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WPROWADZENIE 

Ważne miejsce w zgromadzonej w kościele lokalnej społeczności wierzących zajmuje 
kazanie, które powinno być i jest zwiastowaniem Słowa Bożego. Nie może być ono 
wykładem antropologii chrześcijańskiej, ale musi być świadectwem o zbawieniu, da-
rowanym przez Boga człowiekowi w Jezusie Chrystusie. Nie może być gawędą na te-
mat naszej sytuacji społeczno-ekonomicznej tu i teraz, ale powinno być żywym głosem 
Ewangelii o Chrystusie. Kaznodzieja jest sługą Chrystusa i szafarzem tajemnic Bożych. 
Kościół powstał dzięki Słowu Bożemu i ostać się może tylko wtedy, kiedy buduje siebie 
przez głoszenie Ewangelii o krzyżu Chrystusa.  

 Żywe słowo, dotyczące Boga i zbawienia, oparte na biblijnym objawieniu, gdzie-
kolwiek jest głoszone, jest Słowem Bożym, które otwiera serca i budzi wiarę i nadzieję, 
oraz pobudza do miłości. Zasiew Słowa Bożego nie jest daremny. Zapewnia nas o tym 
sam Bóg, który przez usta swojego proroka mówi: „Jak deszcz i śnieg spada z nieba 
i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinno-
ścią 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). Zawsze przyniesie ono jakiś plon, zgodnie ze sło-
wami Chrystusa Pana, „jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziesto-
krotny” (Mt 13,23). Zasiew Słowa Bożego trwać powinien aż do czasu żniwa, kiedy Pan 
żniwa przyjdzie, aby zebrać polon.  

 Nie ma różnicy między głoszonym Słowem Bożym a pisanym, głównie w Biblii, jeśli 
jest ono czytane. Zamknięta Biblia, czy jakakolwiek postylla postawiona na półce, jest 
niema. Jeśli jest czytana, Bóg rozpoczyna dialog z człowiekiem, którego celem i owo-
cem jest zbawienie.  

 Zbiór kazań, który oddaję w formie internetowej, oparty jest na tekstach biblijnych 
III rzędu nowego porządku perykop biblijnych, pochodzących zarówno ze Starego, jak 
i Nowego Testamentu. 

 Tytuł postylli pochodzi z 4. zwrotki 105-tej pieśni, znajdującej się w „Śpiewniku 
ewangelickim”: 

„Gdy na mnie swój kierujesz wzrok, jest mi,  
jak gdyby z nieba Bóg słał w noc mą jasny promień!  
Ach, Jezu, słowa Twego siew, Twój Duch,  
Twe ciało, Twoja krew są jak ożywczy strumień!  
Weź mnie, Panie, w ręce swoje, łaski zdroje spuść na nowo!  
Patrz, przychodzę na Twe słowo!” 

 Duch Święty budzi wiarę w sercach przez czytane i zwiastowane Sowo Boże. Nie-
chaj pomoże On wszystkim do zbliżenia się do naszego Pana, Jezusa Chrystusa, po-
przez Słowo Boże zamieszczone w postylli i w modlitwie płynącej z serca.  

Jasienica, 9 listopada 2020 roku 
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1. NIEDZIELA W ADWENCIE 

Weselmy się, bo nasz Król przychodzi 

„Wesel się bardzo, córko syjońska! Wykrzykuj, córko jeruzalemska! Oto twój król przy-
chodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źre-
bięciu oślicy. I zniszczy wozy wojenne z Efraima i rumaki z Jeruzalemu, a łuki wojenne 
będą połamane. I ogłosi pokój narodom, a jego władza będzie od morza do morza i od 
Eufratu aż po krańce ziemi”. (Za 9,9.10) 

Adwent, rozpoczynający rok kościelny, nie tylko jest okresem głębokich religijnych 
przeżyć, związanych również z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia. To także 
czas namysłu i refleksji nad tym, co się dzieje wokół nas, co rozpala nasze umysły, co 
nas niepokoi, co chcielibyśmy, aby się stało na naszych oczach. Duch Boży przez usta 
proroka Zachariasza u progu nowego roku kościelnego woła: „Oto twój król przychodzi 
do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski”. Skoncentrujmy nasze myśli na słowach: „król 
przychodzi”, one bowiem są związane z wielkim bogactwem prawd, które są ważne dla 
życia wiary. 

 Wiemy, że te prorocze słowa wypełniły się, kiedy z woli Boga, Chrystus przyszedł na 
świat, kiedy po poniżeniu, poprzez ukrzyżowanie, a następnie poprzez chwalebne 
zmartwychwstanie i wniebowstąpienie zasiadł – jak wyznajemy – po prawicy Ojca 
wszechmogącego. Wypełniły się też, kiedy Jezus wjechał pośród wiwatującego tłumu 
na osiołku do stolicy Izraela, miasta Dawidowego, do Jerozolimy. Może niektórym się 
marzy, aby podobnie, jak niegdyś, nie skromnie, nie na osiołku, ale w pełni chwały 
wjechał do naszej stolicy w mercedesie – jak przed laty mówił o tym pewien warszaw-
ski kaznodzieja. Kiedy słyszymy głosy domagające się, aby Chrystus został ogłoszony 
królem Polski, może przez sejm i senat, kiedy wizerunek naszego Pana obnosi się na 
sztandarach wśród okrzyków i wybuchających petard, to wtedy nie mogą się nie zro-
dzić pewne bardzo ważne myśli i refleksje. Czy Chrystus nie jest królem świata? Czy ma 
być tylko królem narodowym, jak Dawid był królem Izraela? Czy w Objawieniu św. 
Jana, w Janowej wizji z wyspy Patmos, Chrystus nie jest przybrany w symbole władzy? 
Przecież przepasany jest złotym pasem, a w ręku trzyma siedem gwiazd (zob. Obj 1,13-
16). Czyż Objawienie św. Jana nie rozpoczyna się życzeniem łaski: „Łaska wam i pokój 
od tego, który jest i który był, i który ma przyjść, i od siedmiu duchów, które są przed 
jego tronem, i od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym 
z umarłych i władcą nad królami ziemskimi” (Obj 1, 4.5)? Chrystus jest Królem świata, 
a nie partykularnym królewiątkiem. W rękach swoich trzyma władzę i losy świata, cho-
ciaż wydaje się nam, że są one dziwne i niepojęte. Należy się zastanowić, czy niektóre 
dążenia i marzenia nie są próbą rozkazywania Chrystusowi, gdzie ma być Królem, 
a może także, co ma czynić. On chce być Królem każdego serca. W każdym wierzącym 
sercu pragnie zasiąść na tronie. Każde serce przemienić, wypędzić z niego pychę, nie-
posłuszeństwo, nienawiść, a zasiać nasienie pokoju. Psalmista śpiewał: „Błogosławiony 
naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który wybrał sobie na dziedzictwo” (Ps 33,12). 
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Mowa tu o Panu Bogu, ale Bóg nasz jest w Trójcyjedyny. Czy nie lepiej, zamiast wrzawy 
i okrzyków bluźnierczych, pomodlić się:  

„Czyż tron twój, Panie uwielbiony, w niebie nie jest dość wspaniały, 
że w głębi duszy mej skruszonej, zasiąść chcesz na tronie chwały… 
Czyliż to miejsca masz tak mało tam, w niebieskiej swej krainie, 
żeś me znikome obrał ciało i budujesz w nim świątynię…?” (ŚE 587,1.2) 

 Chrystus nie szukał chwały. Nie chciał, aby ludzie obwołali Go królem (zob. J 6,15). 
Chrystus wiedział, że sam Bóg uwielbi Go, kiedy nadejdzie Jego godzina, kiedy konając 
na krzyżu powiedział ostatnie słowo, jako ucieleśniony Syn Boży. Uwielbiony i wywyż-
szony Chrystus jest Królem każdego wierzącego, niezależnie od koloru skóry i do jakie-
go narodu należy.  

Prorok Zachariasz zapowiadając przyjście Mesjasza, wzywa córki jerozolimskie, aby się 
radowały. Tym samym wzywa nas, do szczególnej radości, bowiem słowa proroka się 
wypełniły, gdy witały Go tłumy Jerozolimczyków, wołających: „Błogosławiony, który 
przychodzi w imieniu Pana, Król Izraela!” (J 12,13). Kiedy wkraczamy w okres adwentu, 
powinniśmy wołać podobnie: „Hosanna Synowi Dawidowemu! Błogosławiony, który 
przychodzi w imieniu Pańskim. Hosanna na wysokościach!” (Mt 21, 9). Prorok chce, 
abyśmy radośnie witali naszego Zbawiciela, Króla naszego serca i życia. Chce – bo taka 
jest wola Boża – aby rozjaśniły się nasze oblicza, aby w serach naszych zagościła ra-
dość.  

 Tymczasem, kiedy przychodzi czas adwentu, przybieramy pokutne pozy, na twa-
rzach naszych nie można zobaczyć uśmiechu, nasze nabożeństwa są pełne niezrozu-
miałej powagi. Czyż słowa proroka Zachariasza: „Wykrzykuj, córko jerozolimska!” nic 
nie znaczą i nie dotyczą nas, uczennic i uczniów Chrystusa, Króla adwentu, Króla świa-
ta, wszystkich narodów i ludów? Nawet Chrystus w swoich apokaliptycznych mowach, 
pośrednio wzywa nas do radości: „I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na 
ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą 
z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą 
się. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką 
chwałą. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż 
zbliża się odkupienie wasze” (Łk 21,25). Podnieśmy się z kolan, wyprostujmy się, bo-
wiem w Chrystusie dane jest nam zbawienie. Jeśli w Chrystusie dane jest nam zbawie-
nie, to nie możemy się nie radować. Apostoł Paweł pisał do Kościoła w Filipii: „Raduj-
cie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się. Nie troszczcie się o nic, ale we wszyst-
kim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu” (Flp 4, 
4.6). 

 Nasze pieśni adwentowe, co prawda wzywają nas, abyśmy z powagą przygotowali 
serca na przyjście Pańskie, jednak głównie wzywają nas do radości z przyjścia naszego 
Zbawiciela:  

„Córko syjońska, wesel bardzo się,  
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Śpiewaj pieśń radosną, o Jeruzalem!” (ŚE 9,1), 

albo 
„Hosanna Syjon śpiewa i ściele zieleń palm,  
W mym sercu zaś rozbrzmiewa, na chwałę Twoją psalm…” (ŚE 11,2). 

 Chrześcijańska wiara – to radość, nieustanne oczekiwanie w radości, na ostateczne 
wypełnienie się tego, co Bóg przyobiecał i dał nam w Jezusie Chrystusie. To radość ze 
zbawienia, z darowanego życia wiecznego tym, którzy wierzą słowom Chrystusa Pana. 
Chrystus nas zapewnia: „Wiarygodne są moje słowa: kto słucha mego słowa i wierzy 
Temu, który mnie posłał, nie będzie sądzony, gdyż przeszedł z śmierci do życia” 
(J 5,24); „Wiarygodne są moje słowa: kto wierzy, ma życie wieczne” (J 6,47). Wiara jest 
radością, a nie ciężkim brzemieniem, który spędza radość z oblicza.  

Jest jeszcze jeden powód, aby radować się z przyjścia zapowiedzianego Mesjasza. 
Mówi o nim prorok Zachariasz w słowach: „I zniszczy wozy wojenne z Efraima i rumaki 
z Jeruzalemu, a łuki wojenne będą połamane. I ogłosi pokój narodom, a jego władza 
będzie od morza do morza i od Eufratu aż po krańce ziemi”. Od czasu przyjścia Chry-
stusa minęło ponad 2 tysiące lat, a pokoju nie widać. Ciągle wybuchają wojny i przele-
wana jest krew. Ciągle wybuchają lokalne konflikty. Produkuje się broń i sprzedawane 
są czołgi i samoloty. Szerzy się terroryzm, giną niewinni ludzie. Nie przekuto mieczy na 
lemiesze, kupowana jest najnowocześniejsza broń, aby niszczyć ludzkie życie. Ciągłe 
w różnych częściach ziemi, ludzie muszą bać się o życie, muszą uciekać, aby nie zmiaż-
dżyły ich wozy bojowe. Porzucają ojczyznę, aby uratować życie. 

 Czy oznacza to, że słowa proroka Zachariasza są fikcją, pustą obietnicą? Czy Pan Bóg 
zawodzi? Bóg nigdy nie zawodzi. To człowiek zawodzi. Jeśli Bóg nie reaguje i nie okazu-
je swojej mocy, to tylko dlatego, abyśmy patrząc na ludzkie nieszczęście, zmienili nasze 
życie, wyzbyli się nienawiści, chęci panowania za wszelką cenę. Abyśmy umieli okazać 
miłosierdzie.  

 Co robimy w tej sprawie? Czasem nie potrafimy nawet zaprotestować przeciwko 
nienawiści, przelewowi krwi i przeciwko zbrojeniom. Musimy protestować.  

 Ustaną wybuchy bomb, jeśli nasze życie włożymy w ręce Chrystusa. Chrystus jest 
pokojem naszym (zob. Ef 2,14). Tych, którzy w to wierzą musi być na świecie coraz 
więcej. Dlatego przyjmijmy apostolskie życzenie: „Bóg nadziei niechaj was napełni 
wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha 
Świętego” (Rz 15,13). Amen. 

* * * 

Wszechmogący Boże i Ojcze nasz łaskawy! Dziękujemy Ci, że objawiłeś światu w Jezu-
sie z Nazaretu przyobiecanego Króla i Mesjasza. Prosimy Cię, spraw łaskawie, abyśmy 
w rozpoczynającym się czasie adwentu, przyjęli Chrystusa z wdzięcznością i radością. 
Wysłuchaj nas przez tego Chrystusa Jezusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i kró-
luje na wieki wieków. Amen.   
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2. NIEDZIELA W ADWENCIE 

Umocnijcie swoje serca  

„Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje 
cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi, 
umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie”. (Jk 5,7.8) 

Druga niedziela w adwencie poświęcona jest powtórnemu przyjściu Pańskiemu. W cza-
sie swojej ziemskiej działalności, Chrystus Pan 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 ostatecz-
ny. Drugi adwent Pański będzie miał inny charakter aniżeli pierwszy. Nie będzie to 
przyjście w poniżeniu i pohańbieniu, lecz w chwale i majestacie. Wyznawcy Jezusa nie 
muszą się jednak lękać powtórnego przyjścia swojego Pana. Chociaż Pan przyjdzie, aby 
zgromadzić przed sobą wszystkie narody i oddać każdemu według jego postępowania, 
to jednak dla wierzących w imię Jezusa Chrystusa, będzie to chwila wybawienia z nie-
doli i dzień zwycięstwa nad mocą śmierci.  

 Kościół w 2. niedzielę adwentu, przypominając Jezusowe słowa: „Wyprostujcie się 
i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze”, nawołuje do oczekiwania 
na ten dzień, w którym odkupienie stanie się udziałem wszystkich wybranych i powo-
łanych. Tylko w świetle tych słów zrozumiała jest postawa wyznawców Chrystusa, 
mieszkających w Jerozolimie w czasach apostolskich. Z niecierpliwością oczekiwali oni 
powtórnego przyjścia swojego Pana, bo wraz z Jego przyjściem – zgodnie z ich wiarą – 
miał dla nich nadejść dzień zbawienia. Ale dzień ten nie nadchodził. Pan zwlekał 
z przyjściem swoim, dlatego św. Jakub pisał: „Bądźcie cierpliwi, umocnijcie serca swo-
je”. 

Pan Jezus w jednej ze swoich apokaliptycznych mów powiedział: „I wtedy ukaże się na 
niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą 
Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą, i pośle 
aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata 
z jednego krańca nieba aż po drugi. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa: 
Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, 
gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi. Zaprawdę powiadam 
wam. Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie” (Mt 24,30-34). Dla wierzą-
cych czasów apostolskich było więc oczywiste, że zobaczą znak Syna Człowieczego, że 
doczekają przyjścia Pańskiego i zgromadzeni będą przed Jego obliczem. Nie jest dzisiaj 
dla nas istotne to, czy dobrze zrozumieli oni słowa Pana Jezusa, czy też nie, lecz to, że 
byli przekonani, iż przyjście Pańskie jest bliskie i że trzeba wszystko uczynić, aby być na 
ten dzień przygotowanymi. Gromadzili się więc z różnych stron Palestyny w Jerozolimie 
i z niecierpliwością oczekiwali przyjścia Pańskiego.  
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 Niełatwe było życie wielkiej liczby wyznawców Chrystusa w stolicy Izraela, oczeku-
jących przyjścia Pana, bowiem miejscowi chrześcijanie musieli zatroszczyć się o przy-
byszów, nie tylko karmić ich słowem Ewangelii, ale dać im także chleb i zakwaterowa-
nie. Niektórzy jerozolimscy chrześcijanie – jak czytamy w Dziejach apostolskich – 
sprzedawali swoje majątki, aby zabezpieczyć byt przybyłym do Jerozolimy wyznawcom 
Jezusa. Pan jednak nie nadchodził. Sytuacja stawała się coraz bardziej trudna, niemalże 
nie do zniesienia. Oczekiwaniu towarzyszyła więc niecierpliwość, zapewne także za-
niepokojenie. Prawdopodobnie rodziły się też pytania o sens dalszego oczekiwania 
w takiej sytuacji, jaka się wytworzyła w Jerozolimie. Może nawet w niejednym sercu 
zrodziły się wątpliwości, czy doczekają za swego życia dnia powtórnego przyjścia Pana.  

 Trudna sytuacja powodowała, że jedni narzekali na drugich. Miejscowi na przyby-
szów, przybysze na miejscowych, że nie dość gorliwie troszczą się o nich. Dlatego Jakub 
pisał: „Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni; oto sędzia już 
u drzwi stoi” (Jk 5,9).  

 Mija pokolenie za pokoleniem, a Pan nie przychodzi. To nie znaczy, że Pan nas zwo-
dzi. Św. Piotr pisał: „Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uwa-
żają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek 
zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania” (2 P 3,9). Pan okazuje cierpli-
wość, bo chce, aby ci, którzy zostali powołani, cierpliwie oczekiwali na Jego przyjście, 
przygotowali się w wierze na spotkanie z Nim i z ręki Jego przyjęli zbawienie. 

 Chrześcijanie, oczekując na przyjście Pańskie, nie mogą powiedzieć sobie: Pan nie 
przychodzi, a więc zaniechajmy spoglądania w górę, zajmijmy się wyłącznie naszymi 
ziemskimi sprawami. Tak jednak się dzieje i wielu ludzi, uważających się za dobrych 
chrześcijan, w ogóle przestało myśleć o tym, że przecież koniec wszystkiego kiedyś 
nadejdzie i Pan zjawi się w swojej chwale i mocy. Codzienność przyćmiewa przyszłość. 
Troski dnia powszedniego zakrywają błogosławioną troskę o Królestwo Boże. 

 Nie możemy być podobni do pięciu głupich panien z przypowieści Jezusa. Czytamy 
w niej, że kiedy przybył oblubieniec, rozległ się krzyk i błagania: „Użyczcie nam trochę 
waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną” (Mt 25,8). Być chrześcijanami to znaczy być 
gotowymi do drogi, być zawsze czujnymi i przygotowanymi na przywitanie Pana.  

 Nie widać wśród nas zniecierpliwienia z powodu tego, że Pan nie przychodzi. Dlate-
go może się wydawać, że napomnienie św. Jakuba jest dzisiaj, w sytuacji chrześcijań-
stwa XXI wieku, bezużyteczne. Może się wydawać, że raczej potrzebne jest napomnie-
nie do niecierpliwości, do wzbudzenia w nas niepokoju, wręcz jakiegoś zaniepokojenia. 
Nic podobnego. Jakubowe słowa muszą rozbrzmiewać: „Bądźcie cierpliwi, bracia, aż 
do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie 
wczesny i późniejszy deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi, umocnijcie serca swoje, bo przyj-
ście Pana jest bliskie”. Zwróćmy uwagę na słowa o rolniku, który z cierpliwością ocze-
kuje plonu. Mija dzień po dniu, a zboże powoli dojrzewa. Rolnik przeżywa chwile nie-
pokoju o plon, bo przychodzą dni ulewnych deszczów i okresy suszy. Czy zbierze plon? 
On jednak czeka. Żywi nadzieję w sercu, że nadejdą dobre żniwa.  
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 Mijają lata, nasi rodzice odeszli do wieczności. Niebawem i nas ona pochłonie. Zda 
się, że nic się nie zmienia. A jednak nie. Czas jest jak strzała wypuszczona z łuku. Czas 
podąża ku końcowi. Trwa czas siejby i wzrostu. Nadejdzie czas żniwa. Jak rolnik oczeku-
je z cierpliwością plonów, tak my, ludzie wierzący z cierpliwością oczekujmy objawienia 
Pana, aby obiecane zbawienie w pełni się objawiło. Z cierpliwością, a więc jednak 
oczekujmy. Z cierpliwością, a więc nie zapominajmy o obietnicy, że Pan przyjdzie. 
Z cierpliwością, a więc bądźmy pewni przyjścia Pańskiego.  

 Zniecierpliwienie zazwyczaj ma miejsce tam, gdzie sytuacja się komplikuje i nie 
widać sposobu wyjścia z narastających trudności. Wzrasta niepokój, kiedy przeciąga 
się nasza lub naszych bliskich choroba, kiedy zamiast poprawy zdrowia, doświadczamy 
coraz mocniejszego bólu. W takiej sytuacji należy przyjąć Jakubowe napomnienie: 
„Bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego 
owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi, umocnijcie 
serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie”.  

 Chrześcijanie cierpliwie powinni oczekiwać na ostatnie tchnienie w swoim życiu, 
niezależnie, czy w zdrowiu, czy w chorobie. Wierzący człowiek nie domaga się godne-
go umierania, jakiego domagają się dla cierpiących zwolennicy eutanazji. Godne umie-
ranie, to jest cierpliwe oczekiwanie na Pana, który – kiedy nadejdzie czas według Jego 
uznania – stanie przy łożu i powie: „dosyć”. Godne umieranie, to jest cierpliwe odej-
ście z Panem, niezależnie od tego, czy ostatnie lata nam się nie podobają, czy też ciągle 
jeszcze podoba nam się życie i jeszcze wspominamy dawne dobre czasy. 

Każdego dnia z cierpliwością oczekujmy plonu krzyżowej śmierci naszego Pana, a więc 
zbawienia, życia wiecznego, oglądania oblicza wiecznego Boga. Zbliżając się do starości 
i godziny śmierci, nie musimy się jej obawiać, jeśli wierzymy w Boże obietnice i żywa 
jest w nas nadzieja na wieczne życie w Chrystusie. Nie musimy się lękać sądu, bowiem 
Bóg jest miłosierny i pamięta o swoich obietnicach danych nam w Ewangelii naszego 
Pana. Ale ostrzega nas przed lekkomyślnym życiem i wzywa do pokuty, wyznawania 
grzechów i do wiary w odpuszczenie grzechów. Nasza wina i hańba mają być nam od-
jęte, jeśli tylko uwierzymy w moc krzyża Chrystusa, bo Bóg jest dobry i wierny, spełnia 
każde słowo, które jest nam dane na pocieszenie. Bo „jak deszcz i śnieg spada z nieba 
i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinno-
ścią 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). Amen.  

* * * 

Miłosierny Boże i Ojcze! Oto jak rolnik oczekuje cennego owocu ziemi, tak z cierpliwo-
ścią oczekujemy wypełnienia wszystkich Twoich obietnic. Umocnij nasze serca w wie-
rze, abyśmy się nie zachwiali, lecz posłusznie służyli Tobie aż do dnia przyjścia Jezusa 
Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.  
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3. NIEDZIELA W ADWENCIE 

Adwentowe posłannictwo 

„A Zachariasza, ojca jego, napełnił Duch Święty, więc prorokował tymi słowy: Błogosła-
wiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia, i wzbudził nam 
mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego, jak od wieków zapowiedział przez 
usta świętych proroków swoich, wybawienie od wrogów naszych i z ręki wszystkich, któ-
rzy nas nienawidzą, litując się nad ojcami naszymi, pomny na święte przymierze swoje 
i na przysięgę, którą złożył Abrahamowi, ojcu naszemu, że pozwoli nam, wybawionym 
z ręki wrogów bez bojaźni służyć mu w świątobliwości i sprawiedliwości przed nim po 
wszystkie dni nasze. A ty, dziecię, prorokiem Najwyższego nazwane będziesz, bo poprze-
dzać będziesz Pana, aby przygotować drogi jego, aby dać ludowi jego poznanie zbawie-
nia przez odpuszczenie grzechów ich, przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któ-
remu nawiedzi nas światłość z wysokości, by objawić się tym, którzy są w ciemności 
i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju”. (Łk 1,76-79) 

Słowo ‘adwent’ znaczy ‘przyjście’. Czas adwentu jest czasem oczekiwania na powtórne 
przyjście Chrystusa. Kościół przypomina w adwencie, że był czas oczekiwania na przyj-
ście Mesjasza, czyli Chrystusa, że spełniła się Boża obietnica Jego przyjścia i że teraz 
jest czas oczekiwania na drugie przyjście Chrystusa, które będzie miało miejsce u kresu 
dni, historii ludzkości, kiedy Syn Człowieczy ukaże się w mocy i powoła na sąd wszyst-
kie narody. Adwent jest więc czasem przygotowania na spotkanie z Panem, Zbawicie-
lem usprawiedliwionych, zaś Sędzią bluźniących przeciw Jego Imieniu. W adwent wpi-
sane jest więc poselstwo, które skierowane jest do nas i które przez nas Bóg kieruje do 
świata. Jest to adwentowe poselstwo.  

W ciszy adwentowego przeżywania Bożej obietnicy, że idzie czas spotkania z Panem, 
który nas zbawił i nie odstępuje od nas, dając nam pokarm w swojej Ewangelii, rozlega 
się dzisiaj słowo, które wypowiedział szczęśliwy ojciec, sędziwy kapłan Zachariasz, 
trzymając w starości na rękach darowanego mu przez Boga syna. Z polecenia anioła 
dał mu na imię Jan: „A ty, dziecię, prorokiem Najwyższego nazwane będziesz, bo po-
przedzać będziesz Pana, aby przygotować drogi jego, aby dać ludowi jego poznanie 
zbawienia”. 

 Dziecko narodzone w domu Elżbiety i Zachariasza, zgodnie z Bożym postanowie-
niem miało torować drogę Temu, którego przyjście Bóg przez usta proroków wielo-
krotnie zapowiadał, Chrystusowi, naszemu Panu, a w którym spełniła się obietnica 
zbawienia. Kiedy więc nadszedł odpowiedni czas, syn Zachariasza, zwany Chrzcicielem, 
stanął nad Jordanem i wołał: „Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo 
Niebios” (Mt 3, 2), a widząc nadchodzącego Jezusa, wskazał na Niego i powiedział: 
„Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (J 1,29).  

 Ewangelista Mateusz dostrzegał w tym wydarzeniu wypełnienie się zapowiedzi 
danej ludowi izraelskiemu przez usta proroka: „Głos się odzywa: Przygotujcie na pu-
styni drogę Pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego! Każda dolina 
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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 40,1-3). Dzień wypełnie-
nia się tej obietnicy, był prawdziwie wielkim i ważnym dniem, nie tylko dla Izraela, lecz 
dla całej ludzkości, ponieważ w Chrystusie otrzymała ona zbawienie – jak pisze apostoł 
Paweł – z wiary w Jego zasługę krzyżową i triumf nad mocami śmierci w poranek wiel-
kanocny. A Jan, syn Elżbiety i Zachariasza, był palcem Boga, wskazującym na Chrystusa, 
ustami Najwyższego, aby lud, który siedzi w ciemności (Iz 9,1nn), dostąpił łaski pozna-
nia zbawienia przez odpuszczenie grzechów; był palcem wskazującym na Boga dla 
tych, którzy wyznawali swoje winy nad Jordanem, słyszeli świadectwo o Jezusie, że jest 
Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata, i którzy – jak owi dwaj uczniowie Jana – 
poszli za Jezusem (J 1,37). Chrystus zgodnie z proroczym widzeniem Zachariasza, ojca 
Jana Chrzciciela, stał się światłem, rozpraszającym mroki życia, beznadziejnej szamota-
niny ludzkości z winą, grzechem i wrodzonego nieposłuszeństwa wobec woli Bożej (J 8, 
12).  

 Chrystus – na którego wskazywał Jan – był i jest nam dany, jako dawca i gwarant 
pokoju z Bogiem, który możemy mieć w wierze w naszego Pana. Zapewnia nas o tym 
apostoł Paweł: „Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana na-
szego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, 
w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej” (Rz 4,1.2; por. Ef 2, 14). Dlatego:  

„Przyjście Jego rozważajmy, 
Serca Panu otwierajmy,  
By je znalazł oczyszczone 
I dla siebie poświęcone”. (ŚE 4,6) 

Poselstwo Jana – to poselstwo adwentowe, którego kontynuatorem jest Kościół Jezu-
sa Chrystusa na ziemi. Kiedy Chrystus powiedział: „Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie 
narody” (Mt 28,19), wówczas postawił swój Kościół w roli Jana Chrzciciela, posłańca 
przygotowującego drogę Pańską i świadka w świecie, że w Chrystusie ciągle błądzące-
mu światu dana jest światłość, okazana została łaska i przygotowane zostało nowe 
życie w pokoju z Bogiem, jeśli świat i każdy człowiek pojedna się z Bogiem, wyzna swo-
je grzechy i zaufa Bogu, oddając się Jemu w opiekę.  

 Kościół, jeśli chce być Kościołem Chrystusa, pomny na powierzone mu poselstwo, 
musi w świecie być palcem Boga, wykonawcą adwentowego poselstwa i jak Jan wołać, 
że wypełnia się czas i bliskie jest przyjście Pańskie i musi świadczyć, że w Chrystusie 
jest nadzieja na lepsze jutro, w Chrystusie jest zbawienie i pokój z Bogiem, w Jezusie 
Chrystusie jest światło w mrokach zwątpienia, ratunek wśród rozlicznych niebezpie-
czeństw oraz naprawa świata przesiąkniętego złem, wyzyskiem, korupcją, kłamstwem, 
obłudą, nieprawością i niesprawiedliwością. I nikt nie zagwarantuje w tym świecie 
sprawiedliwości, tylko Chrystus. I nikt nie nauczy go prawdy, tylko Ten, który powie-
dział o sobie: „Ja jestem drogą i prawdą, i żywotem, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko 
przeze mnie” (J 14,6).  
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 Kościół poprzez wszystkie swoje instytucje, począwszy od synodu aż po parafię, 
poprzez wszystkie swoje sługi Ewangelii, od biskupa do diakona, czy diakonię musi – 
jeśli jest jeszcze Kościołem Chrystusa – pamiętać, że jego pierwszym i najważniejszym 
zadaniem jest danie światu „poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów” z łaski 
dla zasługi Chrystusa. Wszystkie inne sprawy, którymi Kościół się zajmuje – mniej lub 
więcej ważne – nie czynią Kościoła Kościołem Jezusa Chrystusa, a łatwo uczynić go 
mogą tancerzem wokół „złotego cielca”. Najpierw w Kościele powinna być autentyczna 
troska o Królestwo Boże, wszak Pan powiada: „Ale szukajcie najpierw Królestwa Boże-
go i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane” (Mt 6,33). Biskupi 
i inni słudzy Słowa Bożego winni pamiętać na napomnienie dane Tymoteuszowi: „Do-
póki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki. Nie zaniedbuj daru łaski, który 
masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie 
rąk starszych. O to się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla 
wszystkich. Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc, i samego siebie 
zbawisz, i tych, którzy cię słuchają” (1 Tm 4,13nn). W zachowaniu w pamięci tego na-
pomnienia i w zaufaniu Chrystusowi jest siła Kościoła. Całe życie Kościoła i jego sub-
stancja jest ze Słowa Bożego – nauczał ks. Marcin Luter. Apostoł Paweł zaś pisze: „Jeśli 
Ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chlubić; jest to bowiem dla mnie konieczno-
ścią; a biada mi, jeślibym Ewangelii nie zwiastował” (1 Kor 9, 16). 

„Naprzód krocz, naprzód krocz,  
Dąż, Syjonie w górny kraj! 
Zapal wszystkie lampy swoje  
I w miłości pierwszej trwaj! 
Idź żywota szukać zdroje,  
Śmiało się przez ciasną bramę wtłocz!  
Naprzód krocz, naprzód krocz!” (ŚE 532,1) 

Kościół spełnia swoje zadanie i posłannictwo poprzez wszystkie swoje członki, bo Ko-
ściół jest społecznością wierzących, powołanych do składania świadectwa o zbawieniu 
w Chrystusie. Każdy wierzący w Chrystusa, tam gdzie go Pan Kościoła postawił, zgodnie 
z darowanym mu darem łaski Bożej, powinien być palcem Bożym, wskazującym na 
Chrystusa, Baranka Bożego, Księcia Pokoju i źródło pojednania z Bogiem. Każdy obmy-
ty przez Ducha Świętego w wodzie chrztu w imię Jezusa Chrystusa, otrzymał zadanie 
do spełnienia, które to zadanie powinien wykonać zgodnie z darową mu łaską. Rodzice 
– jak Jan Chrzciciel – powinni dzieciom wskazywać na Chrystusa i świadczyć: „Oto Ba-
ranek Boży, który gładzi grzech świata”. Każdy wierzący bliźniemu swojemu powinien 
zaświadczyć o doznanej mocy w Chrystusie, przemianie życia i wskazać na Chrystusa 
jako źródło pokoju z Bogiem i między wszystkim ludźmi. I należy to czynić w pokorze, 
bez jakiejkolwiek pychy, wszak tylko służba pokornego przynosi błogosławiony skutek – 
poznanie drogi zbawienia.  

 Dla wszystkich wierzących Jan Chrzciciel powinien być wzorem, nie tylko w odważ-
nym składaniu świadectwa o Chrystusie, nie tylko w gorliwości głoszenia bliskiego 
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przyjścia Pana, nie tylko w pokornym napominaniu, w unikaniu wyniosłości, lecz w szu-
kaniu chwały Tego, który jest i będzie po wszystkie czasy Panem i zachowawcą tego, co 
dobre i błogosławione. Jan wszak powiedział, mając na myśli Chrystusa: „On musi 
wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym” (J 3,30).  

 Zanim podejmiemy wezwanie adwentowe, sami dajmy się przeniknąć Ewangelią, 
która głosi bliski czas wypełnienia Bożych obietnic, uczy szukania Boga, polegania na 
Chrystusie jako naszym Panu i Zbawicielu. Dajmy się prowadzić Chrystusowi, abyśmy 
poznali drogę zbawienia, zaświeciło w nas światło wśród mroku świata i abyśmy zostali 
napełnieni pokojem, którego świat nam dać nie może. Wszystko, co ma służyć Bogu 
i zbawieniu bliźnich, zawsze musi najpierw narodzić się w nas. Od własnego serca roz-
poczyna się naprawa bliźnich, Kościoła i świata. A cokolwiek czynić będziesz, wypełnia-
jąc swoje adwentowe zadanie, czyń to z miłością. Ojciec Kościoła Augustyn w jednym 
ze swoich kazań powiada: „Gdy milczysz, milcz z miłością; gdy mówisz, mów z miłości; 
gdy karcisz, karć z miłości; gdy przebaczasz, przebaczaj z miłości. Niechaj tkwi w sercu 
korzeń miłości; wyrośnie z niego tylko dobro”. 

„Więc śpieszcie się do Niego, wnet stanie pośród nas 
Chwalebna postać Jego przedziwnych pełna kras. 
Przystąpcie wszyscy doń, już wschodzą Jego zorze, 
On was wybawić może przez swoją mocną dłoń”. (ŚE 19,8) 

Amen. 

* * * 

Panie Boże, rozbudź w sercach naszych w czasie adwentu żywą nadzieję na zwycię-
stwo światła nad ciemnością, dobra nad złem, sprawiedliwości nad niesprawiedliwo-
ścią, prawdy nad nieprawdą. Ale spraw, aby najpierw dobro i sprawiedliwość zamiesz-
kały w naszych sercach ku czci i chwale Twojej.  
 Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen.  
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4. NIEDZIELA W ADWENCIE 

Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? 

„Potem ukazał mu się Pan w dąbrowie Mamre, gdy siedział u wejścia do namiotu 
w skwarne południe. A podniósłszy oczy, ujrzał trzech mężów, którzy stanęli przed nim. 
Ujrzawszy ich, wybiegł od wejścia do namiotu na ich spotkanie i pokłoniwszy się aż do 
ziemi. Wtedy rzekli do niego: Gdzie jest Sara, żona twoja? A on odpowiedział: W tym oto 
namiocie. Tedy rzekł: Na pewno wrócę do ciebie za rok o tym samym czasie, a wtedy 
żona twoja Sara będzie miała syna. Sara zaś podsłuchiwała u wejścia do namiotu, które 
było za nim. A Abraham i Sara byli starzy, w podeszłym wieku. Ustało zaś już u Sary to, co 
zwykle bywa u kobiet. Toteż roześmiała się Sara sama do siebie, mówiąc: Teraz, gdy się 
zestarzałam, mam tej rozkoszy zażywać! I pan mój jest stary! Na to rzekł Pan do Abra-
hama: Dlaczego to roześmiała się Sara, mówiąc: Czyżbym naprawdę mogła jeszcze ro-
dzić, gdy się zestarzałam? Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? W oznaczonym 
czasie za rok wrócę do ciebie, a Sara będzie miała syna. Wtedy Sara zaparła się, mówiąc: 
Nie śmiałam się, bo się bałam. Ale On rzekł: Nieprawda, śmiałaś się”. (1 Mż 18,1.2.9-15)  

Co ten tekst biblijny ma wspólnego z czasem adwentu, w którego centrum stoi Chry-
stus? Nie mówi o Chrystusie i nie mówi o oczekiwaniu Mesjasza. Mówi natomiast 
o narodzeniu syna Sary i Abrahama. Zapowiedź narodzenia przez Sarę syna Abraha-
mowi, jest zapowiedzią, że Bóg pomimo oczywistej starości Abrahama i Sary, zrealizuje 
daną Abrahamowi obietnicę. Kiedy Bóg polecił Abrahamowi opuścić ojczystą ziemię 
i udać się na miejsce, które dopiero Bóg miał mu wskazać, Bóg powiedział: „Wyjdź 
z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. 
A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, tak 
że staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a prze-
klinających cię przeklinać będę; i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona zie-
mi” (1 Mż 12,1-3). Bóg powoli, w tajemniczy sposób realizuje swoje plany. I o tym po-
winniśmy zawsze pamiętać. Żadne słowo nie wychodzi nadaremno z ust Pańskich. 
Każde, prędzej, czy później się spełni, bo nic nie ma niemożliwego u Boga. 

Ze względu na wiek, Sara nie mogła rodzić dzieci. Zresztą, jak wiemy o tym z innych 
relacji, znajdujących się w 1. księdze Mojżeszowej, Sara była niepłodna. Z tego powodu 
Abraham martwił się, że nie mając dziedzica, po swojej śmierci, dobra jego odziedziczy 
jego sługa, Eliezer z Damaszku (1 Mż 15,1nn).  

 Pan Bóg powiedział Abrahamowi, że nie Eliezer będzie dziedzicem jego stad i na-
miotów, a potomstwo jego będzie liczne jak gwiazdy na niebie (1 Mż 15,4nn). Sara, jak 
wynika to z naszego, dzisiejszego tekstu biblijnego, sceptycznie odnosiła się do obiet-
nic Bożych, bo czego można oczekiwać po kobiecie, która jest niepłodna i w dodatku 
bardzo stara. Czy Abraham utracił też wiarę w Boże obietnice? Dzięki apostołowi Paw-
łowi wiemy, że niezłomna była wiara Abrahama w Bożą obietnicę, bowiem pisze: 
„Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów 
zgodnie z tym, co powiedziano: Takie będzie potomstwo twoje. I nie zachwiał się 
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w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około stu lat oraz obumarłe łono 
Sary; i nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwa-
łę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić. I dlatego 
poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A nie napisano tego, że mu poczytano 
tylko ze względu na niego, ale ze względu na nas, którym ma to być poczytane i którzy 
wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego, z martwych, który został wy-
dany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego” (Rz 4, 
18-25).  

 Pan Bóg nie zapomina swoich obietnic, ale realizuje je wtedy, kiedy chce i jak chce. 
I tego chce nas właśnie nauczyć dzisiaj Duch Boży, każąc nam myśleć o sytuacji rodziny 
Abrahama i o ponowionej obietnicy Bożej, dotyczącej potomka Abrahama i Sary. I ta 
obietnica się spełniła pomimo podeszłego wieku Sary, kiedy w namiocie Sary po upły-
wie roku zapłakało dziecko, płci męskiej, a któremu na imię dano Izaak. A Sara wtedy 
pomyślała: „Któż by był kiedykolwiek przepowiedział Abrahamowi, że Sara będzie 
karmić piersią dzieci, gdyż w starości jego urodziłam syna!” (1 Mż 21,7). 

 Boże obietnice spełniają się także w naszym życiu. Bóg obiecuje opiekę i otacza nas 
opieką. Obiecuje wsparcie i wspiera nas w trudnych chwilach naszego życia. Należy 
zaufać Bogu i zawierzyć Jego słowom, a prędzej, czy później spełnią się słowa Pańskie. 
Gdy się modlimy, musimy modlić się z wiarą. Św. Jakub pisze w swoim liście, kto się 
modli, np. prosząc o mądrość: „…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. Dlatego 
niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma, człowiek o rozdwojonej 
duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu” (Jk 1,5-8). I tego musimy się uczyć 
przez całe życie. Szkoła modlitwy, to trudna szkoła, ale staje się łatwą, kiedy w niej 
pozwolimy działać Duchowi Świętemu, który wspiera wierzących – jak pisze apostoł 
Paweł – westchnieniami niewysłowionymi. 

1. księga Samuela mówi o podobnej sytuacji, jaka przydarzyła się Abrahamowi i Sarze. 
Za czasów sędziów, żył w Izraelu w Rama, człowiek imieniem Elana. Jego żona Anna 
także była kobietą niepłodną. Pierwsza żona Elkany prześladowała z tego powodu An-
nę i czyniła jej wiele przykrości z powodu jej niepłodności. Pewnego razu w czasie 
święta, w świątyni w Sylo, gdzie kapłanem był Heli, Anna mdliła się żarliwie, aby Bóg 
pozwolił jej urodzić syna. Złożyła też ślubowanie, że jeśli zostanie wysłuchana, syna 
swego odda na służbę Panu w świątyni. Bóg wysłuchał Annę. Urodziła ona syna, któ-
remu dano na imię Samuel. Spełniła też ślubowanie i oddała chłopca na służbę u ka-
płana Heliego.  

 Anna oddając na służbę u Heliego swojego Syna, w świątyni dziękowała Bogu za 
wysłuchanie i wielbiła Boga za Jego miłosierdzie i łaskawość: „Weseli się serce moje 
w Panu, wywyższony jest róg mój w Panu, szeroko rozwarte są usta moje…, Gdyż radu-
ję się ze zbawienia twego. Syci wynajmują się za kawałek chleba, a głodni przestają 
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głodować, niepłodna rodzi siedemkroć, a ta, która ma wiele dzieci, więdnie” (1 Sm 2, 
1.2). Wszystko jest w ręku Boga. 

 Jak syn Abrahama stał się błogosławieństwem i błogosławione są wszystkie narody, 
tak też wszystkie dzieci, które przyjmować powinniśmy z ręki Bożej, jak Anna, żona 
Elkany, dziękujmy za nie. One są błogosławieństwem od Boga, szczególnie wtedy, kiedy 
służą Bogu tam, gdzie Bóg wyznaczył im miejsce życia i służby.  

Powiedzieliśmy, że Pan Bóg spełnia i realizuje swoje obietnice tak, jak chce i kiedy 
chce, czasem niespodziewanie, czasem zaś daje długo czekać na ich spełnienie. Bóg 
obiecał dać ludziom Zbawiciela, Mesjasza, z rodu Dawida, a więc z rodu Abrahama.  

 O czym myśleli pasterze na polach betlejemskich, czuwając nad swoimi stadami? 
Tego nie wiemy. Być może zastanawiali się, kiedy spełni się Boża obietnica, dotycząca 
przyjścia Mesjasza. Może, patrząc na płonące ognisko, przy którym się grzali i na gotu-
jącą się wodę w kociołku, modlili się jak prorok Pański: „Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, 
oby przed tobą zatrzęsły się góry – jak ogień zapala chrust i powoduje, że kipi woda, 
oby było objawione twoje imię twoim nieprzyjaciołom, tak że narody będą drżeć przed 
tobą, gdy czynisz dziwne rzeczy, których nie oczekiwaliśmy!” (Iz 64,1-3). Zaprawdę 
dziwne rzeczy miały się dziać tej nocy. 

 Nagle i niespodziewanie stanął przed nimi anioł Pański, wywołując święte drżenie. 
Powiedział: „Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udzia-
łem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, 
w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem: Znajdziecie niemowlątko owinię-
te w pieluszki i położone w żłobie” Łk 2,10-12). 

 A Ten, który się narodził w Betlejem, narodził się z Dziewicy, Marii poślubionej Józe-
fowi. O Nim pisał prorok Izajasz, wieszcząc Jego przyjście: „Oto panna pocznie i porodzi 
syna, i nazwie go imieniem Immanuel” (Iz 7,14). Jak cudowne było narodzenie Izaaka 
Sary i Samuela z Anny, tak cudowne było narodzenie zapowiedzianego Immanuela, 
Dziecka narodzonego w Betlejem, Jezusa. Jak Izaak i Samuel narodzili się z woli Boga, 
tak przede wszystkim z woli Boga narodził się Jezus, nie z woli męża, lecz z woli Pana 
Boga przez poczęcie z Ducha Świętego. Jak Bóg złamał przez siebie ustanowione prawa 
natury, gdy Izaak i Samuel urodzili się z niepłodnych matek, tak w cudowny sposób, dla 
wielu niepojęty i w niemożliwy sposób narodził się Chrystus. Ale, co jest niemożliwe 
u człowieka, możliwe jest u Boga.  

 Są ludzie, którzy podobnie jak w przypadku przyjścia na świat z niepłodnej narodził 
się Izaak, czy też jak było w wypadku Anny, która wymodliła sobie narodzenie syna, 
aby z niej nie szydzono, naśmiewają się z artykułu naszej wiary, że Jezus Chrystus „na-
rodził się z Marii Panny”, to znaczy z dziewicy.  

 Jak Abraham wbrew nadziei uwierzył Bogu, tak i my wbrew naturze, wierzmy i wy-
znawajmy: „Wierzę w Boga wszechmogącego…i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedno-
rodzonego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny”. W zbliżające 



4. NIEDZIELA W ADWENCIE 

 22 

 

się Święta Bożego Narodzenia, wołajmy: „Panie, pomóż niedowiarstwu naszemu” i pa-
miętajmy na słowa naszego Pana: „Błogosławieni…, którzy uwierzyli”. Amen. 

