mk 2,23-28)

Hasło 20. niedzieli po Świętej Trójcy wyjęte jest z Księgi Micheasza: „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”. Można
więc, wsłuchując się w to słowo, postawić pytanie: Jaka jest wola Boża względem
nas? Prorok odpowiada: „…abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią
i w pokorze obcował ze swoim Bogiem”. Nie możemy więc dziwić się postawie
faryzeuszy, którzy widząc uczniów Jezusa zrywających kłosy w sabat oraz ich
słowami: „Patrz! Czemu czynią w sabat to, czego czynić nie wolno?”
Zakaz wykonywania jakiejkolwiek pracy i czynności w sabat, oparty był na
przykazaniu Dekalogu: „Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić” (2 Mż 20, 8).

Sabat, dniem odpocznienia Starym Testamencie
Szczególna rola sabatu w Izraelu polegała na tym, że był on integralną częścią przymierza Pana Boga z narodem wybranym. W Starym Testamencie
podane są dwa motywy obowiązku świętowania sabatu. Pierwszy, znajdujący
się w 5. księdze Mojżeszowej (5,14b.15), podkreśla humanitarny i społeczny charakter sabatu. Każdy człowiek, jego sługa i służebnica nawet zwierzę ma prawo do wypoczynku: „Ale siódmego dnia jest sabat Pana, twojego Boga. Nie
będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani
twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani twoje bydlę, ani
obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach, aby odpoczął twój sługa
i twoja służebnica tak jak ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej
i że Pan, twój Bóg, wyprowadził cię stamtąd ręką możną i ramieniem wyciągniętym. Dlatego rozkazał ci Pan, twój Bóg, abyś obchodził dzień sabatu”.
Drugi motyw obchodzenia sabatu, znajduje się w 2. księdze Mojżeszowej
(20,11): „W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz
wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień sabatu i uznał go za święty”.
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Wypoczynek Boga po dokonanym stworzeniu jest wyrazem soteriologicznej (zbawczej) myśli, a mianowicie, że stworzenie jest pierwszym aktem dzieła
zbawienia. Bóg ukończywszy dzieło stworzenia, zawarł przymierze ze stworzeniem. Znakiem przymierza Boga ze stworzeniem jest zachowywany przez
ludzi sabat.
U proroków sabat jest dniem wypoczynku i radości (Iz 1,13; Oz 2,13).
W sabat ustawała codzienna praca, podobnie jak i działalność handlowa.
W tym dniu Izraelita udawał się do sanktuarium, lub odwiedzał męża Bożego
[proroka] (2 Krl 4,23).
Po zburzeniu świątyni i podczas niewoli babilońskiej, wzrosło znaczenie
sabatu, bowiem inne izraelskie święta nie byty już obchodzone. Sabat stał się
wówczas najbardziej charakterystycznym znakiem przymierza Boga JAHWE
z Izraelem.
W dzisiejszej ewangelii słyszymy, że Jezus szedł z uczniami przez zboże,
a uczniowie rwali kłosy i jedli ziarno. W świetle tego, co powiedzieliśmy powyżej, wydawać się może, że Jezus lekceważył nakaz przestrzegania sabatu.
Jak więc pogodzić to zachowanie ze słowami Jezusa z kazania na górze: „Ktokolwiek by rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak
ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by
czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios” (Mt 5,19).
Jezus też powiedział, że nie przyszedł rozwiązać prawa i proroków, ale wypełnić prawo (Mt 5,17).
Chrystus jest przede wszystkim suwerennym Panem sabatu: „Syn Człowieczy jest Panem …sabatu”.

Niedziela, dniem świętym uczniów uczennic Pańskich
Kościół chce, abyśmy na wydarzenie, o którym mówi dzisiejsza ewangelia
i na słowa Jezusa spojrzeli szerzej, nie tylko poprzez judaistyczne pojmowanie
sabatu, ale poprzez całą historię zbawienia i starali się zrozumieć, dlaczego
pierwsi chrześcijanie święcili niedzielę.
Istotą chrześcijańskiej wiary od samego początku, była wiara w zmartwychwstanie Chrystusa. Pan zmartwychwstał w dzień po sabacie (Mk 16,1).
Miejsce sabatu zajęła więc niedziela, pierwszy dzień tygodnia, w którym
wspominano zmartwychwstanie Chrystusa (Dz 20, 7; 1 Kor 16,2; Obj 1,10). Ale
także w pierwszy dzień po sabacie, wylany został Duch Święty na uczniów
Pańskich (Dz 2,1nn). A więc z pierwszym dniem po sabacie związane są wielkie, zbawienne dzieła Boże.
Apostolskie chrześcijaństwo przejęło ze Starego Testamentu siedmiodniowy
cykl tygodnia (2 Mż 23,12; 34,21 – Dz 20,7; l Kor 16,2). Ostatnim dniem tygodnia był sabat. Nasza niedziela jest więc pierwszym dniem tygodnia. Termin
‘pierwszy dzień tygodnia’, wielokrotnie występuje w Nowym Testamencie
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(Mt 28,1; Mk 16,2.9; Łk 24,1; J 20, 1.19; l Kor 16,2). W pierwszym dniu po sabacie, a więc w niedzielę Chrystus zmartwychwstał, ukazał się uczniom, spożył
z nimi posiłek. Również w pierwszy dzień po sabacie udzielił im Ducha Świętego. W Nowym Testamencie spotykamy się także z terminem ‘ósmy dzień
tygodnia’ (J 20,26). Przez cud zmartwychwstania Bóg objawił ukrzyżowanego
Jezusa jako zwycięskiego Pana i Chrystusa (Dz 2,36). Przyjął się więc jeszcze
jeden termin: ‘dzień Pański’ (Obj 1,10).
Pierwsi chrześcijanie znajdowali w słowach Chrystusa wskazania, które
należało wprowadzić w życie na niedzielnych spotkaniach. Pan Jezus podczas
ostatniej wieczerzy powiedział do uczniów swoich: „To czyńcie na pamiątkę
moją” (Łk 22,19), a więc dał im do zrozumienia, że powinni spotykać się na
Jego pamiątkę śmierci. Otrzymali także obietnicę: „Albowiem gdzie są dwaj
lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20).
Niedziela jest oryginalnym świętem chrześcijańskim o bogatej treści teologicznej. Żydzi w sabat wspominali stworzenie świata (2 Mż 20,8-11), wyzwolenie z niewoli egipskiej (5 Mż 5,12-15) oraz przymierze Boga z Izraelem (Ez 20,
20). W niedzielę wspominamy zmartwychwstanie Chrystusa, a więc wyzwolenie z niewoli grzechu i zwycięstwo nad śmiercią. Niedziela jest więc znakiem
zmartwychwstania Pana oraz odnowy całego stworzenia. Tym samym niedziela jest nie tylko dniem wspominania zbawczego dzieła Chrystusa, ale także wezwaniem do odnowy życia. Dlatego w niedzielę głosimy i słuchamy
ewangelii i obchodzimy pamiątkę śmierci naszego Pana w wieczerzy świętej.

Pan odpocznienia zwołuje swoich uczniów i swoje uczennice
W niedzielę Chrystus zwołuje swoich uczniów, cały Kościół i jest obecny
wśród tych, którzy w Niego wierzą i wyznają, że On jest Panem. Słowa Chrystusa, że sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu,
zmieniają myślenie o dniu odpocznienia. Święcenie dnia świętego, dnia Pańskiego, niedzieli, nie jest jarzmem nałożonym na nas, ale radosnym spotkaniem z Panem w Jego słowie i sakramencie ołtarza.
W niedzielę przychodzimy jak Nikodem do Jezusa, aby z Nim prowadzić
dialog o Królestwie Bożym i odrodzeniu z Boga. W niedzielę siadamy jak Maria z Betanii u stóp Jezusa i słuchamy ewangelii naszego Pana, która jest „skarbem Kościoła” i „dobrą cząstką”.
Apostoł Paweł mając na myśli chrześcijańskie zgromadzenie, pisał: „Albowiem, 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. Niechże więc człowiek samego
siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije” (1 Kor 11,
26-28). Autor Listu do Hebrajczyków zaś napomina: „Nie opuszczajcie wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie
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otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża” (Hbr 10,
25).
Niedziela więc kieruje nasze oczy także ku przyszłości. Niedziela to przystanek w naszej wędrówce ku wiecznemu odpocznieniu. Jest on potrzebny,
aby posilić się chlebem życia, nabrać siły do wędrówki przez szare dni, pełne
trudu, aby w nich nie stracić z oczu celu naszej wędrówki do odpocznienia
u Pana Boga.
Uczniowie, idąc przez zboże, posilali się dojrzewającym ziarnem. Można do
tej sytuacji odnieś także słowa Jezusa, które Pan powiedział do Żydów po jednym z cudów: „Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: Chleb z
nieba dał im, aby jedli. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nie Mojżesz dał
wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu żywot” (J 6,31-33).
Bóg w słowie daje nam prawdziwe ziarno życia, daje w Chrystusie, swoim
Synu chleb życia na drogę ku wiecznemu odpocznieniu. Tu, gdzie się znajdujemy, szumi łan prawdziwego ziarna słowa Bożego, tu jest chleb dający życie.
Autor Listu do Hebrajczyków pisze: „Tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla
ludu Bożego; kto bowiem wszedł do odpocznienia jego, ten sam odpoczął od
dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia” (Hbr 4,9-11).
„Dziękuję, Boże, Ci, żeś mnie dziś obdarował Niedzielą,
Abym znów Twym słowem się zbudował.
Chcę życiem wielbić Cię, do tego sercem rządź:
We wszystkim w dzień i w noc Doradcą moim bądź.
A gdy przeminie świat, z nim biedy, krzyże, trwogi,
Gdy spadnie brzemię trosk i lęk o grzech złowrogi,
Dopiero wtedy Bóg niedzielę wieczną da,
Prawdziwy sabat dusz.
O ciesz się, duszo ma!” (ŚK 8,1.6).
Amen.
***
„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)
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Życie między ziemską a wieczną ojczyzną
„To są słowa listu, który wysłał prorok Jeremiasz z Jeruzalemu do pozostałej
starszyzny wygnańców, do kapłanów, proroków i do całego ludu, których Nebukadnesar uprowadził z Jeruzalemu do Babilonu. Tak mówi Pan Zastępów,
Bóg Izraela, do wszystkich wygnańców, których skazałem na wygnanie z Jeruzalemu do Babilonu: Budujcie domy i zamieszkujcie je; zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoc! Pojmujcie żony i płódźcie synów i córki; wybierajcie też żony
dla waszych synów, a wasze córki wydawajcie za mąż, aby rodziły synów i córki, by was tam przybywało, a nie ubywało. A starajcie się o pomyślność miasta,
do którego skazałem was na wygnanie, i módlcie się za nie do Pana, bo od jego
pomyślności zależy wasza pomyślność! Bo tak mówi Pan: Gdy upłynie dla Babilonu siedemdziesiąt lat, nawiedzę was i spełnię na was swoją obietnicę, że
sprowadzę was z powrotem na to miejsce. Albowiem Ja wiem, jakie myśli mam
o was – mówi Pan – 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, objawię się wam – mówi Pan – odmienię
wasz los i zgromadzę was ze wszystkich narodów i ze wszystkich miejsc, do
których was rozproszyłem – mówi Pan – i sprowadzę was z powrotem do miejsca, skąd skazałem was na wygnanie. (Jr 29,1.4-7.10-14)

Biblia jest słowem o życiu z Bogiem, zarówno o życiu z Bogiem we wieczności,
jak i o życiu z Bogiem tu, w doczesności. Słowo Boże kieruje więc nasze myśli ku
przyszłości i budzi w nas nadzieję na wieczne zbawienie i ku teraźniejszości,
a więc na życie we wierze i chodzenie z Bogiem każdego dnia. Każde „teraz” jest
przeżywaniem tego, o co się modlimy w prośbie z Modlitwy Pańskiej: „Przyjdź
Królestwo Twoje” oraz „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. A słowa
proroka Jeremiasza każą nam myśleć o tym, co jest „teraz”, co przeżywamy w doczesności, co zawarte jest w obu przytoczonych prośbach modlitwy.
Przypomnijmy

słowa apostoła Pawła, a które napisał w swoim 1. liście do Koryntian: „A to powiadam, bracia, czas, który pozostał, jest krótki; dopóki jednak
trwa, winni również ci, którzy mają żony, żyć tak, jakby ich nie mieli; a ci, którzy
płaczą, jakby nie płakali; a ci, którzy się weselą, jakby się nie weselili; a ci, którzy
kupują, jakby nic nie posiadali; a ci, którzy używają tego świata, jakby go nie
używali; przemija bowiem kształt tego świata” (1 Kor 7, 29nn). Pieśniarz myśl
zawartą w tych słowach, wyraża następująco:
„We wszystkim Adama są dziećmi zwykłymi,
Z znamieniem ziemskości kazano im żyć;
Ułomność cielesna ich dręczy na ziemi
I zmusza po ziemsku i jadać, i pić.
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W zmysłowej też sprawie
I we śnie na jawie
Od innych nie różni ich nic szczególnego,
Prócz, że za nic mają blask świata całego”. (ŚE 791,2)
Żyjemy w świecie i ze znamieniem ziemskości musimy tu żyć. Nie możemy
nie interesować się tym, co nas otacza i co się dzieje wokół nas, chociaż nie
powinno nas wyprowadzać z równowagi psychicznej i duchowej to, na co nie
mamy wpływu. Żyjemy jakby w dwóch wymiarach, cielesnym i duchowym.
Taka jest wola Boża i tego nie zmienimy. Słowa, które Jeremiasz napisał z polecenia Boga do uprowadzonych przez Babilończyków do niewoli Izraelitów,
przekonują nas, że dopóki żyjemy tu na ziemi, choć ojczyzna nasza jest w niebie, powinniśmy być sprawni i aktywni także w sferze stworzoności.
Uprowadzeni do niewoli potomkowie Abrahama, popadli w rezygnację.
Psalmista pisze: „Nad rzekami Babilonu – tam siedzieliśmy i płakaliśmy na
wspomnienie Syjonu. Na wierzbach w tamtej krainie zawiesiliśmy lutnie nasze, bo tam żądali od nas słów pieśni Ci, którzy nas wzięli w niewolę, a ciemiężcy nasi – radości: Śpiewajcie nam jakąś pieśń Syjonu! Jakże mamy śpiewać
pieśń Pana na obcej ziemi?” (Ps 37,1-4). Skoro zamilkła pieśń syjońska na obcej
ziemi, Pan Bóg polecił napisać prorokowi Jeremiaszowi: „Budujcie domy i zamieszkujcie je; zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoc! Pojmujcie żony
i płódźcie synów i córki; wybierajcie też żony dla waszych synów, a wasze
córki wydawajcie za mąż, aby rodziły synów i córki, by was tam przybywało,
a nie ubywało. A starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was
na wygnanie, i módlcie się za nie do Pana, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność!”