* * * 

Ojcze łaskawy, Boże obietnicy i przymierza! Dziękujemy Ci, że w Jezusie Chrystusie 
nawiedziłeś swój lud i pobłogosławiłeś dziedzictwu swemu. Spraw łaskawie, aby nasz 
Zbawiciel narodził się także w sercach naszych i znalazł w nich godne mieszkanie.  

 Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym. 
Amen. 
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WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA  

Wyrośnie różdżka z pnia Isajego 

„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. 
I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie są-
dził ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał, lecz według sprawiedliwości będzie 
sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich 
ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. I będzie 
sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi. I będzie wilk go-
ściem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia, cielę i lwiątko, i tuczne bydło będą 
razem, a mały chłopiec je poprowadzi. Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich mło-
de będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół. Niemowlę bawić się będzie 
nad jamą żmii, a do nory węża wyciągnie dziecię swoją rączkę. Nie będą krzywdzić ani 
szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana jakby wód, 
które wypełniają morze. I stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia Isaje-
go, który załopocze jako sztandar ludów; a miejsce jego pobytu będzie sławne”. (Iz 11,1-5) 

W Święta Bożego Narodzenia śpiewamy bardzo starą kolędę: 
„Cudowna różdżka wzrosła, 
Gałązka bardzo mdła;  
Prorocka wieść doniosła,  
Że z Isajego pnia  
Zakwitnął cudny kwiat  
W pośrodku ostrej zimy,  
Gdy ciemność kryła świat”. (ŚE 45,1) 

 Jej przesłanie, ciepło i atmosfera oparta jest na proroctwie Izajasza, w którego księdze 
znajduje się kilka proroctw o przyjściu Mesjasza, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Czy-
tając je, musimy być świadomi tego, że nasze chrześcijańskie odczytanie tych proroctw, 
pomija historię, w której zostały one wypowiedziane. Proroctwa Starego Testamentu 
wyrastają z dziejów Izraela i uwzględniają wydarzenia, których prorocy byli świadkami. 
Jednak w starotestamentowych proroctwach nie jest zatarta perspektywa historyczna, 
ale na pierwsze miejsce w nich wysuwa się nadzieja. Prorok napełniony nadzieją, wi-
dział przyszłość jakby we mgle.  

 Dopiero wówczas, kiedy proroctwo się wypełnia, można odczytać jego przesłanie 
i poznać, co ono zapowiadało. 

Powiedzieliśmy, że proroctwo wyrasta z dziejów, których prorok jest świadkiem. Po-
tomkowie króla Dawida nie zawsze byli pasterzami Izraela, czasem rządzili samowolnie 
i nie przestrzegali sprawiedliwości opartej na Bożym prawie. Bóg więc kazał wołać 
swojemu prorokowi: „I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda 
owoc”. Zauważmy, że prorok nie wieszczy, że wyjdzie różdżka z pnia Dawida, lecz z pnia 
Isajego, a więc ojca króla Dawida. Zdaje się, że chciał prorok przez to powiedzieć, że 
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przyszły król, nie będzie zwykłym następcą Dawida, króla według serca Bożego, lecz 
będzie nowym Dawidem, co nie oznacza, że wykluczone jest Dawidowe pochodzenie 
Mesjasza. Inny prorok, Jeremiasz, wołał: „Oto idą dni – mówi Pan – że wzbudzę Dawi-
dowi sprawiedliwą latorośl: Będzie panował jako król i mądrze postępował; i będzie 
stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi” (Jr 23,5). 

 Nowy potomek Isajego w proroctwie Izajasza nazwany jest różdżką, latoroślą, co 
zgodnie z wyobrażeniami panującymi na Bliskim Wschodzie oznacza, że będzie on 
nowym władcą, królem i pasterzem w Izraelu. Jeśli wierzymy, że Izajaszowe proroctwo 
spełniło się w Jezusie Chrystusie, to oznacza to, że Jezus urodzony z Marii, poślubionej 
Józefowi z domu Dawida, jest właśnie tym Królem. Ale wiemy, że Jezus nie rościł Sobie 
pretensji do tronu na Syjonie. Natanael w czasie spotkania z Jezusem, powiedział: „Mi-
strzu! Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela” (J 1,49). Po nakarmieniu pięciu 
tysięcy mężczyzn, lud chciał Jezusa obwołać królem, ale Jezus ukrył się wówczas przed 
ludem (J 6,15). Co prawda lud witał Go w Jerozolimie jako króla (Mk 11,8nn), ale na 
pytanie Poncjusza Piłata: „Czy Ty jesteś królem żydowskim?”, Jezus odpowiedział: „Kró-
lestwo moje nie jest z tego świata; gdyby z tego świata było Królestwo moje, słudzy 
moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom; bo właśnie Królestwo moje nie jest stąd” 
(J 18, 33.36).  

 Jeśli wierzymy i wyznajemy: „Wierzę w Jezusa Chrystusa…”, to pochylając się nad 
żłobkiem, w którym Maria położyła swojego Syna, Jezusa, trudno dostrzec w maleń-
kim Jezusie króla z rodu Dawida, zapowiedzianego Mesjasza, wszak dziecię Jezus uro-
dziło się w wielkiej nędzy, z dala od ludzi, w szopie między zwierzętami. To nie mieści 
się w głowie, to przeczy wszelkiej ludzkiej logice! Ale Bóg działa suwerennie, według 
własnego planu, a myśli Boże przewyższają ludzkie myśli, dlatego należy odrzucić 
wszelkie wątpliwości i zawierzyć słowom anielskiego zwiastowania na betlejemskich 
polach: „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). Gdybyśmy w to nie wierzyli, nie pochylalibyśmy 
się nad Dzieckiem urodzonym w Betlejem z Marii Dziewicy. Niechaj ta nasza wiara 
w Święta Narodzenia Pańskiego wzmocni się w nas i niech będzie głoszona między 
nami, ku chwale naszego Pana, Jezusa Chrystusa.  

Prorok zapowiedział, że Bóg wyposaży potomka Isajego, nowego Dawida, oczekiwa-
nego Mesjasza, w dary godne króla: „I spocznie na nim Duch Pana; Duch mądrości 
i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Pana. I będzie miał upodobanie 
w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził ani według słyszenia 
swoich uszu rozstrzygał, lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według 
słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zu-
chwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. I będzie sprawiedliwość pasem 
jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi”. Król Dawid, chociaż uchodził w Izraelu 
za wzór króla, to jednak Bóg nie wyposażył go w takie dary, o jakich mowa w proroc-
twie Izajasza. Wiele Dawidowi brakowało. Nie zawsze rządził on sprawiedliwie. Nawet 
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krew miał na swoich rękach. Czasem postępował niegodnie, dlatego Bóg nie życzył 
sobie, aby to on wybudował w Jerozolimie świątynię.  

 Powiedzieliśmy, że prorocy widzieli przyszłe rzeczy jakby przez mgłę. Musimy zdać 
sobie sprawę z tego, że Izajaszowe widzenie obrazu przyszłego Mesjasza, jest niewy-
raźne, bez jakiejkolwiek perspektywy historycznej. Jezus, obchodzący palestyńskie 
wioski i miasteczka, wydawał się być zwykłym człowiekiem. Chociaż dyskutował z fary-
zeuszami i ganił ich obłudne postępowanie, to jednak nikogo nie chłostał „rózgą swych 
ust” a „tchnieniem swych warg” nie zabijał bezbożnika. Te słowa zdają się odnosić do 
drugiego przyjścia Syna Bożego, Chrystusa, jako Pana i sędziego wszystkich ludzi. Ale 
niewątpliwie ziemski Chrystus napełniony był mądrością i Duchem Bożym. Nad rozu-
mem i mądrością dwunastoletniego Jezusa dziwili się w świątyni jerozolimskiej uczeni 
w Piśmie (Łk 2, 47). Faryzeusze wielokrotnie usiłowali usidlić Jezusa w mowie, aby móc 
Go oskarżyć przed sanhedrynem, ale Jezus zawsze odpowiadał im tak, że ze wstydem 
musieli odchodzić.  

 Duch Boga spoczął na Jezusie. W nazaretańskiej synagodze, po odczytaniu słów 
z Księgi Izajasza: „Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował 
ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przej-
rzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana”, 
Jezus powiedział: „Dziś wypełniło się to Pismo w uszach waszych” (Łk 4, 18-21). Wtedy 
zgorszyli się wszyscy z Niego, bo nie widzieli w Jezusie z Nazaretu Chrystusa.  

 Duch Pana, który spoczął na Jezusie – to Duch rady i mocy. Jezus zawsze trafnie 
odpowiadał tym, którzy prosili Go o radę, niósł pomoc chorym i biednym, posłuszne 
były Mu żywioły. Występował w obronie pokrzywdzonych, a do gorszących się faryze-
uszy i uczonych w Piśmie, że zasiada przy stole z grzesznikami, powiedział: „Nie po-
trzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają” (Mt 9,12). Duch Pana – to „Duch po-
znania i bojaźni Pana”, a Duch poznania – to Duch społeczności z Bogiem, Duch praw-
dy, Duch umiejętności. Kiedy Żydzi sprzeciwiali się Jezusowi i Jego nauce, powiedział: 
„Ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co 
mam powiedzieć i co mam mówić. I wiem, że przykazanie jego jest żywotem wiecz-
nym. Przeto, co Ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec” (J 12,49.50).  

 Proroctwo Izajasza jest świadectwem o Mesjaszu. Izajaszowe słowa o Pomazańcu 
Pańskim spełniły się w Jezusie z Nazaretu, dlatego św. Piotr przemawiając do zgroma-
dzonych w Dzień Pięćdziesiątnicy powiedział: „Niechże tedy wie z pewnością cały dom 
Izraela, że i Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowali-
ście” (Dz 2,36).  

 W Święta Bożego Narodzenia podobnie jak pasterze z pól betlejemskich stoimy 
u początku ziemskiego życia Syna Bożego, ale jesteśmy od nich w lepszej sytuacji. 
Uczniowie Pańscy pozostawili nam Ewangelie, dzięki którym poznajemy drogę ziem-
skiego życia Chrystusa i dlatego możemy poznać i wyznać za św. Piotrem, że Jezus jest 
Panem i Chrystusem, czyli Pomazańcem Pańskim, Mesjaszem. Tej wiary nie wolno nam 
się wyprzeć. Bez niej przestajemy być chrześcijanami, wszak słowo chrześcijanin zna-
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czy: mesjanista, a więc wierzący w mesjanistyczne poselstwo Jezusa. Bez tej wiary 
Europa utraci swoją tożsamość, a tym samym zaprze się swojej wielowiekowej kultury. 
Tam, gdzie do zaprzaństwa dochodzi, widzimy skutki, brak miłości i tolerancji, pokoju 
i otwartych serc dla bliźniego, upadek moralności i sprawiedliwości.  

 Prorok Izajasz wieścił też, że przyjście Mesjasza wszystko zmieni, nastąpi okres po-
koju i szczęśliwości, że całe stworzenie zostanie odnowione. Myśl ta zawarta jest 
w słowach: „I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia, cielę 
i lwiątko, i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. Krowa będzie się 
pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak 
wół. Niemowlę bawić się będzie nad jamą żmii, a do nory węża wyciągnie dziecię swo-
ją rączkę. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia bę-
dzie pełna poznania Pana jakby wód, które wypełniają morze”. To obraz, to symbolicz-
na mowa o erze szczęśliwości, która nastanie po objawieniu się Króla z pnia Isajego. 
Czy coś się zmieniło, po przyjściu Chrystusa? Wiele się zmieniło, ale stworzenie się nie 
odnowiło. Nie zapanował ostateczny pokój w świecie stworzonym przez Boga. Jak więc 
mamy odczytać powyższe słowa? Myślę, że jako zadanie dla nas. Bóg zapowiedział 
nadejście pokoju w Chrystusie. Pokój jest darem Bożym, ale ten dar powinniśmy przy-
jąć i czynić pokój między nami: „Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami 
Bożymi będą nazwani” (Mt 5,9). To jest przesłanie dla nas w wigilijny wieczór. 

Dzisiaj, w wigilię Świąt Narodzenia Pańskiego, po skończonym nabożeństwie wigilij-
nym, zasiądziemy w gronie rodziny do stołu, na którym znajdą się przeróżne pokarmy. 
Możemy się nimi cieszyć i je smakować. Ale pamiętajmy, że źródło naszej radości poło-
żone zostało w żłobie. To wcielony Syn Boży, Chrystus, nowy Dawid jest źródłem rado-
ści. Dlatego zaśpiewajmy:  

„Czas radości, wesołości nastał światu temu  
Bo Zbawiciel, Odkupiciel, światu dan grzesznemu.  
Dziś się nam narodził, z bied nas wyswobodził;  
Będzie zawdy drogą prawdy nas wodził” (ŚE 46,1) 

 Pamiętajmy też, że Ten, który jako Dziecko ręką troskliwej Matki położony został 
w żłobie, kiedy nadszedł dla Niego okres działalności, powiedział: „Ja jestem chlebem 
życia”. Chleb, który codziennie spożywamy, utrzymuje nas przy życiu, ale chleb, którym 
jest Chrystus, Jego słowa i sakrament Jego ciała i krwi, który ustanowił, jest pokarmem 
ku życiu wiecznemu. Ten pokarm, jest posileniem w naszym życiu na drodze do od-
pocznienia, do niebieskiej ojczyzny. Dlatego też zaśpiewajmy: 

„Bądź pozdrowion, Boski chlebie!  
Nie możemy żyć bez Ciebie,  
Przeobfitej łaski zdroju,  
Niesiesz ulgę w śmierci znoju. 
 Daj, byśmy Cię miłowali,  
w Twej miłości też skonali!” (ŚE 113,2) 
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 Przede wszystkim pamiętajmy, że mamy czynić pokój, nie tylko w Święta Bożego 
Narodzenia, ale każdego dnia, w domu, w pracy, szkole i na ulicy. Panie Boże, uzdolnij 
nas do tego przez swojego Świętego Ducha! Amen.  

* * * 
Panie Boże i Ojcze nasz niebiański! Dziękujemy Ci za okazaną nam łaskę i zmiłowanie 
we wcielonym Twoim Synu, Jezusie Chrystusie. Spraw, aby światło nocy betlejemskiej 
zajaśniało wszystkim ludziom i wiodło ich do Ciebie, jako źródła życia wiecznego, 
sprawiedliwości i pokoju.  
 Wysłuchaj nas przez Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje 
i króluje na wieki wieków. Amen. 
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1. ŚWIĘTO BOŻEGO NARODZENIA (JUTRZNIA) 

Trzy imiona 

„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 Da-
widowy, 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) 

Słowo Ewangelii, przed chwilą odczytane, przenosi nas do czasu poprzedzającego na-
rodzenie Chrystusa. Tekst Ewangelii na jutrznię Bożego Narodzenia mówi, że zapowie-
dziany przez proroków Mesjasz „był już w drodze”, już się począł i niebawem miał się 
narodzić.  

 W naszym ewangelicznym tekście przeznaczonym do rozważania w czasie jutrzen-
nego nabożeństwa w 1. Święto Bożego Narodzenia, występują trzy imiona, które nie-
rozerwalnie związane są ze Świętami Godowymi: Józef, Maria i Jezus. W centrum na-
szego biblijnego tekstu znajduje się imię ‘Jezus’, chociaż Ten, który będzie to imię no-
sić, jeszcze się nie narodził. 

Rozpocznijmy od imienia Józef. To stare imię, znane ludowi Bożemu Starego Testa-
mentu od czasów patriarchów izraelskich. Imię to nosił umiłowany syn patriarchy Ja-
kuba, którego urodziła mu Rachela.  

 Co znaczy imię Józef? 

To hebrajskie imię, które jak większość imion hebrajskich jest imieniem teoforycz-
nym, a więc imieniem, którego częścią jest słowo ‘El’, a więc Bóg. Brzmi: Joseph i jest 
skrótem imienia Joseph-el. Znaczy ono „Niechaj Bóg dorzuci’. Wyraża więc ono prośbę, 
aby Bóg jeszcze dorzucił dziecko do tych, które się już narodziły.  

 Józef, umiłowany syn Jakuba i Racheli, sprzedany przez braci kupcom, którzy z kolei 
odsprzedali go dostojnikowi egipskiemu Putyfarowi, musiał wiele wycierpieć. Na sku-
tek pomówień żony Putyfara, znalazł się we więzieniu. Ale chociaż Józef wiele już wy-
cierpiał, nie zachwiał się we wierze. Ufał Bogu i Bóg po doświadczeniach – jak wiemy – 
wywyższył go. Z niewolnika stał się drugą osobą w Egipcie po faraonie. Możemy po-
wiedzieć, że Józefa, wzór sprawiedliwości, spotkała na drodze jego krętych dróg spra-
wiedliwość Boża, bo „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem 
oni będą nasyceni” (Mt 5,6).  
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 Człowiek, poślubiony Marii, matce naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, nosił imię 
Józef. Ewangelia mówi o nim, że był człowiekiem sprawiedliwym. Brzmią te słowa ta-
jemniczo. Jeśli był człowiekiem sprawiedliwym, to powinien przyjąć Marię, pomimo 
tego, że była już brzemienna i oczekiwała na narodzenie dziecka. Józef wiedział, że nie 
będzie to jego dziecko. Gdyby przyjął Marię, a była mu przecież zaślubiona, to ozna-
czałoby, że popełnia grzech cudzołóstwa, który w Izraelu był surowo karany. Nie przyj-
mując jej, oznaczałoby to, że Maria współżyła z kimś, jako wolna osoba, a wtedy nie 
popełniłaby grzechu cudzołóstwa.  

Maria, to także bardzo stare imię izraelskie. Właściwie brzmiało: Mirjam. Nosiła je 
siostra Mojżesza i Aarona. Była ona świadkiem wyzwolenia potomków Jakuba z niewoli 
egipskiej. Przypomnijmy jej pieśń, którą zaśpiewała po przejściu przez morze Izraela, 
uciekającego przed wojskami faraona: „Śpiewajcie Panu, gdyż nader wspaniałym się 
okazał: Konia i jego jeźdźca wrzucił w morze!” (2 Mż 15,21). 

 Imię Maria znaczy ‘Przyczyna naszej radości’. Ale może też znaczyć: ‘Ukochana przez 
Jahwe’. Jeśli sięgniemy do słów anioła Gabriela, którego Bóg posłał do Marii, aby jej 
oznajmi, że pocznie i urodzi syna, to znajdziemy tam słowa pozdrowienia anielskiego: 
„Bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewia-
stami” (Łk 1,28). Zauważmy, że w tym bardzo krótkim zdaniu, wymienione są aż trzy 
wyróżnienia, dotyczące Marii: „Łaską obdarzona”, „Pan z tobą” oraz „Błogosławionaś”. 
Ale nie tylko o wyróżnieniu możemy tu mówić. Bóg wyróżnił potomków Jakuba, powo-
łując ich na swój lud. Ale nie tylko wyróżnił potomków Jakuba. Bóg umiłował swój lud. 
I to samo możemy powiedzieć o Marii. Bóg obdarzył ją miłością, wybierając ją na Mat-
kę naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. W niej umiłował świat, który Bóg zbawił, 
wydając swojego Syna, naszego Pana, jako okup za nasze grzechy. Marii anioł Gabriel 
powiedział także: „To, co się [z ciebie] narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem 
Bożym” (Łk 1,35). W Nim, w Jezusie, Bóg chciał zbawić i zbawił świat.  

Co łączyło Marię z Józefem? Zapewne wszyscy odpowiedzą: małżeństwo. Niewątpli-
wie tak. Ale przede wszystkim łączyło ich Dziecko, któremu Józef miał dać na imię Je-
zus. Droga życia Józefa i Marii, to droga, która prowadziła do Jezusa Chrystusa, naszego 
Pana i Zbawiciela.  

 Co znaczy imię Jezus?  

 Jako imię składające się ze skrótu imienia Bożego 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 dlatego, 
że miał być zbawicielem świata, nadano Mu imię Jezus – ‘Jahwe zbawia’. Bóg w swoim 
Synu, zanim się narodził, upatrzył sobie naszego Zbawiciela i dlatego został On posłany 
na świat, aby okazać miłość swoją do człowieka i zbawić nas, pomimo naszego niepo-
słuszeństwa 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 Jezusa Chrystu-
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sa: „Nie przyszedłem sądzić świata, ale świat zbawić” (J 12,47). W imieniu naszego 
Pana, zawarte jest proroctwo o naszym zbawieniu i mowa jest o celu 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; al-
bowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które 
moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4,12). 

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 na-
dadzą mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami”. Zacytowane przez św. Mate-
usza słowa, pochodzą z Księgi Izajasza, które odczytujemy jako proroctwo o przyjściu 
Mesjasza, czyli Chrystusa. Ewangelista Mateusz często kończy niektóre fragmenty swo-
jej Ewangelii cytatem ze Starego Testamentu. A czyni to dlatego, aby nas przekonać, że 
przyjście Chrystusa, Jego życie i czyny, zapowiedziane zostały przez Boga w księgach, 
mówiących o starym przymierzu. Ale nie trudno też 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.  

 Imię Jezus, to najpiękniejsze imię na świecie. Ilekroć je wypowiadamy, ilekroć 
w tym imieniu zwracamy się w modlitwie do Boga, pamiętajmy i mocno wierzmy, że 
Bóg jest z nami. Apostoł Paweł rozmawiając z uczonymi i dumnymi ze swej wiedzy 
Grekami, powiedział o Bogu: „Z jednego pnia wywiódł 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 waszych poetów powiedzieli: Z jego bowiem rodu jeste-
śmy” (Dz 17,26-28). 

 „Bóg z nami”. Niechaj te słowa w rozpoczynające się Święta Narodzenia Pańskiego, 
zapiszą się w naszych sercach. Zabierzmy jest z sobą na naszą drogę dalszego życia. 
A jeśli Pan Bóg z nami, któż może być przeciwko nam? I nic nas nie odłączy od Boga – 
jak pisze apostoł Paweł – „Jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, 
ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani 
głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która 
jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 8,38.39). Amen. 

* * * 
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Boże i Ojcze nasz niebiański! Dziękujemy Ci za okazaną nam łaskę i zmiłowanie w Two-
im Synu, Jezusie Chrystusie. Spraw, aby światło nocy betlejemskiej zajaśniało wszyst-
kim ludziom i wiodło ich do Ciebie, jako źródła życia wiecznego.  

 Wysłuchaj nas przez Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, prawdziwy Bóg, 
żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 
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1. ŚWIĘTO BOŻEGO NARODZENIA 

Pan pociesza swój lud 

„Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, 
który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg jest 
królem. Słuchaj! Twoi strażnicy podnoszą głos, razem radośnie wykrzykują, bo na własne 
oczy oglądają, jak Pan wraca na Syjon Wykrzykujcie! Śpiewajcie radośnie razem, gruzy 
Jeruzalemu, gdyż Pan pociesza swój lud, wykupuje Jeruzalem! Pan obnażył swoje święte 
ramię na oczach wszystkich narodów i oglądają wszystkie krańce ziemi zbawienie nasze-
go Boga”. (Iz 52,7-10) 

Stary Testament jest historią oczekiwania na wypełnienie się Bożych obietnic oraz 
historią oczekiwania na przyjście zapowiedzianego Mesjasza. Każdy starotestamento-
wy tekst mniej lub więcej jest adwentowym słowem skierowanym nie tylko do ludu 
izraelskiego, ale także do nas. Dotyczy to przede wszystkim tekstów pochodzących 
z ksiąg prorockich. Tak jest również w wypadku proroctwa z Księgi Izajasza, które prze-
znaczone jest do rozważania na 1. Święto Narodzenia Bożego. Zawarte są w nim istot-
ne dla naszej wiary obietnice, wskazania i wezwania. Na pierwsze miejsce wysuwa się 
zapewnienie, że „Pan pociesza swój lud”. 

„Słuchaj! Twoi strażnicy podnoszą głos”. 

 Lud izraelski ma więc wytężyć swój słuch. Po latach niewoli babilońskiej nadszedł 
dla niego czas wyzwolenia i nowego życia na ziemi ojców. Ma być wsłuchany w głos 
strażników, a więc tych, których Pan Bóg postawił na straży bezpieczeństwa ludu, któ-
rym dał swoje słowo, aby je zwiastowali, tych, którzy mieli być pasterzami ludu. 

 Prorok pisząc w imieniu Boga, przez słowa: „Jak miłe są na górach nogi tego, który 
zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza 
zbawienie, który mówi do Syjonu”, chce powiedzieć, że ci, którzy zwiastują pokój i zba-
wienie, powinni być przyjmowani z miłością i wdzięcznością. Nogi ich nie są przyodzia-
ne w ciężkie, żołnierskie buty, które zadeptają wszystko, co się na drodze znajduje, ale 
niosą z miejsca na miejsce stróżów, którzy ogłaszają zmiłowanie i miłosierdzie Boże, 
pokój z Bogiem i zbawienie. 

 Przede wszystkim słowa proroka możemy odnieść do osoby naszego Zbawiciela, 
Jezusa Chrystusa. Jezus przechodził wielokrotnie przez palestyńskie miasteczka i wio-
ski, głosząc Ewangelię zbawienia, zwiastując pokój i nadejście Królestwa Bożego. Słowa 
proroka: „Słuchaj! Twoi strażnicy podnoszą głos”, znaczą więc: słuchaj ludu Boży głosu 
Dobrego Pasterza, Zbawiciela i Pana, Jezusa Chrystusa! Słuchaj Jego Ewangelii i pocie-
szaj się nią! Słuchaj tych, którzy przez Chrystusa są posłani, aby nieść na krańce ziemi 
ewangeliczne słowo o pokoju i zbawieniu. 

 Dzisiaj, w 1. Święto Bożego Narodzenia słyszymy o pasterzach, którzy w nocy czu-
wali nad swoimi stadami na polach betlejemskich. Pasterzom objawił się anioł Pański, 
który zwiastował im najcudowniejszą Ewangelię: „Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam 
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radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam 
Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym” (Łk 2,10.11 ). Kiedy ustał 
anielski śpiew nad betlejemskimi polami, pasterze mówili wzajemnie do siebie: 
„Pójdźmy zaraz do Betlejem i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan” (Łk 2, 
15). I jak powiedzieli, tak uczynili. Poszli do Betlejem i znaleźli wszystko tak, jak im 
anioł powiedział. I ze słuchaczy Ewangelii, stali się zwiastunami Ewangelii, stali się 
pierwszym ogniwem łańcucha ludzi, którzy głosili radosną wieść o Zbawicielu i zba-
wieniu, które Bóg w Chrystusie darował światu.  

 Bez stróżów nie może być budowany Kościół Chrystusa, nie może bez nich prze-
trwać w świecie lud Boży, nie może się on umacniać w wierze, miłości i nadziei. Dlate-
go apostoł Paweł pisał do wierzących w Rzymie: „Ale jak mają wzywać tego, w którego 
nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli 
nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak 
napisano: O jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny!” (Rz 10,14.15). 
Bez szafarzy tajemnic Bożych w zapomnienie pójdzie Ewangelia, zamilknie słowo 
o zbawieniu, obumrze zdrowa gałąź ludzkości. 

„Twój Bóg jest królem”. 

 Kogo i co mają zwiastować stróże Izraela? 

 Prorok Pański w imieniu Pana Boga pisze, że mają zwiastować radosną wieść o zba-
wieniu, ogłaszać pokój i dobro, przede wszystkim wołać, że Bóg jest Królem Izraela. 

 W Starym Testamencie Pan Bóg nazwany jest pasterzem i królem Izraela. Oba tytu-
ły, chociaż pochodzą z różnych epok dziejów ludu wybranego, to jednak zawierają 
prawie identyczną treść. Tytuł Pasterz Izraela pochodzi z archaicznej epoki, kiedy 
Abraham i jego potomkowie byli pasterzami, zaś tytuł Król Izraela pochodzi z czasów, 
w których Izraelici przestali być koczownikami i zaczęli prowadzić osiadły tryb życia, 
sadzić winnice, uprawiać rolę i zakładać miasta. Jednak każdy król na Syjonie był po-
strzegany jako pasterz ludu, który musi go bronić, prowadzić, zapewnić pokój i dobro-
byt. Psalmista modlił się: „Usłysz, Panie, słowa moje, przejmij się westchnieniem mo-
im, zważ na głos błagania mego, Królu mój i Boże mój, bo modlę się do ciebie” (Ps 5, 
2.3). 

 Jeśli stróże Izraela mają głosić, że Bóg jest Królem, to znaczy to, że mają utwierdzać 
lud w przekonaniu, że Bóg będzie jego ochroną, że zapewni pokój i zbawienie. 

 W Ewangelii św. Łukasza czytamy, że kiedy wypełnił się czas, Bóg posłał anioła swo-
jego do Panny Marii, aby powiedzieć jej, że pocznie z Duch Świętego i urodzi syna, 
któremu da na 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 1,32.33)  

 Mamy Pana i Króla w osobie Jezusa Chrystusa, dziwnego Króla, który nie narodził 
się w pałacu, nie położono Go z złotej kolebce, ale narodził się w szopie, a jego pierw-
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szym posłaniem były pieluszki ułożone w żłobie. Ludzie ukrzyżowali Go na Golgocie, 
ale Bóg wzbudził Go z martwych i posadził na tronie, aby panował na wieki. 

 Co to znaczy dla nas? Znaczy to, że mamy Króla, który za nas położył swoje życie, 
któremu powinniśmy być posłuszni. Ale też znaczy, że Jego władza jest suwerenna. Nie 
jest to despota, jak jest to w przypadku wielu władców ziemskich. On jest dla nas Do-
brym Pasterzem, który życie za nas położył, który nas prowadzi przez życie i ochrania. 
Jest to Książę Pokoju i dawca zbawienia. 

 To jest bożonarodzeniowa wieść, która powinna być miła naszemu sercu. 

„Wszystkie krańce ziemi oglądają zbawienie naszego Boga” – wołał prorok. Ale kiedy 
Jezus narodził się w Betlejem za dni cesarza Augusta i króla Heroda, nie wszystkie 
krańce ziemi usłyszały anielską wieść o narodzeniu Króla i Zbawiciela, Jezusa Chrystu-
sa. Ale ona zataczała coraz większe kręgi i zgodnie z poleceniem danym przez Jezusa 
swoim uczniom, uczniowie i ich uczniowie, aż do końca świata mają głosić radosną 
wieść o zbawieniu. 

 Wieść o zbawieniu Chrystusie powinna być zwiastowana na wszystkich krańcach 
ziemi, aby wszyscy oglądać mogli ramię Pana Boga, który w Jezusie Chrystusie daje 
zbawienie. Jest ona zwiastowana od wieków, ale nie wszędzie ludzie ją przyjmują. Wie-
lu ludzi sprzeciwia się jej, nie przyjmuje jej do serca i nie żyje według niej. Wielu ludzi 
uważa się za ateistów, gorszy się z obecności krzyża w ramach życia społecznego, 
a więc manifestuje swoją nietolerancję wobec wierzących. Nie trudno dostrzec takich 
ludzi wokół nas. Z takimi ludźmi się ciągle spotykamy, nieraz doznajemy z ich strony 
zniewagi.  

 Nie możemy nikogo zmusić do wiary, ale naszym obowiązkiem jest składanie świa-
dectwa o Bogu i zbawieniu w Jezusie Chrystusie, aby nikt na Bożym sądzie nie mógł się 
wymówić i bronić się, mówiąc: nigdy nie słyszałem o Chrystusie. Głos stróżów musi się 
rozlegać: „Słuchajcie!”. Kontynuowane musi być godowe poselstwo. Anielskie słowa: 
„Dziś narodził się wam Zbawiciel” powinien usłyszeć każdy, a brzmieć powinny one 
w aktualnym życiu każdego: Dziś w twoim życiu, w twoim sercu, chce się narodzić 
Chrystus Pan. 

 Nie możemy się zrażać, że nasze świadectwo nie jest przyjmowane. Nie możemy się 
zniechęcać, kiedy nie widzimy owoców naszej pracy. Nadejdzie dzień, kiedy Bóg ześle 
żniwiarzy i nakaże zebrać owoc i plon naszej misji i świadectwa. 

 Należy jeszcze w inny sposób zareagować na bożonarodzeniowe zwiastowanie. 
Prorok pisze: „Śpiewajcie radośnie razem”. Pieśń radosna, pieśń dziękczynna powinna 
zabrzmieć na cześć Boga, naszego Króla i naszego Pana, który idzie z nami przez życie 
jako nasz Król i Książę pokoju, prowadzi nas i ochrania jak pasterz ochrania swoje 
owce. 

Chrystus się narodził, weselmy się!  
Z bied nas wyswobodził, radujmy się!  
Z łona Panieńskiego, z rodu królewskiego  
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Już nam narodził się. 
O miłości Boska, bądźże z nami!  
Niech pokusa, troska nas nie mami!  
Dla Syna miłego, nam narodzonego,  
Zmiłuj się nad nami! (ŚE 37,1.5) 

Amen. 

* * * 

Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa! Dziękujemy Ci, że ulitowałeś się nad na-
szą niedolą i objawiłeś nam w Dzieciątku Jezus, swoje serce ojcowskie, pełne miłości 
i łaski. Prosimy Cię, obdarz nas pokojem i zachowaj w wierze w Zbawiciela i Pana na-
szego, który z Tobą i z Duchem Świętym, prawdziwy Bóg, żyje i króluje na wieki wie-
ków. Amen. 
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2. ŚWIĘTO BOŻEGO NARODZENIA 

Boże usta i Boża chwała 

„Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez pro-
roków; ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dzie-
dzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odbla-
skiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, doko-
nawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach”. (Hbr 1,1-3) 

Jeszcze spoglądamy do stajenki betlejemskiej. Jeszcze ciągle wyraźnie widzimy Dziecię 
Boże położone w żłobie, bo nie przeminęły Święta Bożego Narodzenia. Ale dziwnie 
brzmią w naszych uszach słowa biblijnego tekstu, które Kościół przeznaczył do rozwa-
żania w 2. Święto Narodzenia Pańskiego: „On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem 
jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia 
z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach”. 

 Dziecię Betlejemskie, przede wszystkim sceneria w jakiej przyszło Ono na świat, 
zdaje się być zaprzeczeniem tego, co słyszymy w prologu Listu do Hebrajczyków. Ani 
mocy, ani chwały, tylko słabość i biedę oglądali pasterze. Żadne słowo mądrości się nie 
rozległo, tylko płacz dziecka słychać było w betlejemskiej stajni. Czy z perspektywy 
nocy, w której narodził się Chrystus, możemy mówić, że Betlejemskie Dziecię było od-
blaskiem chwały wiecznego Boga?  

 O Chrystusie powinniśmy mówić, spoglądając na całą drogę ziemskiej pielgrzymki, 
na stajenkę, na Jego chrzest w Jordanie, na Jego cuda, które czynił, na pojmanie 
i śmierć krzyżową, głównie na Jego zjawienia w poranek Wielkanocny. Z perspektywy 
wieczności i historii Pana Jezusa Chrystusa, autor Listu do Hebrajczyków sformułował 
to wspaniałe wyznanie wiary: „Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg 
dawnymi czasy do ojców przez proroków; ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas 
przez Syna”. 
 
 
 
 
 

Bóg nie jest jakimś niemym bożkiem. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał do 
ludzi, wychodząc naprzeciw człowieka, który z natury swojej jest Istotą dialogującą. 
Mówił i prowadził dialog z koroną swojego stworzenia. Przemawiał w burzy i wśród 
błyskawic na Synaju, kiedy zawierał przymierze z Izraelem. Mówił w cichym powiewie, 
ledwie wyczuwalnym ruchu powietrza do proroka Eliasza, gdy ten uciekał przed ze-
mstą królowej Izebel (1 Krl 19,11.12). Bóg przemawiał przez swoich proroków, przez 
Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i wielu innych. Zapowiadał zniszczenie z powodu nie-
wierności swojego ludu, zwiastował przez usta proroków przyjście Mesjasza, erę poko-
ju i zbawienia.  

 Prorok mówi o słowie Pańskim: „Jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wra-
ca, 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 
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wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysła-
łem” (Iz 55, 10-11).  

 Autor Listu do Hebrajczyków pisze, że u kresu dni, a więc kiedy skończył się przewi-
dziany czas starego przymierza, Bóg przemówił przez swojego Syna. Tu nie chodzi 
o płacz Dziecka, lecz o rzeczywistość wcielenia Syna Bożego. Tu chodzi o całą drogę 
Jezusa. Bóg przez Chrystusa przemówił w sposób doskonały. Syn Boży, odwieczne SŁO-

WO żywego Boga, stało się ciałem. Bóg w Chrystusie uobecnił się cieleśnie. Chrystus 
był w sposób doskonały ustami Boga wszechmogącego. Dlatego św. Jan w swojej 
Ewangelii przypomina słowa Jezusa: „Ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który 
mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. Przeto, co Ja wam 
mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec” (J 12,49.50 por. 8,26.28). 

 Czy wraz z wywyższeniem Chrystusa zamknęły się usta Boże? Czy Bóg zamilkł na 
wieki? Usta Boże ciągle są otwarte. Bóg nieustannie do nas mówi przez swoje słowo. 
Zmartwychwstały nasz Pan nie tylko zasiadł po prawicy Bożej, ale w mocy swojego 
Ducha jest z nami i wśród nas. Kiedy czytamy Ewangelię, kiedy głoszone jest kazanie, 
wówczas nawiązuje się między Bogiem a nami niewidzialna nić, która drga jak struna 
skrzypiec, po której w nasze serca jakby „wlewa się” głos Boży, życiodajne słowo o zba-
wieniu. Słowo Boże jest żywe i nie należy ono jedynie do sfery dźwięku, lecz czynu. 
Gdy słyszymy słowo zewnętrzne – jak nauczał nasz Reformator – słyszymy też słowo 
wewnętrzne, które ożywia nasze serca, budzi w nas wiarę, porusza nasze sumienia.  

Każdy fragment naszego tekstu biblijnego, przeznaczonego na 2. Święto Narodzenia 
Pańskiego, budzi zdziwienie. Czy nie jest tak przede wszystkim w wypadku tych słów: 
„przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez któ-
rego także wszechświat stworzył”?  

 Dziecię, które narodziło się w Betlejem, nie tylko jest cząstką stworzenia, jak każdy 
z nas, ale Ono jest także Stworzycielem. Odwieczny Bóg przez swojego Syna stworzył 
wszechświat. Bóg przez wcielenie swojego Syna stał się cząstką stworzenia. Przez in-
karnację Syna całe stworzenie ma być odnowione (Rz 8,19-25). Syn jest początkiem 
nowego stworzenia i świat jest o tyle odnowionym, ile w nim jest Chrystusa. Apostoł 
Paweł pisał: „Kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem” (2 Kor 5,17).  

 Nie sposób nie wspomnieć tu słów św. Piotra: „Błogosławiony niech będzie Bóg 
i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego 
odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzic-
twu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla 
was” (1 P 1, 3.4). A także: „Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo praw-
dzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco, 
jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które 
żyje i trwa. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa. A wszelka chwała jego jak kwiat trawy. 
Uschła trawa, i kwiat opadł, ale Słowo Pana trwa na wieki. A jest to Słowo, które wam 
zostało zwiastowane” (1 P 1,22-25).  
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 Droga do odrodzenia wiedzie przez słuchanie słowa Bożego, tego, które rozległo się 
na polach betlejemskich z ust anioła Pańskiego: „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”, tego, które wypowiedział 
w czasie swojej działalności Pan Jezus: „Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, 
nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota”, i tego, które o Nim 
zostało napisane: „przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem 
wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył”. Ojciec Kościoła, Hieronim 
pisał: „Syn Boży był w niebie i nie był czczony; zstąpił na ziemię i jest czczony. Trzymał 
w swym ręku słońce, księżyc, aniołów i nie był czczony; rodzi się na ziemi, jako czło-
wiek, normalny człowiek, prawdziwy człowiek, aby uzdrowić całą ziemię”. 

 Święta Bożego Narodzenia przypominają nam konieczność naszego codziennego 
odradzania się, kierowania swych myśli ku Bogu, nieustannego pielęgnowania poboż-
ności, o której jeden z tekstów biblijnych na Święta Narodzenia Pańskiego mówi: 
„Wielka jest tajemnica pobożności: Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedli-
wiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono 
w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały” (1 Tm 3,16). 

Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego i uobecnia Boga w świecie, jest bowiem 
SŁOWEM, które stało się ciałem. Autor Listu do Hebrajczyków w naszym świątecznym 
tekście pisze: „On […] jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje 
wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów”. Te słowa wła-
śnie mówią o największej tajemnicy pobożności i wiary. Ale to są zadziwiające słowa. 
Nie do wiary, że to małe Betlejemskie Dziecię, które urodziło się w stajni, w biedzie, na 
skraju wielkiego, światowego życia jest odblaskiem chwały i odbiciem Istoty Boga. To 
Dziecię złożone na Matczyne ręce, słabe i nieporadne podtrzymuje świat słowem swo-
jej mocy. Ale największe tajemnice wiary zawsze wydają się ludziom niedorzeczne, bez 
logiki i racjonalności. Gdyby były oczywiste, mieszczące się w sferze racjonalności, 
wówczas nie byłyby tajemnicami i przestałyby być przedmiotem wiary. Bóg tak chciał, 
dlatego ks. Marin Luter pisał: „Ponieważ ludzie nadużyli poznania Boga przez Jego 
dzieła, Bóg zechciał, by odtąd poznawano Go przez cierpienie, i zechciał odrzucić ową 
mądrość w sprawach niewidzialnych; (zechciał też), by w ten sposób ci, którzy nie czcili 
Boga objawionego w dziełach, czcili Go ukrytego w cierpieniu [...], by w ten sposób 
nikomu już nie wystarczyło i nie przynosiło pożytku poznanie Boga w chwale i majesta-
cie bez poznawania Go w uniżeniu i hańbie krzyża”.  

 W czasie pasyjnym poznajemy Boga w hańbie krzyża Chrystusa, w Boże Narodzenie 
poznajemy Istotę miłosiernego Boga w poniżeniu Betlejemskiego Dziecka. Wierzmy 
w tę zawiłą drogę Boga, aby prostą była nasza droga do Zbawienia przez wiarę w Syna 
Bożego, Jezusa Chrystusa. Wierzmy i z wiarą śpiewajmy: 

„Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony;  
Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice Nieskończony.  
Wzgardzony – okryty chwałą, śmiertelny – Król nad wiekami.  
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A Słowo ciałem się stało i  mieszkało między nami” (ŚE 35,1).  

Amen. 

* * * 

Boże i Ojcze niebieski, przemówiłeś do nas przez swojego Syna, którego ustanowiłeś 
dziedzicem wszechrzeczy. On, który jest odblaskiem chwały Twojej i odbiciem Twojej 
boskiej Istoty, niechaj prowadzi nas do Ciebie i daje poznanie zbawiennej prawdy.  

 Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym. 
Amen.  
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1. NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU 

Teraz jest czas zbawienia 

„A wtedy w Jerozolimie był człowiek, imieniem Symeon, człowiek sprawiedliwy i bogo-
bojny, oczekujący pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Powiedziane mu było 
przez Ducha Świętego, że nie umrze, zanim nie będzie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł 
on do świątyni z natchnienia Ducha, kiedy rodzice wnosili dziecię Jezus, by dokonać te-
go, co nakazywały przepisy prawa. I wziął on je na swoje ręce i wielbił Boga, mówiąc: Te-
raz puszczasz swojego sługę, o Władco, według słowa swego w pokoju, ponieważ oczy 
moje widziały twoje zbawienie, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów: 
Światłość dla pogan i chwałę twego ludu izraelskiego. A jego ojciec i matka dziwili się 
temu, co zostało powiedziane o nim. I błogosławił im Symeon, a do Marii, jego matki 
powiedział: Ten przeznaczony jest, aby z powodu niego wielu upadło i powstało w Izra-
elu, i aby był znakiem, przeciw któremu będą świadczyli, i aby były ujawnione myśli wie-
lu serc. A twoją własną duszę dosięgnie miecz. I była też Anna, prorokini, córka Fanuela, 
z plemienia Aser, która była w bardzo podeszłym wieku. Żyła ona od dziewictwa swego 
siedem lat z mężem swoim. A była wdową do osiemdziesiątego czwartego roku życia, 
nie opuszczając świątyni, służyła Bogu, poszcząc i modląc się dniem i nocą”. ( Łk 2,25-38) 

Pan Jezus narodził się w żydowskiej rodzinie, w której panowała głęboka i szczera po-
bożność. Z wielką skrupulatnością były też wypełniane w dzieciństwie naszego Zbawi-
ciela wszystkie przepisy prawa Pańskiego. Wskazuje na to Łukaszowa historia dzieciń-
stwa Jezusa. Apostoł Paweł napisał: „Gdy wypełnił się czas, Bóg zesłał swojego Syna, 
który się narodził z kobiety i podlegał prawu” (Ga 4,4). Wokół małego Jezusa dostrze-
gamy też ludzi, którzy żyli nadzieją bliskiego przyjścia Mesjasza i zbawienia danego 
ludowi izraelskiemu. Do tego kręgu ludzi oczekujących wybawienia należeli niewątpli-
wie Symeon i Anna, córka Fanuela.  

 Zastanawiające jest, dlaczego Łukasz wprowadza nas w to grono ludzi? Czy kieruje 
się wyłącznie zasadami, które obowiązują historyka, a więc potrzebą rzetelnego i wie-
rnego przekazu? Sądzić należy, że o tym zadecydowały teologiczno-duszpasterskie 
względy. Ewangelista z jednej strony chce nam powiedzieć, że Bóg w cudowny sposób 
kierował swoim Synem, narodzonym z Kobiety oraz krokami ludzi oczekującymi Boże-
go zbawienia i zmiłowania, z drugiej zaś strony pragnie dać nam poznać, że każde spo-
tkanie z Chrystusem jest znakiem Bożej miłości i każde z Nim spotkanie dostarcza głę-
bokich i zbawiennych przeżyć. A więc zechciejmy dać się poprowadzić Duchowi Świę-
temu, aby i to dzisiejsze spotkanie było dla nas radosnym przeżyciem zbawczej mocy, 
która dana jest nam w naszym Zbawicielu i Jego Ewangelii! 

Starzec Symeon, człowiek syty lat, może być wzorem dla wszystkich ludzi, którzy zna-
leźli się blisko tej granicy życia, o której psalmista pisze: „Nasze życie trwa lat siedem-
dziesiąt, gdy sił starczy, lat osiemdziesiąt; a to, co jest ich chlubą, to tylko trud i znój, 
ponieważ szybko mijają i odlatują” (Ps 90,10). Sędziwy Symeon widział przed sobą 
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tylko jeden cel i pragnienie – zobaczyć Chrystusa. Ostatnie lata jego życia wypełnione 
były tylko oczekiwaniem. I to samo należy powiedzieć o Annie, córce Fanuela.  

 Co nam właściwie pozostaje, kiedy zbliżamy się do granicy życia? Pozostaje spokoj-
ne i pokorne oczekiwanie na dzień wybawienia. Ale czy mamy taką obietnicę, którą 
otrzymał sędziwy Symeon? Czy możemy wyznać za nim: „Teraz puszczasz swego sługę, 
o Władco, według słowa swego w pokoju, ponieważ oczy moje widziały twoje zbawie-
nie, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów”?  