Chrześcijanie żyją w świecie, ale nie mogą się do niego upodobnić. W nim muszą
spełniać swoje obowiązki jako obywatele tego świata, konkretnego państwa i społeczeństwa. Jeremiaszowe słowo, chociaż wypowiedziane bardzo dawno, i to
w bardzo trudnych dla Izraela czasach, zawsze obowiązuje. Ono musi tu być wyraźnie wypowiedziane, a my powinniśmy je dobrze usłyszeć i pojąć jego treść.
Budujemy domy i może jak nigdy w ostatnich dziesiątkach lat budujemy ich wiele, małych i wielkich, pięknych i mniej okazałych, w zależności od zamożności
inwestorów. Świadczy to o zamożności pewnej części naszego społeczeństwa. Ale
musimy też zauważyć, że wokół nas żyją również ludzie, którzy są bez dachu nad
głową. Jedni są bezdomni z wyboru, inni z powodu ubóstwa. To wstydliwa
sprawa. Lokalne społeczności powinny rozwiązywać problem bezdomnych, którzy żyją głównie w miastach i na ich obrzeżach. Nasze społeczeństwo jest wystarczająco zamożne, aby ten wstydliwy problem rozwiązać.
Budujcie domy, zakładajcie ogrody i jedzcie owoce pracy rąk waszych –
mówi Bóg przez swojego proroka. Niestety, nasze społeczeństwo zaczyna być
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coraz bardziej leniwe. Koło domów nie widać drzew owocowych, warzywników, zwierząt gospodarskich. Jeśli nasze ogrody są zadbane, świadczy to o naszej aktywności, jeśli zaś przed domem rosną zamiast kwiatów bujne chwasty,
to świadczy to o niechlujstwie gospodarzy. Trzeba żyć tak, jakbyśmy tu mieli
żyć sto lat i przez ten czas korzystać z owoców ziemi oraz jakbyśmy jutro mieli
umrzeć i zdać rachunek przed Bogiem za nasze włodarzenie dobrami ziemi.
Ks. Marcin Luter powiedział, chociażbym wiedział, że jutro będzie koniec
świata, to i tak dzisiaj w ogrodzie zasadzę drzewko jabłoni.
Budujemy domy, ale nasze domy zaczynają się wyludniać. Dzieci opuszczają rodzinne domy, jadą do miasta, aby tam studiować i uczyć się zawodu. Często nie powracają już w rodzinne strony. Rzadko też zakładają normalne rodziny. A Bóg mówi przez proroka: „Pojmujcie żony i płódźcie synów i córki;
wybierajcie też żony dla waszych synów, a wasze córki wydawajcie za mąż,
aby rodziły synów i córki, by was tam przybywało, a nie ubywało”. Demografowie ostrzegają, że jeśli nadal nasze dzieci i wnuki nie będą zakładać rodzin,
a jedynie będą myśleć o karierze zawodowej, zdobyciu majątku, wygodnym
życiu, to wówczas nasze społeczeństwo się zestarzeje i nie będzie miało dość
środków, aby utrzymać emerytów, szpitale, domy spokojnej starości itp. Izraelitom nie wolno było się rozpłynąć w babilońskim społeczeństwie. Nie mogło
ich ubywać na obcej ziemi, bowiem Bóg miał plan przywrócenia uprowadzonych do ziemi ojców. Dzisiaj niektóre europejskie społeczności, zdecydowanie
się kurczą i może dojść do zupełnego, chociaż zapewne powolnego ich zaniku
i rozpłynięcia się w zdecydowanie ekspansywnej ludności napływowej. Budujcie domy, aby was przybywało, a nie ubywało – woła prorok w imieniu
Boga.
Chrześcijanie powinni być spokojnymi budowniczymi swojej przyszłości
i przyszłych pokoleń, a równocześnie wytrwałymi bojownikami o wolność
i prawdę. Nie mogą ulegać ciemności, lecz powinni żyć w światłości. Nie mogą
złem za zło odpłacać, ale dobrym zło zwyciężać. Taka postawa wymaga zdecydowanej wiary.

Pan Bóg polecił też prorokowi napisać do uprowadzonych do niewoli: „Starajcie
się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie, i módlcie się za
nie do Pana, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność!” Gdybyśmy mieli
to polecenie wyrazić bardziej współcześnie, to należałoby powiedzieć: Wypełniajcie swoje obywatelskie obowiązki. Nasza troska nie może ograniczać się jedynie
do naszego mieszkania, domu i kawałka ziemi przez nas ogrodzonego. Myśleć też
musimy o gminie i mieście, w której mieszkamy, o zakładzie pracy, w którym
pracujemy, o naszej ziemskiej ojczyźnie. Od pomyślności naszej małej ojczyzny,
w której jest nasz dom, od pomyślności państwa, w którym dane jest nam żyć
i pracować, zależy nasza pomyślność. Niechętnie płacimy podatki. Często wielu
ich w ogóle nie płaci. Wielu ludzi pracuje, ale nie ujawnia swojego miejsca pracy.
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Mamy wymagania wobec władz gminnych i wobec państwa, ale niewiele czynimy dla rozwoju lokalnej społeczności. Czy kiedykolwiek pomyśleliśmy o tym, że
od naszej aktywności i uczciwości, zależy wygląd naszej gminy i miasta, jakie
w ośrodku zdrowia mamy gabinety lekarskie, jakie jest przedszkole i jaka jest
szkoła dla naszych dzieci.
Słowa proroka: „Starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem
was na wygnanie, i módlcie się za nie do Pana, bo od jego pomyślności zależy
wasza pomyślność!” są wolą Boga. To też jest wezwanie do modlitwy za gminę, miasto, państwo i władzę. Łatwo narzekać, a może nawet przeklinać, trudniej złożyć ręce do modlitwy za tych, których wybraliśmy, aby troszczyli się
o naszą ziemską przyszłość.

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? Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane”
(Mt 6,25.33). Jeśli przypominamy sobie te słowa naszego Zbawiciela, to nie chodzi
o to, aby postawić sobie przed oczy radykalizm żądań naszego Pana, ale aby przypomnieć, że ważniejsza od troski o życie doczesne, jest troska o Królestwo Boże
i jego sprawiedliwość. Jeśli prorok Jeremiasz w imieniu Boga pisze do uprowadzonych do Babilonu: „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, objawię się wam, odmienię wasz los”, to
chce swoich rodaków zachęcić do szukania Boga i do modlitwy nawet na obcej
ziemi. „Ja wiem, jakie myśli mam o was, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją” – pisze także prorok. Ale jeśli tak pisze prorok z Anatot w imieniu Boga, to oznacza to, że Bóg nie zapomniał o swoim ludzie, o swoich obietnicach i przyrzeczonej wierności. Bóg znalazł swoich
wybranych w Babilonii. Izraelici powinni o tym pamiętać i odpowiedzieć Bogu
otwartością swoich serc i modlitewnym wołaniem.
Musimy dbać o dobro naszej ziemskiej ojczyzny, ale najważniejszym dobrem jest Bóg w Jezusie Chrystusie, Ten dla nas i pośród nas. Amen.
***
„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrym zwyciężaj”. (Rz 12,21)
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Wina i przebaczenie
„Wtedy podszedł do niego Piotr i zapytał: Panie, ile razy mam odpuścić memu
bratu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy do siedmiu razy? Mówi mu Jezus:
Nie mówię ci: Do siedmiu razy, lecz do siedemdziesięciu siedmiu razy. Dlatego
Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał się rozliczyć ze
swymi sługami. A gdy zaczął się z nimi rozliczać, przyprowadzono do niego
jednego sługę, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. A ponieważ nie
mógł oddać tak wielkiego długu, pan rozkazał go sprzedać wraz z żoną i dziećmi, i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa upadł przed
nim, pokłonił mu się i powiedział: Panie! Bądź wielkoduszny, a oddam ci
wszystko. Wtedy pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Ale gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swych współsług, który był
mu winien sto denarów. Chwycił go i dusił, mówiąc: Oddaj, coś winien. Wtedy
jego współsługa padł na kolana i prosił go, mówiąc: Bądź wielkoduszny, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia,
dopóki nie odda długu. A jego współsłudzy widząc to, co się wydarzyło, zasmucili się bardzo. I poszli, i opowiedzieli wszystko swojemu panu. Wtedy
przywołał go jego pan i powiedział do niego: Sługo zły! Cały dług ci darowałem, bo mnie o to prosiłeś. Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad swoim
współsługą, jak ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się jego pan, i wydał go
oprawcom, aby mu oddał cały dług. Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli
każdy nie odpuści ze swego serca swojemu bratu”. (Mt 18,21-35)

Słowo

Boże mówi, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Jeśli wiara
w świętego i sprawiedliwego Boga jest prawdziwa i szczera, wtedy wzmaga ona
nieustannie w sercu poczucie winy wobec Boga. Z taką wiarą związane jest również dążenie do pojednania z Bogiem, który jako Ojciec miłosierdzia odpuszcza
nam nasze grzechy. Dlatego nasz reformator, ks. dr Marcin Luter, w znanej pieśni
pokutnej śpiewał: „Choć ogrom wielki naszych win, możniejsza łaska Boska”.
Wina i przebaczenie – to temat dzisiejszej niedzieli, która – zbliżając nas ku
końcowi roku kościelnego – nakazuje nam również myśleć o ostatecznym rozrachunku Boga z nami.

Wina i przebaczenie, odwieczny temat ludzkiej refleksji nad życiem i sytuacją
człowieka wobec Boga, zawsze jest też przedmiotem rozmyślań nad napięciem,
jakie wytwarza grzech w stosunkach międzyludzkich. I pytanie apostoła Piotra:
„Panie, ile razy mam odpuścić memu bratu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy
do siedmiu razy?”, jest poszukiwaniem autorytatywnego rozwiązania w powtarzającej się sytuacji konfliktowej między ludźmi. W czasach Pana Jezusa uczeni
w Piśmie uczyli, że Bóg przebacza jedynie dwa razy ten sam grzech, człowiek zaś
powinien przebaczyć bliźniemu swojemu jego winy trzy, najwyżej cztery razy.
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Jednakże uczniowie słyszeli z ust swojego Nauczyciela, że ich sprawiedliwość
powinna być obfitsza, aniżeli sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszy.
Piotr dlatego pytał, czy należy siedem razy przebaczyć bliźniemu. Siedem to więcej niż cztery razy.
Pan Jezus powiedział także: „Bądźcie doskonali, jak Ojciec wasz niebieski
jest doskonały”. Czy należy więc jedynie siedem razy przebaczyć winy bliźniemu? Czy przebaczając siedem razy, w czymkolwiek przypominamy doskonałego Boga, który jest bogaty w miłosierdzie i gotowy przebaczać nasze winy
nieskończenie wiele razy? Chrystus Pan miał na uwadze potrzebę nieustannego dążenia do doskonałości, dlatego na pytanie Piotra odpowiedział: „Nie
mówię ci: Do siedmiu razy, lecz do siedemdziesięciu siedmiu razy”, a więc
znacznie więcej niż uczyli uczeni w Piśmie.
Niełatwo spełnić wymagania, które stawia nam Chrystus. Wymagania stawiane przez Chrystusa są radykalne, bowiem radykalnej przemiany wymaga
życie człowieka, aby świat stał się lepszy, aby w nim zapanowały pokój i sprawiedliwość. Aż do fundamentu musi być zburzone nasze myślenie, sposób
reakcji na spotykające nas zniewagi, upokorzenia, policzki i krzyże. Zasada
„oko za oko, ząb za ząb”, powinna całkowicie być wykreślona z życia społecznego, a na jej miejscu musi funkcjonować Pawłowe wezwanie: „zło dobrem
zwyciężajcie”. Uczniowie Jezusa nie mogą jedynie siedem razy przebaczyć
winy swojemu bliźniemu, lecz siedemdziesiąt siedem razy, a więc nieskończenie wiele razy, zawsze.
Rany zadane duszy przez bliźniego krwawią, ale nigdy się one nie zabliźnią, jeśli nie dojdzie do przebaczenia i pojednania. Wyciągnięta dłoń, przebaczenie i pojednanie, przerywają łańcuch grzechu i zła, który może całkowicie
omotać i udusić serce, jeśli tylko raz lub siedem razy jesteśmy gotowi przebaczyć sobie wzajemnie winy. A przecież zdarza się, że nawet ani jeden raz nie
potrafimy wyciągnąć dłoni i powiedzieć: „przebaczam, idź w pokoju” Jakże
często słyszy się słowa: „nigdy tej zniewagi nie zapomnę, nigdy nie przebaczę”. I rzeczywiście ludzie bardzo długo pamiętają doznane zniewagi, upokorzenia, krzywdy, bardzo szybko zaś zapominają o doznanych dobrodziejstwach. Prawdą jest, że grzechy naszych bliźnich wobec nas wykuwamy
w granitowej skale, doznane zaś dobrodziejstwa piszemy palcem na piasku.
Nie siedem razy, ale siedemdziesiąt siedem razy, a więc zawsze powinniśmy przebaczać bliźnim ich przewinienia wobec nas, gdyż miłosierny Bóg
w swojej dobroci i miłości dla zasługi Syna swojego, Jezusa Chrystusa, przebacza nam nieskończenie wiele razy grzechy nasze, chociaż grzesząc, drwimy
z dobroci i miłości Bożej.

To Boże „zawsze” wymaga jednak wyjaśnienia. Chociaż Bóg uznaje nas za sprawiedliwych z łaski bez uczynków prawa, to jednak stawia nam również pewne
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wymagania. Bożemu „zawsze” odpowiadać musi nasze „zawsze”. Wynika to
wyraźnie z przypowieści Pana Jezusa o miłosiernym królu i złym słudze, o królu,
który darował słudze swojemu wielki, niemożliwy do spłacenia dług i o słudze,
który swojemu współsłudze nie darował nawet stu denarów. Wielki dług sługi
wobec króla ma nam uzmysłowić, jak bardzo wielka jest nasza wina wobec Boga.
Niczym nie możemy zadośćuczynić Bogu. Zasługujemy jedynie na gniew Boży
i potępienie. Jednak nasz list dłużny został wymazany przez Chrystusa – pisze
apostoł Paweł – i przybity został do krzyża (Kol 2,12-14).
Jesteśmy dłużnikami przed Bogiem, których długi nieustannie zostają spłacane przez Chrystusa, bowiem niewyczerpane są zasługi Chrystusa, które
wymazują nasze winy.
Boża łaska objawiona w Chrystusie Jezusie, naszym Panu, a najpełniej nam
okazana w krzyżu Golgoty, uwalnia nas od winy i kary. Z łaski darowane jest
nam odpuszczenie grzechów, żywot wieczny i zbawienie, bo gdzie jest odpuszczenie grzechów, tam jest zbawienie. I tak długo jesteśmy w zasięgu działania łaski Bożej, jak długo na miłosierdzie Boże odpowiadamy okazywaniem
miłosierdzia naszym bliźnim. A więc Boże miłosierdzie i odpuszczenie grzechów uwarunkowane jest naszą gotowością przebaczania win braciom i siostrom naszym. Bóg tak długo nie karze nas za grzechy nasze, jak długo trwamy we wzajemnym pojednaniu. Abyśmy o tej ważnej prawdzie nieustannie
pamiętali, Pan Jezus nakazał nam się modlić: „Odpuść nam nasze winy, jak
i my odpuszczamy naszym winowajcom”.
W katechizmie znajduje się następujący wykład tych słów Modlitwy Pańskiej: „Prosimy w tej modlitwie, aby nam Ojciec niebieski nie pamiętał grzechów naszych i dla nich nie odmawiał nam tego, o co Go prosimy, bośmy tego
niegodni, o co prosimy, ani na to nie zasłużyliśmy; lecz aby nam wszystko
z łaski dać raczył, gdyż codziennie wiele grzeszymy i tylko na karę zasługujemy. Przeto i my nawzajem serdecznie przebaczać i chętnie dobrze czynić
będziemy tym, którzy przeciw nam zawinili”. Przez to katechizmowe objaśnienie piątej prośby Modlitwy Pańskiej nasz reformator pragnie nas zachęcić
i nakłonić, abyśmy gotowi byli zawsze przebaczać bliźnim naszym. Zachęta
taka jest przede wszystkim zawarta w przypowieści Pana Jezusa o miłosiernym królu i złym słudze. Ale Jezusowa przypowieść zawiera także ostrzeżenie
do nas skierowane i groźbę. Jeśli zapomnimy o miłosierdziu Bożym, o przebaczającej łasce Bożej, pamiętać zaś będziemy winy bliźnich naszych wobec
nas, wtedy miłosierny Bóg odwróci od nas swoje miłosierne oblicze. Jezus,
wskazując w przypowieści swojej na gniew króla wobec złego sługi, mówi:
„Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści ze swego serca
swojemu bratu”.
„Niechże, o Zbawco, błogi Duch miłości,
Do wszystkich ofiar nas zdolnymi czyni;
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I niech do szczerej budzi nas litości,
Do odpuszczenia, gdy nam kto zawini” (ŚE 783,3).
Amen.
***
„Ty odpuszczasz, aby się ciebie bano”. (Ps 130,4)
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Oddawajcie każdemu to, co mu się należy
„Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy,
jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu; a ci, którzy się
przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe.
Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę; jest
ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się,
bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie
temu, co czyni źle. Przeto trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed
gniewem, lecz także ze względu na sumienie. Dlatego też i podatki płacicie,
gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli. Oddawajcie każdemu
to, co mu się należy; komu podatek, podatek; komu cło, cło; komu bojaźń, bojaźń; komu cześć, cześć”. (Rz 13,1-7)

Ewangelia o faryzeuszach i herodianach, którzy naradzali się jak usidlić Jezusa,
pokazuje nie tylko przebiegłość wrogów Chrystusa (Mt 22,15nn). Pozwala także
myśleć o nienawiści świata i naśmiewców krzyża do wyznawców Chrystusa. Faryzeusze i herodianie sprzymierzyli się przeciwko – ich zdaniem – wspólnemu
wrogowi, Jezusowi. Zdawało się im, że mogą postawić Jezusowi pytanie, które
ukaże słabość Nauczyciela z Galilei, Jego wrogość do Rzymu lub Jego przynależność do wrogów Cesarstwa Rzymskiego. „Czy należy płacić podatek cesarzowi,
czy nie?” (Mt 22,17). Odpowiedź Jezusa na to pytanie, była nie tylko po mistrzowsku skonstruowana. Wskazywała ona drogę Jego uczniom – należy oddawać to,
co się komu należy. „Oddawajcie więc, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co Bożego,
Bogu”. Echo tych słów rozlega się w słowach apostoła Pawła, które Kościół przeznaczył do rozważania w 23. niedzielę po Świętej Trójcy: „Oddawajcie każdemu
to, co mu się należy”

Istnieje dość duże podobieństwo między słowami apostoła Pawła a słowami autora 1. listu św. Piotra: „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).
Czy stosunek wierzących do władzy świeckiej jest aż tak ważny, że zwrócił
nań uwagę Jezus pod wpływem pytania faryzeuszy i stronnictwa herodianów,
a także apostoł Paweł i św. Piotr? Na pewno nie jest tak ważny, jak stosunek
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wierzących do Boga. Ale pierwsi chrześcijanie żyli w świecie zdominowanym
przez cesarski Rzym, który twardą ręką trzymał podbite przez siebie narody
oraz żyli w świecie pogańskim, w którym kult bogów przeplatał się z kultem
świeckiej władzy. Wyznawcy Jezusa Chrystusa żyli w świecie i było czymś
oczywistym, aby stosunek wierzących do władzy świeckiej był poprawny i oparty
na solidnym fundamencie.
Każdy ma jakąś ojczyznę na ziemi, rządzoną przez lepszą lub gorszą władzę, która w dobie demokracji jest emanacją narodu. Często jest ona taka, jaki
jest ogół jej wyborców. Odzwierciedla wzloty, ale też upadek moralny narodu.
Chrześcijanie jednak powinni pamiętać, że „nasza zaś ojczyzna jest w niebie,
skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą,
którą też wszystko poddać sobie może” (Flp 3,20), a ta, ziemska, jest tylko naszym doczesnym mieszkaniem, w którym przebywamy tak długo, jak długo
trwać będzie nasze życie.
Napomnienie apostoła Pawła, dotyczące zachowania wierzących wobec
zwierzchniej władzy, rozpoczyna się od słów: „Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim”. Św. Paweł pisząc o stosunku wierzących do
władzy, miał na myśli władzę w Cesarstwie Rzymskim. To napomnienie należy widzieć w świetle ówczesnych poglądów na państwo i władzę. Poganie
uważali ład i harmonię życia społecznego za wolę bogów, filozofowie zaś za
odbicie harmonii w kosmosie. Apostoł św. Paweł poddanie się władzom
zwierzchnim uzasadnia teologicznie: „bo nie ma władzy, jak tylko od Boga,
a te, które są, przez Boga są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy,
przeciwstawia się Bożemu postanowieniu”. A więc według Wielkiego Apostoła Narodów, władza pochodzi od Świętego Boga. Jest ustanowiona, aby w życiu społecznym panował ład, porządek i zgoda. Więcej – i to nas zaskakuje –
św. Paweł uważał ją za służbę Bożą, a „ci, którzy się przeciwstawiają [władzy],
sami na siebie potępienie ściągają. Rządzący bowiem nie są postrachem dla
tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się
nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę”.
Zdaje się, że na temat władzy nieco inne zdanie miał św. Piotr, pisze bowiem: „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”. Dla autora 1. listu św. Piotra istniejący porządek społeczny,
jest porządkiem naturalnym, przeto ludzie dla własnego dobra i szczęścia powinni zaakceptować istnienie władzy. Spełnia ona bowiem ważną społeczną
funkcję.
Jednak zarówno apostoł Paweł, jak i apostoł Piotr, nauczają, że należy podporządkować się władzy zwierzchniej. Zarówno u św. Pawła, jak i św. Piotra,

270

23. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY

podporządkowanie się władzy jest wolą Bożą. U apostoła Piotra spotykamy
jeszcze jedną motywację, a mianowicie, aby zamknąć „usta niewiedzy ludzi
głupich”.
Są narody, którym wpojono okazywanie posłuszeństwa władzy. Są ludzkie
społeczności, którym nawet przez myśl nie przejdzie, że można krytykować
władzę. Społeczeństwo, w którym my żyjemy jakby ma „zakodowane w genach” nieustanne narzekanie na władzę, krytykę rządzących i to niezależnie
jakiej jest opcji politycznej. Krytykowano władzę komunistów, krytykuje się
zarówno prawicę, jak i lewicę. Nie chodzi o to, że nie wolno krytykować władzy. Raczej chodzi o to, że za tą krytyką idą różne działania, a mianowicie organizowanie manifestacji z niewybrednymi hasłami, których nie godzi się głosić wierzącemu społeczeństwu. Czasem przeradzają się w burdy i bójki. Apostołowi Pawłowi, napominając do posłuszeństwa władzy, chodzi o zachowanie ładu i porządku, o służbę całemu społeczeństwu. I tu przypominają się
słowa proroka Jeremiasza, które słyszeliśmy dwa tygodnie temu: „A starajcie
się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie, i módlcie się
za nie do Pana, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność!” (Jr 27,9).
We współczesnych społeczeństwach demokratycznych, władza jest emanacją woli obywateli. I władza jest różna. Często nie spełnia oczekiwań wyborców, irytuje nas i zniechęca do jakiejkolwiek współpracy z nią, czasem wręcz
wywołuje bunt, tak że dochodzi do różnych form wypowiedzenia posłuszeństwa. Ale czemu to służy? Są legalne drogi do zmiany władzy. Tylko takie
w aspekcie etycznym można zaakceptować. Chrześcijanin powinien zaakceptować wolę władzy, która wyraża się w aktach prawnych. Porządek, chociaż
czasem zdecydowanie – według niektórych – „chory”, lepszy jest od anarchii.
Porządek buduje, niezgoda rujnuje.
Autor 1. listu św. Piotra nakazuje, aby chrześcijanie okazywali władzy posłuszeństwo. Charakterystyczne jest to, że św. Piotr uważa, że władza jest
z ustanowienia ludzkiego i ma całkowicie społeczny i świecki charakter, to
jednak posłuszeństwo władzy uzasadnia religijnie: „ze względu na Pana”.
Ale czy nigdy nie wolno przeciwstawiać się władzy? Czy w każdej sytuacji
należy być uległym? Władza może przecież zakazywać wiary. Władza może
nakłaniać do haniebnych, nieetycznych czynów. Sama może czynić źle, krzywdzić ludzi, prowadzić do rozkładu społecznego. A więc należy postawić pytanie o granice posłuszeństwa. Św. Piotr ani też apostoł Paweł nie stawia takiego pytania, ani też nie znajdziemy u nich bezpośrednich wskazań, które by
pozwoliły na sformułowanie odpowiedzi na powyższe pytanie. Chrześcijanie
prawdopodobnie wiedzieli, że taka granica posłuszeństwa istnieje i dlatego ani
stawianie pytania o granicę posłuszeństwa władzy, ani odpowiedź na nie, jest
zbędna. Czytelnicy listu zapewne znali historię z początków chrześcijaństwa
opisaną w Dziejach apostolskich. Chodzi o przesłuchanie apostołów, Piotra i Ja-
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na przed sanhedrynem. Podczas przesłuchania zakazano uczniom Pana głosić
ewangelię o Chrystusie. Apostoł Piotr na zalecenie sanhedrynu odpowiedział:
„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5,29).
Niewątpliwie istnieje granica posłuszeństwa. Ale dopóki władza nie dokonuje mordu na społeczeństwie, nie prowadzi do unicestwienia narodu, dopóki nie zakazuje wiary przez narzucanie ateistycznej ideologii ani też przez
naciski na ludzi, należy okazywać szacunek i posłuszeństwo władzy. Taka
postawa buduje. Apostoł Paweł napisał do Koryntian: „Wszystko mi wolno,
ale nie wszystko jest pożyteczne” (1 Kor 6,12). Nieposłuszeństwo władzy prowadzi często do anarchii.