 Taka obietnica jest dana wszystkim. Ale niewielu ludziom, należącym do porządku 
Starego Testamentu, dana była możliwość spotkania z Mesjaszem, chociaż wielu chcia-
ło oglądać przynajmniej jeden dzień Syna Człowieczego.  

 Nam, którym zwiastowana jest Ewangelia, że „w mieście Dawidowym narodził się 
wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan”, dana jest możliwość oglądania w Chrystusie 
darowanego zbawienia i przeżywania go każdego dnia, jeśli tylko nasze życie i serce 
zwiążemy z Synem Bożym, narodzonym w Betlejem. Przyjście Chrystusa jest granicą 
czasu, i co jest po Jego przyjściu, wszystko, co po narodzeniu Chrystusa jest i będzie 
powiedziane o zbawieniu, może rozpocząć się od słowa „teraz”. Symeon powiedział: 
„Teraz puszczasz swego sługę, o Władco, według słowa swego w pokoju, ponieważ oczy 
moje widziały twoje zbawienie, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, 
które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów”. Apostoł Paweł w Liście do 
Rzymian pisał: „Teraz objawiona została sprawiedliwość Boża poza prawem, chociaż 
świadczą o niej Prawo i Prorocy, sprawiedliwość Boża dzięki wierności Jezusa Chrystu-
sa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem żadnej różnicy” (Rz 3,21.22). Teraz nad-
szedł czas zbawienia, teraz każdy może spokojnie swe życie położyć w ręce Pana Boga 
i odejść do wieczności.  

Symeon, który doznał wielkiej łaski Bożej i widział przynajmniej jeden dzień Syna 
Człowieczego, chociaż w słabości Dziecka, był głosicielem zbawienia. „Teraz puszczasz 
swego sługę, o Władco, według słowa swego w pokoju, ponieważ oczy moje widziały 
twoje zbawienie, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów: Światłość dla 
pogan i chwałę twego ludu izraelskiego”. Perspektywa tego zwiastowania jest starote-
stamentowa. Nie wiemy dokładnie, co rozumiał Symeon pod słowami „chwała ludu 
izraelskiego”, czy wyrażają one polityczne nadzieje Żydów z czasów Jezusa, czy też są 
jedynie zaczerpniętą ze Starego Testamentu przenośnią, wyrażającą zbawczy akt Boga.  

 Symeon głosił przede wszystkim chwałę tego Dziecka, które trzymał na swoich rę-
kach. I jeśli spojrzymy na słowa Symeona właśnie jako na głoszenie chwały Chrystusa, 
to znika owa starotestamentowa perspektywa i jawi się przed nami postać Zbawiciela, 
która ma nowotestamentowe „rumieńce”. Bo czyż Chrystus nie jest światłością, roz-
praszającą mroki pogan? Czyż nie powiedział On swoim uczniom: „Idźcie i czyńcie 
uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je 
przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie 
dni aż do skończenia świata” (Mt 28,19)? Czyż Jego Ewangelia nie dociera do najdal-
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szych krańców ziemi? I wreszcie: Czy Jezus nie był najlepszym Synem narodu izrael-
skiego? Czyż nie uosabiał tego wszystkiego, co zapowiadali prorocy i czego domagało 
się prawo Boże od potomków Jakuba?  

 Nie musimy odpowiadać na te pytania, bo wiemy dobrze, że tak jest. Ale te pytania 
zmuszają nas do postawienia innego: Czy dostrzegamy nasze miejsce w długim rzędzie 
świadków zbawienia, darowanego nam w Chrystusie, świadków Tego, który jest świa-
tłem i chlubą wszystkich narodów ziemi? Bardzo długi jest rząd tych świadków. Nie 
może wśród nich zabraknąć także nas. Nie możemy być tylko odbiorcami darów zba-
wienia, ale musimy te dary przekazywać innym, tym którzy ciągle jeszcze stoją z dala 
od Chrystusa i Jego Kościoła, a w życiu których własna chwała oraz interesy zajmują 
pierwsze miejsce. Musimy tak działać i z taką mocą świadczyć o Chrystusie, aby dzięki 
naszemu świadectwu wielu naszych bliźnich mogło z nami za Symeonem powiedzieć: 
„Teraz puszczasz swego sługę, o Władco, według słowa swego w pokoju, ponieważ oczy 
moje widziały twoje zbawienie, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów: 
Światłość dla pogan i chwałę twego ludu izraelskiego”.  

Są jeszcze w naszej Ewangelii słowa, które jakby mącą pogodny nastrój spotkania Sy-
meona z Dzieciątkiem Jezus. A są to słowa proroctwa Symeona: „Oto ten przeznaczony 
jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu, i aby był znakiem, któremu się 
sprzeciwiać będą, i aby były ujawnione myśli wielu serc”. Mówią one, że osoba Chry-
stusa podzieli ludzi w Izraelu. Jedni pójdą za Nim, inni będą się Jemu sprzeciwiać. Dla 
jednych będzie Zbawicielem, dla innych kamieniem obrazy. Czy tak nie było? Jedni Go 
uwielbiali, inni knuli zdradę. Jedni Go słuchali, inni się Nim gorszyli. Jedni wołali: „Ho-
sanna”, inni szykowali już krzyż. I powiedzieć można, że złoczyńcy, którzy razem z Chry-
stusem zostali ukrzyżowani na Golgocie, są obrazem podzielonej ludzkości. Jeden 
przecież bluźnił, drugi prosił o przebaczenie. 

 I dzisiaj jest podobnie. Jedni widzą w Jezusie swojego jedynego Pana i Zbawiciela, 
inni zaś nie potrafią w Nim zobaczyć nic, co mogłoby im w życiu i umieraniu stać się 
pomocne. Jedni modlą się do Niego, inni przechodzą obok Niego obojętnie. Jedni za 
Niego dziękują Bogu, inni woleliby, aby nigdy się nie narodził, bo przeszkadza, stawia 
wymagania, piętnuje i nakazuje nawrócić się.  

 Symeonowe proroctwo jest pytaniem skierowanym do nas: Po której stronie chcesz 
się znaleźć? Pytanie to, jak długo będzie głoszona Ewangelia o Chrystusie, ciągle bę-
dzie nam stawiane. Przyjmuje ono różne formy i kształt, ale zawsze dotyczy tego sa-
mego, a mianowicie naszego stosunku do Chrystusa. Od tego zależy nasze życie i nasza 
wieczność. Miejmy litość nad sobą i zechciejmy każdego dnia za apostołem Pawłem 
wołać: „Chrystus jest dla mnie życiem” (Flp 1.21) i prosić Boga, aby przez Ducha Świę-
tego dopomógł nam do tego.  

 Ale musimy też spojrzeć na Annę, córkę Fanuela. Ona trwała na nieustannej modli-
twie, dziękując Bogu za Zbawiciela, którego też mogła oglądać w swojej starości i wiel-
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bić Go za rozliczne dobra. Ona jest i powinna być dla nas wzorem modlitewnego czu-
wania. Amen.  

* * * 

Wszechmocny Panie Boże i Ojcze łaskawy! Zesłałeś na świat swojego Syna, aby był 
znakiem, któremu sprzeciwiać się będą. W swojej dobroci spraw, abyśmy przez Niego 
i w Nim odrodzili się i stali się uczestnikami zbawienia wiecznego.  

 Wysłuchaj nas przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, naszym 
Pocieszycielu. Amen.  
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DZIEŃ STAREGO ROKU 

Bóg z nami 

„I wyruszyli z Sukkot, i rozłożyli się obozem w Etam, na skraju pustyni. A Pan szedł przed 
nimi w dzień w słupie obłoku, by ich prowadzić w drodze, a w nocy w słupie ognia, aby 
im świecić, żeby mogli iść dniem i nocą. Nie ustępował sprzed ludu słup obłoku w dzień 
ani słup ognia w nocy”. (2 Mż 13,20-22) 

Dobiegł końca stary rok. Dożyliśmy ostatniego dnia roku, który żegnamy. I to jest znak 
Bożej łaski, która została nam okazana. Przecież wielu z nas mogło go nie dożyć. Cho-
ciaż przeżyliśmy wiele słonecznych, dobrych, radosnych dni, to jednak czasem prze-
chodziły nad nami ciemne chmury. Czasem serca ogarniał lęk przed niepewnym ju-
trem, przed utratą pracy i środków do życia. Straszono nas. Jedni mówili, że jest źle, 
bardzo źle, inni nas pocieszali i mówili, że ciągle jesteśmy zieloną wyspą na wzburzo-
nym morzu ekonomii i gospodarki światowej. Ale w przeszłości były znacznie gorsze 
lata. Wystarczy wspomnieć lata osiemdziesiąte ubiegłego wieku. Chciejmy przeto przy-
jąć przeżyty rok jako znak Bożej opatrzności, łaski i prowadzenia.  

 Jako ludzie wiary musimy zawsze wzmacniać się w przekonaniu, że Pan Bóg jest 
z nami i że powinniśmy być rzecznikami tego przekonania. Dany nam przez Boga Chry-
stus, jest żywym, nieprzemijającym znakiem i zapewnieniem, że nie jesteśmy sami, ale 
że Bóg jest z nami w naszym życiu, w radości i smutku, w trudzie i odpoczynku, 
w zdrowiu i chorobie. On przecież został zapowiedziany jako Ten, którego imię jest 
Immanuel, to znaczy „Bóg z nami”. On żegnając się ze swoimi pierwszymi uczniami, 
powiedział: „A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28, 
20).  

 O Bożej obecności w naszym życiu przekonuje nas dzisiaj biblijne słowo, przezna-
czone na ostatni dzień roku kalendarzowego. „A Pan szedł przed nimi w dzień w słupie 
obłoku, by ich prowadzić w drodze, a w nocy w słupie ognia, aby im świecić, żeby mo-
gli iść dniem i nocą”. W nim rozlega się zapewnienie, że Bóg jest z nami. 
 

Właściwie słowa naszego tekstu biblijnego mówią o sytuacji ludu izraelskiego, pod-
czas jego wędrówki przez pustynię do Ziemi Obiecanej. Bóg prowadził potomków 
Abrahama przez rozgrzane piaski synajskiej pustyni z ziemi niewoli do ziemi ojców. 
Wolą Bożą było, aby wypełniła się Jego obietnica dana Abrahamowi, jego synowi, 
wnukowi i prawnukom. Nastąpił więc koniec niewoli i zabłysło światło nadziei dla Izra-
ela, że przywróceni zostaną na łono ojczyzny. Ale nim to miało się stać, zanim potom-
kowie Abrahama mieli stanąć nad wodami Jordanu, musieli przejść przez niegościnne 
piaski, przeżyć trudne chwile doświadczenia i zmagania się ze słabościami. Ale Izrael 
nie był sam. Wszechmocny Bóg prowadził swoich wybranych. Czytamy, że prowadził 
Izraelitów w ciągu dnia w słupie dymu, w nocy zaś w słupie ognia.  
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 Na kartach Biblii, wędrówka narodu wybranego z ziemi niewoli do Ziemi Obiecanej, 
traktowana jest jako typ wszelkiej zbawczej interwencji Boga, a więc działania Boga, 
celem którego jest zbawienie. Jako Kościół Boży, a więc Boży lud czasów ostatecznych, 
prowadzeni jesteśmy przez Boga z ziemi, która jest tylko czasowym naszym domem, do 
niebieskiej ojczyzny, do pełnego wyzwolenia z niewoli grzechu i do wiecznego zbawie-
nia. Autor Listu do Hebrajczyków pisze, że nie mamy tu miasta stałego i że przygoto-
wane jest nam odpocznienie u Pana Boga, w Jego światłości i mocy.  

 Jeśli wyzwolenie ludu izraelskiego z niewoli egipskiej i wędrówka Izraela przez pu-
stynię, jest typem wszelkiego wyzwolenia i zapowiedzią ostatecznego zbawienia, to 
zasadne staje się pytanie o to, jak Bóg prowadzi nas i w jaki sposób chce nas przepro-
wadzić przez niegościnne doczesne życie. Nasza sytuacja jest inna aniżeli Izraela, inne 
są realia życia, przeto także inne są sposoby Bożego prowadzenia. Jedno jest jednak 
pewne, że Bóg jest w naszym życiu, w dniach radości i cierpienia, że nie jesteśmy osa-
motnieni, że Boża ręka jest wyciągnięta i prowadzi nas przez życie, każdego dnia i każ-
dego roku.  

 Bóg w Jezusie Chrystusie wkroczył w naszą ludzką historię i w nasze życie. Pan Jezus 
powiedział: „Kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. 
Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał” (J 12,44.45), „A to jest wola Ojca mego, 
aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał żywot wieczny, a Ja go wzbudzę w dniu 
ostatecznym” (J 6,40); „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10,30). Chrystus zaś jest obecny 
tam, gdzie wierzący ludzie zbierają się w Jego imieniu, powiedział bowiem: „Gdzie są 
dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). I Bóg 
idzie z nami w Jezusie Chrystusie drogą Chrystusowego poniżenia od wcielenia, przez 
śmierć do wywyższenia. Bóg nie każe nam iść żadną drogą, której On sam nie przeszedł 
i na której by nie szedł z nami. 

 Bóg jest z nami w Jezusie Chrystusie. Boże zapewnienie Jego obecności, powinno 
nam wystarczyć, aby z radością kroczyć dalej i przezwyciężać wszystkie trudności.  

 Każdego dnia przekonujemy się, że Bóg jest w naszym życiu. A dzisiaj, spoglądając 
wstecz i zastanawiając się nad przebytą drogą w ciągu tego roku, który żegnamy, do-
strzegamy, że Boża dłoń była wyciągnięta i chroniła od złego, pomagała przezwyciężać 
nasze słabości i wszystkie przeszkody, które nam utrudniały życie, usuwała je i sprawia-
ła, że ciężary stawały się lekkie i znośne. Gdyby było inaczej, czy doczekalibyśmy tego 
dnia, który kończy rok? Czy moglibyśmy stanąć nad granicą, którą przekroczymy o pół-
nocy i wkroczymy w nowy rok?  

 Mówimy o trudnościach, o doświadczeniach. Ale czy nie było nic dobrego i rado-
snego w tych dniach, które z pomocą Bożą pozostawiamy za sobą? Izrael takie chwile 
przeżywał na pustyni. Otrzymywał pokarm, przede wszystkim Bóg zawarł z nim łaska-
we przymierze na Synaju. Otrzymał prawo, które miało być światłem na jego drodze 
przez wszystkie lata jego historii. Czasem lud izraelski nie dostrzegał tych dobro-
dziejstw i nie potrafił ich docenić. Dlatego nieraz się buntował przeciw Bogu, wręcz 
pomawiał Boga o złe intencje i zamiary. Niewdzięczność Izraela jednak nie spowodo-
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wała odrzucenia, bowiem Bóg nie cofa swoich obietnic. Jego przymierze z Izraelem jest 
przymierzem wiecznym.  

 A jak było i jak jest w naszym życiu? A dobra pogoda, dobre żniwa… czy nic nie zna-
czą? Czy to nie znak Bożej pomocy w czasie kryzysu? Uczmy się czytać znaki Bożej łaski 
i miłosierdzia! Miłosierdzie Boże jest jak niebo, które trwale rozpościera się nad nami. 
Pod ręką Bożą jesteśmy bezpieczni, gdziekolwiek się znajdujemy.  

 W minionym roku wiele było znaków łaski Bożej. Zechciejmy przeto za każde Boże 
łaskawe działanie podziękować Wszechmogącemu i Miłosiernemu. Przestańmy ciągle 
narzekać, wszak to niczego nie zmieni. Przyjmijmy ten rok takim, jakim był i podzię-
kujmy zań Bogu. I pomyślmy, czy to, co nas spotkało, czy dobro czy zło, zmieniło nasze 
życie! Czy Boża miłość nauczyła nas miłości do naszych bliźnich? Apostoł Paweł pisał 
do chrześcijan w Rzymie: „Wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z ty-
mi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani” 
(Rz 8,28). Czy doświadczenia, które w różnej postaci musieliśmy przeżyć, prowadziły 
nas ku dobremu? Wielki Apostoł do Rzymian także pisał: „Sądzę, że utrapienia teraź-
niejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić” (Rz 8, 
18).  

 Pan Bóg był z nami. Bądźmy o tym przekonani. Ale musimy sobie także w tym ostat-
nim dniu starego roku postawić pytanie: Czy myśmy byli z Bogiem? Czy umieliśmy Go 
dostrzec, kroczącego przed nami i obok nas? Czy w zwiastowanym nam słowie Ewan-
gelii, potrafiliśmy usłyszeć aktualny głos naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, Jego 
obietnicę i napomnienie na dziś i na jutro? Czy było ono dla nas światłem poprzez 
wszystkie dni naszej pielgrzymki?  

 Zastanówmy się nad tymi pytaniami! Dzień Starego Roku jest dobrą okazją do 
przemyślenia naszych postaw i decyzji, do przyjrzenia się naszej drodze i stawianym na 
niej krokom. Jeśli to uczynimy, nie w zgiełku hałaśliwej muzyki, ale w ciszy, w świetle 
słowa Bożego, to zauważymy, że wiele w minionym roku zaniedbaliśmy.  

 Wiele było oziębłości i obojętności wobec tego, co się wokół nas działo. I to jest pe-
wien balast, który dźwigamy i ciężar, który ciągniemy za sobą. Pielgrzym, który chce 
dojść do celu, musi odrzucić wszystko, co go przygniata, co nie pozwala mu zdecydo-
wanie i pewnie kroczyć ku celowi i ku przyszłości. I Stary Rok jest okazją do tego, aby 
w rozmowie z naszym Panem i przy Jego pomocy, uwolnić się od ciężarów oraz trosk 
i lęków, i pewnie wkroczyć w Nowy Rok i rozpocząć drogę, na której przewodzić nam 
będzie Bóg. On chce być naszym światłem w Chrystusie, który powiedział o sobie, że 
jest światłością świata i drogowskazem w słowie Ewangelii zbawienia.  

Bóg był z nami i chce nadal nam przewodzić, abyśmy za rok – jeśli Bóg pozwoli, mogli 
za mężem Bożym wyznać: „A Pan szedł przed nimi w dzień w słupie obłoku, by ich 
prowadzić w drodze, a w nocy w słupie ognia, aby im świecić, żeby mogli iść dniem 
i nocą”  

„Na nowo jeden rok przeminął, cel dążeń naszych – wieczność zbliża się. 
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Żem pośród nieszczęść nie zaginął, że dobroć Twa wspierała ciągle mnie,  
Zawdzięczam Tobie, Panie, Boże mój, bom ja tak w życiu, jak i w śmierci Twój” (ŚE 

97,1). 

Amen. 

* * * 

Wszechmogący, wiekuisty Boże! Dziękujemy Ci, że nam w roku ubiegłym wyświadczy-
łeś wiele dobrego na ciele i duszy. Prosimy Cię, obdarz nas błogosławionym nowym 
rokiem i udziel nam swojego boskiego pokoju.  

 Wysłuchaj nas w Duchu Świętym dla zasługi Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, Pana 
naszego. Amen.  
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DZIEŃ NOWEGO ROKU 

Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia 

„A uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie, ponie-
waż już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście po temu sposobności. A nie mówię 
tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się 
ograniczyć, umiem też żyć w obfitości; wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony; 
umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę 
w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Bogu zaś i Ojcu naszemu niechaj będzie 
chwała na wieki wieków. Amen”. (Flp 4,10-13.20) 

Granica czasu między starym a nowym rokiem nastraja do refleksji nad czasem, prze-
mijaniem, w ogóle nad życiem, które rozciąga się w przestrzeni i czasie, nad życiem, 
które jest jak bańka mydlana, zajmująca niewielką przestrzeń i unosi się w powietrzu 
bardzo krótko. Apostoł Paweł, patrząc w przeszłość i przyszłość…, na swoje życie 
i przemijanie, pisał: „Nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograni-
czyć, umiem też żyć w obfitości; wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony; umiem 
być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek”. Ale wyćwiczony 
w szkole życia u Chrystusa, patrzył w przyszłość i wyznawał: „Wszystko mogę w tym, 
który mnie wzmacnia”.  

Są ludzie, którzy boją się przeszłości, bowiem wiedzą, że konsekwencje za popełnione 
czyny się nie przedawniają. Ci sami ludzie boją się także przyszłości, bowiem w niej, 
prędzej, czy później zostaną za to, co uczynili rozliczeni. 

 Co przyniesie nowy rok? Jedni się lękają o swoją przyszłość o dom i rodzinę, inni 
obojętnie wkraczają w nowy rok i mówią: jakoś tam będzie. Jeszcze inni mówią, będzie 
źle, ponieważ nie może być inaczej, gdyż ciągle jest gorzej. Ale ani pierwsza, ani druga, 
a tym bardziej trzecia postawa nie jest właściwa i chrześcijańska.  

 W chrześcijaństwie obowiązuje zasada, którą wyraził ojciec Kościoła, Hieronim, 
znany z licznych komentarzy do Pisma Świętego: „Nie patrzy się u chrześcijan na po-
czątki, lecz na koniec. Paweł źle zaczął, a dobrze skończył; u Judasza chwalebne są 
początki, ale zgubny z powodu zdrady koniec”. W słowach Hieronima zawarta jest głę-
boka prawda, a mianowicie, że ocenę dokonuje się na końcu, a nie na początku ani 
w dowolnym czasie. 

 Jaki będzie rok, który jest przed nami, jakie będzie w nim nasze życie, będziemy 
mogli dopiero powiedzieć wówczas, kiedy się skończy, bowiem przebytą drogę życia 
oceniamy po jej przebyciu. Patrzymy w przyszłość, wkraczamy na nieznaną drogę i nie 
pytajmy jaka ona będzie w roku, który jest przed nami, ale zapytajmy, jak mamy się 
w tym roku zachować, co mamy czynić, jakie myśli mają nurtować nasze serca. Przede 
wszystkim porzućmy lęk, popatrzmy z optymizmem w przyszłość. Wierzącym chrześci-
janom nie godzi się dać ponieść ponurym myślom. Dzień Nowego Roku jest także świę-
tem nadania naszemu Zbawicielowi imienia Jezus. Ono przecież znaczy „Pan jest zba-
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wicielem”. Zanim się narodził, prorok Izajasz o Nim prorokował, że nadadzą Mu imię 
Immanuel. Przypomniał to Józefowi poślubionemu Marii anioł Pański: Maria „urodzi 
syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego”. A ewan-
gelista komentując te słowa, pisze: „A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo Pań-
skie, wypowiedziane przez proroka: Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu 
imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami” (Mt 1,21-23).  

 W dniu nadania narodzonemu z Marii Dziecku imię Jezus, Duch Święty przez imię 
naszego Zbawiciela zapewnia nas, że Bóg będzie z nami w Jezusie Chrystusie w tym 
roku i zawsze, chroniąc i błogosławiąc, dając pokój i nadzieję na lepsze jutro, okazując 
zmiłowanie i miłosierdzie. Miłosierdzie Boże jest jak niebo, które trwale rozpościera się 
nad nami. Pod takim niebem jesteśmy bezpieczni, gdziekolwiek się znajdujemy. 

 Pociecha i wzmocnienie wiary na dalszą drogę naszego życia, płynie z godowej 
Ewangelii o Chrystusie. „Nie znam – pisze ks. Marcin Luter – większej pociechy, danej 
człowiekowi, nad tę, że Chrystus stał się człowiekiem, dzieckiem, niemowlęciem, które 
bawi się na kolanach najmilszej matki i leży u niej na ręku. Czy jest ktoś, kogo ten wi-
dok nie wzruszy i nie pocieszy? Przezwyciężona została moc grzechu, piekła, sumienia 
i winy, jeśli przychodzisz do tego bawiącego się Dzieciątka i wierzysz, że przyszło nie po 
to, by sądzić, ale po to, by zbawić. Nic bardziej radosnego nie ma dla nas w Piśmie 
Świętym nad to, że Chrystus narodził się z Marii Dziewicy. Złoto, przyjaciele, moc i sza-
cunek nie mogą nas bardziej rozradować niż ta radosna wieść, że Chrystus narodził się 
człowiekiem”. 

 Jeśli Bóg jest z nami – to któż może być przeciwko nam? – pytał apostoł Paweł. 
I jeśli apostoł Paweł pisał: „Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości; wszędzie 
i we wszystkim jestem wyćwiczony; umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować 
i znosić niedostatek” – to właśnie ta postawa wobec życia, wyrastała z pewności, że 
Bóg jest z nim i że nic nie może go odłączyć od miłości Bożej. Doświadczył w swoim 
życiu Bożej obecności i z nadzieją patrzył w przyszłość. Ale Wielki Apostoł był realistą. 
Zdawał sobie sprawę, że jego dalsza droga, jego posługa Ewangelii nie będzie łatwa. 
Wiele z tego, czego już doświadczył w przeszłości, jeszcze go spotka. Czy przezwycięży 
trudności? Czy nie upadnie na duchu? Pełen ufności i nadziei wyznaje: „Wszystko mo-
gę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie”. A to wyznanie współbrzmi z innymi 
słowami św. Pawła: „Wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, 
którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani” (Rz 8, 
28). 

 To jest przesłanie do nas skierowane u progu nowego roku. Nie wiemy co nas spo-
tka, ale wszystko musimy przyjąć i wszystkie trudności możemy przezwyciężyć w Jezu-
sie Chrystusie, który jest naszym Zbawicielem i Wspomożycielem. 

 Nasza dotychczasowa droga, jeśli tylko dobrze się jej przypatrzymy i jeśli przemy-
ślimy różne wydarzenia, które miały miejsce w naszym życiu, świadczy, że Bóg był 
z nami. Czy w chwilach trudnych, nikt z bliźnich się nie znalazł, aby nam pomóc? Kiedy 
było nam ciężko, boleliśmy nad naszym losem, rozsypywało się nasze życie, czy nikt nie 
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przyszedł ze słowem pociechy? Kiedy stawaliśmy nad grobami naszych bliskich, czy 
nikt nie podał nam dłoni i życzliwie wskazał na Chrystusa, naszego Pocieszyciela? Zaw-
sze znalazł się ktoś, kto pomógł i pocieszył. A to oznacza, że Bóg miał nad nami pieczę 
i pomagał i pocieszał. On działa przez naszych bliźnich. W bliźnim spotykamy Boga. 
W pomocnej dłoni i życzliwym słowie przychodzi do nas Chrystus. 

 Ale czy my byliśmy „Chrystusami” dla naszych bliźnich? Czy zechcemy być nimi 
nadal w naszym życiu i na drodze naszych sióstr i braci? Nasz Reformator w piśmie pt. 
„O wolności chrześcijańskiej”, dedykowanym papieżowi Leonowi X, pisał: „Jak bliźni 
nasz znajduje się w potrzebie i pozbawiony jest tego co my mamy w obfitości, tak i my 
wobec Boga byliśmy w potrzebie. Pozbawieni byliśmy jego miłosierdzia, przeto tak jak 
Ojciec Niebiański przyszedł nam z pomocą w Chrystusie za darmo, tak i my powinni-
śmy za darmo przychodzić z pomocą bliźniemu naszemu poprzez uczynki cielesne, 
stając się jeden dla drugiego poniekąd Chrystusem, abyśmy byli sobie nawzajem Chry-
stusami, a Chrystus we wszystkim ten sam, to znaczy, abyśmy byli prawdziwie chrześci-
janami”. 

 Chrystus w nowym roku pójdzie z nami w swoim słowie i sakramentach, znakach 
Jego obecności łaski nad nami. Ale pójdzie też z nami w naszych bliźnich. Pójdzie On 
także z naszymi bliźnimi przez nas. Oni spotkają Chrystusa w nas, jeśli będziemy wobec 
nich szczerzy, jeśli podamy im pomocną dłoń. W tedy w naszym życiu i w ich życiu, nad 
nami i nad nimi spełni się słowo wyznania apostoła Pawła: „Wszystko mogę w tym, 
który mnie wzmacnia, w Chrystusie”. 

Chrystus jest i będzie z nami. Uwielbiajmy Boga i Chrystusa za to! Święty Paweł pisze: 
„Bogu zaś i Ojcu naszemu niechaj będzie chwała na wieki wieków”. Każdy dzień nasze-
go życia, każda nasza sumiennie wykonana praca, każdy uśmiech, powinien być uwiel-
bieniem Boga za to, że był i jest z nami na naszych drogach. Czy Bóg potrzebuje takiego 
hymnu pochwalnego? Nie. To my go potrzebujemy, bo każde słowo wyśpiewanej pie-
śni i z serca płynącej modlitwy dziękczynnej, każde drgnienie serca i wyciągnięta dłoń, 
ciągle na nowo nam przypomina, że wszystko możemy w Tym, który nas wzmacnia, 
Jezusie Chrystusie, naszym Panu.  

„Jezu, hasłem być nam chciej, gdy rok nowy rozpoczęty, 
I niech godło męki Twej w sztandar się przemieni święty 
Tym, co chcą przy Tobie stać i w przymierzu Twoim trwać”. (ŚE 94,1) 

Amen. 

* * * 

Panie Boże Wszechmogący, Ojcze miłosierdzia, dziękujemy Ci za Imię Zbawiciela nasze-
go, przez które objawiłeś nam łaskawą i zbawienną swoją wolę. Prosimy Cię, wypisz 
imię swojego Syna na sercach naszych i spraw, abyśmy zawsze pamiętali, że jesteśmy 
Jego własnością. Wysłuchaj nas przez tegoż Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem 
Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
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2. NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU 

Być w tym, co jest Boże 

„Rodzice jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. I gdy miał dwanaście lat, 
poszli do Jerozolimy na to święto, jak to było w zwyczaju. A gdy nadszedł ich koniec 
i wracali, dziecię Jezus zostało w Jerozolimie, o czym nie wiedzieli jego rodzice. Sądzili, 
że jest pośród podróżnych, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. 
I nie znaleźli go, dlatego wrócili do Jerozolimy, aby go znaleźć. A po trzech dniach znaleź-
li go w świątyni, siedzącego między nauczycielami. Pytał ich i stawiał im pytania. I byli 
zdumieni wszyscy, którzy go słuchali, jego mądrością i odpowiedziami. Gdy go zobaczyli, 
byli zdziwieni. I powiedziała do niego matka jego: Dziecko, dlaczego to nam uczyniłeś? 
Ojciec twój i ja, bolejąc, szukaliśmy ciebie. I rzekł do nich: Czemu mnie szukaliście? Czy 
nie wiedzieliście, że w tym, co jest mojego Ojca, ja być muszę? Lecz oni nie rozumieli je-
go słów, które do nich mówił. I poszedł z nimi do Nazaretu, i był im posłuszny. A matka 
jego zachowywała wszystkie te słowa w sercu swoim. Jezus zaś stawał się mądrzejszy 
i bardziej dojrzały oraz wzrastał w łasce u Boga i u ludzi”. (Łk 2,41-52) 

2. niedziela po Narodzeniu Pańskim jest pomostem pomiędzy Świętami Bożego Naro-
dzenia a Świętem Epifanii i następującymi po nim niedzielami. Hasło 2. niedzieli po 
Bożym Narodzeniu: „A SŁOWO stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” wyraźnie 
wskazuje na ten związek treściowy, gdyż jest w nim mowa o wcieleniu Syna Bożego, 
ale także o objawieniu chwały odwiecznego SŁOWA, które stało się ciałem. 

 Ewangelie 2. niedzieli po Narodzeniu Pańskim uświadamiają nam prawdę, że Boga 
w Chrystusie nie znajdujemy tylko wtedy, gdy pochylamy się nad żłobkiem betlejem-
skim, ale w całym życiu Jezusa. Dzięki wcieleniu odwieczne SŁOWO było obecne 
w świecie. Ludziom dana została możliwość poznania Jego godności i chwały. A w każ-
dym geście i słowie Jezusa, Bóg wskazywał drogę ludziom, którzy się z Nim spotykali.  

  Czy tak jest również dzisiaj? Czy odnajdujemy ślady Tego, który uczy życia w Chry-
stusie?  

 Ewangelia przenosi nas do świątyni jerozolimskiej, gdzie spotykamy się z dwunasto-
letnim Jezusem, rozmawiającym z uczonymi w Piśmie. Ewangelista pisze, że wszyscy 
zdumiewali się nad „rozumem i odpowiedziami” Jezusa. Jednak historia dwunastolet-
niego Jezusa w świątyni zachowała się w ewangelicznej tradycji głównie ze względu na 
słowa Jezusa: „Czy nie wiedzieliście, że w tym, co jest mojego Ojca, ja być muszę?”. 

Każdy Żyd w czasach Jezusa zobowiązany był przez prawo trzy razy w roku stawić się 
w Jerozolimie, w świątyni przed obliczem Bożym. Kobiety i chłopcy do trzynastego 
roku życia byli zwolnieni z tego religijnego obowiązku. Ale w pobożnych rodzinach 
praktykowano rygorystycznie zwyczaj świętowania w pobliżu świątyni. Na święta, 
głównie na Święto Paschy, śpieszyli wszyscy zdolni do samodzielnego marszu członko-
wie rodziny. Uczeni w Piśmie nakazywali rodzicom zabierać z sobą jak najwcześniej 
swoje dzieci, aby poznały, czym jest religijny obowiązek, aby możliwie najwcześniej 
uczyć je poznania Boga i aby dzieci wychowane w atmosferze pobożności umiały za-
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wołać za psalmistą: „Uradowałem się, gdy mi powiedziano: Pójdziemy do domu Pana!” 
(Ps 122,1). 

 Czy dzisiaj z tej wychowawczej metody jeszcze coś jest w użyciu? Zapewne tak, ale 
w niewielu rodzinach.  

 Kościelne dzwony wzywają do Kościoła. Dawniej pierwszy raz odzywały się one 
godzinę lub pół godziny przed rozpoczęciem nabożeństwa. Przynajmniej tak było zaw-
sze w wielkie święta. Czy dzisiaj ciągle jest żywy zwyczaj uczestniczenia w nabożeń-
stwie całej rodziny? Gdzie są dzieci? Gdzie jest młodzież w kościele? Czy rodzice pa-
miętają, by uczyć swoje dzieci tego, co to znaczy: „Pamiętaj, abyś dzień święty świę-
cił”? A święcić dzień święty, to znaczy nie pogardzać kazaniem i słowem Bożym, ale 
mieć je za święte, chętnie go słuchać i uczyć się go (zob. Mały i Duży katechizm ks. dra 
Marcina Lutra). 

 Chrześcijańskim obowiązkiem jest pamiętać słowa napomnienia autora Listu do 
Hebrajczyków: „Nie opuszczajcie naszych wspólnych zebrań, jak to jest u niektórych 
w zwyczaju, ale polecajcie je wzajemnie, tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten 
dzień przybliża” (Hbr 10,25).  

Ewangelia o dwunastoletnim Jezusie w świątyni, wprowadza czasem jej komentato-
rów w zakłopotanie. Nie trudno odgadnąć, dlaczego tak się dzieje. Oto ewangelista św. 
Łukasz pisze, że Jezus po świętach, zamiast wracać do domu z grupą rówieśników, po-
został w Jerozolimie. Maria i Józef zorientowali się, że wśród pątników nie ma Jezusa 
dopiero wieczorem, na pierwszym postoju. Gdzie może się Jezus znajdować? Zatro-
skana Matka i Józef postanowili wrócić do Jerozolimy i odnaleźć Jezusa. 

 Pierwsza myśl, jaka się nasuwa w związku z sytuacją opisaną przez Łukasza, jest 
nieprzychylna dla Jezusa. Czy zachowanie dwunastoletniego Jezusa nie jest wyrazem 
nieposłuszeństwa? Syn powinien okazywać posłuszeństwo swoim rodzicom. I wydaje 
się, że Maria skłonna była zachowanie Jezusa rozumieć właśnie jako pewien wyraz 
nieposłuszeństwa. W jej słowach: „Dziecko, dlaczego to nam uczyniłeś?” wyczuwamy 
pewną gorycz, a nawet żal z powodu postawy jej syna.  

 Łatwo nam wyobrazić sobie niepokój matki z powodu zaginięcia Jezusa, niepokój, 
który się potęgował z każdą chwilą, kiedy nie mogła odnaleźć syna w Jerozolimie. Tylko 
kobieta, która lekceważy swoje macierzyńskie obowiązki, może pozostać obojętna 
w takim wypadku.  

 Czy wolno nam interpretować zachowanie dwunastoletniego Jezusa jako wyraz 
nieposłuszeństwa? Czy nie jest to zaszeregowanie opisanego przez Łukasza wydarzenia 
do rzędu tych, które często mają miejsce w naszych rodzinach? Wyczuwamy, że nasza 
intuicja oraz interpretacja zmierzają w niewłaściwym kierunku. Gdyby opisane przez 
Łukasza wydarzenie z dzieciństwa Jezusa było wyrazem nieposłuszeństwa, to – sądzę – 
autor trzeciej Ewangelii nigdy by go nie opisał i nie znalazłby się ten opis w Ewangelii. 
Uczynił to jednak, a starożytny Kościół nakazał tę Ewangelię czytać w 2. niedzielę po 
Bożym Narodzeniu.  
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 Kościół upatruje w historii o dwunastoletnim Jezusie w świątyni pewnego rodzaju 
„preludium” objawienia chwały Jezusa, Syna Bożego. Najpierw objawiona została ona 
pasterzom na polach betlejemskich, później uczonym w Piśmie w Jerozolimie. Drogi, 
jakie Bóg wybiera, aby objawiła się Jego chwała i chwała Jego Syna, są niepojęte, za-
skakujące. Dlatego Apostoł napisał: „Wielka jest tajemnica pobożności: Ten, który zo-
stał objawiony w ciele, uznany został za sprawiedliwego w duchu, ukazał się aniołom, 
był zwiastowany wśród pogan, uwierzono w niego w świecie, wzięty został w górę 
w chwale” (1 Tm 3,16). 

Na pytanie Marii, matki Jezusa: „Dziecko, dlaczego to nam uczyniłeś?”, Jezus odpo-
wiedział: „Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że w tym, co jest mojego 
Ojca, ja być muszę?”. To są pierwsze słowa Jezusa, zachowane dla nas przez świętą 
historię w Ewangeliach. Pewnie zabrzmiały one tajemniczo dla uczonych w Piśmie, 
wszak zawierają treści niemieszczące się w wierze ówczesnego judaizmu. W nich 
w krótki i zwięzły sposób zawarta jest treść całego późniejszego zwiastowania Jezusa. 
Jezus nazywał Boga swoim Ojcem i za cel swojego życia uważał wypełnienie Jego woli. 
Łukasz pisze, że Maria, matka Jezusa, zachowała te słowa w sercu swoim.  

 A więc w tych pierwszych słowach Jezusa, zawarta jest wielka tajemnica bytu Jezu-
sa. Józef nie był ojcem Jezusa. Stał on obok żony i nic właściwie nie mówił. Ojcem Je-
zusa – według słów naszego Zbawiciela – jest Bóg. Jezus nazywa Go swoim Ojcem. To 
niepojęte. Żydzi nazywali Boga swoim Ojcem, modlili się do Niego jako swojego Ojca, 
ale raczej nikt z nich osobiście nie odważyłby się Boga nazwać swoim Ojcem. Bóg – 
w przekonaniu Żydów – był Ojcem narodu. Jezus podczas swojej działalności później-
szej, uczył swoich uczniów nazywać Boga Ojcem, ale kiedy objawił się po swoim zmar-
twychwstaniu Marii Magdalenie, powiedział do niej: „Wstępuję do Ojca mego i Ojca 
waszego, do Boga mego i Boga waszego” (J 20,17). A więc inne jest synostwo Boże 
Jezusa, innego rodzaju jest nasze synostwo Boże. Bóg przez wiarę przyjmuje nas jako 
synów i córki. Jezus był jednorodzonym Synem Bożym (J 1,18).  

 Ze słów Jezusa: „Czy nie wiedzieliście, że w tym, co jest mojego Ojca, ja być mu-
szę?” płynie dla nas nauka. Sprawy Boże, nasza wiara i nasze zbawienie powinny w ży-
ciu naszym zajmować ważne, bardzo ważne miejsce. Dlatego w objaśnieniu katechi-
zmowym do 1. przykazania czytamy: „Powinniśmy Boga nade wszystko bać się, miło-
wać Go i ufać Mu”. Pierwsze przykazanie i przykład Jezusa uczą nas dokonywać wła-
ściwych wyborów, hierarchii wartości i uczą postępowania, w którym sprawy życia 
muszą się znaleźć za sprawami duchowymi. Nade wszystko postawiona powinna być 
społeczność życia z Bogiem.  

 Ojciec Kościoła, Grzegorz z Nyssy napisał: „Kto prowadził życie godne pokrewień-
stwa z Bogiem, ten słusznie patrzy na państwo niebieskie, nazywając króla niebios 
Ojcem, a niebieską szczęśliwość swoją ojczyzną”. Ociec Kościoła Zachodniego, Augu-
styn zaś naucza: „Jedynego i prawdziwego Boga należy czcić nie dla dóbr ziemskich 
i doczesnych, których Opatrzność Boża użycza bez różnicy dobrym i złym, lecz ze 
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względu na życie wieczne, nie mającą końca zapłatę i samo uczestnictwo w państwie 
niebieskim”. Amen.  

* * * 

Panie Boże, Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa! Dziękujemy Ci za Jezusa Chrystusa, 
którego uczyniłeś Jego wzorem do naśladowania. Prosimy Cię, spraw łaskawie, abyśmy 
zawsze szukali społeczności z Tobą i radowali się z każdego dnia przeżytego w sieniach 
domu Twojego.  

 Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i królu-
je na wieki wieków. Amen. 
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ŚWIĘTO EPIFANII 

Zjawiła się światłość  

„Powstań, zabłyśnij, gdyż zjawiła się twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad to-
bą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad tobą zabłyśnie Pan, a jego 
chwała ukaże się nad tobą. I pójdą narody do twojej światłości, a królowie do blasku, 
który jaśnieje nad tobą. Podnieś oczy i spojrzyj wokoło: Wszyscy gromadnie przychodzą 
do ciebie, twoi synowie przychodzą z daleka, a twoje córki niesione są na rękach. Wtedy, 
widząc to, rozpromienisz się radością i twoje serce bić będzie z radości, gdyż bogactwo 
morza przypłynie ku tobie, mienie narodów tobie przypadnie. Gromady wielbłądów za-
roją się, młode wielbłądy Midianitów i Efy, wszyscy przyjdą z Saby; przywiozą złoto i ka-
dzidło, śpiewając pieśni pochwalne na cześć Pana”. (Iz 60,1-6) 

Święto Epifanii kojarzy się nam zazwyczaj z hołdem mędrców ze Wschodu, którzy nie 
lękając się trudów dalekiej podróży, przybyli do Betlejem, aby złożyć pokłon narodzo-
nemu z Marii Królowi Izraela, Synowi Bożemu, Jezusowi Chrystusowi. W to święto 
śpiewamy: 

„Mędrcy świata, monarchowie,  
Dokąd się śpieszycie?  
Jakież cuda wam opowie  
Betlejemskie Dziecię?  
Ono w żłobie nie ma tronu  
Ani władzy świata,  
Który pragnąc Jego zgonu,  
Cierniem skroń Mu splata”. (ŚE 109,1) 

 Jednak nie obchodzimy Święta Epifanii wyłącznie na pamiątkę hołdu mędrców ze 
Wschodu. W Święto Epifanii, czyli w Święto Objawienia (bowiem słowo epifania zna-
czy objawienie), Duch Boży przede wszystkim nakazuje nam myśleć o zbawczym planie 
Boga, którego centrum jest przyjście Syna Bożego i Jego zbawcza śmierć na Golgocie.  

 Słowo Boże uczy nas również w Święto Objawienia Pańskiego myśleć o dniu, w któ-
rym Syn Boży objawił swoją moc i chwałę. A więc na Święto Epifanii składa się wielora-
ka treść, która powinna znajdować się u podstawy naszych religijnych doświadczeń 
i przeżyć. Powstańmy więc, przebudźmy się w duchu, gdyż zjawiła się światłość praw-
dy i zbawienia! 

Naród izraelski oczekiwał na objawienie się w przyszłości chwały JAHWE na Syjonie. 
Izraelici pojmowali Boga jako Byt daleki, niepojęty, duchowy, żyjący w niedostępnej 
światłości, diametralnie inny i odmienny od stworzonego i widzialnego świata. Ale 
człowiek tęsknił za społecznością z Bogiem i pragnął być blisko Niego. Psalmista po-
wiedział: „Lecz moim szczęściem jest być blisko Boga” (Ps 73,28). Łaskawy i miłosierny 
Bóg zaspokajał często to pragnienie ludzkiego serca, przybliżając się do tych, w których 
miał upodobanie i objawiając się miłującym Go z całej duszy i woli. Bóg był zawsze 
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blisko człowieka poprzez swoje słowo, Imię i Ducha. Znakiem Bożej obecności była 
Jego chwała, a więc blask i światłość prowadząca naród izraelski przez pustynię i na-
pełniająca przybytek Pański. W czasie niewoli babilońskiej chwała JAHWE opuściła ruiny 
świątyni na znak, że Bóg jest nieobecny. Pozostali na gruzach mieszkańcy Jerozolimy 
zaprzestali więc składania ofiar.  

 Ale Pan Bóg wyznaczył kres dniom niewoli i doświadczenia ludu wybranego. Gdy 
dobiegały one do końca, prorok Pański zapowiedział ponowne objawienie się chwały 
Pana Zastępów. „Powstań, zabłyśnij, gdyż zjawiła się twoja światłość, a chwała Pańska 
zabłysła nad tobą”. Dla umęczonego ludu słowa te znaczyły, że Bóg pragnie znowu być 
blisko niego, zamieszkać między tymi, których wybrał w Abrahamie. W wielkiej miłości 
zgromadzi w ojczystej ziemi rozproszonych po latach niewoli i tułaczki. W wizji proro-
ka, na skutek objawienia się chwały Bożej, na Syjon pośpieszą wszystkie narody i sku-
pią się wokół Boga, jako Pana historii i świata. Niech więc lud podniesie się na duchu 
i z radością oczekuje na spełnienie się tej obietnicy!  

 Niejednokrotnie Żydom wydawało się, że proroctwo o ponownym objawieniu się 
chwały Pańskiej już się wypełniło, lub przynajmniej wypełnia się na oczach tych, którzy 
w znakach dostrzegali ucieleśnianie się Bożych obietnic. Po reaktywowaniu państwa 
izraelskiego w Palestynie, w połowie XX wieku, gdy zewsząd zaczęli napływać do starej 
ojczyzny rozproszeni po całym świecie Żydzi, mówiono, że spełniają się słowa: „Twoi 
synowie przychodzą z daleka, a twoje córki niesione są na rękach”. W tym przekonaniu 
znajduje się ziarnko prawdy, ale objawienie się Boga i Jego wkroczenie między ludzi, 
miało miejsce znacznie wcześniej. Dokonało się ono niepostrzeżenie, z dala od cen-
trum życia publicznego, na marginesie wielkich wydarzeń politycznych. „Oto ciemność 
okrywa ziemię” – wołał prorok Pański. I w ciemności nocy zabłysło światło, zajaśniała 
światłość prawdziwa, która przyszła na świat, aby swym blaskiem opromienić tych, 
którzy szukali i nadal poszukują Boga. Ono było na świecie, lecz świat go nie poznał 
(por. J 1, 9.10). Światłością tą był Chrystus, jedyny prawdziwy Syn Boży. Ewangelista 
Łukasz opisując narodzenie Jezusa Chrystusa, napisał: „Byli w tej krainie pasterze w po-
lu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. I anioł Pański stanął przy 
nich, a chwała Pańska zewsząd ich oświeciła” (Łk 2, 8.9). Betlejemska noc była symbo-
lem tego, co stało się w sferze ducha. A hołd mędrców ze wschodu był znakiem speł-
nienia się słów proroka: „I pójdą narody do twojej światłości, a królowie do blasku, 
który jaśnieje nad tobą”. Mędrcy zapoczątkowali wielki, przez wieki trwający pochód 
do źródła światła Bożego, do Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela wszystkich ludzi.  