Wyznawcy

Jezusa Chrystusa powinni czynić dobrze, być podporządkowani
władzy, a więc wykonywać prawo świeckie, nie tylko ze względu na lęk przed
władzą ani też dla otrzymania pochwały, lecz ze względu na wolę Bożą. To wola
Boga stanowi główny i ostateczny motyw dobrego postępowania chrześcijan w
społeczeństwie, w którym władzę sprawuje król, premier, prezydent, wojewoda,
burmistrz, wójt itp. Dobrze czynić jest wolą Bożą. Amen.
***
„Król królów, Pan panów, Jedyny, który ma nieśmiertelność, jemu niech
będzie cześć i moc wieczna”. (1Tm 6,15.16)
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Obudź się, obudź się, oblecz się w siłę
„Obudź się, obudź się, oblecz się w siłę ramię Pana! Obudź się jak za dni dawnych, jak w czasach odległych! Czy to nie tyś rozłupało potwora, przeszyło
smoka morskiego? Czy nie tyś osuszyło morze, wody wielkiej toni, uczyniło
drogę poprzez głębiny morskie, aby przeszli odkupieni? I wrócą odkupieni
przez Pana, i przybędą na Syjon z okrzykiem radości, a wieczna radość będzie
nad ich głowami, dostąpią radości i wesela, zniknie zmartwienie i wzdychanie.
Ja, Ja jestem tym, który was pociesza. Kim jesteś ty, że się boisz człowieka śmiertelnego, syna człowieczego, który ginie jak trawa? A zapomniałeś Pana, swojego
Stworzyciela, który rozciągnął niebiosa i założył ziemię? Ustawicznie, dzień po
dniu, drżysz przed zawziętością gnębiciela, ilekroć zamierza niszczyć. A gdzie
się podziała zawziętość gnębiciela? Spętani będą szybko rozpętani i nie umrą
w dole, i nie braknie im chleba. Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, Ja wzburzam morze tak, że szumią jego fale: Pan Zastępów, to jest jego imię. I włożyłem moje
słowa w twoje usta i ukryłem cię w cieniu mojej ręki, aby rozciągnąć niebiosa
i założyć ziemię, i powiedzieć do Syjonu: Ty jesteś moim ludem!” (Iz 51,9-16)

Duch Boży przenosi nas w naszych myślach do Babilonii, gdzie potomkowie
Izraelitów, deportowanych z ojczystej ziemi za czasów Nebukadnezara, króla babilońskiego, jęczeli w niewoli. Nie wszyscy cierpieli. Wielu potrafiło sobie urządzić życie, wielu wzbogaciło się, ale zarówno ci pierwsi, jak drudzy nie mogli
zapomnieć ziemi, którą Bóg przyobiecał Abrahamowi i jego potomkom. Tęsknota
za Jerozolimą, za winnicami i pszenicznymi polami na palestyńskich wzgórzach,
za radosnymi pieśniami żniwiarzy, za psalmami śpiewanymi w świątyni, ciągle
żyła w sercach wygnańców.
Mijały lata i nie było widać końca niewoli. Wielu mówiło, jak nie ma powrotu z grobu, tak nie będzie też powrotu z ziemi niewoli. Ale czy Bóg mógł zapomnieć o obietnicach danych Abrahamowi? Czy na wieki odwróciło się oblicze Wszechmogącego od Izraela? Być może, że wielu wygnańców utraciło nadzieję na powrót do ziemi ojców. Ale Boża wierność jest większa niż ludzkie
zwątpienie. Ale jak długo lud może czekać na wybawienie, czy aż do czasu
wypalenia się resztek nadziei? Prorok widział, że już przygasa płomyk nadziei
i dlatego postanowił zaapelować do Pana Boga: „Obudź się, obudź się, oblecz
się w siłę”.
Może

powyższe słowa, to słowa zuchwałe, wszak w nich prorok sugeruje, że
zdrzemnęło się Bogu, że Bóg zapadł w sen i że należy go obudzić.
Apel proroka do Boga jest natarczywy. Prorok szarpie Boga, zmusza Go do
działania. Przypomina Bogu Jego siłę, dawne dzieje, zbawcze wydarzenia:
„Obudź się, obudź się, oblecz się w siłę, ramię Pana! Obudź się jak za dni
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dawnych, jak w czasach odległych! Czy to nie tyś rozłupało potwora, przeszyło smoka morskiego? Czy nie tyś osuszyło morze, wody wielkiej toni, uczyniło
drogę poprzez głębiny morskie, aby przeszli odkupieni?” Bóg powinien jeszcze raz okazać swoją moc, podnieść swoje ramię i rozpocząć działać.
Rozumiemy proroka Pańskiego. Przecież nieraz ogarnia nas zwątpienie
w Bożą miłość i gotowość przyjścia nam z pomocą. Zaczynamy wątpić i tracić
nadzieję na Boży ratunek, kiedy wołamy do Pana Boga i prosimy Go o pomoc,
a pomoc i ratunek nie przychodzi. Dzieje się tak w chorobie, kiedy osaczają nas
źli ludzie, kiedy wypalają się nasze siły w walce z przeciwnościami losu. Brak
odpowiedzi Boga na nasze wołanie, może bardzo szybko zrodzić w naszym
grzesznym sercu w zwątpienie, a nawet porzucenie wiary w Boga. Ale czy
zastanawiamy się wtedy, dlaczego Bóg milczy, dlaczego nie podnosi swojego
ramienia, dlaczego nie dostrzegamy jakiejkolwiek zmiany w naszym życiu.
Zastanówmy się, czy mamy odwagę postawić samemu sobie zarzut, że nie
dość żarliwie się modlimy i nie dość mocna jest nasza wiara. A czasem, po
prostu należy przyczyny szukać w samym sobie. Przypomnijmy sobie słowa
św. Jakuba: „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” (Jk 1,5-8).

Prorok

wołał do Boga, wołał natarczywie, aby się przebudził i przyszedł
z pomocą. I otrzymał odpowiedź: „I wrócą odkupieni przez Pana, i przybędą na
Syjon z okrzykiem radości, a wieczna radość będzie nad ich głowami, dostąpią
radości i wesela, zniknie zmartwienie i wzdychanie. Ja, Ja jestem tym, który was
pociesza”.
„I wrócą odkupieni przez Pana”. I wrócili. A na innym miejscu prorok
w imieniu Boga wołał: „Głos się odzywa: Przygotujcie na pustyni drogę Pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego! Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone; co nierówne, niech będzie
wyrównane, a strome zbocza niech się staną doliną! I objawi się chwała Pańska, i ujrzy to wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Pana to powiedziały” (Iz 40,35). Ale zanim oswobodzeni z babilońskiej niewoli Izraelici pójdą drogą Pańską
do ziemi ojców, muszą się zastanowić nad sobą i swoją sytuacją. Po słowach:
„I wrócą odkupieni przez Pana”, Bóg nakazał prorokowi wątpiącemu ludowi
postawić pytania: „Kim jesteś ty, że się boisz człowieka śmiertelnego, syna
człowieczego, który ginie jak trawa? [aluzja do króla babilońskiego]. A zapomniałeś Pana, swojego Stworzyciela, który rozciągnął niebiosa i założył ziemię? Ustawicznie, dzień po dniu, drżysz przed zawziętością gnębiciela, ilekroć
zamierza niszczyć”. A więc Bóg chce przez usta proroka powiedzieć ludowi,
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że nie powinien oskarżać Boga o opieszałość i ospałość, ale że powinien spojrzeć na siebie, czy to właśnie nie on sam uśpił swoją wiarę i zapomniał słowa
syjońskiej pieśni: „Oto nie drzemie ani nie zasypia stróż Izraela” (Ps 121,4).
Nie można prowadzić sporu z Bogiem, a jeśli już go rozpoczniemy, to trzeba najpierw dobrze przeszukać zakamarki swojego serca, dostrzec swoje braki
i umieć przyznać się do swojej niewiary. Bóg nie śpi ani drzemie. To my na
naszej drodze życia przysypiamy, stajemy się mało czujni i bezkrytyczni w
stosunku do siebie. Droga Boża do nas jest otwarta, ale to my ustawicznie staramy się ją zasypywać i stawiać tamy naszych grzechów, niedowierzania, małostkowości i braku ufności.

Prorok w imieniu ludu przypominał Bogu dawne dzieje, Jego pomoc i zbawcze
czyny. Nie trzeba było ich Bogu przypominać. To raczej lud powinien je sobie
przypomnieć i wyciągnąć wnioski z historii. Bóg jest stały w swojej miłości i łaskawości. Jego Imię brzmi JAHWE, to znaczy „JA JESTEM”. On jest przy swoim ludzie i ze swoimi wybranymi. Każe więc prorokowi przypomnieć ludowi słowa
synajskiego przymierza: „Ja, Pan, jestem twoim Bogiem… Ty jesteś moim ludem!”
Nieodwracalne są Boże obietnice. O tym nakazuje nam zawsze pamiętać
apostoł Paweł, kiedy pisał w 2. liście do Koryntian: „Obietnice Boże, ile ich było,
w nim znalazły swoje «Tak»; dlatego też przez niego mówimy «Amen» ku
chwale Bożej” (2 Kor 1,20) . I czy się nam wydaje, że Bóg o nas zapomniał, czy
nie, to przecież On stale jest z nami i przy nas. A dane nam zapewnienie Jego
obecności pośród wszystkich burz w naszym życiu, nie dopuszcza przecież
możliwości upadku wiary i naszej nadziei na zwycięstwo dobra nad złem, jest
pocieszeniem i prowadzi do pewności, że ratunek jest bliski.
Znakiem obecności Bożej i Bożą obecnością wśród nas jest nasz Pan, Jezus
Chrystus. Prorok zapowiadając Jego przyjście wołał: „Dlatego sam Pan da
wam znak: Oto panna pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Immanuel” (Iz 7,14), a imię to znaczy: Bóg z nami.
Niewątpliwie musi być pouczająca dla nas historia z życia uczniów Jezusa,
zapisana w Ewangelii św. Marka: „I zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź już się wypełniała. A on był w tylnej części łodzi
i spał na wezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego: Nauczycielu, nic cię to
nie obchodzi, że giniemy? I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza:
Umilknij! Ucisz się! I ustał wicher i nastała wielka cisza. I rzekł do nich: Czemu
jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to, jeszcze wiary nie macie? (Mk 4, 37-39).
Gdy nas ogarnie noc zwątpienia, wołajmy z wiarą i prośmy o wiarę, jak
uczynił to ojciec chorego syna, kiedy przyszedł do Jezusa prosić o pomoc:
„Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu” (Mk 9,24).
„Wierzyć mnie, Panie ucz, modlić się ucz!
Spiesznie uchodzi czas – modlić się ucz!

275

24. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY

Wejrzyj na słabość mą i małowierność mdłą –
Daj mi zwyciężyć ją – modlić się ucz!” (ŚE 623,3)
Amen.
***
„Pójdźcie i oglądajcie dzieła Boże: Przedziwnymi okazują się pośród synów
ludzkich”. (Ps 66,5).
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Czuwajmy!
„Bracia, nie potrzeba do was pisać o czasach i porach, sami bowiem wiecie dokładnie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą: Pokój
i bezpieczeństwo, wtedy niespodziewanie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na
kobietę brzemienną. I nie umkną. Ale wy, bracia, nie przebywacie w ciemności,
aby ten dzień was nie zaskoczył jak złodziej. Wy wszyscy jesteście synami światłości i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy
jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi”. (1 Tes 5,1-6)

Apostoł Paweł pisze: „Bracia, nie potrzeba do was pisać o czasach i porach, sami
bowiem wiecie dokładnie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy”. Nie trzeba było pisać do chrześcijan mieszkających w Tesalonice o powtórnym przyjściu
Chrystusa – tak uważał Apostoł – bowiem wszyscy dobrze wiedzieli o tym i w to
wierzyli, że koniec czasu jest już bliski. Jak wiemy, chrześcijanie z Tesalonik martwili się jedynie o los tych, którzy umarli przed przyjściem Pana. Jaka będzie ich
sytuacja w dniu przyjścia Chrystusa? I o to pytali Wielkiego Apostoła. Być jednak
może, że wyznawcy Pana Jezusa z Tesalonik pytali także o datę przyjścia Pana,
skoro Apostoł pisze, że nie zachodzi potrzeba, aby pisać o porach i czasie, w którym przyjdzie Chrystus. Zarówno w czasach apostolskich, jak i później, próbowano ustalić datę przyjścia Pańskiego. Zapominano o słowach Jezusa, że tylko Bóg
wie, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie powtórnie.
Ale chociaż apostoł Paweł pisał: „Bracia, nie potrzeba do was pisać o czasach i porach”, to nie znaczy to, że dzisiaj jest tak samo, że zbędne jest przypominanie, że dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Z Nowego Testamentu dowiadujemy się, że początkowo z niecierpliwością oczekiwano na
przyjście Pana, ale kiedy Pan zwlekał z przyjściem, zniecierpliwienie przerodziło się w zniechęcenie. Pan zwleka, Pan nie przychodzi… A może Pan
w ogóle nie przyjdzie? Słowa znajdujące się w 2. liście Piotra pokazują nam,
jakie myśli nurtowały chrześcijan drugiego pokolenia w związku z przedłużającym się oczekiwaniem na Dzień Pana: „Umiłowani, niech jedno nie ujdzie
waszej uwadze, że u Pana jeden dzień jest jak tysiące lat, a tysiące lat jak jeden
dzień. Pan nie odwleka wypełnienia obietnicy, chociaż niektórzy są przekonani, że odwleka, raczej okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby
ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy się upamiętali. A dzień Pana nadejdzie jak złodziej” (2 P 3,8-10a). A więc, jeśli jeszcze nie nadszedł dzień przyjścia Pana, to nie dlatego, że Bóg nie chce wypełnić obietnicy danej apostołom
i całemu Kościołowi, ale że darowany jest nam ciągle jeszcze czas łaski i czas
upamiętania.
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Porównanie przyjścia Pana do przyjścia złodzieja, znajdujemy zarówno w ewangeliach, jak i u apostoła Pawła i innych apostołów. Nikt nie wie, kiedy przyjdzie
złodziej i włamie się do naszego domu, czy mieszkania, i nas okradnie. Złodziej
nie anonsuje swojego przyjścia. Ale jesteśmy świadomi tego, że może kiedyś ktoś
włamie się do naszego domu i zabierze nam wszystko, co przedstawia jakąś wartość. Dlatego zakładamy solidne zamki w drzwiach, instalujemy alarmy i nie pozostawiamy otwartych drzwi.
Może wydawać się dziwne to, że prawda o powtórnym przyjściu Chrystusa, będąca jednym z filarów chrześcijańskiej wiary, przyrównana została do
niespodziewanej wizyty złodzieja w naszym domu. To, co pozytywne zostało
przyrównane do czegoś, co uważamy za coś negatywnego, co nie powinno
mieć miejsca. Może właśnie dzięki takiemu porównaniu Pan Jezus, a później
Jego apostołowie, chcieli wzmóc naszą czujność. Nie możemy Tylko wierzyć,
że Pan przyjdzie, nie wystarczy oczekiwać na dzień Pana, ale należy być czujnym. Dlatego apostoł Paweł pisze: „Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy
i bądźmy trzeźwi”.
Apostoł Paweł posłużył się jeszcze innym porównaniem: „Gdy mówić będą:
Pokój i bezpieczeństwo, wtedy niespodziewanie przyjdzie na nich zagłada, jak
bóle na kobietę brzemienną. I nie umkną”.
Nie ulega wątpliwości, że Wielki Apostoł sięgnął tutaj do starotestamentowego porównania sądu Bożego nad niewiernym Izraelem do bólu rodzącej
kobiety. Kiedy kłamliwi prorocy mówili: pokój i bezpieczeństwo, prorok Izajasz zwiastował nadejście sądu Bożego. Kiedy ludzie mówili: umkniemy na
rumakach, prorok zwiastował zagładę (zob. Iz 30). Jak nieuchronnie nadejdą
bóle przedporodowe u brzemiennej kobiety, tak z całą pewnością nadejdzie
dzień Pana, a będzie to dzień sądu i odpłaty.
Minęło 2 tysiące lat, a Pan nie przyszedł i dotąd nic szczególnego się nie
wydarzyło. Czy warto więc przejmować się prawdą, że Chrystus przyjdzie po raz drugi? Czy prawdę o przyjściu Pańskim nie należy włożyć
między baśnie? Większość ludzi dziś uważa, że nie należy przejmować się
apostolskim zapewnieniem, że Pan przyjdzie jak złodziej w nocy. I dlatego na wstępie kazania zostało powiedziane, że chociaż apostoł Paweł pisał: „Bracia, nie potrzeba do was pisać o czasach i porach”, to nie znaczy
to, że dzisiaj jest tak samo, że zbędne jest przypominanie, że dzień Pański
przyjdzie jak złodziej w nocy. Należy nieustannie przypominać, że Pan
przyjdzie, a przyjście Jego jest bliskie. Zagłada tego świata jest możliwa
w każdej chwili. Nieodpowiedzialne działania człowieka, potrząsanie i straszenie bronią nuklearną, może być początkiem końca. Ale Pan jeszcze nie
przyszedł, a to znaczy, że jeszcze jest nam dany czas łaski i że powinniśmy się wsłuchać w wezwanie do upamiętania.
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Porównanie