 W Chrystusie spełniło się proroctwo o objawieniu się chwały JAHWE, Boga Izraela. 
W czasie Święta Namiotów, obchodzonego uroczyście przez Żydów na pamiątkę poby-
tu na pustyni, na dziedzińcu świątyni jerozolimskiej zapalano wielkie pochodnie. Były 
one też znakiem chwały Boga JAHWE, mającej się objawić nad przybytkiem Pańskim 
w czasach ostatecznych. Pan Jezus, jak pisze ewangelista Jan, stanął wtedy na dzie-
dzińcu świątyni i wielkim głosem zawołał: „Ja jestem światłością świata” (J 8,12).  
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 Wraz z przyjściem Chrystusa, Bóg − jak nigdy dotąd − stał się bliski człowiekowi 
i jest obecny w pogrążonym w ciemnościach świecie. Dlatego Święto Epifanii jest 
wspominaniem spełnienia się odwiecznej tęsknoty serc ludzkich za społecznością 
z Bogiem i zgodnie z prorockim słowem: „…widząc to, rozpromienisz się radością”, 
rodzi się w naszych sercach wielka radość, która porusza nas i zachęca do wysławiania 
Pana Zastępów, gdyż  

„Jezus już przyszedł, zdrój wiecznej radości,  
Świata Zbawiciel zamieszkał wśród nas”. (ŚE 108,1) 

 Czy Jezus, prawdziwy Syn Boży jest rzeczywiście w naszym życiu źródłem radości? 
Czy na wspomnienie imienia Syna Bożego nasze serca mocniej i żywiej biją i weselą 
się?  

 Pytania te nie są pozbawione sensu, ponieważ istnieje związek między wiarą a pra-
wdziwą radością duszy. Jeśli wiara w Jezusa Chrystusa jest głęboka i szczera, to zawsze 
budzi ona radość w sercu, gdyż nasza chrześcijańska wiara wznosi się na fundamencie 
zbawczego czynu Boga i sama jest czynem Boga w nas. Miłujący nas Bóg sam z sobą 
nas pojednał, wyrwał z mocy złego i obdarował godnością dzieci Bożych. Każde spo-
tkanie z Chrystusem, poprzez którego nasz Ojciec niebieski ubogaca swoje dzieci da-
rami zbawienia, powinno być przeżywane z radością i wdzięcznością. Jednak wielu 
ludzi już nie tęskni za społecznością z Bogiem i naszym Panem, Jezusem Chrystusem. 
Nie okazuje też radości ze zwiastowanego słowa i udzielanych zbawiennych darów 
w świętych sakramentach. Dla wielu uczestniczenie w nabożeństwie jest wielkim cięża-
rem, a wytrwanie do końca nabożeństwa, aby przyjąć błogosławieństwo i wspierać 
w modlitwie tych, którzy do stołu Pańskiego przystępują, jest zbędne i niepotrzebne.  

 Czy każdy może wyznać szczerze, że Chrystus jest jego radością?  

 W Święto Epifanii wobec objawionej światłości, rozlega się więc również wezwanie 
do zmiany sposobu myślenia i przebudowy życia, gdyż radość wyrasta z wiary i oczeki-
wać jej należy tam, gdzie poddani Słowu Boga żywego ludzie wzrastają z wiary w wia-
rę. Prorok wołał: „Powstań, zabłyśnij, gdyż zjawiła się twoja światłość”. Autor Listu do 
Efezjan nadał temu wezwaniu sens chrystologiczny: „Obudź się, który śpisz, i powstań 
z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus” (Ef 5,14b). Jest to wezwanie do duchowego prze-
budzenia, odnowy życia i przygotowania się na spotkanie z tym, który jest światłością 
świata, Jezusem Chrystusem. On przyszedł, aby objawić Boga. Przychodzi nieustannie 
i wkracza w nasze życie, aby rozproszyć mroki naszej egzystencji. On przyjdzie w chwa-
le, aby zgromadzić wokół siebie wszystkie rozproszone dzieci Boże. Jest wśród nas, aby 
dopomóc nam uwolnić się od pychy, grzechu zazdrości, nienawiści i pomówień. Wycią-
ga swoje dłonie, aby oczyścić nasze serca. Stawia nam siebie za wzór miłości i dobroci, 
którą winniśmy okazywać naszym bliźnim.  

„Powstań, zabłyśnij, gdyż zjawiła się twoja światłość”. Powstańmy i bądźmy zawsze 
gotowi do działania! Powstańmy i składajmy żywe świadectwo naszej wiary w Boga, 
objawionego w Chrystusie Jezusie, Panu naszym! Powstańmy i chodźmy w światłości! 
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Powstańmy i nie chodźmy niepewnymi drogami! Wybierzmy tę drogę, która prowadzi 
do Boga, którą jest Chrystus, drogę Jego naśladowania w pokorze wiary i serdecznej 
miłości naszych braci i sióstr w Chrystusie! 

„Jezus już przyszedł i łaską nas syci (...).  
Pójdźcie, więzami nałogów spowici,  
Prędko zrywajcie się z grzechów swych leż.  
Pan chorych leczy i radość w nich nieci”. (ŚE 108,7) 

Amen.  

* * * 

Boże i Panie światłości, przygotowałeś w Jezusie Chrystusie zbawienie przed obliczem 
wszystkich ludów, światłość, która oświeci pogan i chwałę Twojego ludu. Spraw, aby 
wszyscy Cię poznali i przez Jezusa Chrystusa chwalili w doczesności i wieczności.  

 Wysłuchaj nas przez Jezusa, Pana naszego, który z Tobą i z Duchem Świętym, praw-
dziwy Bóg, żyje i króluje na wieki wieków. Amen.  
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1. NIEDZIELA PO ŚWIĘCIE EPIFANII 

Ofiara miła Bogu  

„Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako 
ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upo-
dabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, aby-
ście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Powiadam bo-
wiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż na-
leży rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu 
udzielił, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy 
członkami jedni drugich. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski; jeśli dar pro-
rokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary; jeśli posługiwanie, to w usłu-
giwaniu; jeśli kto naucza, to w nauczaniu; i jeśli kto napomina, to w napominaniu; jeśli 
kto obdarowuje, to w szczerości; kto jest przełożony, niech okaże gorliwość; kto okazuje 
miłosierdzie, niech to czyni z radością”. (Rz 12,1-8) 

Izraelici począwszy od czasów Mojżesza aż do zburzenia świątyni w 70. roku po Chry-
stusie, z pewną przerwą spowodowaną niewolą babilońską, składali Bogu ofiary ze 
zwierząt i płodów ziemi. Intencje tych ofiar były różne. Prawo Mojżesza uzasadnia po-
trzebę składania ofiar i zawiera wiele szczegółowych przepisów dotyczących ofiarnic-
twa.  

 Ofiary składane najpierw w staroizraelskich sanktuariach, a następnie w świątyni 
jerozolimskiej, były cieniem, typem i zapowiedzią tej jedynej w swoim rodzaju ofiary, 
świętej, doskonałej, złożonej przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana na Golgocie. Staro-
testamentowe ofiary składane za grzechy ludzi przez kapłanów, utraciły sens, gdy na 
Golgocie, na krzyżu przelana została krew Syna Bożego za grzechy wszystkich ludzi.  

 Od tamtych wielkopiątkowych dni obowiązuje w pełni Słowo Boga, wypowiedziane 
ustami proroka Pańskiego: „Miłości chcę, a nie ofiary” (Oz 6,6). Nie pomylimy się, jeśli 
powiemy, że za słowami apostoła Pawła, poprzez które wezwani jesteśmy do składania 
żywej ofiary, miłej Bogu: „Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście 
składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa 
służba wasza”, znajduje się napomnienie: „Synu, daj mi serce twoje”. Ofiarowane Bogu 
serca – to ofiara miła Bogu. 

Pan Jezus w rozmowie z Samarytanką przy studni Jakubowej, niedaleko Sychar, na jej 
pytanie o miejsce kultu powiedział, że Bóg szuka takich ludzi, którzy oddają Mu cześć 
w duchu i prawdzie. Nie ma więc jakiegoś szczególnego miejsca świętego ani też świę-
tego czasu. Nie ma też jakiegoś wyznaczonego czasu i miejsca na spotkanie z Bogiem. 
Jedynym miejscem spotkania z wiecznym Bogiem jest Chrystus. Nie została też wyzna-
czona żadna ofiara, podobna do tych ofiar, które składano w jerozolimskiej świątyni. 
Ofiarę Bogu za nasze grzechy złożył Chrystus na Golgocie raz na zawsze, dlatego tam 
mogło rozlec się słowo: „Wykonało się!” (J 19,30). Autor Listu do Hebrajczyków pisał: 
„O ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem! Tamtych kapłanów było wię-
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cej, gdyż śmierć nie pozwalała im pozostawać w urzędzie; ale Ten sprawuje kapłaństwo 
nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, 
którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Ta-
kiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłą-
czonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa; który nie musi codziennie, jak 
inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu; 
uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie” (Hbr 7,22−27).  

 W języku greckim, w którym napisane zostały słowa apostoła Pawła: „Wzywam was 
tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, 
świętą, miłą Bogu”, na oznaczenie słowa ‘ciało’ użyty został termin ‘soma’, co nie jest 
bez znaczenia. Słowo ‘soma’ jest bowiem synonimem całego człowieka i jego istoty 
i wskazuje na człowieka jako na jedność psychofizyczną. A więc zarówno ciałem, jak 
i umysłem służyć winniśmy wszechmocnemu Bogu i oddawać Jemu cześć przez uświę-
cenie naszego ciała i duszy, którego źródłem jest zawsze Duch Święty.  

 Ofiara, którą winniśmy składać Bogu każdego dnia, kiedy słuchamy Słowa Bożego 
i kiedy wykonujemy nasze życiowe zadania, w niedzielę i w codziennej pracy, powinna 
być służbą rozumną. A więc nie może to być jakieś entuzjastyczne uniesienie ducha, 
niekontrolowane przeżycie, wywołane wątpliwej jakości technikami medytacji – jak 
niektórym się wydaje – ale rozumne działanie i rozumne oddanie się Bogu w służbie 
Ewangelii, bliźniemu, jednoczeniem się w miłości z ludźmi, z którymi nam trzeba kro-
czyć przez życie. Rozumna służba to nieustanne zgłębianie prawdy Ewangelii, świado-
me poddanie się woli Bożej, szukanie Boga w słowie i odpowiadanie Mu w życiu przez 
święte, godne chrześcijan, w wierze upływające życie. Taka służba to służba święta 
i miła Bogu. Dlatego apostoł Paweł pisze także: „A nie upodabniajcie się do tego świa-
ta, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co 
jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe”.  

Świętość, do której jesteśmy powołani przez Pana Boga i chodzenie w szacie świętości, 
nie wynikają z naszej doskonałości moralnej. Przekonanie, że możemy ją osiągnąć sa-
mi, jest grzechem, utrudniającym uświęcenie. Według koncepcji biblijnej świętość 
człowieka polega na jego związaniu się przez wiarę z Bogiem. Jedynie świętym w sen-
sie absolutnym jest wieczny Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa (por. Oz 11,9). 
On jest źródłem świętości. To, że Bóg jest święty, oznacza, że dzieli nas od Niego nie-
wyobrażalna przepaść i przestrzeń. Jego świętość jak ogień wszystko trawi i pochłania 
(por. Iz 6,1nn). A jednak święty Bóg mówi: „Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bo Ja 
jestem święty!” (3 Mż 11,44).  

 Uświęcenie wierzących polega na związaniu się w wierze z Bogiem, na chodzeniu 
w Duchu Świętym i przynoszeniu owoców wiary. Świętość wierzących zakotwiczona 
jest w Duchu Bożym, który na mocy suwerennej decyzji uczynił sobie z wierzących 
swoje mieszkanie i świątynię. Obowiązkiem naszym, jako wyznawców Chrystusa i jako 
dzieci Bożych, jest tak żyć i postępować, aby nie zasmucać Ducha Świętego. Jest to 
możliwe, gdyż dany jest nam zadatek Ducha. Bóg wyposażył nas w swojego Ducha, aby 
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nikt nie miał wymówki, że nie stworzono mu możliwości duchowego rozwoju i uświę-
cenia życia. I chociaż czasem wierzący zasmucają Ducha Świętego, to jednak On przy-
czynia się za nimi westchnieniami niewypowiedzianymi, aby zawsze możliwy był po-
wrót marnotrawnych córek i synów do Boga, bowiem „Duch wspiera nas w niemocy 
naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za 
nami w niewysłowionych westchnieniach” (Rz 8,26).  

 To nie oznacza , że możemy być bezczynni. Bóg oczekuje od nas wiary, coraz bar-
dziej ugruntowanej, mocniejszej, bogatszej, żywej, zawsze chętnej do ofiary. I temu 
oczekiwaniu powinniśmy wyjść naprzeciw. Sami musimy wymagać od siebie silnej 
i ufnej wiary. Bez wymagań stawianych sobie, nasza wiara nie tylko może ulec skost-
nieniu, ale nawet kurczyć się, ulegać zwyrodnieniu, nawet umrzeć i nigdy się nie odro-
dzić. Jeśli nie stawiamy sobie wymagań, wtedy gnuśniejemy, jeśli nie stawiamy sobie 
celów, wówczas nasze życie staje się bez sensu. Należy pracować nad sobą. Apostoł 
napominał swojego ucznia: „Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc, 
samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają” (1 Tm 4,16). A w dzisiejszym słowie 
napomina: „przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego”.  

 Świat potrzebuje przemiany, a w nim także my, chrześcijanie. Od nas ta przemiana 
powinna się rozpocząć. Świat niebezpiecznie stacza się na dno marazmu moralnego. 
Zdarza się, że pociąga za sobą tych, którzy powinni świecić przykładem dla innych. 
Przemiany umysłu, woli i uczuć potrzebują ludzie z tzw. marginesu społecznego, ale 
także ci, którzy uważają siebie za wierzących, ci, którzy zasiadają w ławkach kościel-
nych, także księża i biskupi. Przypomnijmy, co zmartwychwstały Chrystus powiedział do 
Kościoła w Sardes: „Znam uczynki twoje: Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły” (Obj 3,1).  

 Apostoł Paweł pisał do Tesaloniczan: „Taka jest wola Boża: uświęcenie wasze, abyście 
się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymywać swe ciało w 
czystości i w poszanowaniu, nie w namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga, 
aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie brata 
swego” (1 Tes 4,3-6). Niemoralne jest obmawianie bliźniego, kupczenie zaszczytami, 
szukanie własnej chwały, obłudne postępowanie. Niemoralne jest niedotrzymywanie 
przyrzeczeń i przyjętych na siebie obowiązków. Patrzmy na Chrystusa i naśladujmy Go! 

„Żyć tak, jak Mistrz mój, zawsze bym ja chciał,  
Więcej mieć cnót tych, które Jezus miał,  
Więcej wierności, zapału, męstwa, sił,  
Więcej pokory mieć, którą Jezus żył. ” (H 390,1).  

Amen. 

* * * 

Panie, Boże Wszechmogący, Ojcze wielkiego miłosierdzia! Wielbimy Cię, bo objawiłeś 
zbawienną wolę swoją w umiłowanym swoim Synu, Jezusie Chrystusie. Dopomóż nam 
przez Ducha Świętego przemienić się przez odnowienie umysłu i w składaniu Tobie 
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żywej i świętej ofiary z naszego życia. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który 
z Tobą i z Duchem Świętym, prawdziwy Bóg, żyje i króluje na wieki wieków. Amen.  
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2. NIEDZIELA PO ŚWIĘCIE EPIFANII 

Pan objawia swoją chwałę 

„Na trzeci dzień odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej. Była tam Matka Jezusa. Za-
proszono na wesele również Jezusa i Jego uczniów. I zabrakło wina. Wtedy Matka Jezusa 
powiedziała do Niego: Nie mają już wina. Na to jej odpowiedział Jezus: Kobieto, cóż nam 
do tego? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Ale Matka Jego powiedziała do sług: Wyko-
najcie to, co wam nakaże. A stało tam sześć stągwi kamiennych, służących żydowskim 
obmyciom obrzędowym. Każda mogła pomieścić od dwóch do trzech miar. I rzekł do 
nich Jezus: Napełnijcie stągwie aż po brzegi wodą. Potem zaś powiedział: Zaczerpnijcie 
teraz i zanieście gospodarzowi wesela. I zanieśli. A gdy gospodarz wesela skosztował 
wody, która stała się winem – a nie wiedział on, skąd pochodziło wino, lecz wiedzieli 
słudzy, którzy czerpali wodę – wezwał do siebie oblubieńca i powiedział do niego: Każdy 
człowiek najpierw podaje dobre wino, a gorsze, gdy sobie nieco popiją. Ty zachowałeś 
dobre wino aż do tej chwili. Taki był w Kanie Galilejskiej początek znaków. Objawił wte-
dy chwałę swoją, a uczniowie Jego uwierzyli w Niego”. (J 2,1-11) 

Wstęp do Ewangelii według św. Jana rozpoczyna się od słów starochrześcijańskiego 
hymnu chrystologicznego: „Na początku było SŁOWO. SŁOWO było u Boga i Bogiem było 
SŁOWO. Ono było na początku u Boga” (J 1,1.2). W centrum tego hymnu znajdują się 
słowa, które są myślą przewodnią Świąt Bożego Narodzenia: „A SŁOWO stało się ciałem 
i zamieszkało wśród nas. Ujrzeliśmy chwałę Jednorodzonego, pochodzącą od Ojca, 
pełnego łaski i prawdy” (J 1,14).  

 Z powyższych słów wyraźnie wynika, że ewangelista Jan pragnie w swojej Ewangelii 
przybliżyć czytelnikowi Syna Bożego, który przez swoje wcielenie i działalność objawił 
swoją chwałę. Ewangelista nie mógł więc pominąć w swojej relacji z życia i działalności 
Jezusa Chrystusa pierwszego cudu, dokonanego przez Niego w Kanie Galilejskiej.  

 Po zwięzłej relacji dokonanego przez Jezusa Chrystusa cudu, Jan napisał: „Taki był 
w Kanie Galilejskiej początek znaków. Objawił wtedy chwałę swoją, a uczniowie Jego 
uwierzyli w Niego”.  

Ewangelista Jan nie brał pod uwagę tego, że pierwszy cud dokonany przez Jezusa ma 
dość prozaiczny charakter i dotyczy zupełnie przyziemnej sprawy. Właściwie wszystkie 
cuda dokonane przez Chrystusa związane są z codziennym życiem, ludzkimi sprawami 
i kłopotami, troskami i cierpieniami. Dotyczy to również wskrzeszenia z umarłych Łaza-
rza z Betanii, ponieważ także śmierć jest rzeczą ludzką i na co dzień się z nią spotyka-
my. Dla ewangelisty Jana nie było istotne to, że pierwszego cudu dokonał Pan Jezus na 
weselu. Ważne jest to, że go dokonał i że dzięki niemu uczniowie Jezusa uwierzyli 
w swojego Nauczyciela. Dla Jana nieważne też było, że w Kanie Galilejskiej Pan Jezus 
przemienił wodę w wino, ale ważne było to, że przez tę przemianę objawił On swoją 
chwałę jako Syn Boży. Obcując z Chrystusem, Jan jako uczeń Jezusa nauczył się patrzeć 
na swojego Nauczyciela inaczej, aniżeli faryzeusze i uczeni w Piśmie i rozumieć sens 
działalności swojego Mistrza i Pana.  
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 Cudu przemiany wody w wino podczas uczty weselnej w Kanie Galilejskiej, nie na-
leży się wstydzić. Pismo Święte zdecydowanie potępia pijaństwo. Powiedziane jest, że 
pijacy nie odziedziczą Królestwa Bożego. Pamiętać jednak należy, że w czasach Jezusa 
wino było codziennym napojem mieszkańców Palestyny, nie zakazanym i przeklętym. 
Zakazane jednak było – i to już w Starym Testamencie – nadużywanie wina i upijanie 
się.  

 Lecz nie o samo wino i miarę jego używania chodzi w ewangelicznej relacji. Istotne 
jest to, że Pan w Kanie Galilejskiej okazał swą chwałę i moc nad tym, co należy do po-
rządku stworzenia. Woda, cokolwiek by z nią człowiek robił, nie przemieni się w wino 
ani w paliwo, ani w żadną inną ciecz. Przemiana wody w wino, o której pisze ewangeli-
sta, jest tajemnicą, która znajduje się poza sferą naszego poznania. Jednakże sercem 
dochodzimy do poznania prawdy wiary, że Ten, który nakazał zaczerpnąć z kamiennej 
stągwi i zanieść to, co zostało zaczerpnięte gospodarzowi wesela, jest Panem stworze-
nia. Do tego poznania doszli uczniowie Jezusa, którzy byli obecni na weselu w Kanie 
Galilejskiej. Ewangelista Jan dał wyraz tej wierze zaraz na wstępie swojej Ewangelii: 
„Przez Nie [przez SŁOWO] wszystko powstało. Nic, co istnieje, nie powstało bez niego” 
(J 1,3). W Liście do Kolosan zaś czytamy: „On jest obrazem niewidzialnego Boga, pier-
worodnym całego stworzenia, ponieważ w nim wszystko zostało stworzone, co jest na 
niebie i na ziemi, co widzialne i niewidzialne, czy to Trony, czy Panowania, czy 
Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On jest 
przed wszystkim i wszystko dzięki niemu istnieje” (Kol 1, 15-17).  

 A więc Chrystus poprzez swój pierwszy cud, którego dokonał w Kanie Galilejskiej, 
objawił się jako Pan stworzenia. Poprzez większość cudów, których dokonał Jezus, ob-
jawił się On jako Syn Boży i jako Pan zbawienia. Chrystus objawił więc najpierw swoją 
władzę nad tym, co stworzone, aby rozbudzić wiarę i ufność w swoją moc, później zaś 
budził w sercach wiarę w zbawienie, dla którego przyszedł na ziemię.  

Postawieni wobec cudu dokonanego przez Chrystusa w Kanie Galilejskiej zapytać po-
winniśmy, czy tamto wydarzenie na weselu ma dla nas jakiekolwiek znaczenie? Nie-
wątpliwie miało ono znaczenie dla pierwszych uczniów Pańskich. Dzięki niemu uwie-
rzyli oni w Jezusa.  

 A dla nas? Ewangelia św. Jana kończy się słowami: „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 20,30.31). Chodzi więc także o naszą wiarę.  

 Uczniowie spotykali się codziennie z Chrystusem. Chodzili za Nim, słuchali Go i wi-
dzieli to, co czynił. Oczy ich oglądały objawienie się chwały Chrystusa. Dla nich było 
więc zbędne spisywanie słów i opisywanie dokonanych przez Niego cudów. Jan uczynił 
to dla potomnych, między innymi także dla nas. Chodzi o to, abyśmy również my uwie-
rzyli w Chrystusa, a tym samym w Jego imieniu mieli życie wieczne. Cud w Kanie Gali-
lejskiej ma dla nas to samo znaczenie, co dla pierwszych uczniów Pańskich. Oni byli 
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jego świadkami, my zaś słyszymy relację o tym cudzie. A Pan Jezus powiedział do swo-
ich uczniów: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (J 20,29b). 

 Wszystkie dzieła Chrystusa mają znaczenie ponadczasowe. Niezmienne, w każdym 
czasie takie samo znaczenie ma wcielenie Syna Bożego, Jego słowa i czyny, Jego śmierć 
i zmartwychwstanie. Jeśli dzięki dziełom Chrystusa uczniowie uwierzyli w Jezusa, jako 
Pana i Chrystusa, to i my powinniśmy dzięki nim uwierzyć, że Jezus z Nazaretu jest 
Panem wszechrzeczy, pełnym mocy i chwały.  

 Są ludzie, a wśród nich także chrześcijanie, którzy mówią, że uczniom łatwiej było 
uwierzyć w swojego Nauczyciela, gdyż ich oczy patrzyły bezpośrednio na Jego ręce, 
a uszy słyszały Jego słowa. Ta możliwość nie jest nam dana. Dlatego w serca nasze nie-
jednokrotnie wkradają się wątpliwości, a nawet niewiara.  

 Chrystus Pan widzi nasze wątpliwości i nie pozostawia nas z nimi, lecz dopomaga 
nam w ich przezwyciężeniu. Duch Boży jednemu z uczniów ewangelisty Jana nakazał, 
aby zaświadczył, iż Jan jest wiarygodnym świadkiem wszystkich dzieł dokonanych przez 
Jezusa Chrystusa. Jan bowiem został przez Pana powołany, chodził za Nim i był świad-
kiem wszystkich czynów Mistrza z Nazaretu. Na końcu czwartej Ewangelii umieścił 
więc ten uczeń Jana słowa: „Uczniem tym jest ten, który daje świadectwo o tych wyda-
rzeniach i je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe” (J 21,24). Błogosła-
wieni więc są ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli (zob. J 20,29). 

 W sferze wiary chodzi o zaufanie nie tylko świętemu Bogu, Chrystusowi, naszemu 
Panu, ale także zaufanie tym, którzy byli z Chrystusem i są świadkami Chrystusa. Bez 
zaufania trudno mówić o wierze. Wiara rodzi się ze słuchania słowa Bożego. Nie ma 
innej drogi do wiary, jak tylko przez słuchanie słów, które wychodzą z ust Pańskich. 
Jeśli Pan Jezus powiedział do Tomasza po swoim zmartwychwstaniu: „Uwierzyłeś, po-
nieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”, to drogocenna 
jest w oczach Pańskich nasza wiara, kiedy wsłuchani jesteśmy w słowa świadectwa 
o Chrystusie i wierzymy temu świadectwu.  

„Słowa Twego dar szlachetny,  
Panie, racz zachować mi;  
Bo to skarb nad wszystkie świetny,  
Klejnot godny wielkiej czci.  
Gdyby Słowo obalono,  
Na czymże bym wiarę wsparł?  
Nie o świata mądrość płonną  
Dbać chcę, lecz o Słowa dar.”. (ŚE 384,1) 

Amen.  

* * * 

Panie Boże, Ojcze miłosierdzia i łaski! Objawiłeś nam w znakach i cudach chwałę swo-
jego Syna umiłowanego podczas Jego ziemskiego życia. Prosimy Cię, dopomóż nam 
przez Ducha Świętego wytrwać w wierze i poznaniu Boskiej chwały Jezusa Chrystusa, 
przez którego racz nas wysłuchać w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym. Amen.  
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3. NIEDZIELA PO ŚWIĘCIE EPIFANII 

Wierność i przyjaźń 

 „W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Wtedy wyszedł z Betlejemu 
judzkiego pewien mąż wraz ze swoją żoną i dwoma synami, aby osiąść jako obcy przy-
bysz na polach moabskich. On nazywał się Elimelech, a jego żona Noemi, synowie jego 
zaś Machlon i Kilion; byli to Efratejczycy z Betlejemu judzkiego. I przyszli na pola moab-
skie i przebywali tam. Potem umarł Elimelech, mąż Noemi, i pozostała ona sama wraz 
z dwoma swoimi synami. Ci wzięli sobie za żony Moabitki: jedna nazywała się Orpa, 
a druga nazywała się Rut; i mieszkali tam około dziesięciu lat. Gdy obaj, Machlon i Kilion, 
też umarli, pozostała ta kobieta osierocona, bez obu swoich synów i bez męża. Wtedy 
wybrała się wraz ze swoimi synowymi i wróciła z pól moabskich, gdyż usłyszała na po-
lach moabskich, że Pan ujął się za swoim ludem i dał im chleb. Wyszła tedy z miejscowo-
ści, w której przebywała, a wraz z nią obie jej synowe, i wybrały się w drogę powrotną 
do ziemi judzkiej. Wtedy rzekła Noemi do obu swoich synowych: Idźcie, powróćcie każ-
da do domu swej matki. Niech Pan okaże wam dobroć, jak wy okazałyście zmarłym 
i mnie. Niech Pan sprawi, aby każda z was znalazła dom u boku swojego męża; i poca-
łowała je. A wtedy one głośno zapłakały i rzekły do niej: My z tobą wrócimy do twojego 
ludu. Lecz Noemi odpowiedziała: Zawróćcie, córki moje! Po cóż macie iść ze mną? Czy 
mogę jeszcze urodzić synów, którzy by zostali waszymi mężami? Zawróćcie, córki moje, 
i idźcie, gdyż jestem za stara, aby wyjść za mąż. A choćbym nawet pomyślała, że jest 
jeszcze nadzieja, a nawet choćbym tej nocy wyszła za mąż i od razu urodziła synów, to 
czy wy czekałybyście, aż dorosną? Czy miałybyście wyrzec się ponownego zamążpójścia? 
Nie, córki moje, boć wielką gorycz mam w duszy ze względu na was, że przeciw mnie 
zwróciła się ręka Pana. Lecz one jeszcze głośniej zapłakały. Potem Orpa ucałowała swoją 
teściową, lecz Rut pozostała przy niej. Następnie rzekła Noemi: Oto twoja szwagierka 
wraca do swojego ludu i do swojego boga; zawróć i ty za swoją szwagierką. Lecz Rut od-
powiedziała: Nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie; albowiem do-
kąd ty pójdziesz i ja pójdę; gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam; lud twój ‒ lud mój, 
a Bóg twój ‒ Bóg mój. Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę i tam pochowana będę. Niech mi 
uczyni Pan, cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie. Noemi, wi-
dząc, że tamta obstaje przy tym, aby iść z nią, zaniechała z nią dalszej rozmowy. I szły 
obie, aż doszły do Betlejemu”. (Rt 1,1-19a) 

Biblijny tekst, na którym mamy dzisiaj oprzeć nasze kazanie, pochodzi z pięknej nowe-
li, opowiadającej o babce króla Dawida, Moabitce o imieniu Rut. To jedna z czterech 
kobiet, o której mowa w genealogii naszego Pana Jezusa Chrystusa, znajdującej się 
w Ewangelii św. Mateusza (Mt 1,3.5.6). Te cztery kobiety: Tamar, Rachab, Rut, Batsze-
ba nie wywodziły się z narodu, który początek wziął w Jakubie, wnuku patriarchy 
Abrahama. Tamar zapewne była Kananejką, bowiem ród Jakuba, którego przedstawi-
cielem był Juda, czwarty z kolei syn Jakuba, nie rozrósł się jeszcze dostatecznie, aby 
synowie Jakuba, wnuki Jakuba mogli wziąć sobie za żony swoje dalsze krewne. Rachab 
była Kananejką z Jerycha. To ona ukryła przed ludźmi króla Jerycha dwóch Izraelitów, 
posłanych przez Jozuego, aby zapoznali się zbrojną siłą Kananejczyków. Rut była Mo-
abitką, przedstawicielką narodu, z którym Izraelici byli w ciągłym konflikcie. Batszeba 



3. NIEDZIELA PO EPIFANII 

 67 

 

prawdopodobnie była Hetytką, żoną Uriasza Hetyty. Pierwsze trzy kobiety były proto-
plastkami króla Dawida. Batszebę Dawid skłonił do cudzołóstwa, a kiedy jej mąż zginą 
na polu walki, została żoną Dawida. Wszystkie więc mają związek z królem Dawidem.  

 Wymienione kobiety w genealogii Jezusa były protoplastkami naszego Zbawiciela. 
Wszystkie miały dość bogatą i burzliwą przeszłość. Ale Moabitka Rut przedstawiona 
jest w Biblii jako osoba niezwykle szlachetna i najprawdopodobniej dlatego 1. rozdział 
Księgi Rut przeznaczony został jako źródło kazania w 3. niedzielę po Epifanii.  

 Najszlachetniejszym klejnotem Rut była przyjaźń, miłość i wierne oddanie się jej 
teściowej Noemi.  

 Dajmy się więc prowadzić narracji 1. rozdziału Księgi Rut! 

Księga Rut, opowiadająca o prababce króla Dawida, powstała prawdopodobnie za 
czasów króla Salomona, syna Dawida, lub za czasów któregoś z potomków Salomona. 
Sama akcja noweli o Rut – jak słyszeliśmy – działa się za czasów sędziów izraelskich, 
którzy powołani przez Boga byli przywódcami narodu izraelskiego przed okresem kró-
lów.  

 Szlachetność i najpiękniejsze cnoty najczęściej ujawniają się w trudnych i ciężkich 
czasach. Ale w trudnych i ciężkich czasach budzą się także „demony” i mogą się ujaw-
niać najgorsze cechy ludzkich charakterów. Tu nie ma reguły, wszystko zależy od ludzi, 
ich charakterów i duchowej konstrukcji.  

 Akcja Księgi Rut dzieje się w rodzinie Noemi i Elimelecha Efratejczyka z Betlejem, 
najpierw na polach moabskich, a następnie w Betlejem, skąd pochodził Elimelech i No-
emi. Głód i bieda „wypędziły” Elimelecha z rodzinnego miasta. Jak to często bywa 
i czego nieraz jesteśmy świadkami, ludzi szukając chleba i pracy udają się tam, gdzie 
mogą znaleźć jedno i drugie.  

 Nieszczęścia często tworzą łańcuch. Jedno nieszczęście zazębia się z drugim. I tak 
było w rodzinie Noemi. Najpierw głód w ojczyźnie, potem życie na obczyźnie, następ-
nie śmierć męża Noemi. A kiedy synowie Noemi wzięli sobie za żony Moabitki, Orpę 
i Rut, mogło się wydawać, że zakończy się łańcuch nieszczęść. Tak jednak się nie stało. 
Umarli również synowie Noemi. Pozostały trzy kobiety na łasce losu. Na obczyźnie 
osamotnionej Noemi było trudno żyć, chociaż miała obok siebie dwie miłujące ją sy-
nowe. Postanowiła więc wrócić do swoich, do Betlejem. Między swoimi wydaje się żyć 
zawsze lepiej.  

 Orpa i Rut postanowiły odprowadzić swoją teściową. A kiedy nastał czas rozstania, 
Noemi powiedziała do swoich synowych: „Idźcie, powróćcie każda do domu swej mat-
ki. Niech Pan okaże wam dobroć, jak wy okazałyście zmarłym i mnie. Niech Pan sprawi, 
aby każda z was znalazła dom u boku swojego męża”. I wtedy polały się łzy żalu i roz-
stania.  

 Rozstania są zawsze trudne, szczególnie wtedy, gdy są one rozstaniami między bli-
skimi sobie ludźmi i na zawsze. Noemi nalegała na swoje synowe, aby wróciły do swo-
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ich, nie chciała, aby przeżywały swoje dni na obcej dla nich ziemi. Powiedziała więc: 
„Zawróćcie, córki moje, i idźcie, gdyż jestem za stara, aby wyjść za mąż. A choćbym 
nawet pomyślała, że jest jeszcze nadzieja, a nawet choćbym tej nocy wyszła za mąż 
i od razu urodziła synów, to czy wy czekałybyście, aż dorosną?” To piękne, gdy teścio-
wie potrafią swoim synowym powiedzieć: nasze córki, lub swoim zięciom: nasi syno-
wie. To piękne, kiedy owe przybrane córki, lub przybrani synowie potrafią się od-
wdzięczyć miłością i przyjaźnią. To świadczy, że w rodzinie panuje zgoda, rządzi mi-
łość i wdzięczność.  

 Orpa ze łzami w oczach pożegnała Noemi i jak radziła jej teściowa, wróciła do swo-
jej matki. Jednak Rut mimo nalegań, nie chciała pójść w ślady Orpy. I powiedziała do 
swojej teściowej: „Nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie, albo-
wiem dokąd ty pójdziesz i ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam; lud twój ‒ lud 
mój, a Bóg twój ‒ Bóg mój. Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę i tam pochowana będę. 
Niech mi uczyni Pan, cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie”.  

 Słowa Rut świadczą o dwóch rzeczach. Noemi pracowała nad swoimi synowymi, 
otwierała im oczy na Boga, który objawił się Abrahamowi i Mojżeszowi. Gdyby było 
inaczej, Rut nie wypowiedziałaby słów: „…lud twój ‒ lud mój, a Bóg twój ‒ Bóg mój”. 
Takie jest powołanie ludzi doświadczonych i pewnych swojej wiary. Ale czy tak jest 
w naszych rodzinach? Dalsze zaś słowa Rut: „Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę i tam 
pochowana będę. Niech mi uczyni Pan, cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłą-
czy mnie od ciebie”, świadczą o przywiązaniu Rut do swojej teściowej, odtąd jej matki. 
Cokolwiek się ma stać, Rut jest gotowa na wszystko. Nie opuści swojej Noemi. Więzy 
przyjaźni, miłości i wierności nic nie rozerwie. Apostoł Paweł napisał do Koryntian: 
„A tak pozostaje wiara, nadzieja i miłość, a z nich największa jest miłość (1 Kor 13,13). 
Rut zachowała wiarę w izraelskiego Boga w sercu, żyła nadzieją, że w nowej ojczyźnie, 
ojczyźnie Noemi, Bóg okaże jej i jej teściowej łaskę i pobłogosławi ich życie. I tak się 
stało, bowiem Księga Rut ma piękne zakończenie.  

 Miłość spajała w wierze i nadziei obie kobiety w drodze i na betlejemskich polach.  

 Szczęśliwy jest dom, w którym domowników łączy jedna wiara, prowadzi przez 
życie ku przyszłości żywa nadzieja pokładana w Bogu i spaja prawdziwa przyjaźń, mi-
łość i wierność. „Ten szczęśliwy między szczęśliwymi, kto otoczony dziećmi pobożnymi, 
serdeczności od nich doznaje i na łasce Bożej poprzestaje” (wg ŚE 462,5).  

Szczęściem, nadzieją i radością zakończyły się dni Noemi i Rut na betlejemskich po-
lach. Utracone dziedzictwo Noemi, powróciło do rodziny Noemi. Rut znalazła dobrego 
męża, urodziła mu syna, któremu dano na imię Obed, a ten był ojcem Isajego, ojca 
Dawida. To wnuka Rut miał na myśli prorok, kiedy przepowiadał przyjście Mesjasza: 
„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. 
I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana” (Iz 11,1-3). I na betlejemskich polach rozle-
gło się anielskie zwiastowanie, że potomek Rut, z rodu Dawidowego przyszedł na 
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świat: „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). I chociaż historia się nie powtarza, to jednak 
czasem toczy się kołem, jak np. od Judy i Tamar, przez dni Rut i Boaza, Dawida i Bat-
szeby do nocy betlejemskiej, dni Marii, Józefa i naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech 
toczy się nadal, abyśmy z wiarą i nadzieją, w duchu przyjaźni, wierności i miłości umieli 
zaśpiewać wspólnie: 

„Szczęśliwy dom, gdzie każdą radość dzielisz,  
Jak chleb dzieliły święte dłonie Twe,  
A każdy smutek nadzieją weselisz  
I goisz ranę, i ocierasz łzę.  
O, bądź wszak z nami pośród życia znoju,  
Błogosław dobrym i złym naszym dniom,  
A potem prowadź w Królestwo Pokoju,  
Gdzie w chwale błyszczy wielki Ojca dom”. (ŚE 469,5) 

Amen. 

* * * 

Wszechmogący Boże i Ojcze! Powołałeś pogan do społeczności dzieci swoich i chcesz, 
aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Błogosław zwiastowanie Ewangelii, aby budziło ono 
w sercach naszych ufność i nieobłudną wiarę.  

 Wysłuchaj nas przez Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem 
Świętym, żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 
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OSTATNIA NIEDZIELA PO ŚWIĘCIE EPIFANII 

Potwierdzone proroctwo Pisma 

„Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, nie 
opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie jego wiel-
kości. Wziął On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki go doszedł głos od Maje-
statu chwały: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, a my, będąc z nim 
na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. Mamy więc słowo pro-
rockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby po-
chodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka 
w waszych sercach”. (2 P 1,16-19) 

Kończy się okres epifanii, w czasie którego Kościół przez rozważane Słowo Boże kiero-
wał nasze oczy na Pana Jezusa Chrystusa, na Jego godność i chwałę. Ukryta ona była 
pod Jego cielesnością, urzekała i fascynowała tych, którzy zdecydowali się odpowie-
dzieć pozytywnie na Jego wezwanie: „Pójdź za mną!”.  

 Trzem uczniom dane było zobaczyć znacznie więcej niż pozostałym. Piotr, Jan i Ja-
kub na górze przemienienia oglądali jaśniejące niebieską chwałą oblicze ich Pana i sły-
szeli głos Bożego świadectwa o Jezusie. A więc „czego oko nie widziało i ucho nie sły-
szało” (1 Kor 2, 9; Iz 64,4), to dane było zobaczyć i usłyszeć uczniom Pańskim, a więc 
w wymiarze doczesności oglądać nie tylko to, co w Chrystusie było ziemskie, ale także 
to, co było wieczne i Boskie. 

 Przeżycie na górze przemienienia pozostawiło niezatarty ślad i rozbudziło tęsknotę 
za byciem w bliskości Chrystusa, którego Bóg obdarował Imieniem, które jest ponad 
wszelkie imię oraz godnością, która jest ponad wszelką chwałę. Uczniowie mogli zoba-
czyć na obliczu Jezusa chwałę, którą miał przed założeniem świata i przed poczęciem 
w łonie Marii. Po wielu latach apostoł Piotr wspominał to wydarzenie w słowach: 
„Wziął On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki go doszedł głos od Majestatu 
chwały: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem”. 

Charakterystyczne są okoliczności, w jakich apostoł Piotr wspominał przeżycie na gó-
rze przemienienia. Wiedział, że zbliża się czas jego rozstania z życiem i że ci wszyscy, 
którzy uwierzyli w Chrystusa dzięki świadectwu apostołów, są narażeni nie tylko na 
cielesne pokusy i cierpienia z powodu wiary w Chrystusa. Wiedział, że fałszywi nauczy-
ciele, wilki w owczej skórze, czynią starania, aby odwieść wierzących od prawdy, zburzyć 
wiarę opartą nie na „zręcznie zmyślonych baśniach”, lecz na potwierdzonym prorockim 
słowie. Czy zwycięży wierność prawdzie? Czy Kościół wytrwa w wierze, którą apostoł 
Piotr wyznał przed Panem Jezusem: „Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego” (Mt 16,16)? 

 Apostolska troska o Kościół i jego wiarę, nakazywały Piotrowi przypomnieć usłysza-
ne przez niego słowa świadectwa Bożego o Jezusie: „Ten jest Syn mój umiłowany, któ-
rego sobie upodobałem, jego słuchajcie!” (Mt 17,5). Apostoł Piotr wyznając pod Ceza-
reą Filipową wiarę w Jezusa jako Chrystusa i Syna Bożego, usłyszał słowa swojego Pa-
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na: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, 
lecz Ojciec mój, który jest w niebie” (Mt 16,17), na górze przemienienia zaś, sam Bóg 
potwierdził prawdziwość jego wyznania. Te słowa Boże zawsze powinny utwierdzać 
wiarę Kościoła, błądzących przywodzić z powrotem do Chrystusa i pogłębiać, utwier-
dzać poznanie, że Jezus, Ten ukrzyżowany i zmartwychwstały jest Panem, Chrystusem 
i Synem Bożym, któremu należy się cześć i posłuszeństwo. 

 Według apostoła Piotra słowa: „Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodo-
bałem”, były potwierdzeniem i uwierzytelnieniem słów proroctwa. Pisze on bowiem: 
„Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, 
trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświ-
ta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach”. Uczniowie Jezusa Chrystusa, czytając 
Stary Testament, szukali w nim potwierdzenia dla swojej wiary. Szukali i znajdowali 
w nim świadectwa o Mesjaszu, którego Bóg przyobiecał dać swojemu ludowi. Stary 
Testament był dla nich nie tylko zbiorem nakazów i zakazów, lecz księgą obietnicy 
o wybawieniu i odkupieniu ludu Bożego przez potomka króla Dawida. 

Czy Jezus był tym zapowiedzianym pomazańcem Bożym, synem Dawida, Chrystusem? 
Czy był nowym Dawidem? 

 Apostoł Piotr jest przekonany, że tak. Bóg przyznał się do Jezusa i wskazał na Niego, 
jako na swojego Syna, którego sobie upodobał. Tym samym uwierzytelnione zostało 
słowo proroctwa. Bóg sam uwiarygodnił swoje własne słowa. One są zapowiedzią 
zbawczego czynu Boga, lecz czytając je, powinniśmy pamiętać, że Bóg spełnił to, co 
przez Niego było obiecane. Chrystus jest wypełnieniem Bożej obietnicy. Z tego wypły-
wa więc nauka, którą apostoł Piotr przekazuje nam w formie świadectwa: „Mamy więc 
słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go 
niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie 
jutrzenka w waszych sercach”. I to świadectwo powinniśmy stale odczytywać jako do 
nas skierowane napomnienie i wezwanie, abyśmy uchwycili się Słowa Bożego. Apostoł 
Piotr za psalmistą przyrównuje je do pochodni świecącej w ciemnym miejscu. 

 Ciemnością jest niewiara i niewola grzechu. W mrokach spowite jest serce człowie-
ka, kiedy daje posłuch naukom opartym na zręcznie zmyślonych baśniach, a nie na 
słowie żywego Boga. Ile ciemności jest w świecie, w którym żyjemy! Ile mroku jest 
w naszych sercach! I tak długo będziemy błądzić w ciemnościach, dopóki nie zaufamy 
Bogu, Jego słowu, dopóki nie zostaniemy oświeceni przez światło Ewangelii, które jest 
słowem obietnicy, a nie prawa. Gdyby Słowo Boże było codzienną strawą dla każdego 
człowieka, przynajmniej w tym środowisku, w którym żyjemy, nie byłoby w nim tyle 
zła, nienawiści, zazdrości i niesprawiedliwości. Słowo Boże wskazuje na i prowadzi do 
Chrystusa, który sam o sobie powiedział, że jest światłością świata, i że tych, którzy Mu 
zaufali prowadzi do światłości i prawdy, do wiecznej światłości u Boga. 

 Czy trzymamy się Słowa Bożego, jako świecącej pochodni? Czy jest ono dla nas 
światłością na drodze życia? 
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 Tym, którzy dają się prowadzić Słowu Bożemu, apostoł Piotr mówi: „Dobrze czyni-
cie”. Tych zaś, którzy lekceważą zbawienną naukę Bożą, apostoł napomina i wzywa do 
podporządkowania się woli Najwyższego, objawionej w Jego słowie. Wierność Słowu 
Bożemu, które przecież – jak pisze św. Piotr – nie podlega dowolnemu wykładowi, 
chroni Kościół od błędu i fałszywej nauki, która często oparta jest na zręcznym łączeniu 
z sobą odpowiednio dobranych słów. I ta wierność uchronić też może każdego od 
odejścia od czystej nauki Ewangelii oraz od uzależnienia się od ludzi, którzy wchodzą 
do naszych domów, jak wilki w owczych skórach, głoszą pokój, a przynoszą niezgodę, 
zapowiadają bliskie nadejście Królestwa Bożego, a zapominają, że ono już przyszło 
w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, i że każdy jest obywatelem tego Królestwa, kto wy-
znaje, że Jezus jest Panem i Chrystusem. 