przyjścia Pana do niespodziewanego przyjścia złodzieja w nocy,
wydaje się, posłużyło apostołowi Pawłowi do jeszcze jednego porównania, a mianowicie do porównania życia chrześcijan do życia w światłości: „Wy, bracia, nie
przebywacie w ciemności, aby ten dzień was nie zaskoczył jak złodziej. Wy wszyscy jesteście synami światłości i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi”. Chrześcijanie
nie żyją w ciemności, bo idą za swoim Panem, który jest światłością. Wierzący
w Chrystusa są synami i córkami światłości. Nie należymy do nocy, ale do dnia.
A to, co się dzieje w ciągu dnia jest jawne. Jawne są uczynki, które są owocami
działania Ducha Świętego w naszym życiu. Ale jawne są też uczynki ciała, jak:
„cudzołóstwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spór,
zazdrość, gniew, intryga, niezgoda, odszczepieństwo, zabójstwo, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne” (Ga 5,19-21). Dlatego apostoł Paweł pisał do chrześcijan
w Rzymie: „Wiecie, że nadeszła godzina, w której obudziliście się ze snu, teraz
bowiem bliżej nas jest zbawienie, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc minęła,
a dzień się rozpoczyna. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się
w zbroję światłości. Postępujmy dostojnie jak w ciągu dnia, unikając biesiad i pijaństwa, rozpusty i wyuzdania, kłótni i zazdrości. Przyobleczcie się w Pana Jezusa
Chrystusa i nie troszczcie się o ciało przez zaspokajanie pożądliwości” (Rz 13,1114).
We współczesnym świecie jest wiele złego. Ono wdziera się również
w nasze domy, rodziny i nasze serca. To, co się dzieje przewrotnie nazywa się
odnową i wmawia się ludziom, że należy iść za postępem. A prorok Pański
przestrzega, pisząc, że biada tym, którzy się bogacą cudzym kosztem, którzy
nieustannie ucztują i chodzą nietrzeźwi. Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość
w ciemność, zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz (zob. Iz 5, 8nn).
Niepokojące jest to, że wielu naszych współwyznawców daje się wciągać
w różne gry ciemności, grzechu i nieprawości. Zanika ewangelicka uczciwość,
otwartość dla bliźniego, prostota życia, ewangelicki, oparty na słowach Chrystusa kodeks postępowania. Pasjonuje nas jałowa dyskusja na przeróżne zastępcze tematy, zamiast działać i budować wśród nas z pomocą Ducha Świętego Królestwo Boże. Patrząc na życie wielu ewangelików, coraz trudniej odróżnić ewangelika od reszty ludzi. Wtapiamy się w tłum, a przecież jesteśmy synami i córkami dnia i światłości. Każdy wierzący, niezależnie od tego, do którego kościoła uczęszcza i gdzie słucha słowa Bożego, powinien w swoje życie
i w otoczenie każdego dnia wnosić światło ewangelii, swoim życiem wskazywać na Jezusa Chrystusa, który powiedział o sobie: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło
życia” (J 8,12). „Nie otrzymaliśmy ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga,
abyśmy wiedzieli, czym Bóg nas z łaski obdarował” (1 Kor 2,12).
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Fragment listu apostoła Pawła, który dzisiaj, w 3. niedzielą przed końcem
roku kościelnego rozważamy, kończy się słowami: „Nie śpijmy jak inni, lecz
czuwajmy i bądźmy trzeźwi”. I wspomnijmy jeszcze na inne zakończenie apostolskiego napomnienia: „Pamiętajcie o tym, co się podoba Panu. I nie miejcie
nic wspólnego z bezowocnymi czynami ciemności, a raczej je piętnujcie, bo
nawet wstyd mówić, co się w skrytości wśród nich dzieje. To wszystko dzięki
światłu wychodzi na jaw jako godne potępienia, wszystko bowiem, co zostaje
ujawnione jest światłem. Dlatego jest powiedziane: Śpiący niechaj się obudzi
i powstanie z martwych, a światłem będzie mu Chrystus. Z pilnością uważajcie na wasze postępowanie, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, ponieważ dni są złe” (Ef 5,10-16).
„Czas, abyśmy ze snu wstali,
Pana czynem uwielbiali!
Pan nam z nieba przypomina,
Że nadeszła już godzina.
Bliższe, bliższe już zbawienie!
Rozpędziło światło cienie,
Zaświeciła gwiazda złota;
Niech zaświeci w sercach cnota!” (ŚE 10,1.2).
Amen.
***
„Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia”. (2 Kor 6,2b)
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PRZEDOSTATNIA NIEDZIELA ROKU KOŚCIELNEGO
Gromadźcie sobie skarby w niebie
„Potem powiedział jeszcze do uczniów: Był pewien bogaty człowiek, który miał
zarządcę, a tego oskarżono przed nim, że trwoni jego majętność. I przywoławszy go, rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego szafarstwa,
albowiem już nie będziesz mógł nadal zarządzać. I rzekł zarządca do siebie samego: Cóż pocznę, skoro pan mój odbiera mi szafarstwo? Nie mam sił, aby kopać, a żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, aby mnie przyjęli do domów swoich, gdy zostanę usunięty z szafarstwa. I wezwał dłużników swego pana, każdego z osobna, i rzekł do pierwszego: Ile winny jesteś panu memu? A ten odrzekł: Sto baryłek oliwy. Rzekł mu więc: Weź zapis swój, siądź i szybko napisz
pięćdziesiąt. Potem rzekł do drugiego: A ty ile jesteś winny? A ten odrzekł: Sto
korców pszenicy. Rzekł mu: Weź zapis swój i napisz osiemdziesiąt. I pochwalił
pan nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił, bo synowie tego świata są
przebieglejsi w rodzaju swoim od synów światłości. I Ja wam powiadam: Zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby, gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków”. (Łk 16,1-9)

Nasze doczesne życie jest pielgrzymką w czasie i przestrzeni. Nieustannie idziemy ku przyszłości. Jako ludzie wiary – jak pisze autor Listu do Hebrajczyków – podążamy do odpocznienia, które Bóg nam przygotował. W tej pielgrzymce w wiarze towarzyszy nam nadzieja, której treścią jest wieczne życie u Boga. Patrzymy
przed siebie, a nasze spojrzenie w przyszłość jest szczególnie wyostrzone wraz
z końcem roku kościelnego, który przypomina nam, że zostaniemy wezwani do
zdania rachunku z naszego życia i gospodarowania dobrami, które otrzymujemy
z ręki Bożej. Ale dopóki wieczność jest przed nami, pamiętać powinniśmy o Bożym napomnieniu, które zawarte jest w słowach naszego Zbawiciela, Pana Jezusa
Chrystusa: „Gromadźcie sobie skarby w niebie”.

Dzisiejsza ewangelia jest przypowieścią Jezusa o nieuczciwym zarządcy. Zawarte
są w niej słowa, które są pochwałą, a także słowa, które są ostrą naganą. Zarówno
pierwsze, jak i drugie są bardzo ważne i muszą do nas przemówić, odpowiednio
nastroić nasze serca w kończącym się roku kościelnym, i zwrócić nasze myśli ku
Bogu, któremu powinniśmy być posłuszni.
Postępowanie zarządcy z przypowieści Pana Jezusa, ma nam uzmysłowić,
że wszyscy kiedyś staniemy przed sądem Bożym, i że wszyscy bez wyjątku
jesteśmy szafarzami i włodarzami, zarządcami otaczającego nas świata. Nic na
tym świecie nie jest nasze, nawet to, co zdobyliśmy ciężką pracą. Wszystko jest
Bożą własnością, wszystko jest Boga i z Boga. Pan Bóg powierza nam rozmaite
dobra, abyśmy nimi mądrze, rozsądnie i sprawiedliwie zarządzali. Jako za-
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rządcy nic z tego świata z sobą nie zabierzemy. Kiedy przyjdzie czas naszej
śmierci, będziemy musieli wszystko pozostawić i odejść.
Jezusowa przypowieść przypomina nam także, że mamy nad sobą Pana, że
Jemu powinniśmy być poddani i Jemu powinniśmy wiernie i z poświęceniem
służyć. Naszym Panem jest Bóg, dawca wszelkich dobrych i doskonałych darów.
Przede wszystkim Pan Jezus w swojej przypowieści, przekazuje nam bardzo ważną prawdę, o której nigdy nie możemy zapominać, a mianowicie, że
nadejdzie kiedyś dla nas – jako zarządców dóbr Bożych – chwila, w której
każdy będzie musiał zdać sprawę ze swojego włodarzenia Bożymi dobrami.
A ta prawda skłania nas do nieustannego stawiania sobie pytania: Jakim jestem szafarzem? Czy zarządzam Bożymi dobrami roztropnie, dobrze i sprawiedliwie?
Zarządca z przypowieści Jezusa, nie był dobrym włodarzem powierzonych
mu przez gospodarza dóbr. Nie tylko trwonił majątek swojego pana, ale nawet
w obliczu oskarżenia i wezwania do złożenia rachunku ze swojego zarządzania dobrami pana, działał na szkodę swojego chlebodawcy. Pozmieniał zapisy
listów dłużnych, aby uzyskać w przyszłości przychylność dłużników gospodarza. Pan Jezus powiedział, że: „wezwał dłużników swego pana, każdego
z osobna, i rzekł do pierwszego: Ile winny jesteś panu memu? A ten odrzekł:
Sto baryłek oliwy. Rzekł mu więc: Weź zapis swój, siądź i szybko napisz pięćdziesiąt. Potem rzekł do drugiego: A ty ile jesteś winny? A ten odrzekł: Sto
korców pszenicy. Rzekł mu: Weź zapis swój i napisz osiemdziesiąt”.
Sytuacja, o której Jezus mówi w swojej przypowieści powtarza się. Prasa
i telewizja donosi o fałszowaniu dokumentów, o ludziach, którzy unikają płacenia podatków, o zaniżaniu wartości robót oraz inwestycji w ofertach dla
ogłoszonych przetargów i wielu innych nadużyciach. Takie, czy inne nadużycia są przestępstwami finansowymi, ale głównie grzechami przeciwko
siódmemu i dziesiątemu przykazaniu. I musimy sobie na tym miejscu postawić pytania: Czy czasem nie postępujemy podobnie? Czy nie przywłaszczamy
sobie cudzej własności, lub czy wywiązujemy się jako obywatele z nałożonych
na nas obowiązków i powinności?
Ale powróćmy do przypowieści Jezusa o nieuczciwym zarządcy! Przypowieść ta zawiera dość zaskakujące zakończenie: „I pochwalił pan nieuczciwego
zarządcę, że przebiegle postąpił, bo synowie tego świata są przebieglejsi w rodzaju swoim od synów światłości”. Nie możemy tego zakończenia potraktować jako pochwałę nieuczciwości, niesprawiedliwości i cwaniactwa. Całe Pismo Święte wypowiada się jednoznacznie przeciwko nieuczciwości i niesprawiedliwości. Musimy dostrzec, że w tym zakończeniu chodzi o bardzo ważną
prawdę, a mianowicie: „synowie tego świata są przebieglejsi i roztropniejsi,
aniżeli synowie światłości”, a więc ci, którzy chodzą drogami wskazanymi
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w słowie Bożym przez Boga. Innymi słowy, ludzie żyjący bez Boga, lepiej potrafią zadbać o swoje ziemskie interesy, aniżeli ludzie wiary o swoje zbawienie.
Powinny nas zasmucić słowa Pana Jezusa Chrystusa, o braku gorliwości
u dzieci światłości w sprawach wiary, Królestwa Bożego, przynoszeniu owoców sprawiedliwości. Nie myślmy, że jesteśmy wyjątkiem. Często jesteśmy
gnuśni i ospali, brak nam głębi wiary, ochoty do działania dla dobra Kościoła
i bliźniego. A jeśli coś czynimy, to nie zawsze jest to dobre i sprawiedliwe. Dlatego Pan Jezus kieruje także do nas słowa, które uczyniliśmy tematem naszego
rozważania: „Gromadźcie sobie skarby w niebie!” A jak należy to czynić? Na
to pytanie odpowiada nasz Pan w dzisiejszej ewangelii: „Zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby, gdy się skończy, przyjęli was do
wiecznych przybytków”.
Dla każdego skończy się kiedyś czas, w którym dane jest nam być włodarzami, szafarzami i zarządcami darów, którymi Bóg przez całe życie nas obdarza. Zanim ta chwila nadejdzie, powinniśmy sobie czynić przyjaciół, nie przez
niesprawiedliwe, godne nagany fałszerstwa – jak uczynił to zarządca z przypowieści Pana Jezusa – lecz sprawiedliwe, z serca płynące udzielanie pomocy
potrzebującym. W Biblii czytamy słowa: „Kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie,
a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu; gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje”
(2 Kor 9,6-7) oraz: „W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując, należy
wspierać słabych i pamiętać na słowa Pana Jezusa, który sam powiedział: Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać aniżeli brać” (Dz 20,35). Przez dawanie,
udzielanie pomocy potrzebującym, gromadzimy sobie skarby w niebie, bowiem nasz Pan powiedział: „Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” (Mt 25,40).
Nie oznacza to, że dobrymi uczynkami zasłużymy sobie na zbawienie, bowiem zbawienie jest łaskawym darem Boga, ale udowodnimy, że nasza wiara
jest prawdziwa, szczera, że jesteśmy gorliwymi zarządcami darów Bożych tu
na ziemi i nie ustępujemy w gorliwości służenia Bogu, dzieciom tego świata w
służbie dla mamony.

Rok kościelny dobiega już końca. Oczy nasze kierujemy ku wieczności. I Boży
Duch w takim czasie przychodzi do nas i nakazuje nam myśleć o wierności w
zarządzaniu duchowymi darami Bożymi, także o sprawiedliwości w działaniu
i gorliwości w dawaniu. Gorliwość i sprawiedliwość w działaniu, świadczą o naszej wierze, o jej dojrzałości i stałości. Są one miernikiem naszego posłuszeństwa
Bogu.
Wiemy dokąd zmierzamy. Pamiętamy, że nie mamy tu „miasta stałego”,
lecz że innego szukamy. Gromadźmy więc sobie skarby w niebie!
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Pamiętajmy, że jesteśmy córkami i synami światłości, postępować więc powinniśmy jako dzieci światłości. Dlatego Wielki Apostoł napomina: „My zaś,
którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary
i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na
gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,
który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z nim żyli. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego […]” (2 Tes 4, 6-11).
A na innym miejscu pisze: „Nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie
umiera; bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy; jeśli umieramy, dla Pana umieramy;
przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Na to bowiem Chrystus
umarł i ożył, aby i nad umarłymi i nad żywymi panować” (Rz 14,7-9).
„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.
***
„My wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym”. (2 Kor 5,10)
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OSTATNIA NIEDZIELA ROKU KOŚCIELNEGO
Będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi
„I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza
ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica
dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek
Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam
Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani
smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy
przeminęły. I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię.
I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie: Stało
się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on
będzie mi synem”. (Obj 21,1-7)

Ostatnia

niedziela roku kościelnego, nazywana jest także niedzielą wieczności.
Wynika z tego, że przeżywając ostatnią niedzielę roku kościelnego, powinniśmy
nasze myśli zwrócić ku rzeczom, które są przed nami, ku którym prowadzi nas
Bóg, a więc ku wieczności.
Co to jest wieczność? Mówimy o Bogu, że jest wieczny. Wieczność nie jest
czasem ani kategorią czasu. Umierając, wchłonięci zostaniemy przez wieczność. Wieczność nie jest dalszym ciągiem czasu, przeto nasze życie po śmierci
nie będzie życiem w nowym czasowym wymiarze. Wieczność jest ponad i poza czasem. Nie jest też czasem bez początku i końca. A więc wieczność nie jest
przedłużeniem czasu przed jego początkiem ani końcem. Wieczność jest ponad czasem, nie jest związana z ruchem i nie należy do sfery stworzoności.
Jako, że ograniczeni jesteśmy czasem i żyjemy w czasie, najtrudniej nam pojąć
czym jest wieczność i wieczność Boga. Wieczność Boga jest niezgłębioną tajemnicą, która zostanie przed nami odsłonięta dopiero w wieczności.
Tajemnicą jest również wieczność, ku której podążamy.
Lekcja ostatniej niedzieli roku kościelnego pochodzi z Objawienia św. Jana,
a więc z ostatniej księgi w kanonie Nowego Testamentu. Zaliczamy tę księgę
do tzw. literatury apokaliptycznej, której celem jest rozbudzenie nadziei na
wieczne życie i ostateczne zwycięstwo dobra nad złem. Literatura apokaliptyczna posługuje się obrazami, symbolami i metaforami. Przy ich pomocy pozwala rozumieć teraźniejszość, znaki czasu i przyszłość, którą Bóg przygotował dla swojego ludu. Przyszłość tę nie tylko opisują słowa: „Widziałem nowe
niebo i nową ziemię”, lecz przede wszystkim obietnica: „Będą Jego ludem,
a Bóg będzie z nimi”.
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Powyższe

słowa nawiązują do starotestamentowego dogmatu i podstawowego
wyznania ludu izraelskiego: Izrael jest ludem Boga JAHWE, JAHWE zaś jest Bogiem
Izraela. Potomkowie patriarchy Jakuba byli głęboko przekonani o swoim wyborze
przez Boga, dzięki czemu stali się własnością Boga i Jego ludem. Chociaż Bóg zaprzysiągł wierność swojemu ludowi, to jednak Izrael nie zawsze dochowywał
wierności swojemu Bogu.
Zagmatwana była historia narodu wybranego, obfitująca w okresy duchowego rozwoju, ale też apostazji, niewierności i buntu przeciwko Bożym postanowieniom. Bóg prowadząc swój lud, błogosławił mu, ale też – aby go ukształtować i przywieść na drogę prawdy – karał i smagał rękami obcych ludów.
Wraz z nadejściem każdej narodowej klęski, w czasach hegemonii asyryjskiej,
a potem babilońskiej, Bóg przez usta proroków zapowiadał ratunek i zbawienie. Zapowiedzią zbawienia są słowa Starego Testamentu, przeznaczone na
dzisiejszą niedzielę: „I będę się radował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu,
i już nigdy nie usłyszy się w nim głosu płaczu i głosu skargi. Nie będzie już
tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył
swojego wieku… Nie będą się na próżno trudzić i nie będą rodzić dzieci przeznaczonych na wczesną śmierć, gdyż są pokoleniem błogosławionych przez
Pana, a ich latorośle pozostaną z nimi. I zanim zawołają, odpowiem im, i podczas gdy jeszcze będą mówić, Ja już ich wysłucham. Wilk z jagnięciem będą się
paść razem, a lew jak bydło będzie jadł sieczkę, wąż zaś będzie się żywił prochem. Nie będą źle postępować ani zgubnie działać na całej świętej górze”
(por. Iz 65,17-25).
Św. Jan w Księdze Objawienia podejmuje temat zawarty w proroctwie Izajasza, ale widzi go inaczej, w innej perspektywie. W Objawieniu św. Jana Izajaszowa perspektywa prorocka i historyczna, została zamieniona na perspektywę pozahistoryczną. Kiedy świat przeminie (Obj 20,11), Bóg ustanowi na jego
miejscu nowe niebo i nową ziemię. Z niebios zstąpi wtedy na nową ziemię
nowa Jerozolima. Nowa Jerozolima nie będzie przemienioną starą Jerozolimą.
Przygotowana jest ona w wieczności i pojawi się wraz z nastaniem nowego
świata. Również apostoł św. Paweł mówi o górnej Jerozolimie i nazywa ją naszą matką, wskazując w ten sposób na przybliżające się nowe stworzenie (Ga 4,
26).
Ta pełna symboli i metafor mowa, nie może być brana dosłownie. Ona opisuje nową rzeczywistość, która przygotowana jest dla nas przez Boga. Jak
wieczność nie jest kategorią czasu, tak i ta opisana przez św. Jana rzeczywistość, zdawałoby się przestrzenna, nie może być pojmowana przestrzennie,
bowiem to, co będzie od Boga, będzie również w Bogu. Apostoł Paweł pisał
o Bogu: „A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie
poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we
wszystkim” (1 Kor 15,28), a także „Albowiem to, co skażone, musi przyoblec
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się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność” (1 Kor 15,53). W Liście do Rzymian zaś znajduje się wiele mówiąca, piękna
doksologia: „Albowiem z niego i przez niego i ku niemu jest wszystko; jemu
niech będzie chwała na wieki” (Rz 11,36). Czas więc zostanie wchłonięty przez
wiecznego Boga.
Zdawałoby się, że apokaliptyczny opis przyszłej rzeczywistości jest jasny,
wszak tak bardzo obrazowy i plastyczny, a jednak trudny do wyobrażenia
sobie. Czy to, co przemijające, a następnie „pożarte przez nieśmiertelność”,
może – chociaż nowe – trwać nadal na wzór tego, co musi przeminąć? Czy
nowa, duchowa Jerozolima może zstąpić na odnowioną ziemię? A więc jak to,
co duchowe, może być dostrzegalne? Pytania podobne tym powyżej można
mnożyć. I nie znajdziemy na nie odpowiedzi.
Nie możemy sobie wyobrazić tej rzeczywistości, opisanej przy pomocy
apokaliptycznych obrazów, jak podobnie wielu nie może pojąć naukowego
obrazu początku świata, zwanego wielkim wybuchem. Co właściwie się działo
w pierwszych ułamkach sekund, kiedy Bóg powiedział: „Niech się stanie”?
Początek i koniec świata budzi pytania. Głównie stawia je człowiek wierzący. Znany teolog XX wieku, Emil Brunner pisał: „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 wiecznego. Tak więc już w wierze
w Chrystusa rozpoczyna się życie wieczne. I dlatego śmierć nie ma nad nami
mocy”.
Stara Jerozolima, w której znajdowała się świątynia, była zgodnie z wiarą
historycznego Izraela mieszkaniem Boga. Wraz z zstąpieniem nowej Jerozolimy, Bóg będzie na wieki z tymi, których powołał, wybrał i zbawił. Wtedy
przeminie wszelkie cierpienie (por. Obj 7,16 nn.) i śmierci już więcej nie będzie,
przeminą bowiem pierwsze rzeczy i stary świat, żyjący pod znakiem grzechu,
cierpienia i śmierci.
Biblijna etiologia mówi, że po upadku w grzech, pierwsi ludzie uciekali
przed Bogiem. Rajska historia mówi, że Bóg zawołał do zbuntowanego człowieka: „Gdzie jesteś?” (1 Mż 3,9). To także metaforyczna wypowiedź. Przez
wieki Bóg szukał człowieka, wyciągał do niego swoje ręce i nadal go szuka,
aby buntownik – jakim jest człowiek – mógł być blisko Niego. W Chrystusie
Bóg wyciągnął do nas swoje dłonie, a my w Chrystusie odnajdujemy naszego
Boga i możemy go widzieć w Chrystusie, bo chociaż Księga Objawienia św. Jana
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mówi o wiecznej więzi Boga z człowiekiem, to przecież jest Kościół, w którym
z woli Boga zgromadzeni są ludzie wszystkich narodów, którzy odkupieni
zostali przez krew Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Kościół jest – jak wyznajemy
– społecznością świętych, ale także żywą społecznością odkupionych z Bogiem, naszym Ojcem. Apostoł Pański bowiem pisze: „W [Chrystusie, Bóg] wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa
Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski
swojej, którą nas obdarzył w Umiłowanym. W [Chrystusie] też przypadło nam
w udziale stać się jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej, abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały jego” (Ef 1,4-8.11.12a).
Bóg obcuje przez słowo ewangelii i sakramenty z nami, jako wybranymi
i obdarowanymi obietnicą zbawienia. My do Boga, jako naszego Ojca wołamy
przez modlitwy. Oczy Boże nieustannie też są zwrócone na nas, a Jego dłonie
wspierają i pomagają na drodze życia.

Na końcu Objawienia św. Jana, a więc na końcu Nowego Testamentu odzywa się
sam Bóg, aby potwierdzić, iż opisany obraz nowego świata jest prawdziwy. „Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe… Jam jest alfa i omega, początek
i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem”.
Po śmierci Łazarza, gdy Chrystus spotkał się z jego siostrą, Martą, powiedział do niej: „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.
Czy wierzysz w to?” (J 11,25.26). Niechaj naszą odpowiedzią będzie pełna wiary, nadziei i pewności pieśń:
„Jeruzalem, nadziemski grodzie,
W twych murach obym żył!
O tobie wciąż me serce tęskne śni,
Otrząsa ziemi pył.
Duch zrywa się do lotu
Z padołu gorzkich łez,
Z trosk wiecznych kołowrotu
Tam, gdzie mych smutków kres” (ŚK 624,1).
Amen.
***
„Niech biodra wasze będą przepasane”. (Łk 12,35)
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Czy nie macie chleba, aby im dać jeść?
„W one dni, gdy znowu było wielkie mnóstwo ludu, a nie mieli co jeść, przywołał uczniów i rzekł do nich: Żal mi tego ludu, bo już trzy dni są ze mną, a nie
mają co jeść. A jeśli rozpuszczę ich głodnych do domów, ustaną w drodze;
a przecież niektórzy z nich przybyli z daleka. I odpowiedzieli mu uczniowie jego: Skądże ktoś potrafi ich nakarmić chlebem, tutaj, na pustyni? I zapytał ich: Ile
macie chlebów? Oni zaś rzekli: Siedem. I polecił ludowi usiąść na ziemi. I wziąwszy te siedem chlebów, i podziękowawszy, łamał i dawał uczniom swoim, by
kładli przed nimi. I kładli przed ludem. Mieli też kilka rybek. I pobłogosławiwszy je, kazał i te kłaść przed nimi. A jedli i nasycili się, i zebrali siedem koszów
resztek chleba, które zbywały. Było ich zaś około czterech tysięcy. I rozpuścił
ich”. (Mk 8,1-9)

Rolnicy od niepamiętnych czasów, po skończonych z pól i winnic zbiorach, obchodzili święto żniw. Było to święto radosne, bowiem zazwyczaj budziło nadzieję
na spokojne przeżycie kilku miesięcy. W Kanaanie (Palestynie), jeszcze przed
osiedleniem się w nim potomków patriarchy Jakuba, miejscowa ludność dziękowała swoim bogom, Baalowi i Asztarcie za płody ziemi: jęczmień, pszenicę i winne grona. Po wejściu potomków Jakuba do Kanaanu, śladem ludów zamieszkujących Kanaan, plemiona Jakubowe dziękowały swojemu Bogu, JAHWE za plony,
dzięki którym skończyła się uciążliwa troska o chleb powszedni, którego brak
było na pustyni podczas wędrówki z niewoli egipskiej. Po ukończonych zbiorach,
każdy Izraelita był zobowiązany złożyć w najbliższej świątyni, głównie przed
namiotem zgromadzenia ofiarę z pierwocin ziemi.
Dopóki trwa czas siewu i żniw, ludzie wierzący będą obchodzili radosny
dzień dziękczynienia za plony, które wydaje ziemia.
Dzisiejsza ewangelia nie wzywa nas bezpośrednio do dziękowania Bogu za plony zebrane w bieżącym roku, ale jest napomnieniem do dzielenia się chlebem
powszednim.
W ewangeliach znajduje się kilka opisów cudownego nakarmienia ludzi
słuchających nauczania Jezusa. Widocznie taka sytuacja, jak ta, którą opisuje
ewangelista Marek, zdarzała się częściej. Dzisiaj nie trudno byłoby na wielu
miejscach, przynajmniej w naszej szerokości geograficznej, nakarmić tak wielką rzeszę ludzi, jak ta, o której pisze ewangelista. Mamy supermarkety, pełne
towarów, ale w czasach Pana Jezusa takich nie było. Trudno więc było, szczególnie na pustkowiu, nakarmić około czterech tysięcy ludzi. Dlatego wydaje
się, że uczniowie Pana Jezusa byli zakłopotani, gdy Pan użalił się nad zgromadzonym ludem z powodu braku chleba do tak wielkiej rzeszy ludzi. „Żal mi
tego ludu, bo już trzy dni są ze mną, a nie mają co jeść. A jeśli rozpuszczę ich
289

ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA ZA ŻNIWA

głodnych do domów, ustaną w drodze; a przecież niektórzy z nich przybyli
z daleka”. Uczniowie swoje zakłopotanie wyrazili w słowach: „Skądże ktoś
potrafi ich nakarmić chlebem, tutaj, na pustyni?”. Sądzić należy, że my bylibśmy także zakłopotani w takiej sytuacji. Czy nie jest zaskoczoną nieprzygotowana gospodyni, kiedy nagle do domu przyjdą niezapowiedziani goście?
Zwróćmy uwagę, że bardzo charakterystyczna jest rozmowa Pana Jezusa
z uczniami, dotycząca nakarmienia zgromadzonego ludu. „Skądże ktoś potrafi
ich nakarmić chlebem, tutaj, na pustyni?” – zwrócili uwagę Nauczycielowi Jego uczniowie. Dla ludzi to było niemożliwe, ale nie dla Pana Jezusa. Dlatego
zapytał uczniów: „Ile macie chlebów?” Oni zaś odpowiedzieli: „siedem”.
Pan Jezus nakazał, aby wszyscy usiedli. Wziął z ręki uczniów owe siedem
chlebów i począł je błogosławić i łamać. Uczniowie rozdawali połamany przez
Jezusa chleb, ale chleba nie ubywało. Jakkolwiek byśmy rozumieli to, co działo
się w rękach naszego Zbawiciela, to musimy przyznać, że czynił to, co Bóg
czyni każdego roku, kiedy rolnik obsieje swoje pole zbożem. Zasiane zostanie
ziarno, ale dzięki błogosławieństwu Bożemu i życiodajnej mocy Boga, rodzi się
wielokroć pomnożony plon. Pan Jezus kiedyś Królestwo Boże przyrównał do
cudu życia na roli – „Tak jest z Królestwem Bożym, jak z nasieniem, które
człowiek rzuca w ziemię. A czy on śpi, czy wstaje w nocy i we dnie, nasienie
kiełkuje i wzrasta; on zaś nie wie jak. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje,
najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy owoc dojrzeje,
wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło żniwo” (Mk 4,26-29). Także powiedział:
„Mój Ojciec aż dotąd działa i Ja działam” (J 5,17).

Pozostawmy ewangeliczny opis nakarmienia około czterech tysięcy ludzi.
Wyobraźmy sobie, nie identyczną, ale podobną sytuację do tej, o której pisze ewangelista Marek. Wyobraźmy sobie, że dzisiaj, w bardzo wielkiej auli
zgromadziło się wielu ludzi, aby skorzystać z okazji i posłuchać Jezusa, który
w niej przemawia. Jezus przemawia tak interesująco, że nikt nie ma zamiaru
opuścić auli. Czas biegnie, ludzie zaczynają odczuwać głód i pragnienie. Wyobraźmy sobie, że wtedy ktoś z organizatorów, może jacyś miejscowi politycy,
czy miejscowe duchowieństwo, powie do Jezusa, ci zgromadzeni ludzie nie
mają co jeść, a czas upływa. Co wtedy odpowiedziałby Jezus? Na palestyńskim
pustkowiu powiedział: „Ile macie chlebów?”. Sądzić należy, że odpowiedziałby również pytaniem: Czy wy nie macie możliwości ich nakarmienia? Przecież
tyle jest żywności w najbliżej okolicy? Czy wy nie możecie zorganizować dla
nich żadnego posiłku?
Wyobraźmy sobie, że spotkaliśmy Jezusa na drodze, pomni tego co uczynił
dawniej, powiedzielibyśmy do Niego: Czy nie dbasz o to, że na ziemi głodują
miliony ludzi? Co odpowiedziałby nasz Pan? Czy nie zapytałby: Przecież macie w nadmiarze żywności, czy nie umiecie zaradzić biedzie?
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Przed takimi pytaniami poprzez dzisiejszą ewangelię stawia nas Duch Boży?
Czy nie mamy dosyć żywności, aby się nią podzielić z głodującymi. Nieważne w jaki sposób to uczynimy, ale powinniśmy to uczynić. Mamy jej
w nadmiarze. Jemy zbyt dużo. Kupujemy ponad miarę żywności i nie potrafimy jej spożyć. Wyrzucamy więc to, czego nie zjedliśmy.
Czy nie ma głosujących ludzi na świecie? Czy tysiące ludzi uciekających
z Afryki i miejsc zagrożonych wojnami, wędruje do „sytej Europy”, tylko dlatego, aby ją zwiedzić i przypatrzeć się pełnym marketom. To głód i widmo
głodowej śmierci gna tych ludzi, aby nasycić się – mówiąc obrazowo – przy
naszych stołach.
Pan Jezus pyta nas dziś: Czy nie macie pod dostatkiem chleba, aby nasycić
głodnych? Czy nie macie sposobów, aby pomóc tym ludziom tam, skąd pochodzą?
Czy nie ma wśród nas głodujących dzieci z powodu niedbalstwa ich rodziców? Czy nie dostrzegamy ich smutnych oczu, z pewną zazdrością patrzących na sytych rówieśników?
Dzisiejsze święto dziękczynienia za żniwa, pragnie nas uczulić na los innych ludzi, na ich biedę, niepokój i lęk o jutro. Nie tylko wzywa nas do dziękczynienia za plony otrzymane z ręki Bożej. A czym więcej otrzymujemy i mamy, tym więcej chwalmy Boga, ale przede wszystkim więcej dawajmy tym,
którzy naszej pomocy potrzebują.
Poprzez słowa dzisiejszej ewangelii, Duch Boży pragnie nam jeszcze jedno
powiedzieć. Czytamy w niej: „A jedli i nasycili się, i zebrali siedem koszów
resztek chleba, które zbywały”. Nic nie mogło się wtedy zmarnować i nie powinno się również dzisiaj zmarnować. Każda okruszyna pożywienia powinna
być w jakiś sposób wykorzystana. Wszystko, co zmarnujemy nas oskarża
przed świętym Bogiem, dawcą życia i naszym żywicielem.

Modlimy się: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Nie modlimy się,
daj mnie dzisiaj. Modlitwa Pańska każdego dnia nam uzmysławia, że Bóg nam
daje, abyśmy i my innym dawali; daje nam, a poprzez nas chce dawać naszym
bliźnim.
Prorok czasów poniewolnych, z polecenia Bożego wołał do Izraelitów, którzy pościli i modlili się, myśląc że będą wysłuchani. „Oto gdy pościcie, kłócicie
się i spieracie, i bezlitośnie uderzacie pięścią. Nie pościcie tak, jak się pości, aby
został wysłuchany wasz głos w wysokości. Czy to jest post, w którym mam
upodobanie, dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że się zwiesza
swoją głowę jak sitowie, wkłada wór i kładzie się w popiele? Czy coś takiego
nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Lecz to jest post, …że podzielisz twój
chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz
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nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. …Gdy
usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem i bezecne
mówienie, gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak
południe” (Iz 58,4-10).
Zamieńmy słowa z powyższego tekstu: „Gdy pościcie” na słowa: „Gdy
dziękujecie za dary Boże”, a przecież post jest związany z modlitwą i dziękczynieniem, wówczas poznamy, co znaczy Bogu dziękować za chleb powszedni. Dziękować znaczy: „Gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego”. Amen.
***
„Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, a ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie”. (Ps 145,15)
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Nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione
„Nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by
się dowiedzieć nie miano. Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle
dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę
i ciało zniszczyć w piekle. 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. Każdego więc, który mię wyzna przed ludźmi, i Ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie; ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, i Ja
się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie”. (Mt 10,26b-33)

Powyższe słowa brzmią tak, jakby zostały napisane specjalnie na dzisiejsze Święto Pamiątki Reformacji. „Nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani
nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano”. Bóg objawił się w Jezusie Chrystusie, naszym Zbawicielu. Chrystus głosił ewangelię zbawienia i przyjście Królestwa Bożego. Apostoł Paweł nauczał, że jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę. To
podstawowe prawdy, które są treścią naszej ewangelickiej wiary.
Wiele prawd zawartych w Piśmie Świętym, w ciągu wieków poszło w zapomnienie. U schyłku średniowiecza nie głoszono Chrystusowego krzyża, lecz
krzyż odpustowy. Nauczano, że Kościół odpuszcza grzechy, i że można pieniędzmi wykupić się od kar czyśćcowych. Pokazuje to 95 tezy ks. Marcina Lutra na temat odpustów, które wittenberski profesor przybił 31 października
1517 roku na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze.
Nie może być ukryte, co stanowi fundament wiary chrześcijaństwa. Prawda
Boża o usprawiedliwieniu i zbawieniu, nie mogła być ukrywana pod korcem,
zasnuta mgłą zapomnienia. Chrystusowi nie można było zamknąć ust. „Fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus” (1 Kor 3,11). Podstawowe prawdy ewangelii odkrył
na nowo, zmagając się z sobą i przeciwnikami zbawczej prawdy o krzyżu, augustiański mnich, ks. Marcin Luter. Kiedy je odkrył, zmieniło się jego życie.
Przełomu w życiu ks. Marcina Lutra nie da się sprowadzić do formuły, jakoby znalazł on Chrystusa. Luter nigdy się od Chrystusa nie oddalił. W Chrystusie
natomiast, przed reformatorskim przełomem, upatrywał surowego sędziego,
przed którym grzesznik musi widzieć siebie wśród potępionych. W 1545 roku
Luter pisał, że czuł się jakby nowo narodzony, jakby wszedł do raju, a tym samym jakby został uwolniony od niepokoju i trwogi, w chwili rozmyślania nad
słowami apostoła Pawła: „A sprawiedliwy z wiary żyć będzie”. Przełom ów ma
więc raczej związek z odkryciem, że Chrystus jest łaskawym Zbawicielem czło-
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wieka. Luter o tym wiedział, ale nie znajdował na to potwierdzenia w sobie.
Jego stan duchowy wskazywał, iż uważał, że nie jest przeznaczony do zbawienia. Był przekonany, że Chrystus nie jest dla niego łaskawy. Wszystkie jego wysiłki, by zdobyć doskonałą sprawiedliwość zdały, się na nic.
Reformatorski przełom w życiu Lutra, da się zdefiniować jako odkrycie, że
człowiek, choćby bardzo się starał, nie osiągnie sprawiedliwości przez pobożne
praktyki i pobożne życie, a więc własne wysiłki i uzdolnienia, które są wynikiem
współdziałania z łaską Bożą. Boża sprawiedliwość jest sprawiedliwością darowaną. Człowiek zostaje uznany za sprawiedliwego. Niczym na to nie zasługuje. Liczy się jedynie zasługa Jezusa Chrystusa. Usprawiedliwiony winien żyć z wiary,
bowiem słowo Boże powiada: „A sprawiedliwy z wiary żyć będzie”.

Od chwili wystąpienia Lutra w 1517 roku, nie dało się już dłużej ukrywać prawdy Bożej. Zataczała ona coraz szersze kręgi dzięki zwiastowaniu ewangelii. Pan
Jezus do swoich uczniów, a Luter całym sercem był przekonany o tym, że do grona uczniów Pańskich został powołany, powiedział: „Co mówię wam w ciemności,
opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach”. Coraz
śmielej więc wittenberski Reformator głosił ewangelię o usprawiedliwieniu z łaski
przez wiarę. Doskonale wiedział, że nie może przestać głosić łaskawego Boga
i być świadkiem Chrystusa, który życie swoje położył na krzyżu za grzechy ludzkości. Kiedy kazano mu na sejmie w Wormacji (1521 r.) odwołać prawdy Boże,
które głosił, w pewności swej wiary odpowiedział wobec biskupów, książąt i panów Rzeszy Niemieckiej: „Ponieważ Jego Cesarska Mość i Najłaskawsi elektorowie i książęta żądają prostej, jasnej i spokojnej odpowiedzi, to ja dam odpowiedź,
która nie będzie miała ani rogów, ani zębów. Ja ani papieżowi, ani soborom wierzyć nie mogę, ponieważ jest oczywiste, że jedni i drudzy mylili się i sami z sobą
stawali w sprzeczności. Przeto jeśli mnie świadectwami Pisma Świętego lub jasnymi publicznymi dowodami nie przezwyciężą, a także mnie nie przekonają
tymi samymi wyrokami Pisma, które ja przytoczyłem, i nie wyzwolą sumienia
mego, które słowem Bożym jest związane, dlatego ja niczego odwołać nie mogę
i nie chcę, ponieważ nie jest bezpieczne, ani też nie przystoi chrześcijaninowi, aby
cośkolwiek uczynił przeciwko własnemu sumieniu. Oto stoję, inaczej nie mogę,
niech mi Bóg dopomoże!”
Na sejmie ogłoszono wyrok banicji przeciw Lutrowi. Grożono mu śmiercią.
Ogłoszono, że ktokolwiek go zabije, będzie miał dobry uczynek, bowiem
uwolni świat od luterskiej zarazy. Luter nie przeląkł się możnych tego świata
ani klątwy na niego rzuconej przez papieża Leona X, który bardziej kochał
polowania, aniżeli ewangelię. Luter znał słowa Pana Jezusa: „Nie bójcie się
tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w piekle”.
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Ks. Marcin Luter był przekonany o prowadzeniu go przez Boga. Wyraził to
w wielu słowach, które pozostawił po sobie, chociażby w słowach pieśni, którą
śpiewamy jako hymn Reformacji:
„My złego nie zdołamy zmóc, nam zginąć wnet by trzeba;
Lecz walczy za nas chrobry wódz anielskich hufców z nieba.
Kto On? – pytasz się, Jezus On się zwie,
To Chrystus, nasz Pan, szatański zburzy plan,
Innego nie masz Boga” (ŚE 265,2).

Ks.