 Jak bardzo ważną jest rzeczą mocno trzymać się Słowa Bożego i prawdy w nim za-
wartej, niechaj przekonają nas słowa wywyższonego Chrystusa, które z Jego polecenia 
napisał św. Jan do Kościołów małoazjatyckich, jako ostrzeżenie i napomnienie: „Mam 
ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który 
nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiaro-
wane i uprawiali nierząd” (Ob 2,14) oraz „Mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Iza-
bel, która się podaje za prorokinię, i naucza, i zwodzi moje sługi, uprawiać wszeteczeń-
stwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom” (Obj 2,20). Chrystus nienawidzi błędu 
i fałszu, pragnie, aby wszelkie proroctwo Pisma, uwierzytelnione przez Boże świadec-
two o Chrystusie, jako Synu umiłowanym, było wykładane nie według własnego uzna-
nia, lecz zgodnie z tym, co naprawdę chce ono powiedzieć i o czym przekonać. Wtedy 
też chwała Syna Bożego, Jezusa Chrystusa jaśnieć będzie w Kościele i zdobić serca 
prawdziwie wierzących. 

„O, czasom niepodległy ani żadnej zmianie, 
O Jezu Chryste wieczny, uwielbiony Panie! 
Przez Ciebie ziemia z niebem i co w nich stworzone, 
Przez Ciebie ludzkie plemię z grzechu podźwignione. 
Tyś SŁOWEM jest i Synem Boga Najwyższego; 
Tyś wiernym jest obrazem jasnej chwały Jego. 
Tyś z nieba na świat przyszedł w szczerej swej litości, 
Chcąc nas, wygnańców raju, w swej mieć radości”. (ŚE 808,1.2) 

Amen. 

 * * * 

Panie Boże, Ojcze łaskawy, który objawiłeś swoją chwałę przez Jezusa Chrystusa, do-
pomóż nam, abyśmy byli Jemu posłuszni i wytrwali w wierze w Jego boską godność aż 
do końca dni naszego życia, a gdy nadejdzie koniec naszej doczesnej pielgrzymki, 
zgromadź nas przed swoim obliczem, gdzie Tobie, Synowi Twemu i Duchowi Świętemu 
oddawać będziemy cześć na wieki wieków. Amen. 
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5. NIEDZIELA PRZED OKRESEM PASYJNYM 

Odpowiedź na Boże wezwanie 

„Jak się wam wydaje? Pewien człowiek miał dwóch synów. Przystępując do pierwszego, 
rzekł: Synu, idź, pracuj dziś w winnicy. A on, odpowiadając, rzekł: Tak jest, panie! Ale nie 
poszedł. I przystępując do drugiego, powiedział tak samo. A on, odpowiadając, rzekł: Nie 
chcę, ale potem zastanowił się i poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojcowską? 
Mówią: Ten drugi. Rzecze im Jezus: Zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznice 
wyprzedzają was do Królestwa Bożego. Albowiem przyszedł Jan do was ze zwiastowa-
niem sprawiedliwości, ale nie uwierzyliście mu, natomiast celnicy i wszetecznice uwie-
rzyli mu; a wy, chociaż to widzieliście, nie odczuliście potem skruchy, aby mu uwierzyć”. 
(Mt 21,28-32)  

Być może, że historia o dwóch synach opowiedziana przez Pana Jezusa wydarzyła się 
wiele razy przed Chrystusem, być też może, że miała ona miejsce w otoczeniu Jezusa, 
wszak zazwyczaj w rodzinach są dzieci posłuszne i nieposłuszne, zastanawiające się 
nad swoimi słowami i postępowaniem, i reagujące na polecenia rodziców bez posza-
nowania dla ich godności i powołania. Podobna historia w przestrzeni ludzkiego życia, 
może się wydarzyć w każdej chwili i na każdym miejscu. Nie tylko może, ale zapewne 
ma miejsce, wszak upadek rodzicielskiego autorytetu jest coraz bardziej dostrzegalny 
w naszej europejskiej kulturze. A przecież tak być nie powinno.  

 Jeśli Jezus w swojej przypowieści sięgnął do przykładu z życia rodzinnego, to znaczy, 
że wszystko to, co się działo w sferze ludzkiego życia, w przestrzeni rodziny, intereso-
wało Go i było przedmiotem troski.  

 I Jezus nie był w tym odosobniony, wszak od kilku wieków przed przyjściem Chry-
stusa, temat życia domowego i rodzinnego interesował mędrców izraelskich, czego 
przykładem są liczne przypowieści i przysłowia, występujące w Starym Testamencie 
oraz cała żydowska literatura mądrościowa, jak np., Księga Syracha, czy Księga Mądro-
ści. Także stare izraelskie prawodawstwo regulowało stosunek dzieci do rodziców, cze-
go przykładem jest przykazanie: „Czcij ojca swego i matkę swoją, aby ci się dobrze dzia-
ło i abyś długo żył na ziemi”. 

 Teksty biblijne poruszające stosunek dzieci do rodziców, dotyczą najczęściej wykro-
czeń i obowiązków dorosłych dzieci. Starotestamentowy prawodawca nakazuje surowe 
kary dla synów, którzy popełniają wykroczenia przeciwko swoim rodzicom. Przewiduje 
taką samą karę, a mianowicie karę śmierci, dla syna, który ubliża swoim rodzicom, jak 
dla syna, który uderzył swojego ojca. „Kto uderzy ojca swego albo matkę swoją, ponie-
sie śmierć” (2 Mż 21,15) oraz „Kto złorzeczy ojcu swemu albo matce swojej, poniesie 
śmierć” (2 Mż 21,17; por. 3 Mż 20,9; 4 Mż 20, 9; 5 Mż 27,16). Surowa kara także po-
winna spotkać syna, który nie słucha napomnień rodziców i prowadzi rozwiązłe życie 
(5 Mż 21,18-21). Oczywiście egzekwowanie takiego prawa jest niemożliwe po ogłosze-
niu Ewangelii przez Chrystusa.  
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 Starotestamentowy mędrzec napominał, aby dzieci nie zapomniały o obowiązku 
opieki nad sędziwymi rodzicami i zakazywał zniewagi i czynnej napaści na matkę i ojca: 
„Kto z ojcem źle się obchodzi i wypędza matkę, ten jest bezwstydnym i zepsutym sy-
nem” (Prz 19,26). Ponadto przestrzegał przed okradaniem rodziców (Prz 28,24), zło-
rzeczeniem im (Prz 20,20) i wyśmiewaniem się z nich (Prz 30,17). 

 Mędrzec, pragnąc osiągnąć cele wychowawcze pisał, że syn, który nie szanuje swo-
ich rodziców jest głupi i nie zasługuje na poszanowanie: „Głupiec gardzi karceniem 
swojego ojca, lecz kto zważa na napomnienia, postępuje roztropnie” (Prz 15,5). Syn 
szanujący swoich rodziców, jest zaś radością ojca i matki, głównie w ich starości: „Oj-
ciec sprawiedliwego bardzo się raduje; kto zrodził mądrego, cieszy się. Niech się weseli 
twój ojciec i twoja matka i niech się raduje twoja rodzicielka” (Prz 23,24-25). 

 Dzisiaj prawo nie nakłada surowych kar na dzieci, które nie szanują swoich rodzi-
ców. Rodzice też często są pobłażliwi dla swoich córek i synów. W wielu domach na 
polecenia rodziców rozlegają się słowa: „Nie”, „Nie będę tego robił” itp. Mało też jest 
refleksji i zastanawiania się dzieci nad swoimi czynami i swoim stosunkiem do rodzi-
ców. Jeśli gdzieś taka refleksja ma miejsce, należy za nią podziękować Bogu. Dzisiaj 
dzieci chcą jak najprędzej usamodzielnić się i uniezależnić od swoich rodziców. Rozpa-
da się więź rodzinna, co zdaje się być jednym ze znaków upadku naszej europejskiej 
kultury. 

Słowa Jezusa: „Pewien człowiek miał dwóch synów. Przystępując do pierwszego, rzekł: 
Synu, idź, pracuj dziś w winnicy. A on, odpowiadając, rzekł: Tak jest, panie! Ale nie 
poszedł. I przystępując do drugiego, powiedział tak samo. A on, odpowiadając, rzekł: 
Nie chcę, ale potem zastanowił się i poszedł” są obrazem stosunku ludzi do Boga. Jezus 
zilustrował w nich sytuację w społeczeństwie, którego był członkiem.  

 Faryzeusze i uczeni w Piśmie na Boże wezwania zawsze odpowiadali pozytywnie. 
Uważali się za pobożnych, za ludzi, którzy Bogu nie mówią „Nie”. Tak mógł to widzieć 
ktoś, kto obserwował życie i zachowanie się w świątyni lub na ulicy przywódców izra-
elskiego ludu. W rzeczywistości w wielu wypadkach pobożność faryzeuszy była jedynie 
deklaratywna. Mówili „Tak”, ale nie przynosili owoców swojej pobożności. Kiedy przy-
szedł Jezus i głosił nadejście Królestwa Bożego, nie zaangażowali się w krzewienie Kró-
lestwa Bożego i Ewangelii. Byli zdecydowanymi przeciwnikami Nauczyciela z Galilei. 
Gorszyli się z tego, że Jezus zwrócił się do ludzi z marginesu społecznego, a którymi oni 
gardzili. Wielu pytało uczniów Jezusa: „Dlaczego Nauczyciel wasz jada z celnikami i grze-
sznikami?” (Mt 9, 11). Tymczasem ci, którymi gorszyli się faryzeusze, początkowo dale-
cy byli od Boga, ale na wezwanie Jana Chrzciciela i Jezusa upamiętali się i pragnęli żyć 
według etyki Królestwa Bożego. Dlatego Pan Jezus przypowieść o dwóch synach za-
kończył słowami: „Zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznice wyprzedzają 
was do Królestwa Bożego. Albowiem przyszedł Jan do was ze zwiastowaniem sprawie-
dliwości, ale nie uwierzyliście mu, natomiast celnicy i wszetecznice uwierzyli mu; a wy, 
chociaż to widzieliście, nie odczuliście potem skruchy, aby mu uwierzyć”.  
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 Z powyższych słów wynika także, że wezwanie do pracy w Królestwie Bożym skie-
rowane jest do wszystkich, do nawróconych i nienawróconych, do celników i faryze-
uszy, do ludzi z marginesu społecznego i tych, którzy uważają się za przewodników i na-
uczycieli w społeczeństwie.  

 Liczy się nie tylko słowo „Tak”. Niewielką wartość ma pobożność deklaratywna, bez 
owoców wiary i upamiętania. Ci, którzy uważają siebie za nawróconych, za lepiej zna-
jących Słowo Boże od innych, którzy pysznią się swoim upamiętaniem, którzy odsuwa-
ją się od tych, którzy wierzą, ale nie wołają na cały świat, że są nawróceni, podobni są 
do pierwszego syna z przypowieści Jezusa. Za słowem „Tak”, powiedzianym Panu Bogu, 
za wiarą, powinny na drzewie życia rodzić się owoce upamiętania. A więc musi zniknąć 
religijna pycha, pogardzanie innymi, natomiast życie musi zaowocować w miłość do 
bliźnich, chęć sprawiedliwego życia, w pokój i szczery stosunek do ludzi, chociażby 
nawet nie byli godni miłości bratersko-siostrzanej. Pan Jezus powiedział: „Nie każdy, 
kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni 
wolę Ojca mojego, który jest w niebie” (Mt 7, 21).  

 „Dobre uczynki nie czynią człowieka dobrym, lecz dobry człowiek spełnia dobre 
uczynki. Złe uczynki nie czynią człowieka złym, lecz zły człowiek spełnia złe uczynki […]. 
Dobre uczynki towarzyszą dobrej osobie i od niej pochodzą. Chrystus mówi tak: „Nie 
może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców (Mt 7, 
18)”. Jeśli więc nie ma owoców upamiętania, to nie ma też rzeczywistego upamiętania. 
Jeśli brak owoców Ducha Świętego w życiu człowieka, który mieni się być pobożnym i 
lepszym od innych, to mamy do czynienia z pobożnością faryzejską. I ona niczego nie 
przykryje, żadnego łotrostwa, żadnej niesprawiedliwości, wszak Bóg wszystko widzi. 
Ostatecznie też, każde zło, a nawet każda zła intencja – prędzej czy później – wyjdzie 
na światło dzienne.  

 Wolą Bożą jest, abyśmy na Boże powołanie i wezwanie odpowiedzieli słowem i czy-
nem, poszli za wezwaniem Chrystusa: „Pójdź za mną!” i naśladowali Go, a więc żyli 
pobożnie, w miłości do bliźnich, w pokoju, zgodzie, bez pychy, w pokorze, bowiem 
„Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje”.  

„Za Panem naszym pójdźmy wraz, swe serca Mu oddajmy;  
Nie trwóżmy się – i w doli złej niezmiennie przy Nim trwajmy.  
Bo kto przy Panu wiernie trwa,  
Pan temu wieniec życia da”. (wg ŚE 764,5) 

Amen. 

* * * 

Panie Boże, powołujesz i gromadzisz ludzi ze wszystkich krańców ziemi, którzy Tobie 
służą! Spraw łaskawie, aby szerzyło się wśród nas Twoje Królestwo, a Twój Duch pobu-
dzał nas do życia w poszanowaniu sprawiedliwości i miłości wzajemnej. Wysłuchaj nas 
w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.  
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4. NIEDZIELA PRZED OKRESEM PASYJNYM 

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 rado-
ści, a wieczna radość będzie nad ich głowami, dostąpią radości i wesela, zniknie zmar-
twienie 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 Babilonu, gdzie potomkowie Izraelitów, 
deportowanych z ojczystej ziemi za czasów Nebukadnezara, króla babilońskiego, jęcze-
li w niewoli. Nie wszyscy cierpieli. Wielu potrafiło sobie urządzić życie, wielu wzbogaci-
ło się, ale zarówno ci pierwsi, jak drudzy nie mogli zapomnieć ziemi, którą Bóg przy-
obiecał Abrahamowi i jego potomkom. Tęsknota za Jerozolimą, za winnicami i psze-
nicznymi 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 gro-
bu, tak nie będzie też powrotu z ziemi niewoli. Ale czy Bóg mógł zapomnieć o obietni-
cach 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 Boga: „Obudź się, obudź 
się, oblecz się w siłę”.  

Może powyższe słowa, to słowa zuchwałe, wszak w nich prorok sugeruje, że zdrze-
mnęło 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 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 odku-
pieni?” Bóg powinien jeszcze raz okazać swoją moc, podnieść swoje ramię i począć 
działać.  
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 Rozumiemy proroka Pańskiego. Przecież nieraz ogarnia nas zwątpienie w Bożą mi-
łość 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 przerodzić się w naszym grzesznym sercu w zwątpienie, a nawet 
porzucenie wiary w Boga. Ale czy zastanawiamy się wtedy, dlaczego Bóg milczy, dla-
czego 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 pro-
stu 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 Pański wołał do Boga, wołał natarczywie, aby się przebudził i przyszedł z po-
mocą. 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 we-
sela, 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 40,3-5). 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 postawić przed 
oczy wątpiącego ludu pytania: „Kim jesteś ty, że się boisz człowieka śmiertelnego, syna 
człowieczego, który ginie jak trawa? [Czy nie] 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, że nie powinien oskarżać Boga o opieszałość i ospałość, ale że po-
winien spojrzeć na siebie, czy to właśnie nie on 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 naj-
pierw dobrze przeszukać zakamarki swojego serca, dostrzec swoje braki i umieć przy-
znać się do swojej niewiary. Bóg nie śpi ani drzemie. To my na naszej drodze życia przy-
sypiamy, 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 na-
szych grzechów, niedowierzania, małostkowości i braku ufności.  
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Prorok w imieniu ludu przypominał Bogu dawne dzieje, Jego pomoc i zbawcze czyny. 
Nie trzeba je było 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, je-
stem 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 Chry-
stus. 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 ono 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 obudziw-
szy 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 nie-
dowiarstwu memu” (Mk 9,24).  

„Wierzyć mnie, Panie ucz, modlić mnie ucz!  
Spiesznie uchodzi czas – modlić mnie ucz!  
Wejrzyj na słabość mą i małowierność mdłą –  
Daj mi zwyciężyć ją – modlić mnie ucz!” (wg ŚE 623,3) 

Amen.  

* * * 

Panie i Boże nasz łaskawy! Dziękujemy Ci za Jezusa Chrystusa, któremu powierzyłeś 
władzę nad naszym życiem i całym światem. Spraw, abyśmy byli pewni, że Twój Syn 
jest blisko nas i abyśmy powierzyli nasze życie w Jego ręce.  

 Wysłuchaj nas przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świę-
tym, prawdziwy Bóg, żyje i króluje na wieki wieków. Amen.  
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3. NIEDZIELA PRZED OKRESEM PASYJNYM – SEPTUAGESIMAE 

Bóg sprawia chcenie i wykonanie 

„Przeto, umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej te-
raz pod moją nieobecność byliście posłuszni: z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje 
sprawujcie. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie”.  

(Flp 2,12.13) 

Myślimy ciągle o przyszłości. Pragniemy, aby była ona szczęśliwa, bez chorób, trosk 
i niepowodzeń. O taką przyszłość modlimy się dla nas i dla naszych bliskich. O nią po-
winniśmy się modlić dla wszystkich ludzi na świecie.  

O jasnej przyszłości może myśleć jedynie ten, kto posiada poznanie samego siebie 
i trzeźwo ocenia swoją sytuację. Dokonajmy więc najpierw w świetle słowa Bożego 
oceny naszego życia i działania! Zechciejmy zastanowić się jako społeczność ludzi wia-
ry, co osiągnęliśmy, a o czym zapomnieliśmy.  

 Apostoł Paweł pisze o wyznawcach Jezusa Chrystusa w Filippi, że byli posłuszni. 
Zapewne ma na myśli posłuszeństwo Chrystusowi i Jego Ewangelii. Reformacja wypisa-
ła na swym sztandarze hasło: Jedynie Chrystus. Ks. Marcin Luter wyznał: „W moim 
sercu włada jeden artykuł, a mianowicie wiara w Chrystusa, z której, przez którą i do 
której wszystkie moje przemyślenia teologiczne dniem i nocą płyną oraz prowadzą 
z powrotem”. Reformatorzy byli przekonani, że jedynie wierność i posłuszeństwo Sło-
wu Bożemu może ten najważniejszy artykuł wiary zabezpieczyć i zachować. W Słowie 
Bożym ukryty jest Chrystus i w słowie Ewangelii wierzące serce znajduje swojego Pana 
i Zbawiciela. Dlatego wittenberski Reformator napisał już w 1517 roku, że największym 
skarbem Kościoła jest Ewangelia chwały i łaski Bożej.  

 Czy w nienaruszonym stanie zachowaliśmy ten skarb? Czy we wszystkim jesteśmy 
wierni Ewangelii Jezusa Chrystusa?  

 Możemy wskazać na wiele miejsc Pisma Świętego, które pomijamy, nie przestrze-
gamy i nie respektujemy. Nie chodzi o prawo, którego końcem jest Chrystus, lecz pro-
ste ewangeliczne zasady życia. Zapominamy o nich, a spieramy się o sprawy zewnętrz-
ne, tzw. adiafora, od których nie zależy nasze zbawienie. Niewiele nas obchodzi nakaz 
miłości bliźnich. W imię ewangelicznej wolności domagamy się swobody, która nie 
zawsze buduje. Nie chcemy nic słyszeć o karności. Wybieramy sobie ze skarbca Ewan-
gelii to, co nam odpowiada i co niejednokrotnie jest jedynie wygodnym ‘posłaniem’ 
dla wiary. Po odczytaniu 1530 roku „Wyznania augsburskiego”, katolicki książę bawar-
ski miał rzekomo powiedzieć do Jana Ecka, wroga reformacji: „Widzę, że luteranie sie-
dzą w Piśmie Świętym, a my obok”. Przykro jest dzisiaj usłyszeć zarzut: „Wy luteranie 
odeszliście od Słowa Bożego”. W oficjalnym nauczaniu nie odeszliśmy od Słowa Boże-
go, ale odeszliśmy od niego w codziennym, kościelnym i parafialnym życiu. W ilu para-
fiach prowadzone są w sposób profesjonalny godziny biblijne? Jak głęboko są zakotwi-
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czone w Słowie Bożym nasze kazania? Jak często bierzemy w ciągu tygodnia do ręki 
Biblię? Czy usiłujemy z niej wydobyć to, co naprawdę buduje?  

 Czy my, dziedzice reformacji, mamy prawo chlubić się jeszcze, że jesteśmy spadko-
biercami wielkich haseł luterskiej odnowy Kościoła?  

 Ostygł żar wiary, coraz bardziej obce są nam ideały naszych przodków, którzy dla 
wiary, Chrystusa i Słowa Bożego gotowi byli wszystko poświęcić. Niechętnie sięgamy 
po religijną książkę. A przecież nasi ojcowie za posiadanie Biblii, postylli, śpiewnika, 
„Rajskiego ogródeczka” Jana Arnta, czy innej książki, spotykali się z prześladowaniami. 
Wielu już tylko wystarcza niedzielne kazanie. Jeszcze więcej jest takich, którzy z niego 
nic nie zabierają dla swojego życia. Słyszymy wezwanie do pokoju, a w codziennym 
życiu siejemy wokół siebie nienawiść. Słyszymy wezwanie do miłości, a nienawidzimy 
bliźnich.  

 Nie powinno być dla nas pociechą to, że ci, którzy nam te, czy inne braki wytykają, 
sami od nas nie są lepsi. Jeśli chcemy myśleć o świetlanej przyszłości naszego Kościoła, 
naszych parafii i ewangelickich rodzin, musimy poważnie myśleć o odnowie naszego 
życia i to na wszystkich szczeblach i płaszczyznach naszego religijnego i duchowego 
życia. Poważnie musimy wziąć sobie do serca apostolskie napomnienie: „Z bojaźnią i ze 
drżeniem zbawienie swoje sprawujcie”.  

Sama przynależność do Kościoła i konkretnej parafii nikogo nie zbawi, chociaż zbawie-
nie dokonuje się w społeczności Kościoła, bo Kościół jest ciałem naszego Pana. Ale czy 
naszym Zbawicielem jest wyłącznie Chrystus? Czy nie szukamy ratunku poza Chrystu-
sem? Czy za największą wartość nie uważamy pieniędzy i wygodnego życia? Nie bez 
przyczyny na to zwracamy uwagę, gdyż wielu zadufanych w swoją przynależność ko-
ścielną, żyje jedynie tradycją, nie angażuje się w życie parafialne i nie szuka społeczno-
ści z Chrystusem i bliźnimi. Wielu też przekonanych o swojej sprawiedliwości przed 
Bogiem, pobożność i świętość, albo gardzi Kościołem, albo sobie spokojnie śpi na po-
duszce domniemanej pobożności. Tymczasem zawsze aktualne jest słowo: „Z bojaźnią 
i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie”.  

 Pan nasz, Jezus Chrystus powiedział, że kto słucha Jego słowa, ten przeszedł 
z śmierci do żywota. Zbawienie jest jednak ciągle przed nami. Żyjemy w sferze światło-
ści Ewangelii i zbawienia, oddychamy atmosferą zbawczego dzieła Boga w Chrystusie, 
jednakże pełnia zbawienia jest jeszcze ciągle przed nami. Apostoł Paweł powiedział 
o sobie: „Nie jakobym już osiągnął, albo był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwy-
cić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa” (Flp 3,12). Jeśli tak pisze 
o sobie wielki Apostoł Narodów, jeśli wzywa nas, abyśmy z bojaźnią zbawienie swoje 
sprawowali, to czy możemy ufać komukolwiek poza Chrystusem, naszym Panem 
i Zbawicielem, czy też pokładać nadzieję w tym co nas otacza? Czy nasza domniemana 
sprawiedliwość i przywiązanie do Kościoła zapewni nam pokój z Bogiem? Prawdziwy 
pokój z Bogiem, daje sam Chrystus i darowana nam szata Jego sprawiedliwości.  
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 „Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie”. To znaczy, że należy żyć 
w bojaźni Pańskiej, być posłusznymi Słowu Bożemu, codziennie się odradzać, umierać 
grzechowi, a rodzić się do życia w prawdzie i Bożej sprawiedliwości.  

 To nie jest łatwa droga. Decyzja wkroczenia na nią nie jest z nas, ale z Boga. Bóg 
„sprawia w nas chcenie i wykonanie”. A więc jedynie z pomocą Bożą podjąć możemy 
dzieło naszego wewnętrznego odrodzenia i odnowienia. Koniecznie musi dojść do 
wewnętrznej przemiany. Nie możemy mówić o odnowieniu Kościoła bez przypomina-
nia, że Kościół, każdy wierzący musi się codziennie odnawiać i odradzać w Duchu Świę-
tym do nowego życia. Tę odnowę życia musimy podjąć w imię Boże pod kierownic-
twem Ducha Świętego, aby darowane nam zbawienie w Jezusie Chrystusie rzeczywi-
ście stało się naszym udziałem. Amen.  

* * * 

Miłosierny Boże, łaskawy Ojcze, dawco dobrych i doskonałych darów! Dziękujemy Ci, że 
przez Jezusa Chrystusa uczyniłeś nas sługami w Twoim Królestwie. Spraw, abyśmy wier-
nie wypełniali nasze powołanie i z cierpliwością oczekiwali na dzień sądu i zbawienia 
wiecznego.  

 Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, prawdziwy 
Bóg, żyje i króluje na wieki wieków. 
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PRZEDOSTATNIA NIEDZIELA PRZED OKRESEM PASYJNYM – SEXAGESIMAE 

Siewca, rola, plon 

„A kiedy zgromadził się liczny tłum i z miast przychodzili do niego, powiedział do nich 
w podobieństwie: Siewca wyszedł siać swoje ziarno. A gdy siał, jedno padło obok drogi 
i zadeptano je, a ptaki niebieskie je zjadły. A drugie padło na skałę, a gdy wzeszło, uschło 
z powodu braku wilgoci. A inne padło między ciernie, a ciernie razem z nim wzrosły i za-
dusiły je. A jeszcze inne padło na ziemię dobrą, a kiedy wzrosło, wydało plon stokrotny. 
To mówiąc, wołał: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha! I zapytali go jego ucznio-
wie: co znaczy to podobieństwo. A on im odpowiedział: Wam jest dane poznać tajemni-
cę Królestwa Bożego, ale innym tylko w podobieństwach, aby patrząc, nie widzieli, a słu-
chając, nie rozumieli. A podobieństwo to znaczy: Ziarnem jest słowo Boże. A tymi obok 
drogi są ci, którzy wysłuchali, ale potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z ich serca, 
aby nie uwierzyli i nie zostali zbawieni. A tymi na skale są ci, którzy usłyszawszy słowo, 
z radością je przyjmują, ale nie mają korzenia, przez pewien czas wierzą, ale w chwili do-
świadczenia odstępują. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, 
ale nie dochodzą do dojrzałości, zostają przytłumieni przez troski, bogactwa i rozkosze 
życia. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem 
usłyszawszy słowo, zachowują je i przynoszą plon dzięki wytrwałości”. (Łk 8,4-15)  

Któż nie zna podobieństwa Pana Jezusa o siewcy? Jest ono tak dobrze znane, że wielu 
ludziom wydaje się, że zbędny jest do niego jakikolwiek komentarz. Język jest obrazo-
wy, budzi wyobraźnię, wyzwala refleksję, dlatego wielu nie życzy sobie, aby znowu 
narzucano im obce myśli.  

 To godne pochwały, kiedy człowiek zostaje pobudzony do zastanowienia i refleksji 
przez słowa naszego Zbawiciela. Ale też nie należy gardzić możliwością skonfrontowa-
nia własnych myśli z cudzymi, wtedy bowiem możliwe jest ubogacenie i poszerzenie 
swojej refleksji o cudze spostrzeżenia.  

 Zechciejmy jeszcze raz przemyśleć podobieństwo Pana Jezusa, w którym objawiona 
jest tajemnica Królestwa Bożego. Nasze rozważanie zaś podporządkujmy tematowi: 
Siewca, rola, plon.  

„Siewca wyszedł siać swoje ziarno”. Kto jest tym siewcą? Siewcą jest Jezus. Powiedział 
On: „Ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy” (Mt 13, 37). Chociaż ze-
wnętrznie przypomina On palestyńskiego rolnika z czasów Jezusa, to nie jest On siew-
cą złocistego ziarna pszenicy. Jezus sieje ziarno życia, które ma postać słowa. Pan Je-
zus, wyjaśniając swoim uczniom przypowieść swoją o siewcy, powiedział: „Ziarnem 
jest Słowo Boże”.  

 Pan Jezus wszedł na palestyńskie drogi, wchodził do miast i wiosek i wszędzie głosił 
Ewangelię o Królestwie Bożym, wzywając do wiary i upamiętania. Głosząc słowo o zba-
wieniu, obsiewał ludzkie serca ziarnem życia i budował wśród ludzi Królestwo Niebie-
skie. A Jego słowo było pełne mocy, dlatego wielu przychodziło do Niego i słuchało, co 
ten Prorok z Galilei ma do powiedzenia. Był to błogosławiony zasiew. Pan Jezus powie-
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dział o nim: „Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, że kto słucha mego słowa i wierzy 
temu, który mnie posłał, nie będzie sądzony, gdyż przeszedł ze śmierci do życia” (J 5, 
24). 

 Z woli Bożej wyszedł Boski Siewca siać ziarno życia. Wyszedł, ale nie zakończył jesz-
cze pracy na roli Królestwa Bożego. Czas zasiewu trwa. Jeszcze obficie pada i musi pa-
dać ziarno Słowa Bożego na rolę ludzkich serc. Tak jest i dziś, kiedy stajemy się słucha-
czami Ewangelii. O tym nie tylko powinniśmy być przekonani, ale także konieczne jest 
składanie świadectwa, że nadal siewcą wśród nas jest Jezus Chrystus.  

 Jaka więc jest rola kaznodziei czy katechety w szkole? Nie jesteśmy właściwymi 
siewcami. Nim jest tylko Chrystus. Jesteśmy rękami Boskiego Siewcy albo – powiedzmy 
za prorokiem Pańskim – jesteśmy ustami naszego Pana. Jeśli kaznodzieja będzie o tym 
pamiętał, wtedy nie będzie usiłował głosić swojej mądrości, lecz mądrość krzyża, która 
– jak pisał apostoł Paweł – jest mocą Bożą ku zbawieniu wierzącego.  

Przypadła nam w Królestwie Bożym podwójna rola. Jesteśmy rękami Jezusa, jako 
siewcy Ewangelii, ale jesteśmy także rolą, na którą pada zasiew Słowa Bożego.  

 Jak różna była w czasach Jezusa palestyńska rola, żyzna, czasem bardzo płytka, cza-
sem porośnięta cierniami, takie też są nasze serca. Pan Jezus powiedział w swoim po-
dobieństwie, że jedno ziarno padło na dobrą ziemię, inne na drogę, jeszcze inne na 
skalistą i pomiędzy ciernie. I w tych czterech przypadkach nasz Zbawiciel zawarł całą 
prawdę o nas, jako o słuchaczach Jego Ewangelii o Bogu, Królestwie Bożym i zbawie-
niu.  

 Raz Ewangelia zbawienia pada na twarde jak skała serca. Nie wywołuje tam żadne-
go skutku, zostaje bowiem odrzucona. Innym razem pada na serca, które przez różne-
go rodzaju mądrość ludzką są udeptane jak ścieżka, po której chodzą ludzie. Jeszcze 
innym razem pada do serc, które znajdują się pod wpływem ludzi złych, popsutych, 
niegodnych naśladowania, przez których są jak cierniami oplecione, bezsilne i bezrad-
ne. Ale ziarnem Ewangelii są też obsiewane serca, które są otwarte na słowo prawdy, 
przyjmują je i modlą się, aby zasiew słowa przyniósł dobry plon.  

 Czasem w sercach naszych jest trochę dobra, ale też trochę skał i cierni. Niewiele 
jest wtedy w nich miejsca na Słowo Boga żywego. Dlatego przypowieść Jezusa o siew-
cy jest także wezwaniem, abyśmy zastanowili się nad sobą. Przypowieść Jezusa o siew-
cy jest przypowieścią o tajemnicy Królestwa Bożego, dlatego też jest wezwaniem do 
upamiętania, pokuty, zmiany życia, szukania odnowienia i odrodzenia przez Ewangelię. 
Kto „słucha słowa [...], ma życie wieczne”. 

 Czy słyszymy wezwanie Boskiego Siewcy?  

 Apostoł Paweł nas upomina: „Oto czas; wiecie, że nadeszła godzina, w której obu-
dziliście się ze snu, teraz bowiem bliżej nas jest zbawienie, niż wtedy, gdyśmy uwierzy-
li. Noc minęła, a dzień się rozpoczyna. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przy-
obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy dostojnie jak w ciągu dnia, unikając bie-
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siad i pijaństwa, rozpusty i wyuzdania, kłótni i zazdrości” (Rz 13,11-13). Ważne jest, 
abyśmy to uczynili, i to najszybciej, ponieważ jest czas siania, ale będzie też czas żniwa.  

Przypowieść Pana Jezusa o siewcy mówi o czasie siania i wzrostu, ale także o czasie 
żniwa. Rolnik sieje, aby zebrać żniwo. Zwiastowana jest Ewangelia o Królestwie Bożym, 
aby człowiek w swoim życiu wydał odpowiedni owoc. „Każde [też] słowo Pisma Bożego 
można porównać do jakiegoś nasienia, które ma taką naturę, że gdy zostanie rzucone 
w ziemię, odnawia się i bujnie rozwija w kłos albo w jakąś inną postać swojego gatun-
ku” (Orygenes). Jak w ziarnie, tak w Słowie Boga tkwi moc życia, aby wydać owoc. Dla 
owocu zwiastowana jest Ewangelia. Dla obfitego żniwa jest czas siejby. Dla owocu jest 
czas siania Słowa Bożego.  

 Różne są owoce słowa Bożego, jak: „miłość, radość, pokój, wielkoduszność, łagod-
ność, dobroć, wiara, życzliwość, wstrzemięźliwość” (Ga 5, 22.23). Apostoł Paweł pisze, 
że są to owoce Ducha Świętego i słusznie, bowiem Duch Święty działa poprzez słowo 
Boże. Tam, gdzie Ewangelia jest zwiastowana, tam działa Duch naszego Pana i budzi 
w sercach najlepsze uczucia, owoce i dzieła, dzieła miłości, zgody, łagodności i cierpli-
wości.  

 Patrząc na współczesny świat, na coraz bardziej puste kościoły, szerzący się prak-
tyczny ateizm, lękamy się o losy Kościoła i owoc wszelkiej pracy w Kościele, o plon 
zasiewu Słowa Bożego. Ale Duch Boży nam mówi: „Jak deszcz i śnieg spadają z nieba, 
i już tam nie powracają, lecz zraszają ziemię i czynią ją urodzajną, dlatego porasta ro-
ślinnością i daje ziarno siewcy, a chleb dla jedzącego, tak też moje słowo, które wy-
chodzi z ust moich, nie powraca do mnie bez skutku, lecz wykonuje moją wolę i speł-
nia to, z czym je wysłałem” (Iz 55,10.11).  

 Rolnik sieje i oczekuje czasu żniwa. Kościół musi głosić Ewangelię i oczekiwać plonu. 
Pan Jezus powiedział także: „Tak jest z Królestwem Bożym, jak z nasieniem, które czło-
wiek wrzucił w ziemię. A czy on śpi w nocy, czy wstaje we dnie, ziarno kiełkuje i rośnie, 
i nie wie jak, bo ziemia sama z siebie wydaje owoc, najpierw źdźbła, potem kłos, a na-
stępnie pełne ziarna kłosy” (Mk 4,26-28). Pozwólmy więc wzrastać Ewangelii w sercach 
naszych, a wtedy Bóg da owoc, a owoc ten przyniesie owoc poznania i wzrost Królestwa 
Bożego, Pan Jezus bowiem powiedział też: „Niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, 
aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie” (Mt 5,16).  

„Niechaj ziarno Twego Słowa w sercach naszych się zachowa. 
Byśmy rolą płodną byli, owoc hojny przynosili” (ŚE 266,5). Amen.  

* * * 

Boże i Panie naszego życia, prosimy Cię, przygotuj serca nasze pod zasiew Twojego 
Słowa świętego i spraw łaskawie, aby zaowocowało ono w uczynki miłości i w słowa 
świadectwa o Twojej dobroci i łasce.  

 Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który z Tobą i z Duchem Świę-
tym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.  
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Wołaj na całe gardło! 

„Wołaj na całe gardło, nie powściągaj się, podnieś jak trąba swój głos i wspominaj mo-
jemu ludowi jego występki, a domowi Jakuba jego grzechy! Wprawdzie szukają mnie 
dzień w dzień i pragną poznać moje drogi, jakby byli narodem, który pełnił sprawiedli-
wość i nie zaniedbał prawa swojego Boga, domagają się ode mnie sprawiedliwych praw, 
pragną zbliżenia się do Boga, powiadając: Dlaczego pościmy, a Ty tego nie widzisz? Dla-
czego umartwiamy nasze dusze, a Ty tego nie zauważasz? Oto w dniu waszego postu za-
łatwiacie swoje sprawy i uciskacie wszystkich swoich robotników. Oto gdy pościcie, kłó-
cicie się i spieracie, i bezlitośnie uderzacie pięścią. Nie pościcie tak, jak się pości, aby zo-
stał 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 Pa-
nu? 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 domu, gdy zo-
baczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Wtedy 
twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi; twoja 
sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją tylną strażą. Gdy po-
tem będziesz wołał, Pan cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie: Oto 
jestem!” (Iz 58,1-9a) 

Czy mamy zamknąć usta, kiedy dzieje się zło? Czy Kościół ma milczeć, kiedy ludzkość 
i świat zdaje się zmierzać ku samozagładzie? 

 Wielu by chciało, aby tak właśnie było, bo prawo zabierania głosu powinni mieć 
tylko politycy i dziennikarze, a nie ludzie Kościoła. Kościół i wierzący powinni się za-
mknąć w murach swoich świątyń i dalej pielęgnować swoje liturgiczne tradycje, bo-
wiem Kościół nic nie wie o życiu, a Biblia jest zbiorem baśni i przestarzałej myśli spo-
łecznej. 

 Kościół nie może milczeć i zamykać oczu na to, co w oczach Bożych jest niegodziwo-
ścią, grzechem, nie służy przyszłym pokoleniom, bowiem wtedy sprzeniewierzyłby się 
Bogu, nie zadbał o ustrzeżenie ludzi przed zagładą. Ale Kościół nie może szukać sobie 
wrogów tam, gdzie ich nie ma, nie może budzić nieuzasadnionej paniki, przede wszyst-
kim nie wolno mu zamiast głoszenia Ewangelii wynajdywać sobie tematów, które nie 
budują, ale sieją nienawiść i niepokój. Bóg żąda od nas pozytywnego świadectwa 
i działania. W sprawach ważnych, zbawiennych, służących poprawie naszego życia, 
Kościół powinien wołać na całe gardło. 

Nie możemy szukać tylko zła na zewnątrz Kościoła. Najpierw należy go zobaczyć w sa-
mym Kościele, bo jak serce jest siedliskiem myśli i woli, i jak od nich zależy w dużym 
stopniu jakość naszego życia, tak Kościół powinien być sercem świata, ponieważ jest 
miastem na górze leżącym. Wszelka odnowa musi się więc rozpocząć od Kościoła, od 
ludzi wierzących. 
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 Prorok mówi w imieniu Boga o poście, o takim, jaki był praktykowany w Izraelu. 
Zdawać by się mogło, że był czymś autentycznie wewnętrznym, związanym z wolą 
człowieka. Tak jednak nie było. Bóg przez usta proroka mówi: „Wprawdzie szukają 
mnie dzień w dzień i pragną poznać moje drogi, jakby byli narodem, który pełnił spra-
wiedliwość i nie zaniedbał prawa swojego Boga, domagają się ode mnie sprawiedli-
wych praw, pragną zbliżenia się do Boga, powiadając: Dlaczego pościmy, a Ty tego nie 
widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a Ty tego nie zauważasz?” Pytania stawia-
ne przez Izraelitów czasu proroka wołającego w imieniu Boga, świadczą, że potomko-
wie Abrahama nie byli zwróceni do swojego wnętrza i nie myśleli jak poprawić swoje 
życie, ale myśleli o tym, co zewnętrzne, a o czym Bóg powinien wiedzieć i co powinno 
im być zaliczone jako sprawiedliwość. Pościli i umartwiali się, domagali się sprawiedli-
wych praw, ale z tego nic nie wynikało. Stali w miejscu, nic się wokół nich nie zmienia-
ło, nie zostały polepszone ich drogi, bo domaganie się sprawiedliwych i dobrych praw 
było tylko zabiegiem, stwarzającym pozory troski o dobro. Post był tylko rytuałem i ni-
czym więcej. 

  Ludzie domagają się dobra, ale sami o dobro nie dbają. Mówimy, że złe są przepisy, 
prawa i procedury, ale nawet dobrych nie przestrzegamy. Powiadamy, że są złe – zresz-
tą często są złe i nieprzemyślane – aby usprawiedliwić swoje zaniedbania wobec pra-
wa. Tak się dzieje wokół nas, w miejscu gdzie mieszkamy, w naszym państwie. 

 A Ewangelia, czy jest przestrzegana w naszym życiu? Czy nie jest ona tylko na 
ustach, a nie w sercu, jak być powinno? A zwyczaje religijne, czy są żywe, pełne treści 
i związane z wewnętrznymi przeżyciami i doznaniami? Czy śpiewanie liturgii, chrzest, 
konfirmacja, spowiedź, uczęszczanie do stołu Pańskiego, ślub itp., czy nie jest już tylko 
pustą tradycją, która dla wielu dziś nic nie znaczy? Nie chodzi o to, aby tworzyć nowe 
tradycje, bo przecież te nowe często są gorsze od tych uświęconych wielowiekową ich 
pielęgnacją, bo zionie z nich chłód i straszy pustka, ale chodzi o to, aby obudzić w nas 
prawdziwego ducha religijnego, napełnić nas wewnętrzną mocą. Prorok nie mówi, że 
post jest zły, że domaganie się sprawiedliwych praw jest czymś niestosownym. Prorok 
Pański w imieniu Boga domaga się czynienia sprawiedliwości, przeżywania tego, co 
ten, czy inny rytuał znaczy. 

 Pan Bóg na przykładzie postu pokazuje nam, jaka jest istota religijnych zwyczajów 
i tradycji, i na czym polega życie prawdziwie wierzących i miłujących Boga. Jak post nie 
jest tylko skupieniem się na sobie, ale otwarciem się na bliźniego, mówiąc obrazowo: 
zamknięciem ust a otwarciem pomocnej dłoni, tak każda święta czynność w Kościele 
i w naszym życiu, musi być głębokim jej przeżywaniem, połączonym z refleksją nad jej 
sensem i zawartym w niej wezwaniem. Jak chrzest nie jest jednorazowym aktem, ale 
codziennym umieraniem grzechowi, tak każda tradycja przekazywana nam przez Ko-
ściół, naszych rodziców, musi być połączona z pytaniem, co ona teraz dla mnie znaczy 
i odpowiedzią na nie. 

 Taka refleksja musi zawsze prowadzić do przemiany w życiu, do poprawienia dróg, 
po których kroczymy przez życie. Bóg przez proroka mówi: „Lecz to jest post, w którym 
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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 domu, gdy zobaczysz nagiego, przy-
odziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Wtedy twoje światło wzejdzie 
jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi; twoja sprawiedliwość pójdzie 
przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją tylną strażą”. A więc post tak, ale musi on 
mieć dla nas podwójne znaczenie. Musi być połączony z refleksją i zastanowieniem się 
nad własnym życiem, ale przede wszystkim zwróceniem się ku bliźnim, temu któremu 
powinniśmy odpuścić winy, o którego chleb prosimy w Modlitwie Pańskiej. Post tak, 
ale z nim połączona powinna być gotowość pomagania bliźniemu. Post tak, ale zaosz-
czędzoną przysłowiową kromką chleba, powinniśmy nakarmić głodnego, głodne dziec-
ko w szkole, głodne dzieci w rodzinie, w której samotna matka wychowuje swoje dzie-
ci. 

 Na tym polega przemiana w życiu chrześcijan. Na tym polega jego chwała i spra-
wiedliwość, której nie możemy traktować jako zasługę przed Bogiem, ale jako powin-
ność, która wypływa z wiary w dobrego i miłosiernego Boga. Prorok w imieniu Boga 
woła na całe gardło: „Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdro-
wienie rychło nastąpi; twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska bę-
dzie twoją tylną strażą”. Wtedy spełnia się wola Chrystusa, naszego Pana, zawarta 
w słowach: „Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na 
górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci 
wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby 
widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5,14-16) 
oraz „Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli 
i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca 
w imieniu moim, dał wam” (J 15,16). 

Słowa Chrystusa: „By to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam” 
współbrzmią ze słowami, którymi zakończony jest tekst biblijny, przez nas dzisiaj roz-
ważany: „Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o po-
moc, odpowie: Oto jestem!” 

 Bóg wysłuchuje głównie tych, którzy słuchają Jego słowa. Przychodzi z pomocą tym 
swoim dzieciom, które pełnią Jego wolę. Bo cokolwiek czynimy bliźniemu, czynimy 
naszemu Panu. Kto słyszy głos bliźnich, tego też głos usłyszy Bóg. Kto poda dłoń bliź-
nim, temu też Bóg poda swoją łaskawą dłoń. Kto rozumie, co znaczą słowa Modlitwy 
Pańskiej: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj… i odpuść nam winy nasze, 
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”, temu Bóg podaje swoją dłoń, wtedy 
rozszerza się Królestwo Boże. Bóg nas nie potrzebuje, bo sam wszystko może załatwić, 
ale jednak nas używa, aby dobro było dobrem, a prawda prawdą, aby święciło się Imię 
Boże między nami.  

„Za Jezusem podążajmy, naśladując Jego wzór! 
W świecie – z świata uciekajmy, dążąc do niebieskich gór. 
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Choć jesteśmy ziemianami, według nieba musim żyć,  
Wiarą Pana swego czcić, okazywać ją czynami; 
Jezu drogi, Ty ją nieć, ścieżką prawdy sam nas wiedź”. (ŚE 774,1) 

Amen. 

* * * 

Panie Boże i nasz Ojcze, dziękujemy Ci, że możemy głosić słowo o krzyżu umiłowanego 
Twojego Syna. Prosimy Cię, daj nam serca wierzące, abyśmy poznali Twoją miłość, 
objawioną w Jezusie Chrystusie i pokornie wzięli na siebie swój krzyż i naśladowali 
naszego Mistrza i Pana, przez którego racz wysłuchać nas w Duchu Świętym, naszym 
Pocieszycielu. Amen.  
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ŚRODA POPIELCOWA 

Zmiłuj się nade mną, Boże 

„Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości swojej zgładź 
występki moje! Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego! Ja bo-
wiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. Przeciwko tobie sa-
memu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach twoich, abyś okazał się sprawiedliwy 
w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim. Oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechu 
poczęła mnie matka moja. Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy i objawiasz mi 
mądrość ukrytą. Pokrop mnie hyzopem, a będę oczyszczony; obmyj mnie, a ponad śnieg 
bielszy się stanę. Daj, bym usłyszał radość i wesele, niech się rozradują kości, które skru-
szyłeś! Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi i zgładź wszystkie winy moje. Serce 
czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie! Nie odrzucaj mnie od 
oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha świętego! Przywróć mi radość z wybawie-
nia twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym!” (Ps 51,3-14) 

Starotestamentowa tradycja przypisuje psalm 51. królowi Dawidowi, który po cudzo-
łóstwie z Batszebą, żoną Uriasza Hetyty, poznawszy swój grzech, pokutował i modlił się 
do Boga, prosząc o zmiłowanie: „Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, we-
dług wielkiej litości swojej zgładź występki moje!” Psalm 51. uznać należy za perłę 
i wzór modlitwy pokutnej. 

 Kościół przeznaczył słowa pokutnego psalmu 51. do rozważania w środę popielco-
wą, która w tradycji kościelnej jest dniem pokuty i wyznawania grzechów. Słowa psal-
mu 51 wprowadzają nas w okres pasyjny, który jest czasem zadumy, wejrzeniem 
w siebie, prowadzącym do poznania grzechu i jego wyznania na drodze pod krzyż na-
szego Pana, Jezusa Chrystusa na Golgocie.  

 Rozpoczynając czas pasyjny, każdy z nas za psalmistą powinien zawołać: „Zmiłuj się 
nade mną, Boże!” 

Grzech nie jest zjawiskiem przygodnym i rzadkim, lecz powszechnym. Apostoł Paweł 
pisał do Kościoła w Rzymie: „Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej” (Rz 3,23). I tu 
powinniśmy przypomnieć sobie naukę św. Pawła na temat grzechu. Apostoł pisze 
o grzechach, które popełniamy, ale także o grzechu, który jest w nas; nie jest naszą 
naturą, ale tkwi w naszej ludzkiej naturze. On jest przyczyną wszystkich naszych wy-
stępków przeciw Bożym przykazaniom, naszych grzesznych myśli i słów, a także grze-
chu zaniechania, zignorowania Bożych poleceń. Z niego rodzą się wszystkie grzechy. 
Św. Jakub genezę naszych popełnionych grzechów opisuje następująco: „Każdy bywa 
kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą; potem, gdy pożądliwość 
pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć” (Jk 1,14.15). 

 Król Dawid, chociaż był bardzo pobożny, nie uniknął grzechu cudzołóstwa, ponie-
waż tkwiła w nim pożądliwość myśli, oczu i ciała. Król Dawid nie tylko był świadomy 
popełnionego grzechu z Batszebą, ale także owej grzesznej mocy, która doprowadziła 
go do przekroczenia przykazań: „Nie pożądaj żony bliźniego swego!”, „Nie cudzołóż!”. 
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W swojej modlitwie wyznaje: „Urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie 
matka moja”, co znaczy: ‘urodziłem się z grzechem’ albo: ‘grzech przekazała mi moja 
matka’, albo: ‘z grzechem wyszedłem z łona matki’.  

Aby nie było nieporozumienia, grzechem jest nie tylko cudzołóstwo. Apostoł Paweł 
w Liście do Galacjan wylicza kilka najczęściej występujących grzechów: „Jawne są 
uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, 
czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, 
pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem za-
powiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą” (Ga 5, 
19-21).  

 Aby móc zawołać: „Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej 
litości swojej zgładź występki moje! Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie 
z grzechu mego!”, należy najpierw poznać swój grzech, jakikolwiek by on był, popeł-
niony myślą, mową i uczynkiem. Każdego wieczora powinniśmy dokonywać rachunku 
z przeżytego dnia. Już grecki filozof, Pitagoras nakazywał swoim uczniom, aby każdego 
dnia, przed snem stawiali sobie trzy pytania i na nie usiłowali sobie odpowiedzieć:  
−  Jaki popełniłem błąd? 
−  Co uczyniłem? 
−  Czego zaniedbałem? 

Poznanie grzechu nie jest umiejętnością wrodzoną ani nabytą dzięki intelektualnej 
pracy nad sobą, ale umiejętnością daną. Św. Jakub pisze: „Bądźcie wykonawcami Sło-
wa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem 
Słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda 
się swemu naturalnemu obliczu; bo przypatrzył się sobie i odszedł, i zaraz zapomniał, 
jakim jest” (Jk 1,22-24). 

 Tylko poznanie grzechu dzięki Duchowi Bożemu, dzięki zwierciadłu słowa Bożego, 
prowadzi do wyznania grzechów. Wiedział o tym Dawid, ponieważ w jego modlitwie 
słyszymy słowa: „Przeciwko tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach 
twoich, abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim”. 

 Codzienne przyjrzenie się sobie w zwierciadle Słowa Bożego, powinno być zakoń-
czone szczerą modlitwą, którą zmawiamy w kościele: „Wszechmogący Boże, miłosierny 
Ojcze, ja biedny, nędzny i grzeszny człowiek, wyznaję przed Tobą wszystkie grzechy 
moje, popełnione myślą, mową i uczynkiem itd”. To nie jest tyko modlitwa do zmawia-
nia w kościele, ale każdego dnia, aby odnowiona została zerwana przez grzech spo-
łeczność z Bogiem.  

Król Dawid poznawszy swój grzech wołał do Boga: „Obmyj mnie zupełnie z winy mojej 
i oczyść mnie z grzechu mego! Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze 
jest przede mną. Przeciwko tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach 
twoich”, bo każdy grzech jest grzechem przeciwko Bogu. Grzech zrywa społeczność 
z Panem Bogiem, ale wierny i sprawiedliwy Bóg odpuszcza nam nasze grzechy, a to 
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dzięki Chrystusowi, Jego ofierze złożonej na Golgocie. „Krew Jezusa Chrystusa, Jego 
Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Ale jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, 
oszukujemy siebie i nie ma w nas prawdy. Jeśli zaś wyznajemy nasze grzechy, to wierny 
i sprawiedliwy Bóg odpuści nam nasze grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości” 
– pisze św. Jan (1 J 1,7-9).  

 „Zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystu-
sie Jezusie, Panu naszym” – pisze św. Paweł (Rz 6, 23). Uiścił ją za nas Chrystus na krzy-
żu. Nie była to byle jaka ‘suma’. Przypomina nam to św. Piotr, pisząc: „Nie srebrem 
albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców 
wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalane-
go” (1 P 1,18.19). A wielka jest lista naszych długów, ale lista ta została przybita przez 
Chrystusa do Jego krzyża. Chrystus „wymazał obciążający nas list dłużny, który się 
zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża” 
(Kol 2,14). 

 Prośba o zmiłowanie i odpuszczenie grzechów ani wiedza, że dług za nas zapłacił 
Chrystus, nie kończy pokuty. Za nią powinna podążać prośba o nowe serce i ducha, 
o nowe życie. Dawid modlił się: „Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawe-
go odnów we mnie! Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Du-
cha świętego! Przywróć mi radość z wybawienia twego i wesprzyj mnie duchem ocho-
czym!” Każde nasze wyznanie grzechów musi być zakończone szczerą prośbą o życie 
w Bogu i w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. „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, to znaczy, 
że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków” (2 Kor 5,17-
19). Bez odnowy serca, ducha i życia, nie ma szczerej pokuty przed Bogiem.  

 Prawdziwa pokuta, to: poznanie grzechu, wyznanie grzechu, prośba o zmiłowanie 
i o nowe życie.  

 Panie Boże miłosierny, daj nam tak pokutujące serce! Amen.  

* * * 

Panie Boże wszechmogący i Ojcze naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa! Prosimy Cię, 
przebacz nam grzech obłudy i pychy, abyśmy w dniu sądu mogli się ostać przed Twoim 
obliczem. Spraw, abyśmy wszystko czynili zgodnie z Twoją wolą i przede wszystkim byli 
bogaci w Tobie. Odnów nasze serca, a życie nasze zostanie odnowione!  

 Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana w Duchu Świętym, Pocieszy-
cielu naszym. Amen. 
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1. NIEDZIELA PASYJNA – INVOCAVIT 

Posłani przez Pana 

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto przyjmuje tego, kogo poślę, mnie przyjmuje; 
a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, kto mnie posłał. Po tych słowach Jezus, wstrzą-
śnięty do głębi, oświadczył, mówiąc: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: jeden z was 
mnie wyda”. (J 13,21.20) 

W przeszłości uważano, że na Święta Wielkanocne i na wielkanocne przystąpienie do 
Stołu Pańskiego należy się przygotować. Polegało ono na powstrzymywaniu się przez 
dłuższy czas od spożywania niektórych pokarmów i napojów, w ogóle na ograniczaniu 
się w jedzeniu. Pusty brzuch miał ułatwiać kontemplacje, rozmyślanie nad drogą na-
szego Pana, Jezusa Chrystusa na krzyż Golgoty. Wskazywano na Jezusa, który przygo-
towując się do swojej publicznej działalności, przez czterdzieści dni pościł w odosob-
nieniu. Także na słowa naszego Pana: „Przyjdą dni, kiedy oblubieniec będzie im zabra-
ny, wówczas pościć będą” (Łk 5,35). Ta praktyka postu i zachęcania przez Kościół do 
poszczenia, spowodowała utrwalenie niezbyt szczęśliwego zwyczaju nazywania okresu 
pasyjnego, czasem postu. Chociaż post przydałby się, przynajmniej niektórym ludziom, 
to jednak nie może on przysłaniać istotnej treści czasu pasyjnego. Należy czasie pasyj-
nym przygotować swoje serce i odnowić duchowo.  

 Słowa, które powiedział Pan Jezus: „Przyjdą dni, kiedy oblubieniec będzie im zabra-
ny, wówczas pościć będą”, nie zostały wypowiedziane w kontekście przygotowania 
uczniów na ‘godzinę’, o której nasz Zbawiciel często mówił, godzinę swojej śmierci 
krzyżowej, lecz są odpowiedzią na zarzut faryzeuszy i uczonych w Piśmie: „Uczniowie 
Jana często poszczą i odprawiają modły, podobnie i uczniowie faryzeuszów, twoi zaś 
jedzą i piją” (Łk 5,33). Pan Jezus w swojej pożegnalnej mowie, nie mówił do powoła-
nych przez siebie uczniów, aby pościli, ale nakazywał czuwanie, trwanie w modlitwie, 
w jedności i pielęgnowaniu miłości wzajemnej.  

Słowa dzisiejszego tekstu biblijnego, przeznaczonego do rozważania w 1. niedzielę 
pasyjną, wypowiedziane w wieczerniku, po umyciu nóg uczniom przez Pana Jezusa, 
nakazują nam zwrócić uwagę na bardziej istotne sprawy, które powinny mieć miejsce 
w czasie przygotowywania się na paschalne wydarzenia. Pan Jezus nakazał uczniom, 
aby skupili się na przyszłości. „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto przyjmuje 
tego, kogo poślę, mnie przyjmuje; a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, kto mnie 
posłał”. I tego chce nasz Zbawiciel również od nas.  

 Kiedy nadejdzie ‘godzin’ Jezusa, nadejdzie czas świadectwa o Ukrzyżowanym, czas 
siania i żniwa. O tym Jezus mówił swoim uczniom przy studni Jakubowej, niedaleko 
Sychar w Samarii. W Ewangelii św. Jana czytamy, że uczniowie po powrocie z miasta, 
gdzie kupili jedzenie, powiedzieli do Jezusa: „Mistrzu, jedz!”. I wtedy Jezus powiedział 
do nich: „Ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Moim pokarmem jest 
pełnić wolę tego, który mnie posłał, i dokonać jego dzieła. Czy wy nie mówicie: Jeszcze 
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cztery miesiące, a nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam: Podnieście oczy swoje i spójrz-
cie na pola, że już są dojrzałe do żniwa. Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na 
żywot wieczny, aby siewca i żniwiarz wspólnie się radowali” (J 4,31b.32.34-36).  

 My, jako wierzący jesteśmy owocem zasiewu słowa o Ukrzyżowanym, podobnie jak 
Samarytanie, którzy przyszli do odpoczywającego Jezusa przy studni Jakubowej, dzięki 
świadectwu Samarytanki, której Jezus powiedział, że jest prawdziwą wodą życia, że 
nadejdzie godzina, w której prawdziwi czciciele będą Bogu oddawać cześć w Duchu 
i prawdzie. Ziarno wiary rodzi się tylko tam, gdzie siane jest słowo prawdy, słowo 
o Chrystusie, o wodzie żywej, o zbawieniu ofiarowanym nam przez Boga. Bez zasiewu 
nie ma owoców. Czas pasyjny jest najlepszym danym nam przez Boga czasem, aby 
wsłuchani w słowo o krzyżu naszego Pana, które jest mocą Bożą ku zbawieniu, pogłę-
bić i umocnić naszą wiarę, a także miłość do Niego i Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Ten 
czas należy wykorzystać jak najlepiej ku chwale Bożej i dla naszego zbawienia.  

 Tych, którzy głoszą słowo o Ukrzyżowanym – zgodnie z tym co powiedział Pan Jezus 
do swoich uczniów w wieczerniku – należy przyjmować jak samego Ukrzyżowanego. 
„Kto przyjmuje tego, kogo poślę, mnie przyjmuje”.  

 Ale Pan Jezus powiedział także: „…a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, kto mnie 
posłał”. To niezwykle ważne słowa. One znaczą, że Chrystus jest Bożym posłańcem i że 
każdy, kto przyjmuje Chrystusa Jezusa, przyjmuje Boga; że każdy kto przyjmuje świa-
dectwo o Chrystusie, przyjmuje świadectwo Boga, bo nasz Zbawiciel powiedział rów-
nież: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10,30). To ważna zależność, która nie może 
umknąć naszej uwadze, przede wszystkim wierze. Dlatego autor 1. listu św. Jana 
ostrzega: „Każdy duch, który nie wyznaje Jezusa, nie jest z Boga” (1 J 4,3).  

Pan Jezus idąc do Jerozolimy i zbliżając się do Golgoty, wiedział, co Go tam spotka, 
wiedział, że Jego ziemska pielgrzymka zakończy się gwałtowną śmiercią. Wiedział też, 
że nie wszyscy, których powołał, są z Boga, że jeden z nich jest zdrajcą i ten Go wyda 
arcykapłanom żydowskim, którzy Go osądzą i wydają władzy rzymskiej, aby go zabito, 
bo uważał siebie za króla. Ewangelista pisze, że Jezus w wieczerniku wzruszywszy się, 
właśnie powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: jeden z was mnie wyda”. 
Zaskoczeni uczniowie spoglądali na siebie wzajemnie, nie wiedzieli bowiem który 
z nich jest zdrajcą. Ale jeden wiedział, wiedział zdrajca, Judasz z Kariotu. On był bo-
wiem tym uczniem, który wziął 30 srebrników za wydanie Jezusa arcykapłanom.  

 Niezależnie od tego, czym kierował się Judasz, pozostaje faktem, że od tamtego 
czasu, zdrajcy i odszczepieńcy nazywani są ‘judaszami’. A tacy są zawsze – w polityce, 
życiu towarzyskim i w Kościele. Odeszli od apostoła Pawła niektórzy z jego uczniów. 
Porzucili prawdę niektórzy przywódcy Kościołów Janowym. Św. Jan w drugim swoim 
liście przestrzega przed takimi ludźmi, pisząc: „Kto się nie pilnuje i nie trzyma się nauki 
Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna. Jeżeli ktoś przycho-
dzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu” (2 J 9.10).  
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 Nie bez przyczyny Kościół stawia przed naszymi oczami słowa o zdradzie Judasza, 
bowiem w każdej społeczności kościelnej znajdują się ludzie, którzy przysięgali wier-
ność Chrystusowi i oświadczali, że będą się trzymać prawdy Ewangelii, a jednak odeszli 
od Kościoła i porzucili wiarę w Chrystusa jako naszego Zbawiciela i stali się obojętni lub 
nawet nie wierzący. A nasz Pan przecież powiedział: „Kto nie jest ze mną, jest przeciw-
ko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza” (Mt 12,30) oraz „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).  

 W czasie pasyjnym i nie tylko pasyjnym, powinniśmy się nauczyć, że zdrada wiary 
w Chrystusa, pociąga za sobą konsekwencje, które nasze życie mogą uczynić niezno-
śnymi, przede wszystkim stać się powodem utraty życia wiecznego, które jest w Chry-
stusie i którego Chrystus jest dawcą. „A to jest to świadectwo: Bóg dał nam życie, a ży-
cie to jest w Jego Synu. Kto ma Syna, ma życie, kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia” 
(1 J 5,11.12).  

 Idźmy, prowadzeni przez Ducha Świętego w danym nam z łaski czasie pasyjnym, za 
naszym Panem i patrzmy na Niego, ucząc się od Niego wierności woli Bożej. Czuwajmy 
i módlmy się, bowiem duch jest ochoczy, ale ciało jest mdłe – jak powiedział Chrystus 
do swoich uczniów Ogrójcu.  

„Idź do Niego w prawej wierze, spój w miłości się z Nim szczerze,  
On od zguby cię ustrzeże. 
Tak jak On czyń wolę twego Ojca w niebie łaskawego,  
A nie spotka cię nic złego. 
Boże, pomóż pokutować, Ciebie słuchać i miłować,  
Ufność w łasce Twej zachować” (ŚE 433,9-11).  

Amen. 

* * * 

Panie Boże, Ojcze niebieski, posłałeś swojego Syna na świat, aby wybawił nas od grze-
chu i mocy szatana. Prosimy Cię, zachowaj nas od złego i spraw, abyśmy uzbrojeni 
w oręż Twojego słowa, przezwyciężali wszystkie pokusy i grzeszne namiętności.  

 Wysłuchaj nas, przez Syna swojego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świę-
tym żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 
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2. NIEDZIELA PASYJNA – REMINISCERE 

Pieśń o Bożej miłości  

„Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ulubieniec mój 
miał winnicę na pagórku urodzajnym. Przekopał ją i oczyścił z kamieni, i zasadził w niej 
szlachetne szczepy. Zbudował w niej wieżę i wykuł w niej prasę, oczekiwał, że wyda szla-
chetne grona, lecz ona wydała złe owoce. Teraz więc, obywatele jeruzalemscy i mężowie 
judzcy, rozsądźcie między mną i między moją winnicą! Cóż jeszcze należało uczynić mo-
jej winnicy, czego ja jej nie uczyniłem? Dlaczego oczekiwałem, że wyda szlachetne gro-
na, a ono wydała złe owoce? Otóż teraz chcę wam ogłosić, co uczynię z moją winnicą. 
Rozbiorę jej płot, aby ją spasiono, rozwalę jej mur, aby ją zdeptano. Zniszczę ją doszczęt-
nie: Nie będzie przycinana ani okopywana, ale porośnie cierniem i ostem, nadto nakażę 
obłokom, by na nią nie spuszczały deszczu. Zaiste, winnicą Pana Zastępów, jest dom 
izraelski, a mężowie judzcy ulubioną jego latoroślą. Oczekiwał prawa, a oto bezprawie; 
sprawiedliwości, a oto krzyk”. (Iz 5,1-7)  

Czas pasyjny, czas powagi i refleksji nad zbawczym wydarzeniem Golgoty, prowadzi lud 
Boży pod krzyż, aby w nim znalazł on posilenie dla wiary i drogowskaz kierunku dalszej 
wędrówki. Jeśli ten czas ma stać się dla nas błogosławieństwem, to żadna doczesna 
wielkość nie może nam przysłonić Jezusowego krzyża, jego treści i wymowy. I mamy 
także prawo żądać, aby wszelkie zwiastowanie kościelne prowadziło pod ten krzyż 
i przybliżało Ukrzyżowanego duszy tęskniącej za zbawieniem.  

 Czy pieśń proroka Izajasza o winnicy przybliża nas do krzyża? Czy słychać w niej 
zwiastowanie tajemnicy Golgoty? Czy można w niej znaleźć jakieś przesłanie, które 
pozwoli nam chociaż na chwilę spojrzeć na Ukrzyżowanego?  

 Pytania nasze są uzasadnione, gdyż Izajaszowa pieśń nie jest pieśnią o krzyżu, cier-
pieniu i umieraniu naszego Zbawiciela. To jest pieśń o miłości Bożej. Ale to powinno 
nam już wystarczyć, aby w jej melodii usłyszeć tragiczne w swej wymowie tony Golgoty.  

Izajaszowa pieśń o winnicy posiada antyfoniczną budowę. Wydaje się, że jej pierwsza 
część płynie z serca proroka i jest wyrazem głębokiej refleksji nad historią narodu izra-
elskiego, wspaniałą przeszłością potomków Jakuba, ale także smutną rzeczywistością 
dni współczesnych Izajaszowi. Na drugą jej część, składa się zaś wołanie zawiedzionego 
Boga, któremu Jego winnica, zamiast wydawać szlachetne grona, wydała złe, cierpkie 
owoce.  

 Winnicą w Izajaszowej pieśni jest Izrael, lud Starego Przymierza. „Zaiste, winnicą 
Pana Zastępów jest dom izraelski, a mężowie judzcy ulubioną jego latoroślą” – wołał 
prorok. W słowach: „Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku urodzajnym, przekopał 
ją i oczyścił z kamieni, i zasadził w niej szlachetne szczepy”, prorok opiewa zbawcze 
działanie Boga w historii narodu wybranego. Bóg zasadził sobie szlachetne krzewy 
winne w przygotowanej winnicy i wszystko uczynił, aby wydawały one dobre owoce. 
To obrazowe mówienie nakazuje myśleć o osiedleniu się Izraela w ziemi ojców po nie-
woli egipskiej i czterdziestoletniej wędrówce przez pustynię, o wyciągniętej dłoni Bo-
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żej, która ochraniała i żywiła naród wybrany w czasie powrotu z niewoli i o zaangażo-
waniu Boga w całe burzliwe i niespokojne dzieje Izraela.  

 Czym było to zaangażowanie się Boga? Jak powinniśmy je rozumieć dzisiaj, w świetle 
Golgoty i nowotestamentowego objawienia? Zaangażowanie Boga w sprawę Izraela, 
było wyrazem Jego miłości do potomków Jakuba. Bóg wpisując się w dzieje swojego 
ludu – chociaż jest Panem historii, ponad wszystkim i niezależnie od wszystkiego – wziął 
na siebie jego ciężary, szedł z nim przez wieki i z nim przeżywał – chociaż brzmi to niesły-
chanie szokująco – jego wzloty i upadki, dni chwały i upokorzenia, dni świetności i noce 
zagubienia. Bóg kierował się jedynie miłością. Żadne inne uczucie nie tłumaczy tak do-
brze działania Boga w dziejach Izraela, jak właśnie miłość. Historia Izraela jest maską, 
pod którą Bóg ukrywał swoje oblicze miłości i łaski.  

 Izajaszowa pieśń o winnicy Pana dźwięczy melodią Bożej miłości. Ale jakże jeszcze 
niewyraźne są jej tony! Jak mało jest jeszcze w niej siły i dramatycznego napięcia! Ale 
to wystarczy, aby rozbudziła ona w nas tęsknotę za inną, bogatszą, wymowniejszą me-
lodią. Pełne napięcia i dramatyczności tony pieśni o miłości Bożej, można było usłyszeć 
dopiero na Golgocie w uderzeniu młotka o gwoździe i w szumie wiatru zasnuwającego 
ciemnymi chmurami słońce w środku dnia, w słowach ukrzyżowanego Syna Bożego: 
„Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23,34). Ukrzyżowany jest obrazem 
ojcowskiego serca Boga. W krzyżu Golgoty w pełni objawiła się miłość Boga do czło-
wieka. Św. Jan napisał: „W tym objawiła się miłość Boga do nas, że Syna swego Jedno-
rodzonego, posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli” (1 J 4,9). Podobną wieść zwiastu-
je apostoł Paweł, który nic innego nie pragnął, jak umieć głosić Ukrzyżowanego, gdy 
pisał: „Objawiła się dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga” (Tt 3,4).  

 Wśród słów Nowego Testamentu o miłości Bożej, na szczególną uwagę zasługują te, 
które napisane zostały 1. liście św. Jana: „Bóg jest miłością” (1 J 4,8.16). Na pewno Jano-
wego świadectwa o Bogu nie można traktować jako definicji Boga, w której w pełni opisa-
na została Jego Istota. Gdyby Boga można było zdefiniować, wtedy Bóg przestałby być 
Bogiem. Słowo miłość nie wyraża też wszystkiego kim naprawdę jest Bóg. Czy wiemy kim 
naprawdę jest Przedwieczny? Jednak słowa: „Bóg jest miłością”, odsłaniają przed nami tak 
wiele z ojcowskiego serca Boga, że trudno znaleźć w Biblii inne świadectwo o Bogu, które 
byłoby nam droższe i milsze. Świadectwo „Bóg jest miłością”, zrodziło się w sercu ucznia 
Pańskiego, stojącego w żalu na Golgocie, pod krzyżem umiłowanego Nauczyciela, który 
patrzył na śmierć swojego Pana. Głębię tego świadectwa może też pojąć jedynie ten, kto 
ustawicznie patrzy na Golgotę, myśli o Ukrzyżowanym, o Jego niewinności i cierpieniu.  

 Ogarniając jednym spojrzeniem wielowiekową historię Izraela oraz wcielenie, życie 
i śmierć Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, mamy przed oczami historię zbawienia, której 
punktem szczytowym i centralnym jest Golgota. W historii tej objawiona została miłość 
Boża. Dla nas jej objawieniem są nie tylko dzieje ludu Starego Przymierza, lecz przede 
wszystkim Chrystus, Jego męka i śmierć krzyżowa. Piękna jest pieśń proroka Izajasza 
o miłości Bożej, lecz piękniejsza jest ‘pieśń’ Golgoty, chociaż mówi o cierpieniu, krwi 
i śmierci.  



2. NIEDZIELA PASYJNA – REMINDCERE 

 97 

 

 Duch Boży przez słowa pieśni o winnicy Pańskiej, poprowadził myśli nasze poprzez 
zbawcze wydarzenia Starego Testamentu ku temu jedynemu w swoim rodzaju dziełu 
zbawienia, dokonanemu w Wielki Piątek na wzgórzu Trupiej Czaszki. Dając się Jemu 
prowadzić, nie można zapomnieć, że wszystko, co zostało napisane o Izraelu, zostało 
również napisane dla naszego napomnienia. I nie tylko napomnienia, ale także – może 
przede wszystkim – dla naszego pocieszenia, zbudowania, napełnienia ufnością ku 
Temu, który nie zawahał się pójść drogą krzyża.  

 W Izajaszowej pieśni o winnicy Pana Zastępów, słychać głos skargi samego Pana 
Boga nad ludem Izraelskim, który zamiast przynosić dobre owoce, przynosił złe, cierp-
kie, budzące obrzydzenie i niesmak. Bóg uczynił wszystko, aby lud, Jego umiłowana 
winnica, obfitowała w owoce sprawiedliwości. Ale w Izraelu w czasach Izajasza zamiast 
prawa szerzyło się bezprawie, zamiast sprawiedliwości słychać było krzyk uciskanych. 
Z głosem skargi miesza się więc Boży wyrok nad winnicą: „Rozbiorę jej płot, aby ją 
spasiono, rozwalę jej mur, aby ją zdeptano. Zniszczę ją doszczętnie: Nie będzie przyci-
nana ani okopywana, ale porośnie cierniem i ostem, nadto nakażę obłokom, by na nią 
nie spuszczały deszczu”.  

 Czy miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, budzi w nas głębokie uczucie mi-
łości i chęć do życia sprawiedliwego? Czy spoglądając na krzyż Syna Bożego, czerpiemy 
z niego moc do miłowania Boga i bliźniego? Chociaż mówimy, że stoimy pod krzyżem 
Golgoty i krzyż Pana jest nam bliski, to czy naszym zachowaniem, zadając ból naszym 
braciom i siostrom, a tym samym również naszemu Zbawicielowi, nie zaprzeczamy 
sami sobie? Wiemy, że cokolwiek czynimy bliźniemu, to czynimy Chrystusowi. Gdy 
więc Duch Boży prowadzi nas na Golgotę, musimy sobie odpowiedzieć na powyższe 
pytania, abyśmy nie przyjmowali nadaremnie łaski Bożej, lecz obfitowali przez pozna-
nie miłości Bożej w dary Ducha na chwałę Ukrzyżowanego. Te odpowiedzi powinny 
wyraźnie zabrzmieć w naszych sercach i znaleźć odzwierciedlenie w codziennej piel-
grzymce, w życiu i działaniu.  

Apostoł św. Paweł powiedział, że dobroć Boża do upamiętania prowadzi (Rz 2,4). Po-
stawieni wobec miłości Bożej, która jest w Panu Jezusie Chrystusie, dajmy się prowa-
dzić w ramiona Ukrzyżowanego, abyśmy w Nim i przez Niego zostali odnowieni i przy-
nosili dobre owoce wiary i sprawiedliwości! Tylko w Nim możliwe jest odnowienie 
życia. Niechaj melodia świadectwa o miłości Bożej, prowadzi nas pod krzyż Ukrzyżo-
wanego, na Golgotę, a z niej w szarzyznę życia, do braci i sióstr w Chrystusie, do co-
dziennej służby dla domu, rodziny, Kościoła i społeczeństwa. Amen. 

* * * 

Miłosierny Boże i Ojcze, który znasz wszystkie nasze ułomności i grzechy. Prosimy Cię, 
ufni w Twoje miłosierdzie, zachowaj od wszelkiego złego ciało i duszę. Wspieraj nas 
swoją mocą, byśmy pokonywali wszystkie przeciwności życia i naśladowali Syna Twoje-
go, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.  
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3. NIEDZIELA PASYJNE – Oculi 

Naśladowcy Boga w miłości 

„Bądźcie naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane, i chodźcie w miłości, jak i Chrystus 
umiłował was, i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. By-
liście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako 
dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda. 
Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie 
jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, 
i prawda”. (Ef 5,1.2.8.9) 

W trzecią niedzielę pasyjną, zwaną Oculi, wprowadzają nas słowa psalmisty Pańskie-
go: „Oczy moje zawsze patrzą na Pana”. Spojrzenie naszej wiary na Ukrzyżowanego, 
w miarę zbliżania się do Wielkiego Piątku, staje się coraz bardziej żywe i głębsze, po-
nieważ początkiem i celem naszej wiary jest Ten, który został przybity rękami grzeszni-
ków do krzyża. Krzyż Jezusa jest źródłem pewności naszego zbawienia, bo nic innego, 
jak właśnie on jest ratunkiem przygotowanym przez Boga. I dlatego z biciem serca 
zbliżamy się do Wielkiego Piątku i z ufnością spoglądamy na rany Chrystusa, wieczne 
źródło pociechy i oczyszczenia z grzechów, śpiewając: 

„Spojrzyj, duszo, smutnie, grzechem obciążona!  
W męce Swej okrutnej Pan za ciebie kona.  
Płacz, pokutuj, idź do Boga, póki doba łaski błoga,  
O człowiecze biedny!” (ŚE 50,3). 

 Idź więc do Boga! Idź Bracie i Siostro po pociechę wiary dla twojego serca, ale idź 
również po naukę, gdyż krzyż Chrystusa jest także wołaniem do upamiętania i o odno-
wę życia! A nauka krzyża brzmi:  

− bądźcie naśladowcami,  
− chodźcie w miłości, 
− naśladowanie Boga jest naśladowaniem Chrystusa. 

W obliczu Ukrzyżowanego, dzięki któremu przez wiarę jesteśmy dziećmi Bożymi, woła 
do nas Duch Boży przez usta apostoła: „Bądźcie naśladowcami Boga jako dzieci umiło-
wane, i chodźcie w miłości”. Wołanie o naśladowanie Boga rozlega się w różnych czę-
ściach Pisma Świętego. Wszechmogący i święty Bóg napominał lud izraelski: „Świętymi 
bądźcie, bo Ja jestem święty” (3 Mż 19,2). A będąc przez Chrystusa dziećmi tego sa-
mego Boga, Boga Izraela, nie wolno nam nigdy zapomnieć o tym napomnieniu, i dlate-
go w mocy Ducha Bożego, powinniśmy uświęcać nasze życie, aby zgodnie z pierwszą 
prośbą Modlitwy Pańskiej Imię Boże święciło się w nas i między nami. Chrystus przy-
pomina nam to napomnienie, ilekroć głoszone jest Jego słowo: „Bądźcie doskonali, jak 
Ojciec wasz niebieski doskonały jest” (Mt 5,48). 

 Przeraża nas apostolskie napomnienie: „Bądźcie naśladowcami Boga” oraz Jezuso-
we wezwanie: „Bądźcie doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest”. Między 
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nami a Bogiem jest nieskończona i niewyobrażalna przepaść. Święty Jan pisze: „Boga 
nikt nigdy nie widział” (J 1,18). Bóg jest święty, doskonały, inny od stworzenia, daleki, 
niedostępny, niepojęty i budzący lęk w działaniu. Izajasz zobaczywszy w świątyni jero-
zolimskiej chwałę Pana, przerażony zawołał: „Biada mi! Zginąłem, bo jestem człowie-
kiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy wi-
działy Króla, Pana Zastępów” (Iz 6,5).  

 Jak więc człowiek ograniczony w przestrzeni i czasie, niedoskonały i grzeszny, może 
być naśladowcą Boga?  

 Słowo Boże jest i pozostanie na zawsze słowem Pana Boga, zobowiązującym nas do 
tego, czego się od nas domaga, i to niezależnie od tego, co na jego temat myślimy. 
Niewzruszone pozostaje wezwanie: „Bądźcie naśladowcami Boga”. Naszym obowiąz-
kiem jest poszukiwanie sposobów naśladowania Świętego i Doskonałego. Ale w na-
szych dążeniach nie jesteśmy zdani na własne siły. Bóg wychodzi nam naprzeciw i daje 
nam wzór do naśladowania bardziej nam bliski. Stawia przed nami swojego Syna, Jezu-
sa Chrystusa, i nakazuje nam iść Jego śladem w życiu i śmierci. 

 Naśladowanie Chrystusa jest w istocie naśladowaniem Boga, bowiem Jezus z Naza-
retu nie był ubóstwionym człowiekiem, lecz Bogiem egzystującym w ciele w postaci 
sługi. W Chrystusie Bóg był obecny i pozostawił ślady swojej obecności wśród nas. Bóg 
w Jezusie Chrystusie działał zbawczo i w Nim objawił nam swoje boskie oblicze i serce, 
pełne łaski i miłości. Naśladując Chrystusa, naśladujemy Boga w tym, w czym można 
Go naśladować, a mianowicie w miłości, która jasnym blaskiem świeci w krzyżu Golgoty. 

Wezwanie do naśladowania Boga, Apostoł Paweł konkretyzuje i napomina nas: 
„Chodźcie w miłości”. Jest tylko jeden przymiot Boży, który możemy mieć przed oczy-
ma i naśladować Boga, a jest nim właśnie miłość. Wszechmogący Bóg uzdolnił nas do 
tego, abyśmy chodzili w miłości, napełniając serca miłością, oczywiście nie tą, która 
jest z ziemi i lgnie ku ziemi, lecz miłością Bożą, Chrystusową, miłością, która jest 
przede wszystkim dawaniem z siebie wszystkiego Bogu i bliźniemu. W słowie Bożym 
czytamy, że miłość Boża jest rozlana w sercach naszych, a to właśnie oznacza, że 
wszystko, co dobre i szlachetne, nie jest z nas, lecz z Boga, który jest miłością. Dzieci 
Boże dążą więc do tego, aby przez miłość upodobnić się do Ojca. 

 W miłości być podobnym Bogu! Czy nie jest to żądanie przerastające nasze możli-
wości? Przerasta, ale niech nasza miłość będzie przynajmniej bladym cieniem Bożej 
miłości, a to będzie już naprawdę dużo, gdyż miłość Boga jest niewyobrażalnie wielka 
i głęboka.  

 Prawdziwa miłość „jest cierpliwa, dobrotliwa, nie zazdrości, nie nadyma się, nie 
postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, wszystko 
zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi” (1 Kor 13, 
4nn). Żywiąc w sercu taką miłość, wiele można zdziałać dla bliźniego, Kościoła, społe-
czeństwa, wszak miłością nie są deklaracje słowne, lecz konkretne działanie, które 
buduje. Droga naśladowania w miłości jest drogą służby dla bliźniego, tego, który jest 
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blisko, i tego, który jest daleko, tego, który jest naszym sąsiadem i który mieszka za 
morzem. Chodzić w miłości, to nie znaczy pytać, co mnie się należy, ale spalać się jak 
ofiara na ołtarzu w nieustannym działaniu. Chodzić w miłości to znaczy nieść krzyż i to 
każdy, nawet ten nałożony na barki przez przyjaciół. Jakże jest on wtedy bolesny i gorz-
ki! Lecz miłość wszystko znosi i wszystko przebacza. 

 Skierowane do nas wezwanie do naśladowania świętego Boga w miłości, Apostoł 
św. Paweł uzasadnia chrystologicznie: „Chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował 
was, i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności”. A więc 
nasze naśladowanie Boga jest możliwe jedynie wtedy, gdy nieustannie patrzymy na 
Chrystusa, który jako początek i cel naszej wiary prowadzi nas, przemienia i przeobraża 
na swoje podobieństwo, abyśmy będąc do Niego podobni, byli naśladowcami Boga 
w miłości. Cokolwiek byśmy więc na temat naśladowania Boga i chodzenia w miłości 
powiedzieli, zawsze nasze oczy zostają zwrócone na Chrystusa i Jego krzyż. A krzyż 
zawsze nam mówi to, co dzisiaj przypomina apostoł, a mianowicie, że Chrystus umiło-
wał nas i wydał samego siebie jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności, a więc jako 
ofiarę, w której Bóg ma upodobanie. Krzyż jest więc wezwaniem do chodzenia w miło-
ści, gdyż jako dzieci Boże, obmyte krwią Jezusa Chrystusa, nie mogą na miłość Bożą 
objawioną w Chrystusie odpowiedzieć inaczej, jak tylko miłością. Brak miłości w na-
szym życiu jest pogardą krzyża, chociaż nie wiem jak byśmy przysięgali, że Wielki Pią-
tek jest dla nas najważniejszym świętem.  

Naśladować Boga – jak już zostało powiedziane – znaczy naśladować Chrystusa. Ale co 
znaczy naśladować Chrystusa i iść za Nim? 

 Naśladować Chrystusa znaczy wstępować w Jego ślady, a więc postępować, myśleć 
i mówić jak On. Z Jezusowego wezwania do naśladowania wynika, że należy wziąć swój 
krzyż na siebie, a więc doświadczenia, wszelkiego rodzaju ciężary i niedogodności ży-
cia, jak On bez szemrania dźwigać je i znosić. Niełatwo to uczynić. Jest to możliwe 
wtedy, gdy zaprzemy się samego siebie, czyli zapomnimy o tym, co według naszego 
przekonania nam się od życia należy. Iść za Jezusem i naśladować Go, znaczy ukrzyżo-
wać swoje „Ja” i całkowicie oddać się w służbę dla bliźniego. Apostoł Paweł pisał: „Co 
zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko 
z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowa-
ny, a ja dla świata” (Ga 6,14).  

 Naśladować Chrystusa znaczy przyłączyć się do Chrystusa i zaangażować bez reszty 
w Jego sprawę. Do człowieka, który na powołanie przez Jezusa odpowiedział: „Pozwól 
mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mojego”, Jezus powiedział: „Niech umarli grzebią 
umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże” (Łk 9,59n). Pójść za Jezusem znaczy 
uczestniczyć w Jego losie. Jezus bowiem powiedział: „Jeśli kto chce mi służyć, niech 
idzie za mną, a gdzie Ja jestem, tam i sługa mój będzie” (J 12,26). To znaczy, że krzyż 
Jezusa jest też naszym krzyżem, a Jego hańba i poniżenie także naszym poniżeniem. 
Czyż nie z powodu krzyża Jezusa, który dla nas nie jest głupstwem, my jesteśmy głup-
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cami w oczach tych, którzy uważają się za mądrych? Czyż nie z powodu wiary w Chry-
stusa jesteśmy lekceważeni i wyśmiewani?  

 Iść za Jezusem Chrystusem, naszym Panem, znaczy porzucić stare życie, życie 
w grzechu, grzechu egoizmu, umiłowania wyłącznie samego siebie, służenia i doga-
dzania tylko sobie. Kiedy uczony w Piśmie, Nikodem, jeden z faryzeuszy, przyszedł pod 
osłoną nocy do Jezusa ze swoimi wątpliwościami, usłyszał zaraz na początku rozmowy, 
zaskakujące go słowa naszego Pana: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto 
nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego Zaprawdę, zaprawdę, powia-
dam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego” (J 3,3). 
O tym przypomina nam także apostoł Paweł, pisząc: „Postępujcie jako dzieci światłości, 
bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda. Byliście bowiem 
niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światło-
ści, 9.bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda”. 

 Naśladować Chrystusa, znaczy stale patrzeć na Chrystusa. Autor Listu do Hebrajczy-
ków napomina nas: „Biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na 
Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wy-
cierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego” (Hbr 12, 
1.2). A kto patrzy na Jezusa, ten widzi Boga, a naśladując Jezusa, naśladuje Boga miło-
ści.  

 Naśladować Chrystusa znaczy także przyłączyć się do tych, którzy podjęli już trud 
naśladowania swojego Pana. Wezwanie do naśladowania Chrystusa, jest zarówno po-
leceniem do personalnego związania się z Synem Bożym, jak też do kroczenia w spo-
łeczności z tymi, którzy w Chrystusie widzą objawienie ojcowskiego serca Boga, pełne-
go łaski i miłości. Kto pragnie dźwigać swój krzyż i naśladować Zbawiciela, ten musi iść 
za Nim wśród tych i z tymi, którzy w krzyżu Chrystusa widzą znak miłości Bożej i naszego 
zbawienia. A jako, że miłość jest również noszeniem własnego krzyża, dla chwały imienia 
Bożego, nikt nie może się cofnąć przed własnym krzyżem. I nie może on być rozumiany 
jako zadośćuczynienie za nasze grzechy, lecz Boży sposób prowadzenia nas pod krzyż 
Golgoty, gdzie wszelki krzyż i doświadczenie nabiera właściwego znaczenia i sensu. 

„W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie,  
W krzyżu miłości nauka, 
Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie  
W boleści sercu zadanym” (ŚE 167,1). 

Amen. 

* * * 

Boże miłości i łaski! Oczy nasze nieustannie patrzą na Ciebie, bo w Tobie pokładamy 
nadzieję naszą. Prosimy Cię, roztocz nad nami opiekę swoją i zachowaj we wierze 
w zbawczą moc kazania o krzyżu Pana i Zbawiciela naszego, który z Tobą i z Duchem 
Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.  
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4. NIEDZIELA PASYJNA – Laetare 

Patrzeć na Jezusa 

„A byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić 
w święto. Podeszli oni do Filipa, który był z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: 
Panie, chcemy zobaczyć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi, Andrzej zaś i Filip 
powiedzieli Jezusowi. A Jezus, odpowiadając, rzekł: Nadeszła godzina, aby został uwiel-
biony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Jeśli ziarnko pszenicy, które 
wpadło do ziemi, nie obumrze, jedynie ziarnem pozostanie, jeśli zaś obumrze, przyniesie 
wielki plon. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świe-
cie, zachowa je dla życia wiecznego. Kto pragnie mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie Ja 
jestem, tam będzie także mój sługa. Każdego, kto mi służy, uczci mój Ojciec”. (J 12,20-26) 

Hasło niedzieli Laetare: „Jeśli ziarnko pszenicy, które wpadło do ziemi, nie obumrze, 
jedynie ziarnem pozostanie, jeśli zaś obumrze, przyniesie wielki plon” mówi o „cudzie”, 
który ma miejsce każdego roku wiosną i latem, w czasie siewu i żniwa. W każdym zia-
renku tkwi siła życia. Wyzwala się ona, kiedy ziarno zostanie wrzucone do wilgotnej 
ziemi. Tam kiełkuje i po czasie wzrostu i dojrzewania przynosi plon.  

 Chrystus był ziarnkiem, które ręką Bożą zostało wrzucone w świat. Dostrzegano, że 
działalność Jezusa przynosiła plon. Dzięki Jezusowi ślepi odzyskiwali wzrok, chromi 
chodzili, trędowaci zostawali oczyszczeni. Wielu szło więc za Jezusem. Także Grecy, 
którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, chcieli zobaczyć Jezusa, bowiem Jego sława prze-
kroczyła granice Palestyny. Podeszli więc oni do Filipa i powiedzieli mu: „chcemy zoba-
czyć Jezusa”. Filip powiedział o tym Andrzejowi, Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi 
o prośbie Greków.  

Patrzeć i widzieć – to bardzo ważne w życiu. Dzięki wzrokowi możemy patrzeć na 
stworzony przez Boga świat, na naszych bliźnich, czytać książki, oglądać – dzięki me-
diom – wydarzenia, które mają miejsce daleko od nas. Patrzeć i widzieć Jezusa – to 
zbawienne. Autor Listu do Hebrajczyków pisze: „Wytrwale biegnijmy w wyścigu i pa-
trzmy na Jezusa, który jest początkiem i celem wiary, a który zamiast korzystać z należ-
nej mu radości, wycierpiał krzyż, nie myśląc o hańbie, usiadł po prawej stronie Bożego 
tronu” (Hbr 12,1c.2). Nasze patrzenie i oglądanie Chrystusa w okresie pasyjnym jest 
szczególnego rodzaju.  

 Patrzymy na Jezusa, który powiedział: „Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze 
samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną” (Mt 16,24). Patrzymy na Jezu-
sa, który w wieczerniku, w przeddzień swojej śmierci, pobłogosławił chleb i kielich i po-
wiedział: „To jest ciało moje”; „To jest krew moja”; „To czyńcie na pamiątkę moją!”. 

 Patrzymy na Jezusa, który w ogrójcu zmagał się z własnymi słabościami i modlił się: 
„Abba, Ojcze! Ty wszystko możesz, oddal ten kielich ode mnie, ale niech będzie nie to, 
co Ja chcę, ale co Ty chcesz” (Mk 14, 36), a do uczniów powiedział: „Czuwajcie i módl-
cie się, aby nie zwyciężyła was pokusa; duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało jest 
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słabe” (Mk 14, 38). Patrzymy na Jezusa, naszego Pana i razem z Nim idziemy przed 
pałac Kajfasza i Piłata, gdzie wydano na Niego wyrok śmierci przez ukrzyżowanie.  