Marcin Luter przed poznaniem prawdy o usprawiedliwieniu z łaski przez
wiarę, widział w Bogu nie łaskawego Ojca, lecz karzącego sędziego, który karze
za wszystkie wykroczenia i brak zakonnej doskonałości. Umartwiał się więc
w klasztorze, spowiadał codziennie, pościł. Pytał: Jaka jest miara i probierz doskonałej skruchy za popełnione grzechy? Czy można zawyrokować, że się już
uczyniło wszystko, co jest potrzebne do przyjęcia Bożej łaski? Luter te pytania
stawiał i od początku miał wątpliwości czy uczynił dość starań, by przyjąć łaskę
Boga. Wymaganie doskonałej sprawiedliwości musiało serce skrupulanta, jakim
był Luter, doprowadzać do rozpaczy. Brat Marcin wszędzie widział czający się
grzech. Żadną miarą spokój nie mógł zawitać do jego zatrwożonej duszy. Mnich
Marcin uchwycił się nadziei, że po wyświęceniu na księdza, łatwiej uzyska upragnioną doskonałość i pewność zbawienia. Rychło okazało się, że odprawianie
mszy nie przynosi mu ulgi, lecz wprawia w jeszcze głębszy niepokój. Nieustannie
powracało pytanie, czy godnie się przygotowuje do czynności ofiarowania Chrystusa. Lęk przed popełnieniem pomyłki w czasie odprawiania mszy oraz obawa
o czystość etyczną, niejednokrotnie paraliżowały jego wolę. Codzienna spowiedź,
posty, biczowania nie przynosiły uspokojenia.
Przełożonemu Lutra, Janowi Staupitzowi nie udało się uspokoić lęków
mnicha Marcina. Uczynił to sam Bóg, który Lutrowi czytającemu ewangelię
dał poznanie, że jest On dla niego i dla wszystkich ludzi dobrym łaskawym
Ojcem, który nigdy nie zapomni o swoim stworzeniu. Jezus przecież nauczał:
„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”.
Dla nas ważne jest to, abyśmy wiedzieli, że jedynym lekarstwem na nasze
duchowe choroby, na lęki, wybujałą ambicję, poszukiwanie dróg, które w istocie prowadzą do nikąd, jest ewangelia łaski i chwały Bożej, bowiem ona jest
mocą ku zbawieniu każdego wierzącego, światłem rozpraszającym mroki na
drogach życia.

Nasz

Reformator nie ukrywał swoich przekonań, chociaż były one podstawą
oskarżeń. Przed całym światem wyznał swą wiarę w Chrystusa. W komentarzu
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do Listu św. apostoła Pawła do Galacjan wyznał: „W moim sercu włada ten jeden
artykuł, a mianowicie wiara w Chrystusa, z której, i przez którą i do której
wszystkie moje przemyślenia teologiczne dniem i nocą płyną oraz prowadzą
z powrotem”, a w Artykułach szmalkaldzkich napisał: „Jezus Chrystus, Bóg i Pan
nasz, umarł z powodu grzechów naszych i zmartwychwstał dla usprawiedliwienia naszego (Rz 4,25). On sam tylko jest Barankiem Bożym, który gładzi grzechy
świata (J 1, 29); Bóg na Niego włożył nieprawości wszystkich nas (Iz 53,6). Wszyscy zgrzeszyli i usprawiedliwieni bywają darmo, bez uczynków, czyli własnych
zasług, z łaski Jego, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie, we krwi
Jego (Rz 3,23-25). Ponieważ tak wierzyć należy, a nie można tego dostąpić i osiągnąć żadnym uczynkiem, przez Zakon czy zasługę, jest tedy pewne i oczywiste, iż
jedynie ta wiara nas usprawiedliwia, jak powiada Paweł: «Uważamy, iż człowiek
usprawiedliwiony zostaje przez wiarę, niezależnie od uczynków Zakonu», i następnie: «aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa Chrystusa» (Rz 3, 26). Od tego artykułu odstąpić lub coś przeciwnego uznawać czy dopuszczać nikt z nabożnych nie może, choćby niebo, ziemia
i wszystko zawalić się miało”.
Jeśli mówimy, że jesteśmy dziedzicami Reformacji, jeśli ks. Marcin Luter jest
naszym przewodnikiem do Chrystusa i Jego krzyża, to nie wolno nam ani na
krok odstąpić od naszego Pana i wiary w Niego, chociażby zagrażało nam niebezpieczeństwo. Pamiętajmy na słowa Chrystusa: „Każdego, który mię wyzna
przed ludźmi, i Ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie; ale tego,
kto by się mnie zaparł przed ludźmi, i Ja się zaprę przed Ojcem moim, który
jest w niebie”. Kto nie pojął tego, co mówi nasz Zbawiciel, nie zmieni swojego
życia. I na nic się zdają wyćwiczone gesty w czasie nabożeństwa ani piękne
pieśni i melodie, ani też deklaracja o nawróceniu, jeśli Chrystus nie będzie królował w naszym sercu i życiu.
„Zbaw lud Swój, Panie, i błogosław swemu
Dziedzictwu wiernych, stadku wybranemu;
Paś je wywyższaj, niech się z Twej opieki
Cieszy na wieki” (ŚE 324,1).
Amen.
***
„Fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus”. (1 Kor 3,11)
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Jak bywają wzbudzeni umarli?
„Powie ktoś: Jak bywają wzbudzeni umarli? I w jakim ciele przychodzą? Niemądry! To, co siejesz, nie ożywa, jeśli nie umrze. A to, co siejesz, nie jest przecież
tym ciałem, które ma powstać, lecz gołym ziarnem, może pszenicznym, a może
jakimś innym; ale Bóg daje mu ciało, jakie chce, a każdemu z nasion właściwe
jemu ciało. Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa
wzbudzone nieskażone; sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale; sieje
się w słabości, bywa wzbudzone w mocy; sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe”. (1 Kor 15,35-38.42-44a)

Nadeszła jesień. Mgły snują się nad łąkami. Szronem pokrywają się pola i dachy.
Wspominamy ciepłe słoneczne lato, bujną zieleń i woń kwiatów. Czas więc pójść
na cmentarze, aby wspomnieć naszych bliskich, którzy byli wśród nas, ale odeszli
do wieczności.
Mamy nadzieję, że po jesieni i zimie, znowu nadejdzie wiosna i lato. Przyroda obudzi się z zimowego snu, zazielenią się drzewa i pola. Mamy też nadzieję, więcej, pewność wiary, że kto w Chrystusie pokładał tu nadzieję,
z Chrystusem żyć będzie na wieki.
Hiob, skarżący się na swój los, powiedział: „Moje dni są szybsze niż tkackie
czółenko i przemijają bez nadziei. Pomnij, że życie moje to tchnienie, moje oko
już nigdy nie ujrzy szczęścia. Już wkrótce nie ujrzy mnie oko tego, który mnie
widzi, twoje oczy zwrócą się ku mnie, ale mnie nie będzie. Jak obłok się rozchodzi i znika, tak nie wraca ten, kto zstąpił do krainy umarłych. Nigdy już nie
wróci do swego domu, a miejsce jego zamieszkania nie wie już nic o nim” (Hi 7,
6-10). Ale Hiob nie miał nadziei, że zmarli powrócą z szeolu, krainy zmarłych.
My taką nadzieją mamy. Mamy jeszcze lepszą nadzieję, której źródłem jest
wiecznie żywy Chrystus.

Zazwyczaj

w dzień wspominania zmarłych, mówimy na cmentarnej ziemi
o zmartwychwstaniu. I dzisiejsze słowo lekcji, nam ku temu dopomaga. Autor
tych słów, św. Paweł musiał zająć się prawdą o zmartwychwstaniu, na skutek
wielu pytań Koryntian, dotyczących właśnie zmartwychwstania i ich wątpliwości,
czy w ogóle jest zmartwychwstanie. A jeśli jest zmartwychwstanie, to w jakim
ciele zmarli zmartwychwstaną?
Przypomnijmy sobie wydarzenie, które miało miejsce w Atenach. Apostoł
Paweł poproszony przez Ateńczyków na areopag, mówił o Jezusie. Kiedy zaczął mówić o zmartwychwstaniu, „jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili:
O tym będziemy cię słuchali innym razem” (Dz 17,32). Podobnie zareagował
Festus podczas przesłuchania apostoła Pawła. Zawołał donośnym głosem:
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„Szalejesz, Pawle! Wielka uczoność przywodzi cię do szaleństwa”. Ale Paweł
odpowiedział wtedy: „Nie szaleję, najdostojniejszy Festusie, lecz wypowiadam
słowa prawdy i rozsądku” Dz 26,24).
Dla współczesnych apostołowi Pawłowi, Greków i Rzymian, jak mowa
o krzyżu była głupstwem (1 Kor 1,23), tak mowa o zmartwychwstaniu była
niedorzecznością. Rozumiemy więc twierdzenia Koryntian, że nie ma zmartwychwstania. Apostoł Paweł tym wątpiącym Koryntianom odpowiedział:
„A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został z martwych wzbudzony, jakże
mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli
nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony; a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, tedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza
wiara; wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie
bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus
nie został wzbudzony; a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest
wiara wasza; jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli
w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak
Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli” (1 Kor 15,12-20). Tym zaś którzy gotowi byli uwierzyć w zmartwychwstanie, lecz stawiali pytanie: W jakim ciele zmarli powstaną z martwych, odpowiedział: „To, co siejesz, nie ożywa, jeśli nie umrze. A to, co siejesz, nie jest
przecież tym ciałem, które ma powstać, lecz gołym ziarnem, może pszenicznym, a może jakimś innym; ale Bóg daje mu ciało, jakie chce, a każdemu
z nasion właściwe jemu ciało”. Czy odwołanie się do biologicznej wiedzy, jaką
posiadał apostoł Paweł przekonało Koryntian? Tego nie wiemy.
Apostoł sięgnął do obrazu zaczerpniętego z rolnictwa. Roślina, która wyrasta z ziarna w niczym nie przypomina ziarna, z którego wyrosła. Paweł pisze, że roślina ma inne ciało niż ziarno. Jak Bóg swoją suwerenną mocą może
z niepozornego, małego ziarna wyprowadzić wspaniałą roślinę i nadać jej
określony wygląd, tak też moc Boża może z ciała złożonego do grobu, podlegającego rozkładowi, wywieść nowe chwalebne ciało.
Apostoł Paweł nie ma tu na myśli zwykłego ożywiania zmarłego. Paweł nie
rozumie też zmartwychwstania, jako całkowite unicestwienie starego ciała
a następnie stworzenie całkowicie nowego. Chodzi o odkupienie naszego ciała
(Rz 8,23) i wyzwolenie z niewoli zepsucia (Rz 8,21). Dla Wielkiego Apostoła
niedorzecznością jest mniemać, że zbawienie może dokonać się jedynie w sferze ducha. Chrystus przyszedł zbawić człowieka w ciele, Bogu bowiem chodzi
o zbawienie całego człowieka.
Ale to nie jest jeszcze odpowiedź na konkretne pytanie Koryntian: Jak bywają wzbudzeni umarli i w jakim ciele przychodzą? Obraz obumierającego
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ziarna, użyty przez Pawła, nie wyjaśnia w całej rozciągłości związku ziemskiego ciała z ciałem człowieka po jego zmartwychwstaniu. Właściwa odpowiedź
znajduje się w słowach: „Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone; sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale; sieje się w słabości, bywa
wzbudzone w mocy; sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe”.
Człowiek zna z obserwacji przyrody różnicę zachodzącą pomiędzy ziarnem, np. pszenicznym i tym, co w trakcie procesu dojrzewania z niego się rodzi. Ale nie jest możliwa obserwacja zmartwychwstania, która pozwoliłaby
określić różnicę między martwym ciałem człowieka a jego ciałem zmartwychwstałym. Paweł jest świadomy, że ciągle poruszamy się w sferze analogii, dlatego uzmysławia Koryntianom, że stworzone rzeczy nie wszystkie są jednakowe pod każdym względem. I wreszcie stwierdza, że „…jeśli jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe” (1 Kor 15,44b).
Kiedy więc św. Paweł wymienia różne przeciwieństwa, charakteryzujące
ciało (zniszczalne i niezniszczalne, niechwalebne i chwalebne, słabe i mocne,
zmysłowe i duchowe), to chodzi mu nie o pełny opis ciała zmartwychwstałego, lecz o wskazanie na odmienność zmartwychwstałego ciała od ludzkiego
ciała w każdej doczesnej przestrzeni i czasie. Z powyższego wynika, że apostoł
Paweł zdecydowanie odrzucił spotykaną w judaizmie tezę głoszącą całkowitą
tożsamość ciała ziemskiego z ciałem zmartwychwstałym. Za apostołem
Pawłem również i my odrzucamy tę bałamutną tezę, głoszoną obecnie przez
niektóre odłamy chrześcijaństwa.
Ponadto św. Paweł pisał: „A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą
odziedziczyć Królestwa Bożego ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co
nieskażone” (1 Kor 15,50). Ale kiedy mówi, że to, co śmiertelne przyodzieje się
w nieśmiertelność, a zniszczalne w niezniszczalność (1 Kor 15, 53.54), to nie
można zaprzeczyć pewnej ciągłości między ciałem ziemskim i zupełnie inaczej
ukształtowanym ciałem zmartwychwstałym. Zdaje się, że myśl ta wyrażona
jest w stwierdzeniu apostoła Pawła, że będziemy mieli dom wiecznie trwały w
niebie (2 Kor 5,1n). Paweł zakłada ciągłość bytu i w pewnym sensie także
mieszkania.

Apostoł

Paweł w rozważanym przez nas tekście, nie odpowiada na wszystkie
pytania, które związane są ze zmartwychwstaniem, a które dzisiaj my stawiamy.
Nie odpowiada na pytanie, kiedy dusza otrzymuje przemienione i nieskazitelne
ciało? Czy w śmierci, czy dopiero w dniu zmartwychwstania? Stawiając te pytania, pamiętać musimy, że umierający człowiek przekracza próg naszego ostatniego, czasowego „dziś” i wieczności, w której nie ma czasu. To, co staje się w śmierci
trwa na wieki, ale objawione zostanie w dniu sądu. Zmartwychwstały Chrystus
jest tego gwarantem. Dlatego śpiewany:
„Kto tu w Bożej żył bojaźni, z ludźmi w zgodzie i przyjaźni,
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Czyja dusza była szczera, temu niebo Pan otwiera.
Pochowajmy ciało w grobie; niechaj odpoczywa sobie;
Z ziemi bowiem jest stworzone, w ziemię będzie obrócone.
A choć w proch się tu obróci, Bóg mu życie znów przywróci;
Ciało nasze skazitelne, zmartwychwstanie nieśmiertelne”. (ŚE 930, 4.1.2)
Amen.
***
„Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serca”. (Ps 90,12)
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