 Posłuszni wezwaniu pieśniarza „Na Golgotę duszo śpiesz, stań pod krzyżem Zbawi-
ciela” idziemy razem z Jezusem na miejsce Jego kaźni, patrzymy, jak Go krzyżują, na-
śmiewają się z Niego i słyszymy Jego słowa: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czy-
nią” (Łk 23,34).  

 Dlaczego to powinniśmy czynić?  

 Patrzymy na Jezusa, aby umocniona została nasza wiara, bowiem tylko w bliskości 
naszego Pana może ona doznać wzmocnienia. Patrzymy na Jezusa, aby poznać Jego 
miłość, objawioną nie tylko w licznych cudach, ale przede wszystkim w krzyżu, na któ-
rym przelał swą krew, aby nas pojednać z Bogiem. Patrzymy na Jezusa, aby nauczyć się 
od Niego życia świętego, ofiarnego, pełnego poświęceń. Patrzymy na Jezusa z wiarą, 
aby przez wiarę nabyć bogactwo Jego zbawiennych darów, jak odpuszczenie grzechów, 
pokój z Bogiem, szczęście i nadzieję na życie wieczne.  

 Błogosławione jest to patrzenie! 

Spoglądanie na Jezusa musi prowadzić do widzenia i poznania istoty rzeczy i spraw 
Bożych.  

 Jak Jezus zareagował na prośbę Greków: Chcemy Jezusa widzieć”? Na prośbę Gre-
ków Jezus powiedział: „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Za-
prawdę, zaprawdę mówię wam: Jeśli ziarnko pszenicy, które wpadło do ziemi, nie ob-
umrze, jedynie ziarnem pozostanie, jeśli zaś obumrze, przyniesie wielki plon. Kto miłu-
je życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je dla 
życia wiecznego. Kto pragnie mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie Ja jestem, tam bę-
dzie także mój sługa. Każdego, kto mi służy, uczci mój Ojciec”.  

 Nadszedł czas uwielbienia Jezusa. Nie będzie ono jednak takie, jakim wyobrażali je 
sobie uczniowie. Chrystus nie zostanie uwielbiony w sławie i chwale, lecz w poniżeniu. 
Chrystus zostanie wywyższony na krzyżu.  

 Jezus zgoła inaczej patrzył na swój krzyż, aniżeli wszyscy inni, nie wyłączając Jego 
uczniów, chociaż powiedziano, że przeklęty, kto zawiśnie na drzewie! To, co człowiek 
jest skłonny uznać za poniżenie i odrzucenie, w oczach naszego Pana jest wywyższe-
niem, bowiem przez krzyż Chrystusa dokona się zbawienie człowieka. Pan nasz wie-
dział, idąc na Golgotę, że Jego krzyż nie jest znakiem potępienia, lecz znakiem łaski 
Bożej.  

 Wittenberski Reformator dlatego pisał, że ludzie nadużyli poznania Boga przez Jego 
dzieła. Bóg dlatego zechciał, by poznawano Go przez cierpienie, a ci, którzy nie czcili 
Boga objawionego w dziełach, czcili Go ukrytego w cierpieniu, by w ten sposób niko-
mu już nie wystarczyło i nie przynosiło pożytku poznanie Boga w chwale i majestacie 
bez poznawania Go w uniżeniu i hańbie krzyża. Chrystus przeszedł przez hańbę krzyża, 
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chociaż był bez winy. Ale poddał się woli Bożej, aby przez śmierć przynieść owoc zba-
wienia.  

Jezus w powyższych słowach, przede wszystkim chce oderwać nasz wzrok od rzeczy 
zewnętrznych, od oglądania tego, co cielesne, a kieruje nasze oczy ku rzeczom we-
wnętrznym, abyśmy zrozumieli, czym rzeczywiście jest Jego posłannictwo i służba, 
która Mu przez Boga została powierzona, ale abyśmy również jasno zobaczyli cel na-
szego życia.  

 Czy dostrzegamy w krzyżu Golgoty dar Boży i czy widzimy w przelanej krwi naszego 
Pana bogaty plon zbawiennej łaski? Na ten dar chciał zwrócić uwagę Chrystus Grekom, 
którzy przyszli z prośbą do uczniów Pana – „Chcemy Jezusa widzieć!”. Niebawem Grecy 
i uczniowie mieli być świadkami śmierci Jezusa. I na to ich Jezus przygotowuje. Powinni 
widzieć nie tylko rzeczy zewnętrzne, które mogli zauważyć, patrząc na cuda Jezusa, ale 
powinni też dostrzec sens tego, czego będą świadkami w Wielki Piątek. „Nadeszła 
godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Jeśli 
ziarnko pszenicy, które wpadło do ziemi, nie obumrze, jedynie ziarnem pozostanie, 
jeśli zaś obumrze, przyniesie wielki plon”. A więc śmierć będzie źródłem życia. Czy 
zrozumieli to Grecy? Tego nie wiemy. A czy my to rozumiemy? 

 Pan Jezus chciał Greków, a także nas przygotować do dalszego życia. Jeśli cokolwiek 
rozumieli Grecy z tragedii i tajemnicy Golgoty, to powinni oni pamiętać, że „Kto miłuje 
życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je dla 
życia wiecznego. Kto pragnie mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie Ja jestem, tam bę-
dzie także mój sługa. Każdego, kto mi służy, uczci mój Ojciec”. I to jest słowo także na 
naszą drogę życia.  

 To twarde słowa, brzmią odpychająco. Nienawidzić życia… O co chodzi? Wydaje się, 
że chodzi o to, aby nie miłować ponad wszystko swojego życia, bowiem ponad wszyst-
ko należy miłować tylko Boga. A może też chodzi w tych słowach o to, aby uświadomić 
nam, że nie mamy tu „miasta trwałego”. A więc nie mamy tu wiecznego domu. Przed 
nami jest przyszłość, która sięga poza doczesność i horyzont rzeczy widzialnych. Takie 
też nakierowanie na przyszłość uwalnia człowieka od miłości tego, co ziemskie i wiąże 
je z tym, co wieczne. A to oznacza, że musimy na trwałe wpisać krzyż w nasze życie.  

 Czy jesteśmy przekonani o tym, że wpisanie krzyża w nasze życie jest dla nas zba-
wienne? Czy rozumiemy, że wpisanie krzyża w naszą egzystencję jest patrzeniem na 
Jezusa?  

 Czas pasyjny prowadzi nas na Golgotę. Uczy patrzenia na Jezusa Chrystusa, naszego 
Pana i Zbawiciela. Wzywa nas do szukania prawdziwego życia w Chrystusie Jezusie. 
„Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zacho-
wa je dla życia wiecznego. Kto pragnie mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie Ja jestem, 
tam będzie także mój sługa. Każdego, kto mi służy, uczci mój Ojciec”. Amen. 

* * * 
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Wszechmogący Boże, łaskawy Ojcze nasz niebieski! Dziękujemy Ci, że objawiłeś się 
nam w swoim Synu, Jezusie Chrystusie. Prosimy Cię, daj nam zawsze widzieć Ciebie 
także w poniżeniu i hańbie krzyża Twojego Syna.  

 Wysłuchaj nas przez Pana i Zbawiciela naszego, który z Tobą i z Duchem Świętym 
żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 
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5. NIEDZIELA PASYJNA – Judaica 

Bóg jest Wykupicielem 

„Wszyscy moi bliscy brzydzą się mną, a ci, których kochałem, odwracają się ode mnie. 
Kości przyschły do mojej skóry, uratowały się tylko dziąsła. Zlitujcie się, zlitujcie się nade 
mną wy, przyjaciele moi, bo ręka Boża mnie dotknęła! Dlaczego jak Bóg prześladujecie 
mnie? Czy nie wystarczy wam widok mojego ciała? Oby były zapisane moje słowa, oby 
były utrwalone na piśmie, żelaznym rylcem i ołowiem na zawsze wyryte w skale. Ale ja 
wiem, że moim Wykupicielem jest Żyjący i że ostatecznie On nad prochem moim stanie! 
Chociaż moja skóra jest tak poszarpana, znowu otoczy moje ciało i będę oglądał Boga. 
Tak! Ja sam ujrzę Go, moimi własnymi oczami zobaczą Go, nikogo innego. Omdlewają 
moje nerki w moim wnętrzu”. (Hi 19,19-27) 

Tekst biblijny przeznaczony na piątą niedzielę pasyjną, pełen jest ekspresji, uczuć 
i wzruszeń serca, które Hiob wyraża w słowach, i chce aby one wyryte zostały żela-
znym rylcem na skale. Tak się nie stało, ale stało się coś więcej. Skała wietrzeje i znika. 
Słowa Hioba – chociaż nie wyryte na skale – przetrwały wiele wieków i przetrwają do 
końca świata między żyjącymi. Bóg o to zadbał. Słowa Hioba od wieków przemawiają 
do ludzkich serc, do cierpiących, ale też usiłujących w cierpieniach innych widzieć wy-
łącznie wynik winy i grzechu.  

 Wielu ludzi, ilekroć bierze do ręki Księgę Hioba, lub słyszy czytane z niej słowa, 
zastanawia się, co jest w tej księdze takiego, że nakazuje nam ona wsłuchiwać się w jej 
słowa, że tak porusza uczucia i rodzi wiele pytań, które dotyczą ludzkiej egzystencji. 
Czy Hiob ze swoim cierpieniem zmagał się sam? Czy jego przyjaciele, którzy patrzyli na 
nieszczęście Hioba, próbowali z nim rozmawiać jak przyjaciel rozmawia z przyjacielem? 
Myślę, że spośród wielu słów Księgi Hioba, te ostatnie z naszego tekstu, przeznaczone-
go na niedzielę Judica: „Ja sam ujrzę Go, moimi własnymi oczami zobaczą Go, nikogo 
innego”, nakazują nam na naszej drodze życia, która musi prowadzić na Golgotę, towa-
rzyszyć największemu Cierpiętnikowi, naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. 

Do czasów Jezusa – być może – Hiob był największym cierpiętnikiem w historii ludzko-
ści.  

 To, co spotkało Hioba, jest jakby zebrane w słowach, które Hiob chce, aby zostały 
wykute w skale. A są to między innymi słowa Hioba, poprzedzające nasz tekst biblijny, 
w których mowa, że wszyscy bliscy odwrócili się od niego. Ci, których kochał, zachowu-
ją się teraz tak, jakby nigdy go nie znali. Odwrócili się od niego synowie jego nałożnicy, 
bo synowie zrodzeni z jego żony dawniej zmarli. Służące nie wykonują jego poleceń, 
sługa nawet go nie słucha, a żona się nim brzydzi. Czy to mało? 

 Hiob wylicza jeszcze inne nieszczęścia, te które spotkały jego ciało. Do kości przy-
lgnęła poszarpana skóra, a w ustach ostały się tylko dziąsła. Czy to jeszcze mało? 

 Przyjaciele, którzy przyszli, aby go pocieszać, zamiast pocieszać go słowami, wypo-
wiadali słowa, które raniły jego serce. Uważali bowiem, i wyrażali to swoich mowach, 
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że spotkało go nieszczęście, bo zgrzeszył przeciwko Bogu. A przecież Hiob czuł się nie-
winny. Czy to jeszcze mało? 

 Bóg przestał odpowiadać na wątpliwości i pytania Hioba. Odwrócił od niego swoje 
oblicze i milczał. Nie dość, że pozwolił, aby Hiob cierpiał, to nie chciał wziąć w obronę 
zbolałego i zgorzkniałego Hioba. Milczał, a Jego milczenie było dla Hioba najboleśniej-
sze. Czy to jeszcze mało? 

 Wszystkich spotyka przynajmniej jedno z tych doświadczeń, które wymienia Hiob. 
Niesiemy na swoich plecach ogromny ciężar, który nieraz nas przygniata, powala na 
ziemię i budzi pytanie: Dlaczego to wszystko się dzieje? 

 Najboleśniejsze jest milczenie Boga, wobec ogromu nieszczęść, boleści, bólu, łez 
i skarg. 

 Ale czy Bóg na pewno milczy i nie odpowiada? Czy jest bezsilny wobec ludzkich 
krzyży? Prorok wobec ogromu cierpień i doświadczeń Izraela apelował do Boga: 
„Spójrz z nieba i popatrz ze swojego świętego, wspaniałego przybytku! Gdzież jest 
twoja żarliwość i twoja moc? Nawał twoich uczuć i twojego miłosierdzia? Nie stój na 
uboczu! Ty wszak jesteś naszym ojcem, gdyż Abraham nas nie zna, a Izrael nas nie 
uznaje! Ty, Panie, jesteś naszym ojcem i naszym Odkupicielem. To jest twoje imię od 
wieków” (Iz 63,15.16).  

 Pan Bóg nie milczy. Nie ustaje żarliwość naszego Boga. Bóg nie zamyka swoich oczu. 
On chce widzieć nasze boleści i cierpienia. Bóg nie zatyka swoich uszu, lecz chce słu-
chać nasze modlitwy. Bóg jest Bogiem wiernym swoim obietnicom. On jest Bogiem 
miłości i Jego miłość wyprzedza wszystkie nasze myśli, pytania i działania.  

 Hiob dopiero przekona się o tym. I chociaż wylicza wszystkie swoje boleści i cier-
pienia, to jednak nie utracił on nadziei. Wyraża ją wobec swoich przyjaciół, do których 
apelował, że przynajmniej oni nie powinni go dręczyć swoimi oskarżeniami. Nadzieja 
Hioba wyrażona jest w słowach: „Ale ja wiem, że moim Wykupicielem jest Żyjący i że 
ostatecznie On nad prochem moim stanie! Chociaż moja skóra jest tak poszarpana, 
znowu otoczy moje ciało i będę oglądał Boga. Tak! Ja sam ujrzę Go, moimi własnymi 
oczami zobaczą Go, nikogo innego”.  

 Hiob nazywa Boga swoim Wykupicielem. W oryginale hebrajskim jest użyte słowo 
‘goel’. Hiob więc odwołuje się do starego, hebrajskiego prawa, które mówi, że najbliż-
szy krewny zobowiązany jest wykupić z niewoli swojego krewnego oraz że jest zobo-
wiązany wykupić także jego ziemię, którą z jakichś powodów utracił. Hiob jest pewien, 
że w Żyjącym, a więc w Bogu ma Wykupiciela, i że On stanie nad jego rozpadającym się 
ciałem i że będzie Boga oglądał na własne oczy. Na nikogo innego nie oczekuje. Nie 
może pokładać nadziei w swoich przyjaciołach, od których oczekiwał pocieszenia.  

 Wielu ma dylemat: czy Hiob mówi tu, że stanie się to po jego śmierci, czy też od-
buduje się jego rozsypujące się ciało i zobaczy jeszcze Boga, którego przecież pragnął 
‘zobaczyć’ i ‘usłyszeć’ z ust Jego słowa o swojej niewinności. W świetle starotestamen-
towej tanatologii, a więc nauce o śmierci, należy się opowiedzieć za drugim rozwiąza-
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niem. Zakończenie księgi Hioba pozwala nam właśnie rozumieć nadzieję Hioba. Hiob 
przecież odzyskał zdrowie i Bóg mu wynagrodził wszystkie straty.  

Ale my musimy się teraz zatrzymać na występującym w słowach Hioba trochę ta-
jemniczym dla nas terminem ‘goel’, który przekładamy: ‘wykupiciel’. Słowo ‘wykupicie’ 
prowadzi nas do 1. listu św. Piotra, do 1. rozdziału, w którym czytamy słowa: „wiedząc, 
że 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). Zapłata za nasze wykupienie 
od marnego postępowania, została uiszczona nie w przemijających wartościach tego 
świata. Zapłatą jest krew Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Dlatego nazywamy Go na-
szym Zbawicielem i jest On dla nas rzeczywistym Zbawicielem i Wykupicielem. Bóg, 
kiedy Jezus umierał na Golgocie, milczał. Dlatego Jezus z żalem i z ogromnym bólem, 
zawołał: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?” 

Krzyż Chrystusa i Jezusowe: „Wykonało się!” jest odpowiedzią na wszystkie nasze 
wątpliwości. Daje on pewność, że Bóg trzyma nas za rękę i prowadzi, chociaż może się 
wydawać czasem, że milczy i że zapomniał o swojej wierności.  

 Na naszej drodze w czasie pasyjnym na Golgotę, pod krzyż naszego Pana i Zbawicie-
la, za psalmistą wyznawajmy: „Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę 
i kiedy wstaję, rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek, 
wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku 
moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu I kładziesz na mnie 
rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął” (Ps 139, 
2-6). To jest treść naszej wiary i pewności. Amen.  

* * * 

Wszechmogący Boże, łaskawy Ojcze! Uwielbiamy Cię, że dzięki Chrystusowi możemy 
przyjść do Ciebie i przyjąć z Twojej ręki zbawienie wieczne. Spraw, abyśmy w naszej 
pielgrzymce doczesnej nie upadli, ale wzmacniali się Ewangelią o krzyżu Twojego Syna.  

 Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pośrednika naszego, który z Tobą i z Duchem 
Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.  
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NIEDZIELA PALMOWA 

Czym jest wiara na drodze krzyża 

„A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego 
nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo… Przeto i my, ma-
jąc około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, któ-
ry nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, 
sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należnej mu radości, wycierpiał 
krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie 
o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upa-
dli na duchu, utrudzeni”. (Hbr 11,1.2; 12,1-3) 

W niedzielę palmową, obchodzoną na pamiątkę wjazdu naszego Pana, Jezusa Chry-
stusa do Jerozolimy, a więc u progu wielkiego tygodnia, Kościół nakazuje nam uświa-
domić sobie, czym jest chrześcijańska wiara i jaka jest jej treść. Powinniśmy to uczynić, 
„patrząc na Jezusa” i w świetle świadectwa o Chrystusie, „który od grzeszników zniósł 
tak wielkie sprzeciwy wobec siebie”.  

 Czym więc jest nasza wiara na drodze krzyża, która powinna być – jak pisze autor 
Listu do Hebrajczyków – wytrwałym biegiem w wyścigu? 

„Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego 
nie widzimy”. Wielu uważa, że słowa te są definicją chrześcijańskiej wiary. Ale nie są 
one definicją wiary. W słowach tych autor Listu do Hebrajczyków zwraca naszą uwagę 
jedynie na pewien aspekt wiary. W Piśmie Świętym znajdujemy przecież inne słowa, 
które także odpowiadają na pytanie, czym jest wiara. W samym Liście do Hebrajczyków 
znajdują się także takie słowa, a wynika z nich, że wiara jest posłuszeństwem i zaufa-
niem (zob. Hbr 11,8n).  

 Autor Listu do Hebrajczyków pisząc: „Wiara jest pewnością tego, czego się spo-
dziewamy”, pragnie powiedzieć, że prawdziwa wiara jest pewnością i że ma ona zwią-
zek z chrześcijańską nadzieją, która zawsze sięga w przyszłość i jest patrzeniem poza 
horyzont teraźniejszości.  

 Hebrajski ekwiwalent słowa ‘wiara” wywodzi się od czasownika: ‘być stałym’, ,być 
mocnym’, ‘być pewnym’. Z niego wyprowadzone jest też słowo ‘amen’, którym koń-
czymy nasze modlitwy i wygłoszone kazanie. Chociaż trudno dostrzec grę słów i pojęć 
w słowach autora listu: „Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy”, to jednak 
w nich ta gra występuje. Gdybyśmy je teraz przełożyli na język hebrajski, to stanie się 
to dla nas oczywiste. Bo jeśli hebrajski ekwiwalent pojęcia ‘wiara’ wywodzi się od cza-
sownika ‘być pewnym’, to też oczywiste staje się zdanie: „Wiara jest pewnością tego, 
czego się spodziewamy”. Z samego brzmienia słowa „wiara’ w języku hebrajskim wyni-
ka, że wiara jest pewnością.  

 Wiara nie ‘żywi’ się historią, tym, co przeszłe, ale Bożymi obietnicami, które zawsze 
prowadzą nasze myśli ku przyszłości. Wiara, wyrastająca ze słowa Bożego, żywiąca się 
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obietnicami żywego Boga, jest więc fundamentem nadziei. Nadzieja jest ‘córką’ wiary, 
a ‘ojcem wiary jest Bóg.  

 Po słowach: „Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem 
o tym, czego nie widzimy”, autor Listu do Hebrajczyków w dalszej części 11. rozdziału 
daje przykłady ludzi wielkiej i głębokiej wiary, jak Abla, Noego, Abrahama, Izaaka, Ja-
kuba, Mojżesza, a także nierządnicy Rachab z Jerycha, i wielu innych ludzi wiary. Dzięki 
swojej wierze znaleźli się oni na kartach Starego Testamentu, dzięki wierze ci przodko-
wie autora i odbiorców listu „zawdzięczają chlubne świadectwo”.  

 Autor rozważanego przez nas testu biblijnego jest świadomy, że podane przez niego 
przykłady ludzi wiary, nie wyczerpują listy świadków wiary, a którą zna jedynie Bóg. Dla 
nas jest oczywiste, że ta lista świadków wiary Pierwszego Przymierza, stale jest po-
większana przez świadków Nowego Przymierza, jak apostołów, męczenników za wiarę 
w Jezusa Chrystusa, ojców Kościoła, wielkich teologów średniowiecza, reformatorów 
itd. Czy kiedyś i my na nią zostaniemy zapisani przez aniołów Bożych? Mówimy o liście, 
ale to tylko przenośnia, Bóg bowiem w swojej nieograniczonej pamięci zapisuje tych, 
których wiara jest pewnością rzeczy przyszłych, spełnienia się Bożych obietnic. Dlatego 
autor Listu do Hebrajczyków pisze o obłoku świadków, a obłoków – według Starego 
Testamentu – nikt z ludzi nie może policzyć.  

„Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki 
ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami” 
(zob. Hi 38,37 – wg LXX) – napomina autor Listu do Hebrajczyków. A więc wezwani 
jesteśmy do biegu, który ma być wytrwały, do biegu o koronę wiary, a którą apostoł 
Paweł nazywa koroną sprawiedliwości, bo sprawiedliwość jest z wiary. Wyznaje bo-
wiem: „Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem; a teraz oczekuje 
mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, 
a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego” (2 Tm 4,7.8). 

 Dobry biegacz musi zrzucić z siebie zbędny ciężar. Autor Listu do Hebrajczyków pi-
sze, że należy złożyć „z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla”. Ciężary, o któ-
rych pisze autor, to rozliczne troski, które przysłaniają cel biegu; sprawy, które odwo-
dzą od wiary; cele, nie mieszczące się w ramach sprawiedliwości Królestwa Bożego, 
przede wszystkim grzechy, którą są jak kule u nogi biegacza po wieniec sprawiedliwo-
ści.  

 To jest napomnienie i wezwanie bardzo ważne u progu wielkiego tygodnia. Kto 
idzie na Golgotę, pod krzyż naszego Pana i Zbawiciela, ‘idzie pod górę’. Musi więc po-
zostawić na początku pielgrzymki pod krzyż Chrystusa wszystkie troski właściwe życiu 
w świecie, musi iść pod krzyż, będąc pewny treści swojej wiary, że tam na Golgocie 
wymazany został list naszych win i obciążeń (zob. Kol 2,13 ). Stojąc pod krzyżem, za-
ufajmy słowom Ukrzyżowanego: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą co czynią” w swoim 
życiu, co złe, grzeszne i niesprawiedliwe. Wezwani na Golgotę, patrzmy przed siebie, 
na ukrzyżowanego Jezusa, który jest sprawcą i celem naszej wiary. Nie zważajmy na 
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tych, którzy bluźnią Chrystusowi i chcą nas odwieść od wiary. Patrzmy na Jezusa, który 
„zamiast doznać należnej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, 
i usiadł na prawicy tronu Bożego”.  

 Wywyższony na krzyżu Golgoty Chrystus, nie dla chwały swojej cierpiał i umierał 
w okrutnych boleściach, lecz cierpiał i znosił zniewagi dla naszego zbawienia (zob. Ga 3, 
13.14) Te grzechy, które powinniśmy codziennie wyznawać prze Bogiem i zrzucać 
z siebie, Chrystus wziął na siebie, aby nas z łaski usprawiedliwić i uświęcić, i przyspo-
sobić sobie jako lud gorliwy w dobrych uczynkach miłości (zob. Tt 2,13.14).  

 Na Golgocie, uwolnieni od win i grzechów, w Wielki Piątek myślmy „o tym, który od 
grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu, 
utrudzeni”. Na trasie naszego biegu do celu, po „wieniec życia wiecznego”, spotyka nas 
nie tylko trud właściwy „wytrwałemu biegowi”, ale różnego rodzaju doświadczenia – 
cielesne i duchowe, a więc choroby i doświadczanie śmierci naszych bliskich i kocha-
nych, ale też zniewagi nieprzyjaciół i wrogów, fałszywe pomówienia i osądzanie od czci 
i dobrego imienia.  

 Chrystus cierpiał znacznie więcej, znosił znacznie większe zniewagi, nie za swoje 
winy, lecz dla naszego zbawienia i wyzwolenia od grzechów i naszych słabości. Krzyż 
Chrystusa jest pocieszeniem, przede wszystkim gwarantem wiary w realizację Bożych 
obietnic. „Chrystus wykupił nas od przekleństwa prawa, stając się za nas przekleń-
stwem, ponieważ napisano: «Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie», aby Abraha-
mowe błogosławieństwo przeszło w Jezusie Chrystusie na pogan, a my obiecanego 
Ducha otrzymali przez wiarę” (Ga 3,13.14) – pisze apostoł Paweł. W wierze, właśnie 
o pewność tego chodzi.  

 Prośmy, aby łaskawy Bóg pod krzyżem Golgoty obdarował nas przez Ducha Święte-
go właśnie taką wiarą, która jest pewnością tego, co obiecane jest w krzyżu naszego 
Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen.  

* * * 

Wszechmogący i miłosierny Boże! Okazałeś nam miłość i posłałeś do nas swojego 
Syna, aby był naszym Panem i Zbawicielem. Spraw, abyśmy naśladując Go, nieśli w po-
korze i cierpliwości własne krzyże, a po zwycięskim boju stali się uczestnikami Jego 
zmartwychwstania.  

 Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, naszym Pocieszycielu. 
Amen.  
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WIELKI CZWARTEK 

Moc i słowa, które łączą 

„A w pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali: Gdzie chcesz, 
abyśmy ci przygotowali wieczerzę paschalną? A On rzekł: Idźcie do miasta, do wiadome-
go nam człowieka i powiedzcie mu: Nauczyciel mówi: Czas mój bliski, u ciebie urządzę 
Paschę z uczniami moimi. I uczynili uczniowie tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali 
Paschę. A gdy nastał wieczór, usiadł przy stole z dwunastoma uczniami. I gdy oni jedli, 
rzekł: Zaprawdę powiadam wam, że jeden z was mnie wyda. I bardzo zasmuceni poczęli 
mówić do niego jeden po drugim: Chyba nie ja, Panie? A On, odpowiadając, rzekł: Kto ze 
mną umaczał rękę w misie, ten mnie wyda. Syn Człowieczy wprawdzie odchodzi, jak 
o nim napisano, ale biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wy-
dany! Lepiej by mu było, gdyby się ów człowiek nie urodził. A odpowiadając Judasz, któ-
ry go wydał, rzekł: Chyba nie ja, Mistrzu? Powiedział mu: Ty powiedziałeś. A gdy oni je-
dli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom, i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to 
jest ciało moje. Potem wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszy-
scy; albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na od-
puszczenie grzechów. Ale powiadam wam: Nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli aż 
do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w Królestwie Ojca mego. A gdy odśpie-
wali hymn, wyszli ku Górze Oliwnej”. (Mt 26,17-30) 

W Wielki Czwartek obchodzimy pamiątkę ostatniej Paschy Jezusa ze swoimi uczniami, 
ale również pamiątkę ustanowienia sakramentu Ciała i Krwi naszego Pana, sakramentu 
wieczerzy Pańskiej.  

 Święto Paschy, ustanowione przez Boga za czasów Mojżesza, łączyło wszystkie ro-
dziny izraelskie, a w wiekach późniejszych rodziny żydowskie wokół stołu, przy którym 
spożywano baranka paschalnego na pamiątkę wyjścia Izraelitów z Egiptu, z ziemi nie-
woli. Przy paschalnym stole przypominano wybawienie przygotowane dla potomków 
Jakuba z ręki faraona. Celebrowanie uczty paschalnej należało do ojca rodziny.  

 Podobnie ostatnia pascha Jezusa i ustanowienie sakramentu Ciała i Krwi Pana Jezu-
sa, połączyło w wieczerniku powołanych przez Pana dwunastu apostołów. A z woli 
Jezusa Chrystusa, który powiedział: „To czyńcie na pamiątkę moją”, celebrowanie wie-
czerzy Pańskiej łączyło i powinno łączyć wszystkich wierzących przy jednym stole. Po-
wtarzane w tym czasie słowa ustanowienia wieczerzy Pańskiej, to moc i słowa, które 
zawsze wielu łączą w jedną rodzinę Chrystusową.  

Ewangelista Mateusz opisuje, co działo się bezpośrednio przed ostatnią wieczerzą 
paschalną Jezusa ze swoimi uczniami i co się działo w czasie wieczerzy, i bezpośrednio 
po niej.  

 Uczniowie naszego Pana pamiętali o danym za pośrednictwem Mojżesza Bożym 
nakazie obchodzenia Paschy. Zapytali więc Jezusa, gdzie chce, aby przygotowano wie-
czerzę, Jezusa bowiem, jako swojego Nauczyciela, uważali za ojca uczniowskiej rodziny. 
W istocie Pan Jezus jako wcielony Syn, posłany przez Boga, reprezentuje swojego Ojca 
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niebieskiego i Ojca wszystkich wierzących, wszystkich uczniów i uczennic. Od tego 
czasu uczniowie i uczennice Pana, uczniowie uczniów Pana i tak dalej, aż po dzisiejszy 
dzień, są powołani i posłani, aby przez głoszenie Ewangelii Chrystusowej i przez cele-
browanie pamiątki ustanowienia nowej paschy, wieczerzy Pańskiej skupiali wokół sie-
bie tych, którzy należą do rodziny Chrystusowej, o której Pan Jezus, wskazując na 
zgromadzonych wokół Niego uczniów, powiedział: „Oto matka moja i bracia moi! Al-
bowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem 
i siostrą, i matką” (Mt 12, 49.50). 

 Przykład Jezusa i Jego uczniów, którzy pamiętali o nakazie Bożym, dotyczącym ob-
chodzenia pamiątki wybawienia Izraela z niewoli, powinien nam przypominać, że nale-
ży pamiętać o zbawczych wydarzeniach i obchodzić je, czerpiąc z ich świętowania dla 
siebie siłę i moc na powszedniej drodze życia. 

 Pan Jezus wiedział, że pascha przygotowana przez uczniów, jest dla Niego ostatnią 
ucztą paschalną tu na ziemi. Dokładnie wiedział, czym będą dla Niego nadchodzące 
godziny, wiedział też, że zbliża się ostatnia godzina, w której wypełni się to, co musi się 
wypełnić, to, co zostało postanowione już we wieczności przez Boga. Wiedział też, że 
jeden z Jego uczniów przyłożył swoją rękę do dokonania sądu nad Jezusem, wynikiem 
którego będzie śmierć na krzyżu. Dlatego Pan powiedział w czasie wieczerzy paschal-
nej: „Zaprawdę powiadam wam, że jeden z was mnie wyda”. Wtedy zdziwieni ucznio-
wie, a wśród nich także zdrajca, Judasz, pytali: „Chyba nie ja, Panie?”.  

Czy Jezusowi chodziło tylko o danie Judaszowi znaku, że wie o Jego zdradzie?  

 Nie tylko, lecz o przypomnienie uczniom tego, o czym oni wiedzieli i powinni pa-
miętać, że zbliża się już godzina postanowiona przez Boga. Dlatego Pan powiedział: 
„Syn Człowieczy wprawdzie odchodzi, jak o nim napisano, ale biada temu człowiekowi, 
przez którego Syn Człowieczy będzie wydany!”. Uczniowie Jezusa po wszystkie czasy, 
powinni pamiętać o tej godzinie i obchodzić jej pamiątkę, jak Żydzi obchodzili pamiąt-
kę wyjścia z Egiptu, ziemi niewoli. Czy zawsze pamiętamy o tej godzinie. Czy nieustan-
nie nasze oczy zwrócone są na Ukrzyżowanego Chrystusa? 

 Ostatnia pascha żydowska obchodzona z uczniami, dla grona uczniów Chrystusa, 
rzeczywiście była ostatnią, ale zarazem pierwszą nową paschą uczniów i uczennic 
Chrystusa, którą powinni obchodzić we wspólnocie przed obliczem Chrystusa, na pa-
miątkę śmierci Chrystusa Jezusa na krzyżu, znaku pojednania z Bogiem i uwolnienia od 
mocy grzechu. Dlatego – jak czytamy – „…gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosła-
wił, łamał i dawał uczniom, i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Potem wziął 
kielich i podziękował, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy; albowiem to jest krew 
moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów”.  

 W słowach tych nasz Pan wyraźnie mówi, że łamanie chleba i picie z kielicha, po-
winno być obchodzone na pamiątkę tego, co Jezus uczynił w wieczerniku. Ale nie tylko, 
bowiem Pan Jezus mówiąc: „To jest ciało moje”, „To jest krew moja nowego przymie-
rza”, pozostawił nam testament, że łamiąc chleb i pijąc z kielicha, powinniśmy to czynić 



WIELKI CZWARTEK 

 114 

 

na pamiątkę Jego śmierci. Dlatego apostoł Paweł pisał do Koryntian: „Albowiem, ile-
kroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie” 
(1 Kor 11,26). 

 Wszelkimi sposobami ma być głoszony Chrystus, Jego śmierć krzyżowa, Jego zbaw-
cze dzieło dokonane na Golgocie, ale nie na różne sposoby ma być obchodzona wie-
czerza Pańska. Obchodzona przez nas wieczerza Pańska jest pamiątką tej wieczerzy, 
w czasie której Pan Jezus łamiąc chleb, powiedział: „To jest ciało moje”, a błogosławiąc 
kielich powiedział: „To jest krew moja nowego przymierza”. Słowa i gesty nie są tu bez 
znaczenia. Jezus zawsze nauczał przez słowa i poprzez gesty, znaki, które były potwier-
dzeniem Jego słów. Wieczerza Pańska ma być przy jednym stole i celebrowana być 
powinna przez powołanego szafarza tajemnic Bożych. Niezbędna jest wspólnota wokół 
stołu i wspólnota personalna, osobista społeczność zgromadzonych wokół stołu z sza-
farzem tajemnic Bożych, reprezentującego Chrystusa. To wynika ze słów i gestów Jezu-
sa w wieczerniku wokół jednego stołu. Ku przestrodze inaczej myślących, ks. Marcin 
Luter, reformator Kościoła pisał: „Jeśliby ktoś pod pozorem udawanej własnej poboż-
ności chciał sobie samemu udzielić Komunii, ten byłby w wielkim błędzie i nie trakto-
wałby tego poważnie i szczerze. Gdyż prawdziwa Komunia z pewnym jej skutkiem jest 
w sakramencie według Chrystusowego ustanowienia. Sobie samemu zaś Komunii 
udzielać to jest urojenie ludzkie, niepewne i niepotrzebne, w dodatku zakazane. Taki 
nie wie bowiem, co czyni, gdy wbrew Słowu Bożemu idzie za opinią i wymysłem ludz-
kim. Ale niewłaściwie postępuje też ten (chociażby poza tym sprawa była jasna), kto 
z sakramentu, który jest rzeczą właściwą Kościołowi, chce korzystać poza społeczno-
ścią kościelną, bez oparcia o Słowo Boże, powodując się tylko własną religijną potrzebą 
i nastrojem”. Znajdujemy je w „Artykułach szmalkaldzkich”, w księdze wyznaniowej 
naszego Kościoła, a więc to słowa nas obowiązujące.  

 W czasie wieczerzy Pańskiej ma być łamany chleb i podawany uczestnikom wiecze-
rzy przy stole Pańskim. Ma być podawany kielich wszystkim uczestnikom wieczerzy 
Pańskiej, a nie tylko wybranym. Ma być podawane ciało Chrystusa i pita krew Ukrzy-
żowanego, co znaczy, że ma być zachowana społeczność z osobą Chrystusa, z żywym 
Chrystusem, bowiem według myślenia starożytnych Hebrajczyków, osobę czyni ciało 
i krew. Pobłogosławiony chleb i wino nie są relikwiami Chrystusa, lecz znakiem obec-
ności zmartwychwstałego, żywego Pana. Dlatego nasz reformator, ks. Marcin Luter 
mówił: że podawanie połamanego i pobłogosławionego chleba i pobłogosławionego 
przez słowa ustanowienia wina, znajdującego się w jednym kielichu jest warunkiem, 
od którego nie ma ustępstwa.  

 Ks. Marcin Luter w „Artykułach szmalkaldzkich” napisał: „Nie należy udzielać jej 
[Wieczerzy] tylko pod jedną postacią. Nie potrzeba nam bowiem owej pozornej mą-
drości, która by nas pouczała, że jedną postacią udzielone zostaje tyle samo, co i pod 
obiema… Chociaż bowiem przypadkowo mogłoby być prawdą, że pod jedną postacią 
udzielone zostaje tyle samo, co pod obiema, to jednak udzielanie jej pod jedną posta-
cią nie jest wypełnieniem całego zarządzenia i ustanowienia, dokonanego przez 
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Chrystusa, przez Niego przekazanego i poleconego”. Ciało i krew tworzą osobę, a Lu-
ter miał tu na myśli rzymską naukę o konkomitacji, to znaczy, że spożywając błogosła-
wiony chleb, spożywamy razem z nim także krew Jezusa. Zgodnie ze słowami ustano-
wienia, po spożyciu błogosławionego chleba, przyjąć należy błogosławiony kielich z je-
go zawartością.  

 Podawanie krwi Pańskiej przez szafarza sakramentu w małych kielichach jest moż-
liwe, jeśli konsekracja miała miejsce w jednym kielichu i z tego kielicha przelewana jest 
krew Pańska do małych kielichów przez szafarza sakramentu wieczerzy Pańskiej i po-
dawanie jej w tych kielichach.  

 Możliwość zabierania do domu elementów sakramentu, jest wykluczona i nieuza-
sadniona, ciało i krew Pana podawana jest „z” i „w” chlebie i winie, dopóki trwa akcja 
sakramentalna. 

 Zadbać też należy, aby w sakramencie wieczerzy Pańskiej, celebrowanej przez usta-
nowionego szafarza tajemnic Bożych w domach, przy łożu chorych, brali też udział 
członkowie rodziny chorego, bo zawsze i wszędzie chodzi o wspólnotę rodziny Chrystu-
sa.  

 Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej jest środkiem łaski Bożej, przez sakrament ten 
udzielana jest wierzącym zbawienna łaska Boża, dlatego powinien być on udzielany 
zgodnie z ustanowieniem naszego Pana Jezusa. Amen. 

* * * 

Boże pokoju i łaski! Dziękujemy Ci za Twojego Syna, który położył życie swoje w ofie-
rze, a pamiątkę śmierci swojej zostawił w Sakramencie Wieczerzy Świętej. Prosimy Cię, 
poświęć przez Ducha swojego nasze serca, abyśmy godnie przyjęli ciało i krew naszego 
Pana, który z Tobą i z Duchem Świętym, prawdziwy Bóg, żyje i króluje na wieki wieków. 
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WIELKI PIĄTEK 

Jam swej nie szczędził krwi, a ty, co dajesz mi?  

„Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak 
ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz 
on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zra-
niony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za wi-
ny nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszy-
scy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą 
za winę nas wszystkich”. (Iz 53, 3-6) 

Wielki Piątek jest dla nas, luteranów dniem świętej powagi i głębokiej refleksji nad 
tajemnicą krzyża Chrystusowego. Życie nasze upływa w jego cieniu. Z nim związana 
jest nasza wiara i on jest jej znakiem, źródłem wiary i nadziei.  

 Przy wielu drogach i ścieżkach spotykamy wetknięte w ziemię dwie skrzyżowane 
belki. Znak ten był kiedyś tak realny, jak dotąd żaden inny symbol religijny. W Wielki 
Piątek na Golgocie zakrzepła na nim krew Syna Bożego, Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego 
tu dzisiaj jesteśmy i z powagą śpiewamy:  

„Na krzyżum przelał krew, skonałem pośród mąk, 
Byś wieczny żywot miał z przebitych moich rąk;  
Jam swej nie szczędził krwi − A ty, co dałeś mi?” (ŚE 138,1) 

 Pieśniarz wkłada te słowa w usta ukrzyżowanego Chrystusa. Zbawiciel nasz nie 
wypowiedział takich słów na Golgocie. Jednak, ilekroć jako uczniowie i uczennice Jego 
gromadzimy się wokół krzyża i myślimy o męce i śmierci Chrystusa, On wyciąga do nas 
swoje ramiona, wskazuje na swoje rany i mówi: „Jam swej nie szczędził krwi − a ty, co 
dałeś mi?” 

„Jam swej nie szczędził krwi”. 

 Słowo Boże składa świadectwo o Chrystusie Jezusie, który dobrowolnie wziął na 
siebie krzyż, a więc pohańbienie, uniżenie, zniewagę, upokorzenie, cierpienie i naj-
okrutniejszą śmierć. Apostoł Paweł pisze o Chrystusie, Synu Bożym, że „wyparł się sa-
mego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom (…). Uniżył samego siebie 
i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej” (Flp 2,7n). Słowo Boże mówi 
także, że śmierci Chrystusa była przewidziana w Bożym planie zbawienia i nieuniknio-
na. Apostoł Piotr bowiem pisze o wykupieniu nas od marnego postępowania naszego 
przez Chrystusa „jako baranka niewinnego i niepokalanego (…), przeznaczonego już 
przed założeniem świata” (1 P 1, 20). Jeśli więc sercem i umysłem pragniemy zgłębić 
tajemnicę krzyża, wiedząc, że był on przewidziany w Bożym planie zbawienia, to wsłu-
chani w pieśń o cierpiącym słudze Pana z Księgi Izajasza, nie możemy myśleć już jedy-
nie o bezimiennym cierpiętniku, lecz o tym jedynym, sprawiedliwym słudze, Jezusie 
Chrystusie, który na Golgocie nie tylko był opuszczony przez ludzi, lecz wydawać się 
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może, również przez samego Boga i przez Boga też – jak powiada prorok – „ukarany 
(…) dla naszego zbawienia”.  

 Chociaż prorok Pański nie stał w Wielki Piątek na Golgocie pod krzyżem Chrystusa 
Pana i nie był świadkiem śmierci Syna Bożego, to jednak oczyma duszy ponad wiekami 
oglądał cierpienie bliżej nie znanego mu sługi Pańskiego i czytał w sercu Bożym myśli 
o naszym zbawieniu. Izajaszowy sługa Pana, „Mąż boleści”, wziął na siebie „cierpienia 
nasze”, „choroby nasze nosił” i zraniony został z powodu „występków naszych”. 
W owym słudze widzimy Chrystusa, a to Boże serce, w którym prorok czytał myśli 
Boże o naszym zbawieniu, znajdujemy dzisiaj przybite do krzyża Golgoty, gdyż Jezus 
Chrystus, nasz Pan, jest − jak nauczał nasz reformator ks. dr Marcin Luter − objawie-
niem ojcowskiego serca naszego Boga. To serce najdoskonalej zostało objawione na 
krzyżu, gdyż poprzez przeciwieństwa − jak również nauczał nasz Reformator − wieczny 
i święty Bóg odsłonił przed człowiekiem swoje właściwe oblicze, a więc miłość, dobroć 
i łaskawość w okropności krzyżowej śmierci, a chwałę i majestat swój w niemocy, po-
hańbieniu i słabości ukrzyżowanego i wzgardzonego sługi, Jezusa Chrystusa, naszego 
Zbawiciela. Największy paradoks krzyża polega właśnie na tym, że to na nim sam Bóg 
swoją wolność ograniczył do pola wyznaczonego przez dwie skrzyżowane belki, a moc, 
potęgę i wieczne bytowanie do powoli z krwią „wyciekającego” życia Chrystusa. W tak 
paradoksalny sposób objawiający się Bóg, miał w tym cel, który być może da się ująć 
w stwierdzeniu, że tu na Golgocie, w krzyżu Chrystusa, wszystko, co dotychczas w o-
czach ludzkich było piękne i posiadało wartość, okazało się niczym, a to, co było 
wzgardzone i godne odrzucenia, nabrało niepojętej wartości. Na tę wartość wskazuje 
nam prorok Pański w również paradoksalnie brzmiącym zdaniu: „jego ranami jesteśmy 
uleczeni”. Czy rany mogą leczyć?  

 Chrystus Pan „ukarany został dla naszego zbawienia”. Przez Jego cierpienie, krew 
i śmierć, Bóg stał się nam bliski. I tak powracamy do zacytowanych słów z pieśni pasyj-
nej: „Jam swej nie szczędził krwi”. 

„A Ty, co dałeś mi?” 

 Owoc śmierci krzyżowej Chrystusa został położony przed nami. On jest w Jezusie 
Chrystusie i dostępny jest dla każdego, kto pośród wzburzonych fal życia trzyma się 
mocno krzyża i wierzy, że w nim i tylko w nim jest ratunek.  

 A co za to daliśmy i co dajemy naszemu Panu? 

 Daliśmy nędzny dar, niezmierny ciężar, powodujący rozdarcie, pogłębienie przepa-
ści między nami a świętym Bogiem, burzący pokój i niszczący w nas obraz Boży. To, co 
naprawdę nasze i co nas tak bardzo oddala od Boga, to grzech, niesprawiedliwość 
i złość nasza. I chociaż nazywamy tu dzisiaj grzech „darem”, to niewątpliwie jest to 
także paradoks, ale paradoksalność tego stwierdzenia obnaża nasze ubóstwo i nędzę. 

 Brzemię naszych nieprawości zostało nałożone na Jezusa, a On wziął go dobrowol-
nie, z pokorą, bez buntu, chociaż doskonale wiedział, że nasz grzech nie zaprowadzi Go 
nigdzie indziej, jak właśnie na krzyż. Pozostając więc w konwencji paradoksalnych 
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sformułowań, wyjaśniających wielką tajemnicę krzyża i naszego zbawienia, powiedzieć 
musimy, że ofiarowaliśmy naszemu Panu brzemiona, poniżenie, pohańbienie, cierpie-
nie i śmierć na drzewie przekleństwa. Jak bardzo nędzny to dar! Zamiast okazać Chry-
stusowi zaufanie, a tego był przecież godny, obarczyliśmy Go grzechem; zamiast pałać 
do Niego miłością, zadaliśmy Mu rany; zamiast uwielbiać Go, domagaliśmy się Jego 
śmierci; zamiast okazać Mu wierność, zdradziliśmy Go. 

 Byłoby wielkim zuchwalstwem, gdyby ktokolwiek w Wielki Piątek pod krzyżem 
naszego Zbawiciela sądził, że nie ma udziału w cierpieniu i śmierci Syna Bożego. Często 
używane przez proroka zaimki „nasz”, „nasze”, nakazują nam widzieć siebie wśród 
wołających: „Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go!”, krzyżujących Chrystusa i naśmiewających się 
z Niego na Golgocie, bo gdy Pan nasz umierał na krzyżu, wszystkie nasze grzechy były 
już znane wszechwiedzącemu Bogu, Bogu gniewu i miłości. „Wszyscy jak owce zbłądzi-
liśmy, każdy na swoją własną drogę zboczył” − wyznał prorok. I również my nie może-
my inaczej wyznawać, szczególnie wtedy, gdy ukrzyżowany Chrystus pyta nas słowami 
pieśniarza: „A ty co dałeś mi?”, wszak tym, co rzeczywiście ma jakąś wartość, to po-
znanie swojej winy i gotowość podjęcia pod krzyżem i z pomocą Ukrzyżowanego wysił-
ku, mającego na celu odnowienie życia. Początek nowego życia jest w ukrzyżowanym 
Chrystusie. Darowane jest ono wierzącemu pod krzyżem, a naśladujący Chrystusa 
mogą je zachować na zawsze. Zwiastowanie krzyża, które jest mocą Bożą ku zbawieniu 
każdemu wierzącemu, przeobraża serce. A wierzące serce, poznawszy w krzyżu znak 
miłości Bożej, jest gotowe całe ofiarować się Chrystusowi. 

 Czy twoje serce jest dzisiaj gotowe to uczynić? Czy cały chcesz należeć do Chrystusa 
ukrzyżowanego? 

 Wraz z pieśniarzem śpiewajmy i wyznawajmy: 
„Serce me Tobie w ofierze dam,  
Weź je mój Panie, i przerób sam,  
Bo w Tobie życie i wszystko mam:  
Królem Tyś mym i Panem”. (ŚE 128,3) 

Amen. 

* * * 

Panie Boże, Ojcze wielkiego miłosierdzia i łaski! Dziękujemy Ci za umiłowanego Syna 
Twojego, który dla naszego zbawienia oddał się w ręce grzeszników. Prosimy Cię po-
kornie, spraw, abyśmy godnie obchodzili dzień pamiątki śmierci Twojego Syna i za Jego 
ofiarę byli Ci wdzięczni aż do naszej śmierci.  

 Wysłuchaj nas przez tego Zbawiciela naszego, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje 
i króluje na wieki wieków. Amen. 
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WIELKI PIĄTEK 

I położył na Nim ręce 

„A gdy skończy obrzęd przebłagania za świątynię, za Namiot Zgromadzenia oraz ołtarz, 
przyprowadzi kozła żywego. I położy Aaron obie swoje ręce na głowie kozła żywego, 
i wyzna nad nim wszystkie przewinienia synów izraelskich i wszystkie ich przestępstwa, 
którymi zgrzeszyli, i złoży je na głowę kozła, i wypędzi go przez wyznaczonego męża na 
pustynię. Tak poniesie na sobie ten kozioł wszystkie ich przewinienia do ziemi pustynnej; 
a tamten wypuści tego kozła na pustynię”. (3 Mż 16,20-22) 

Powyższy tekst biblijny nie prowadzi nas na Golgotę, gdzie w pamiętny piątek, przed 
żydowską Paschę za czasów Piłata ukrzyżowano Jezusa Chrystusa? Tego się domagamy 
w Wielki Piątek i tego oczekujemy. Tymczasem nasz biblijny tekst prowadzi nasze myśli 
do czasów Starego Testamentu i każe nam myśleć o żydowskim święcie pojednania. 
Mówi on ustanowieniu za czasów Mojżesza święta pojednania ludu wybranego z Bo-
giem. Daleki jest od naszego, współczesnego myślenia o zbawieniu, w dodatku brzmi 
bardzo tajemniczo i nie do zaakceptowania przez ludzi, którzy walczą o prawo do życia 
zwierząt.  

 Pozostawmy jednak powyższe pytanie na uboczu i porzućmy przynajmniej na chwi-
lę nasze odczucia, a zwróćmy naszą uwagę na dwie nowotestamentowe wypowiedzi, 
które wiele nam powiedzą i wyjaśnią. Chodzi najpierw o słowa naszego Pana, Jezusa 
Chrystusa, którego Żydzi nie chcieli przyjąć ani uwierzyć Jego świadectwu o Bożej 
prawdzie, a mianowicie słowa: „Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot 
wieczny; a one składają świadectwo o mnie” (J 5,39). Apostoł Paweł zaś mając na myśli 
pisma Starego Testamentu napisał do Kościoła w Rzymie: „Cokolwiek przedtem napi-
sano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę 
z Pism nadzieję mieli” (Rz 15,4). 

 Mamy więc prawo sądzić, że w naszym dzisiejszym biblijnym tekście, mówiącym 
o obrzędach związanych ze świętem pojednania, zawarta jest również prawda o po-
jednaniu Boga z nami. Upewnia na o tym biblijny tekst, przeznaczony na poranne wiel-
kopiątkowe nabożeństwo z 2. rzędu perykop przeznaczonych jako podstawy kazań: 
„A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam 
służbę pojednania], to znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając 
im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa po-
selstwo 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 5,18-21). 

 Powróćmy do słów o ustanowieniu święta pojednania za czasów sługi Bożego, Moj-
żesza! Nasze zaś myśli podporządkujmy słowom „I położył na Nim ręce”, które są para-
frazą słów z naszego tekstu o Aaronie.  
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Każdego roku w dniu pojednania, arcykapłan po oczyszczeniu świątyni, na świątynnym 
dziedzińcu przystępował do ważnych obrzędów dla całego ludu izraelskiego, gdzie 
przygotowane były dwa kozły. Po złożeniu jednego z kozłów na ofiarę całopalną na 
ołtarzu, Aaron i późniejsi arcykapłani, przystępowali do drugiego kozła, kładli na jego 
głowę swoje dłonie, wyznając zarazem wszystkie grzech Izraela. Przez położenie rąk na 
głowie kozła, arcykapłan przekazywał przygotowanemu zwierzęciu wszystkie grzechy 
ludu, odmawiając modlitwę: „O Boże, Twój lud, dom Izraela, dopuścił się nieprawości, 
wykroczeń i grzechów wobec Ciebie. Proszę więc, Boże, wybacz nieprawości, wykro-
czenia i grzechy, jakie Twój lud, dom Izraela, wykraczając i grzesząc przed Tobą, jak 
napisano w Prawie sługi Twojego Mojżesza”. Następnie, uprzednio wyznaczona osoba, 
wyprowadzała kozła na pustynię, z dala od Jerozolimy i wypuszczała go wolna. Na pu-
styni czekała go niechybna śmierć. Jak wierzono, w te sposób lud został oczyszczony 
z grzechów i pojednany z Bogiem.  

 Co dzisiaj ma nam ten obrząd do powiedzenia i jakie w nim znajduje się przesłanie?  

 Po pierwsze, mówi nam, że wszyscy ludzie są grzeszni, jak nam to przypomina apo-
stoł Paweł: „Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej” (Rz 3,23). Po drugie: Bóg chce 
pojednania z każdym człowiekiem i wskazuje jaka droga prowadzi do pojednania 
z Bogiem. Ale dwa kozły, to nie było ostateczne rozwiązanie. Za czasów Mojżesza i Sta-
rego Testamentu, ta droga obowiązywała. Ale nie na zawsze.  

W Starym Testamencie, przez usta proroka końca niewoli babilońskiej, która spotkała 
lud izraelski za niewierność, Bóg mówi o drodze, która jest przygotowywana w Jego 
myślach i sercu. Mowa o niej jest w pieśni o Słudze Pana, znajdującej się w Księdze 
Izajasza. Czytamy w niej: „Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? 
Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. (…) Wzgardzony 
był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed 
którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze 
choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, 
przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy 
nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni” (Iz 53,1-
5). Na sługę Pana zostały złożone grzechy. On je niósł dla naszego zbawienia.  

 Ale kto jest tym sługą Pana? Kto niósł nasze grzechy dla naszego zbawienia? Odczy-
tując Izajaszow proroctwo o cierpiącym słudze Pana, z perspektywy Nowego Testa-
mentu, przekonujemy się, że nim był nasz Pana, Jezus Chrystus.  

 Co mówią nam powyższe słowa z pieśni o słudze Pana? Nie tylko są one zapowie-
dzią zbawienia, ale pokazują nam, jak ono zostanie dokonane. Ponadto pouczają nas, 
że to sam Bóg troszczy się o nasze zbawienie. On wyprzedza nas w naszym zbawieniu 
i pojednaniu z Nim. Wyprzedza nas na naszej drodze zawsze o przysłowiowy „krok”. 
Św. Jan pisze w 1. Liście pisze: „W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego 
jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie 
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myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za 
grzechy nasze” (1 J 4,9.10). 

 Ale jaką możemy mieć pewność, że słowa z pieśni o słudze Pana zapowiadają przyj-
ście Chrystusa? 

Zechcemy teraz nasze myśli skupić na świadectwie Nowego Testamentu, które mówi o 
wypełnieniu Bożych obietnic. Pośpieszmy w nad rzekę Jordan, gdzie Jan Chrzciciel 
wzywał do pokuty i zwiastował nadejście Królestwa Bożego. Tam do niego z pątnikami 
z Galilei przyszedł pewnego razu Jezus z Nazaretu, którym Jan udzielał chrztu pokuty. 
Chociaż Jan Chrzciciel wzbraniał się udzielić Jezusowi chrztu pokuty, to jednak na proś-
bę Jezusa: „Ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość” 
(Mt 3,15) udzielił chrztu naszemu Panu. I tu nad Jordanem rozległ się głos z nieba: „Ten 
jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem” (Mt 3,17). Jak bardzo one przy-
pominają słowa z jednej pieśni o słudze Pana: „Oto sługa mój, którego popieram, mój 
wybrany, którego ukochała moja dusza” (Iz 42,1), nie trzeba przekonywać.  

 Nad Jordanem sam Bóg położył swoje dłonie na Chrystusie i przyznał się do Niego, 
a Jezus – chociaż był bez grzechu – wziął na siebie grzechy świata. I to jest wielka ta-
jemnica, która tylko w wierze i przez wiarę zostaje rozjaśniona. Ewangelista Jan pisze: 
„Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wie-
rzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (J 3,16). Od chwili Janowego chrztu pokuty, 
Jezus, Syn Boży, prawdziwy Sługa Pana, szedł przez swoje ziemskie życie, niosąc na 
swoich barkach i w sercu sprzeciwianie się ludzi, odrzucenie przez Żydów, ich niewiarę, 
w końcu cierpienie i śmierć, najokrutniejszą z okrutnych, śmierć na krzyżu poza mia-
stem. A to wszystko dla naszego zbawienia i pojednania z Bogiem. Apostoł Paweł bo-
wiem pisze: „Wszystko jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył 
nam służbę pojednania], to znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie 
zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chry-
stusa 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, 18-21).  

 Taka jest cena naszego zbawienia i pojednanie się z nami samego Boga. Na jej koń-
cu dni ziemskiego życia Syna Bożego, znajduje się Jego słowo, słowo Ukrzyżowanego, 
konającego w mękach: „Wykonało się!” Wykonały się wszystkie najlepsze słowa Boże, 
wykonało się nasze oczyszczenie. Wykonało się nasze zbawienie. A św. Jan pisze: „Jeśli 
chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew 
Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że 
grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy 
grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od 
wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z niego robimy i nie 
ma w nas jego Słowa” (1 J 1,7-10). To jest Ewangelia krzyża Golgoty i posłannictwo 
Wielkiego Piątku. To jest skarb Kościoła, Najcenniejszy dar dla naszego serca, ciągle 
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pełnego lęku i niepewności, skarb, który zamienia lęk w wiarę, a niepewność w nadzie-
ję zbawienia. Amen. 

* * * 

Wszechmocny i miłosierny Boże i Ojcze! Dziękujemy Ci za wielką i niepojętą łaskę 
Twoją objawioną w krzyżowej ofierze Syna Twojego złożonej za grzechy wszystkich 
ludzi. Prosimy Cię, dopomóż nam w zrozumieniu tajemnicy krzyża i spraw, abyśmy 
w Chrystusie nie dla siebie lecz dla Ciebie żyli i umierali.  

 Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.  
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„Śmiercią otoczeni”, lecz nie bez nadziei 

„Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść 
do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. 
W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, które niegdyś były nie-
posłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko 
niewielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wodę. Ona jest obrazem chrztu, który teraz 
i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre 
sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który wstąpił na niebiosa, siedzi na 
prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie i zwierzchności, i moce”. (1 P 3,18-22) 

Chrystus – według ewangelisty św. Jana – podczas wesela w Kanie Galilejskie powie-
dział do swojej Matki, że nie nadeszła jeszcze Jego godzina. W dyskusji z Żydami dość 
często mówił o swojej godzinie, która jeszcze nie nadeszła. Wzbraniał się pójść do Jero-
zolimy na święto, kiedy zachęcali Go do tego Jego bracia, bo jeszcze nie nadeszła Jego 
godzina. 

 O jakiej godzinie myślał Pan Jezus?  

 Czwarty ewangelista opisując wydarzenia na Golgocie, napisał: „Jezus, wiedząc, że 
się już wszystko dokonało, aby wypełniło się Pismo, powiedział: «Pragnę»” (J 19,28). 
To właśnie tam na Golgocie, godzina konania ukrzyżowanego Jezusa, była ową godzi-
ną, o której mówił tak często nasz Zbawiciel. Wybiła ona, kiedy nasz Pana powiedział 
słowo: „Dokonało się” (J 19,30). Skończyła się doczesna droga Chrystusa, dokonało się 
zbawienia ludzkości, którą Bóg umiłował (J 3,16). Dla wcielonego Syna Bożego tu na 
ziemi zatrzymał się czas. Ale nie zatrzymał się czas historii ludzkości. Nigdy się nie za-
trzymuje, cokolwiek by się działo – kataklizm, pandemia, czy jakiekolwiek inne do-
świadczenie. Od stworzenia świata czas się nie zatrzymał, nieustannie zegar historii 
ludzkości odmierza godziny, dni, lata i wieki. Dlatego zazwyczaj w dzień Starego Roku 
śpiewamy: „Jak rzeka bieży szybkim z gór potokiem, nim w morskich głębiach swe 
zagubi tonie, tak czas na skrzydłach niesie rok za rokiem, składając przeszłość na 
wieczności łonie” (ŚE 93,1). Może wyschnąć potok, czy nawet rzeka, ale czas „płynie” 
nieustannie.  

 Czas się nie zatrzymuje, to tylko się zatrzymują nasze myśli, które zakotwiczone 
w przeszłości, nie mogą się z niej wyzwoli. A przecież, póki żyjemy powinniśmy żyć 
przyszłością i stale iść ku celowi, który jest nam przez Boga wyznaczany.  

 Jak nie ma przerwy w dziejach świata i ludzkości, tak nie też nie zatrzymuje się czas 
historii zbawienia. Dla ludu izraelskiego nie zatrzymał się podczas niewoli egipskiej ani 
też niewoli babilońskiej. Czas historii zbawienia nie zatrzymał się też na Golgocie, kiedy 
w godzinie konania Syna Bożego ciemność ogarnęła ziemię (Mt 27,45).  

Po bolesnym Wielkim Piątku i poranku wielkanocnym, kiedy uczniowie uświadomili 
sobie, że wypełniło się to, co ich Nauczyciel powiedział, że musi cierpieć, umrzeć, ale 
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na trzeci dzień zmartwychwstać (Mt 16, 21), powoli zaczęli rozumieć, że krzyż ich Pana 
jest znakiem darowanego przez Boga zbawienia. Ale też stawiali sobie pytanie: Czy 
trzydniowa ciemność grobu Jezusa w ogrodzie Józefa z Arymatei oznacza zatrzymanie 
zegara historii zbawienia? Co działo się, gdy ich Nauczyciel skonał i złożone zostało 
Jego ciało w grobie? Takie pytanie stawiali sobie uczniowie Pańscy, uczniowie uczniów 
naszego Pana, ojcowie apostolscy i ojcowie Kościoła.  

 Pan Jezus, jeszcze gdy był z uczniami swoimi, powiedział pewnego razu do Żydów, 
którzy Go nienawidzili i zaczęli prześladować: „Ojciec Mój działa nieustannie, dlatego 
i Ja działam” (J 5,17). 

  Złożenie Jezusa do grobu, nie było początkiem trzydniowego odpoczynku, trzy-
dniowej przerwy w zbawczym działaniu. Odpowiedzią na pytanie o czas pomiędzy 
skonaniem Jezusa a Wielkanocą, są słowa naszego dzisiejszego biblijnego tekstu. Św. 
Piotr pisze w nim: „Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedli-
wych, aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu 
został przywrócony życiu. W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzie-
niu, które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy 
budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wodę”. Św. 
Piotr pisząc te słowa, myślał o zstąpieniu Chrystusa do szeolu, a więc do krainy zmar-
łych i o wyzwoleniu z niej tych, którzy tam przebywali jako cienie. Ojcowie Kościoła 
w „Apostolskim wyznaniu wiary”, sformułowali tę prawdę bardzo krótko: „…zstąpił do 
piekieł”.  

 Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel umarł na Golgocie, nie tylko za tych, którzy żyli w Je-
go czasach, nie tylko za nas, ale i za tych, którzy żyli przed Chrystusem. Zbawczy czyn 
Boga w Chrystusie ma wymiar kosmiczny. Apostoł Paweł, powołując się na starochrze-
ścijański hymn o Chrystusie, pisał, że Bóg wywyższył swojego Syna, „…aby na imię 
Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią i aby wszelki język 
wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca” (Flp 2,11.12).  

 Ostatnia księga wyznaniowa naszego Kościoła, a mianowicie „Formuła zgody” za-
wiera artykuł „O zstąpieniu Chrystusa do piekieł”, w którym autorzy tego artykułu 
przypominają fragment pewnego kazania ks. dra Marcina Lutra, wygłoszonego w Tor-
gawie w 1533 roku. Powołując się na to kazanie, piszą: „Nam to bowiem powinno wy-
starczyć, jeśli wiemy, iż Chrystus zstąpił do piekieł, zniszczył piekło wszystkim wierzą-
cym i wyrwał nas z mocy śmierci i szatana, z wiecznego potępienia i paszczy piekła. Jak 
to się stało, tego nie powinniśmy bliżej dochodzić, lecz wyjaśnienie tej sprawy powin-
niśmy zostawić aż do przyszłego życia, kiedy nie tylko ta tajemnica, lecz także liczne 
inne zostaną odsłonięte, a którym w tym życiu wierzyliśmy i których nasz zaślepiony 
rozum nie potrafi pojąć”. 

 Zwróćmy uwagę, że główna prawda, którą św. Piotr przekazuje odbiorcom swojego 
listu, znajduje się w słowach: „Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za nie-
sprawiedliwych, aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz 
w duchu został przywrócony życiu”. Jeśli Chrystus umarł za nasze grzechy, a zapłatą za 
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grzech jest śmierć – jak pisze apostoł Paweł – tak musiały go spotkać wszystkie konse-
kwencje związane z grzechem, a więc wstąpić także do krainy zmarłych. Trzeba było, 
aby Chrystus nie tylko umarł, ale też musiał być zaliczony do tych, którzy wchodzą do 
królestwa śmierci (Ps 88,4-6).  

 Słowa św. Piotra z naszego biblijnego tekstu, w których jest mowa o zstąpieniu 
Chrystusa do krainy zmarłych, mają nas utwierdzić w przekonaniu, że Chrystus cierpiał 
za grzechy wszystkich ludzi, żywych i umarłych. I to również nam powinno wystarczyć – 
jak pisze „Księga zgody”. Ale mamy prawo zastanawiać się i w oparciu o Słowo Boże 
mówić, co znaczy, że Chrystus zstąpił do otchłani.  

 Po pierwsze: krzyż i śmierć Chrystusa oznacza, że zbawcze dzieło Chrystusa nie 
zakończyło się na Golgocie, że jest jeszcze zmartwychwstanie, a zstąpienie do otchłani 
znaczy, że władca śmierci został pokonany. Artykuł wiary o zstąpieniu naszego Pana do 
krainy zmarłych, powinien więc budzić w naszych sercach nadzieję, że śmierć ze 
wszystkim skutkami została pokonana. Dlatego z radosnym triumfem napisał apostoł 
Paweł do Koryntian: „Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie! Gdzież jest, o śmierci, 
zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje?” (1 Kor 15,54b.55). 

 Po drugie: drzwi za zmarłymi przed przyjściem Chrystusa, nie zamknęły się za nimi 
raz na zawsze i że zbawienie będzie dla nich nieosiągalne. Bóg bowiem chce, aby wszy-
scy ludzie byli zbawieni (1 Tm 2,4). Czekali na Chrystusa i On przyszedł ich wyprowadzić 
z niewoli śmierci. 

 Po trzecie: przez zstąpienie Ukrzyżowanego do szeolu, ukrzyżowany Chrystus poka-
zuje, że wszechmocny Bóg, który jest miłością (1 J 4,8) w nim okazuje miłość całemu 
światu, ludziom wszystkich czasów. 

 Po czwarte: Chrystus jest Panem całego kosmosu i na Jego imię powinno się zginać 
wszyslkie kolana (Flp 2,11)  

Kiedy rozlegną się wielkanocne dzwony, radośnie więc zaśpiewajmy: 
„Alleluja! Zaśpiewajcie, cześć, chwałę Chrystusowi dajcie!  
Jak wielki jest ten Jego dzień! Zmartwychwstał bohater święty,  
Rozerwał śmierci srogie pęta, co za nas wstąpił w grobu cień.  
Wypełnił dzieło swe, moc wszelką w rękę wziął. Alleluja! Króluje sam,  
Bo z śmierci bram zwycięskie wyjście sprawił nam”. (ŚE 170,1) 

Amen. 

* * * 

Panie Boże i Ojcze łaskawy! Dziękujemy Ci za śmierć Twojego Syna i zwycięstwo Jego 
nad mocami piekła i szatana. Spraw w łasce swojej, abyśmy pocieszali się tryumfem 
Jego i w Nim znaleźli odpocznienie w godzinie naszej śmierci.  

 Wysłuchaj nas przez tegoż Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który z Tobą i z Duchem 
Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.  
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1. ŚWIĘTO ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (REZUREKCJA) 

Kogo i czego szukamy? 

„A po sabacie, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga 
Maria, aby obejrzeć grób. I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł Pański 
zstąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim. A oblicze jego było jak bły-
skawica, a jego szata biała jak śnieg. A strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się 
jak nieżywi. Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast: Wy się nie bójcie; wiem bo-
wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak po-
wiedział; chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idąc śpiesznie powiedzcie uczniom 
jego, że zmartwychwstał, i oto poprzedza was do Galilei, tam go ujrzycie; oto powiedzia-
łem wam. I odeszły prędko od grobu z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to 
uczniom jego. A oto Jezus zastąpił im drogę i rzekł: Bądźcie pozdrowione! One zaś pode-
szły, objęły go za nogi i złożyły mu pokłon. Wtedy rzekł do nich Jezus: Nie bójcie się! Idź-
cie i oznajmijcie braciom moim, aby poszli do Galilei, a tam mnie ujrzą”. (Mt 28,1-10) 

Pierwsze promienie wielkanocnego słońca pokazują się nad linią horyzontu. Zgroma-
dzeni jesteśmy na cmentarnej ziemi, aby witać „SŁOŃCE” naszego zbawienia, zmar-
twychwstałego Jezusa Chrystusa. Śpiewamy: 

„Wpuść, o słońce wielkanocne, swe promienie w serce, wpuść!  
Rozbudź życie w nim owocne, by się z Tobą mogło zróść!  
Brzemię win do grobu rzuć, radość nową we mnie wzbudź;  
Bym się cieszył z Wielkanocy, odrodzony z Bożej mocy!” (ŚE 202) 

 Przyszliśmy tu nie ze łzami, ale z radością, bo Pan nasz żyje i prowadzi nas ku obie-
canemu odpocznieniu w Królestwie Życia, przed oblicze Boga, który jest życiem i świa-
tłością.  

Ale w pierwszy poranek wielkanocny, kobiety z kręgu uczniów i uczennic Jezusa, gdy 
tylko nastał świt, śpieszyły do ogrodu Józefa z Arymatei, gdzie znajdował się grób Jezu-
sa, aby zgodnie ze zwyczajem żydowskim namaścić Ukrzyżowanego Nauczyciela z Gali-
lei. Szły zapewne w milczeniu, ze smutkiem w sercach, ze łzami spływającymi po po-
liczkach. Zapewne były przekonane, że w grobie znajdą martwe ciało Nauczyciela. 
Gdyby było inaczej, posłaniec Boży nie powiedziałby: „Wy się nie bójcie; wiem bo-
wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak po-
wiedział; chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idąc śpiesznie powiedzcie uczniom 
jego, że zmartwychwstał, i oto poprzedza was do Galilei, tam go ujrzycie; oto powie-
działem wam”. Z nich wynika, że spodziewały się znaleźć w grobie ciało Jezusa. Zapo-
mniały więc, że Pan Jezus pod Cezareą Filipową powiedział: że musi pójść do Jerozoli-
my, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w Piśmie, że musi być zabi-
ty i trzeciego dnia wzbudzony z martwych.” (Mt 16,21)  

 I my często zapominamy słowa naszego Pana, które On do nas mówi przez słowa 
Biblii, w kazaniach głoszonych w naszych kościołach, czy też przez pisane słowa w licz-
nych postyllach, które zawsze w Kościele reformacji odgrywały ważną rolę, szczególnie 
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w ciężkich i trudnych czasach, jak te obecne, w czasie pandemii. Dlaczego zapomina-
my? Zapominamy dlatego, że uważamy je za mniej ważne w naszym życiu, niż inne 
słowa, może polityków, psychologów lub zwykłych demagogów. A może nie zapadły 
one głęboka w nasze serca! A tak być nie powinno. Przypomnijmy sobie te wszystkie 
słowa naszego Pana, które rozpoczynał od zdecydowanej aklamacji: „Zaprawdę, za-
prawdę powiadam wam”, a które może bardziej zrozumiale i dobitniej by brzmiały, gdy 
greckie brzmienie tych słów przełożyć: „Wiarygodne są te słowa, które do was mó-
wię…” 

 A co mówią dzisiaj do nas słowa posłańca Bożego do kobiet przy grobie Jezusa: „Wy 
się nie bójcie; wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo 
wstał z martwych, jak powiedział; chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idąc 
śpiesznie powiedzcie uczniom jego, że zmartwychwstał, i oto poprzedza was do Galilei, 
tam go ujrzycie; oto powiedziałem wam”? Nie należy szukać umarłego, ale żywego 
Jezusa, a co znaczy, że nie ważna jest historia Jezusa, lecz Jego panowanie, jako Chry-
stusa wiecznie żywego, który przemawia przez żywe słowo Ewangelii. Zawsze należy je 
słuchać tak, jakby w tej chwili, na tym miejscu, na którym się znajdujemy, przemawiał 
żywy Pan. Dlatego apostoł Paweł napisał na pisał do Koryntian, ale i do nas ludzi XXI 
wieku: „Miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że 
jeden za wszystkich umarł; a zatem wszyscy umarli; a umarł za wszystkich, aby ci, któ-
rzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbu-
dzony. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała; a jeśli znaliśmy Chrystusa 
według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest 
stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe” (2 Kor 5, 14-17). 

Maria i Maria Magdalena pośpiesznie odeszły od grobu Jezusa, pozostawiły za sobą 
smutne przeżycia i z radością pośpieszyły oznajmić uczniom, że grób jest pusty, że anioł 
Pański powiedział im, że Jezus zmartwychwstał i żyje. Uwierzyły słowom posłańca. Ale 
oto sam zmartwychwstały staje na ich drodze, przekazuje im ważne polecenie: „Nie 
bójcie się! Idźcie i oznajmijcie braciom moim, aby poszli do Galilei, a tam mnie ujrzą”.  

 Polecenie Zmartwychwstałego jest jasne: uczniowie mają udać się do Galilei, gdzie 
spotkają się ze swoim żywym, zmartwychwstałym Nauczycielem i Panem. Wiemy, że 
Jezus spotkał się z nimi także w Jerozolimie. Ale Pan chce przede wszystkim spotkać się 
z nimi w Galilei, a więc tam, gdzie zostali powołani, gdzie usłyszeli słowa: „Pójdź za 
mną!”, gdzie siadali u Jego stóp i słuchali radosnej wieści o zmiłowaniu Bożym, o króle-
stwie Niebieskim, gdzie dane został im przykazanie miłości, gdzie przeżyli wiele chwil 
ze swoim Nauczycielem, gdzie widzieli wiele Jego znaków, które czynił – uzdrawiał 
chorych, gromił żywioły i wskrzesił córkę Jaira i młodzieńca z Nain. W Galilei uczniowie 
spotkają Zmartwychwstałego. W Galilei mają przemyśleć wszystkie słowa Pańskie i wy-
darzenia, te od ich powołania aż po tragiczne wydarzenie Golgoty. Takie chwili są po-
trzebne. 

 Takie chwile i nam są potrzebne. Potrzebne są nam wspomnienia spotkania z Chry-
stusem w chrzcie, w zwiastowanej Ewangelii, w dniu uroczystej konfirmacji. One 
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umacniają, ale też i zachęcają do szukania stałej społeczności z Chrystusem. Przypo-
mnijmy sobie spotkanie dwóch uczniów, idących w poranek wielkanocny do Emaus. 
Wspominali to, co jest już za nimi, to co przeżyli i co się wydarzyło w ostatnich dniach. 
A wspominając, spotkali na swoje drodze zmartwychwstałego Pana, chociaż począt-
kowo Go nie poznali. Lecz Pan dał się im poznać po słowach i łamaniu chleba. A po-
znawszy Go, powiedzieli do siebie: „Czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do 
nas w drodze i Pisma przed nami otwierał?” (Łk 24,32). Słowa Chrystusa, te żywe 
i zawarte w znakach zawsze prowadzą do poznania Pana i społeczności z Nim.  

Szukajmy społeczności z żywym Chrystusem. Św. Jan w sowim 1. Liście pisze: „A teraz, 
dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy przy Jego objawieniu, mogli śmiało stanąć przed Nim 
i nie zostali zawstydzeni przy Jego przyjściu. Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedz-
cie też, że każdy, kto czyni sprawiedliwość, z Niego się narodził” (1 J 2,28.29). Amen. 

* * * 

Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze nasz niebieski! Dziękujemy Ci, że przez śmierć 
Syna swojego zniszczyłeś moce złego i śmierci, a przez Jego zmartwychwstanie obda-
rowałeś nas życiem wiecznym. Prosimy Cię, uwolnij nas od obawy śmierci i obdaruj 
niezłomną nadzieją radosnego zmartwychwstania w Jezusie Chrystusie, który z Tobą 
i z Duchem Świętym, prawdziwy Bóg, żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 
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1. ŚWIĘTO ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

Śpiewajcie Panu, gdyż jest wspaniały 

I przywiódł Pan do zatwardziałości serce faraona, króla Egiptu, tak że ścigał synów izrael-
skich. A synowie izraelscy wychodzili pod osłoną podniesionej ręki. Egipcjanie ścigali ich, 
wszystkie konie i wozy faraona, jego jeźdźcy i jego wojsko, i dogonili ich obozujących nad 
morzem, koło Pi-Hachirot naprzeciw Baal-Safon. A gdy faraon się zbliżył, synowie izrael-
scy podnieśli oczy swoje i ujrzeli, że Egipcjanie ciągną za nimi, i zlękli się bardzo. Wołali 
tedy synowie izraelscy do Pana, a do Mojżesza rzekli: Czy dlatego, że w Egipcie nie było 
grobów, wyciągnąłeś nas, abyśmy pomarli na pustyni? Cóżeś nam to uczynił, wyprowa-
dzając nas z Egiptu? Czy nie powiedzieliśmy ci tego już w Egipcie, mówiąc: Zostaw nas 
w spokoju, będziemy służyli Egipcjanom, gdyż lepiej nam służyć Egipcjanom, niż umierać 
na pustyni. Na to rzekł Mojżesz do ludu: Nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc 
Pana, której udzieli wam dzisiaj! Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już 
nigdy oglądali. Pan za was walczyć będzie, wy zaś milczcie! A anioł Boży, który kroczył 
przed obozem Izraela, przesunął się i szedł za nimi. I ruszył słup obłoku sprzed oblicza ich 
i stanął za nimi, tak iż wsunął się między obóz Egipcjan i obóz Izraela. Z jednej strony ob-
łok był ciemnością, z drugiej zaś strony rozświetlał noc. I nie zbliżyli się przez całą noc 
jedni do drugich. A Mojżesz wyciągnął rękę nad morze. Pan zaś sprowadził gwałtowny 
wiatr wschodni wiejący przez całą noc i cofnął morze, i zamienił w suchy ląd. Wody się 
rozstąpiły. A synowie izraelscy szli środkiem morza po suchym gruncie, wody zaś były im 
jakby murem po ich prawej i lewej stronie. Egipcjanie ścigali ich i weszli za nimi w środek 
morza – wszystkie konie faraona, jego rydwany i jego jeźdźcy. Powracające wody okryły 
wozy i jeźdźców całego wojska faraona, które weszło za nimi w morze. Nie ostał się 
z nich ani jeden. Synowie izraelscy zaś przeszli po suchym gruncie środkiem morza, 
a wody były im jakby murem po ich prawej i lewej stronie. Tak wybawił Pan w tym dniu 
Izraela z ręki Egipcjan. Wtedy prorokini Miriam, siostra Aarona, wzięła w rękę swoją bę-
ben, a wszystkie kobiety wyszły za nią z bębnami i w pląsach. Wtedy im Miriam zaśpie-
wała: Śpiewajcie Panu, gdyż nader wspaniałym się okazał: Konia i jego jeźdźca wrzucił 
w morze! (2 Mż 14,8-14.19-23.28-30a; 15,20) 

W wielkanocny poranek prowadzeni przez Ducha Bożego, chcemy iść do ogrodu Józe-
fa z Arymatei, żywiąc nadzieję, że przy pustym grobie naszego Pana i dzięki Jego sło-
wom, odnowiona zostanie nasza wiara i umocni się nasza chrześcijańska nadzieja. A oto 
zamiast spojrzeć w ciemność pustego grobu i zamiast słów: „Pan zmartwychwstał 
prawdziwie!”, słyszymy słowa, które Kościół wyznaczył na 1. Święto Zmartwychwstania 
Pańskiego, a które wbrew oczekiwaniom prowadzą nas nad Morze Sitowia (Morze 
Czerwone) i mówią o ucieczce Izraela pod wodzą Mojżesza z Egiptu i o desperackim 
pościgu wojska egipskiego faraona, ale też stawiają przed nami słowa o cudownym 
ocaleniu uciekających potomków patriarchy Jakuba. To one są najważniejsze. 

 Na ocalenie Izraela nakazuje nam dzisiaj Duch Święty zwrócić uwagę, bo trzeba 
wiedzieć, że cudowne ocalenie potomków Jakuba nad Morzem Czerwonym, a następ-
nie wędrówka przez pustynię do Ziemi Obiecanej, nie tylko było wydarzeniem poli-
tyczno-militarnym w dziejach potomków Jakuba, ale bardzo ważnym wydarzeniem dla 
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przyszłych pokoleń izraelskich w życiu religijnym oraz w historii religijnej i teologicznej 
tradycji Starego Testamentu.  

 Ocalenie potomków Jakuba nad morzem sitowia było typem wszystkich później-
szych zbawczych wydarzeń w dziejach Izraela. Zawsze Izraelici, a dziś Żydzi, modląc się 
do Boga i prosząc o wybawienie, kierowali swoje myśli ku przeznaczonym słowom na 
dzisiejsze Święto Wielkanocne. Przykładem może być fragment modlitwy proroka Da-
niela: „Lecz teraz, Panie nasz, który wyprowadziłeś mocną ręką swój lud z ziemi egip-
skiej i zapewniłeś sobie imię, jak to jest dzisiaj: Zgrzeszyliśmy, bezbożnie postąpiliśmy. 
O Panie! Według twojej sprawiedliwości niech odwróci się twój gniew i twoja popę-
dliwość od twojego miasta, Jeruzalemu, od świętej twojej góry! Gdyż z powodu na-
szych grzechów i naszych win Jeruzalem i twój lud znosi zniewagi od wszystkich, którzy 
są wokół nas” (Dn 9,15.16). Przede wszystkim cud nad Morzem Sitowia znalazł od-
zwierciedleni w codziennie zmawianym przez Żydów wyznaniu wiary: „…I wyprowadził 
nas Pan z Egiptu ręką możną i podniesionym ramieniem wśród wielkiej zgrozy, znaków 
i cudów, I przyprowadził nas na to miejsce, i dał nam tę ziemię, ziemię opływającą 
w mleko i miód” (5 Mż 26,8.9).  

 Ale czy tak jest również w Nowym Testamencie? W Nowym Testamencie kilkakrot-
nie spotykamy się z nawiązaniem do wędrówki Izraela przez pustynne piaski Półwyspu 
Synajskiego, a co oznacza w apostolskim chrześcijaństwie, że tradycja wyjścia z Egiptu 
miała znaczenie jako typ wszelkiego zbawienia, w tym także zbawienia dokonanego w 
Chrystusie. Wspomnijmy tylko dwa miejsca z ksiąg Nowego Przymierza. W Ewangelii 
św. Jana czytamy, że jak Mojżesz wywyższy węża na pustyni, tak też zostanie wywyż-
szony Syn Człowieczy, a więc Chrystus (J 5,14). Apostoł Paweł zaś pisał: „Usuńcie stary 
kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni; albowiem na 
naszą wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie 
w starym kwasie ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości 
i prawdy” (1 Kor 5,7.8).  

Wiemy więc jak odczytać nasz dzisiejszy tekst biblijny w 1. Święto Zmartwychwstania 
Pańskiego. Podejmijmy próbę odczytania tego, co uczynił Bóg potomkom Jakuba nad 
Morzem Sitowia w świetle tego, co uczynił Bóg dla naszego wybawienia w Jezusie 
Chrystusie i odwrotnie, w świetle tego, co uczynił Izraelowi, zechciejmy zobaczyć pas-
chalne wydarzenia, które związane są z Chrystusem i naszym zbawieniem.  

 Nim potomkowie Jakuba opuścili Egipt, pośpiesznie spożyli zabitego baranka i zjedli 
przaśny chleb. To tego szczegółu nawiązuje Wielki Czwartek i Wielki Piątek, Chrystus 
jest bowiem Barankiem Bożym, który zgładził grzech świata (J 1,29). Przejście przez 
Morze Sitowia głosi nie tylko chwałę Boga, jak to wyśpiewała siostra Mojżesza i Aaro-
na, ale jest typem zbawienia przez krzyż i zmartwychwstanie Chrystusa.  

 Ukrzyżowany Chrystus został złożony w grobie. Śmierć Jezusa wydawała się być 
końcem sprawy Jezusa i zniweczeniem wszelkich nadziei związanych z Chrystusem 
(zob. Łk 24, 24). Kiedy lud, w którym Bóg miał upodobanie, stanął nad brzegiem morza 
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i zobaczył zbliżające się wojska faraona, tylko jedno miał przed swoimi oczyma – 
śmierć, koniec nadziei na wolność i życie w Ziemi Obiecanej. Z jednej strony morze 
otwierało swoją „paszczę”, aby na wieki pochłonąć zatrwożony lud, z drugiej strony 
miecze i dzidy zastępów faraona, gotowe do przelania krwi. Umarła nadzieja, rozległo 
się narzekanie i słowa pretensji: „Czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągną-
łeś nas, abyśmy pomarli na pustyni? Cóżeś nam to uczynił, wyprowadzając nas z Egip-
tu? Czy nie powiedzieliśmy ci tego już w Egipcie, mówiąc: Zostaw nas w spokoju, bę-
dziemy służyli Egipcjanom, gdyż lepiej nam służyć Egipcjanom, niż umierać na pustyni”.  

 Uczniom i uczennicom Chrystusa zgasła nadzieja wraz ze złożeniem ciała Jezusa 
w grobie. Ale jak Bóg uczynił cud nad Morzem Sitowia, tak też w poranek wielkanocny 
okazało się, że niezwyciężona jest prawica Pańska. Jak morze nie pochłonęło potom-
ków Jakuba, tak śmierć nie pokonała Chrystusa, który powiedział o sobie: „Ja jestem” 
(J 11,25), a w Synu Bożym także śmierć została połknięta dla nas, bo Chrystus jest ży-
ciem i daje życie tym, którzy w Niego wierzą i Jemu ufają.  

 Święta wielkanocne są wezwaniem do szukania sposobu umocnienia, pogłębienia 
wiary i nadziei. Jeśli uważamy, że spotkania rodzinne, spacer przez park, czy w lesie, są 
ważniejsze, to się mylimy. Przede wszystkim zaprzeczamy tym poselstwu wielkanoc-
nemu, wzywającemu do mocnego związania się ze zmartwychwstałym Panem na życie 
i śmierć. Może też to znaczy, że bardziej miłujemy świat, chociaż jest piękny, niż triumf 
Chrystusa nad śmiercią i społeczność życia z Nim.  

 Lud na drugim brzegu morza, nie tylko stał się ocalonym ludem, ale przede wszyst-
kim nowym ludem Bożym. Od tej chwili Bóg ochraniając swój lud, pracował nad nim, 
aby z pokolenia w pokolenie stawał się lepszy. Objawił mu swoje Imię – JAHWE, co zna-
czy: Ja jestem (Ja jestem z wami), dał ludowi pod Synajem przykazania i zawarł z nim 
łaskawe przymierze. To uczynił też Bóg podczas wydarzeń paschalnych za dni Jezusa 
Chrystusa, naszego Pana. Pan Jezus w wieczerniku błogosławiąc kielich z winem, po-
wiedział: „To jest krew Nowego Przymierza” (Mt 26, 28).  

 Święta Zmartwychwstania Pańskiego są potężnym wezwaniem do odnowy życia. 
Jak po gnuśnej zimie nastaje wiosna, tak nastać musi w nas i pośród nas nowe życie, 
pełne miłości wzajemnej, pokoju i chęci do służby. Bóg w poranek wielkanocny, przez 
wzbudzenie Chrystusa z martwych, okazał nam wielką miłość i łaskę. Apostoł Paweł 
napisał: „Objawiła się bowiem łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, ucząc nas, 
abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świe-
cie żyli rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie, oczekując spełnienia szczęśliwej nadziei 
i objawienia chwały wielkiego Boga i naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który wy-
dał samego siebie za nas, aby wykupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud 
wybrany, gorliwy w dobrych uczynkach” (Tt 2,8nn). 

Pan wstał z grobu! Niech Duch Boży wyprowadzi nas z grobu grzechu i postawi na 
drodze prawdy i światłości! Niech światłość Zmartwychwstałego przemieni nasze ser-
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ca, rozświetli drogi naszego życia i prowadzi do celu, który jest przed nami! Niech 
chwała Pańska szerzy się wśród nas! 

„Niechaj zabrzmią hymny chwały,  
Zmartwychwstania niech brzmi śpiew.  
Smutki, bóle już ustały, bo przeminął Boży gniew.  
Chmury wszędzie już pierzchają.  
Burze czasu cichną już, ludzie Boga znów poznają,  
Spokój spływa do ich dusz”. (ŚE 186,1) 

Amen. 

* * * 

Panie Boże i Ojcze Pana naszego, Jezusa Chrystusa! Błogosławimy Cię, bowiem według 
wielkiego miłosierdzia swego odrodziłeś nas ku nadziei żywej przez powstanie z umar-
łych Twojego Syna. Dopomóż nam, abyśmy się z Nim zespolili i stali się uczestnikami 
błogosławionego zmartwychwstania Jego.  

 Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.  
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2. ŚWIĘTO ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

Upadli i oddali pokłon 

I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców stojącego 
Baranka jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczu; a to jest siedem du-
chów Bożych zesłanych na całą ziemię. I przystąpił, i wziął księgę z prawej ręki tego, któ-
ry siedział na tronie, a gdy ją wziął, upadły przed Barankiem cztery postacie i dwudziestu 
czterech starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności; są to modlitwy 
świętych. I zaśpiewali nową pieśń tej treści: Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pie-
częcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego ple-
mienia i języka, i ludu, i narodu, i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i ka-
płanów, i będą królować na ziemi. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wo-
koło tronu i postaci, i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy; i mó-
wili głosem donośnym: Godzien jest ten Baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mą-
drość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, 
które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: 
Temu, który siedzi na tronie, i Barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na 
wieki wieków. A cztery postacie mówiły: Amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. (Obj 5,6-14) 

Zmartwychwstanie Chrystusa, które należy do sfery świata niesprawdzalnego przy 
pomocy zmysłów, w które zaopatrzył nas Bóg, nasuwają zawsze pewne pytania, na 
które może odpowiedzieć tylko wiara, ciągle wzmacniana przez Ducha Świętego. Ale 
oto słyszymy słowa, które nie tylko dają jasną odpowiedź na nasze pytania, które doty-
czą zmartwychwstania naszego Pana i naszej wiary. Wprowadzają nas w jakiś prze-
dziwny świat, świat pozazmysłowy, niepojęty, tajemniczy, dający się opisać tylko przy 
pomocy symboli, dla współczesnego człowieka niezrozumiałych, bardziej zaciemniają-
cych, aniżeli wyjaśniających.  

 Nie mogą nas te słowa zniechęcić do wysiłku poznania bogatego świata wiary, Bo-
żej prawdy o nas, o naszej słabości i o darowanym nam zbawieniu w Jezusie Chrystu-
sie. W naszym ziemskim życiu trudna droga, którą musimy pokonać, zniechęca, ale 
w sferze ducha i wiary, każda droga, choćby najtrudniejsza, pociąga, zniewala do po-
konania, a w trakcie jej pokonywania raduje i ubogaca.  

 Słowa naszego tekstu biblijnego, poprzedza wstępny opis wizji, którą miał autor 
Objawienia św. Jana. Widział on tron Boga, Baranka jakby zabitego i księgę opieczęto-
waną siedmioma pieczęciami. I na pytanie: „Któż jest godny otworzyć księgę i zerwać 
jej pieczęcie?” nikt ze stworzeń na ziemi i na niebie nie był godzien jej otworzyć. Wte-
dy autor Objawienia św. Jana, świadek wizji zapłakał, bowiem był ciekawy, co w niej 
zostało zapisane.  

 Błogosławiony byłby płacz w naszym życiu, gdybyśmy stanęli przed trudnościami, 
które stwarza wiara, wobec naszej niemocy zrozumienia świętych słów zapisanych 
w Biblii. Łzy oczyszczają oczy. Łzy padające na karty Biblii, mogą zaowocować w urodzaj 
poznania prawdy, która według słów naszego Pana czyni wolnymi od trosk, od widma 
zniewolenia przez świat i złych ludzi, którzy dbają jedynie o własne interesy.  



2. ŚWIĘTO ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

 134 

 

Wsłuchajmy się w to, co mają nam do powiedzenia słowa dzisiejszego tekstu biblijne-
go, pełnego tajemnicy i religijnych symboli! 

 Pytanie potężnego anioła wołającego donośnym głosem: „Któż jest godny otworzyć 
księgę i zerwać jej pieczęcie?” nie pozostały bez odpowiedzi. Jeden ze starców, praw-
dopodobnie będących symbolami starotestamentowych patriarchów, powiedział do 
wizjonera: „Nie płacz! Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy i może otwo-
rzyć księgę, i zerwać siedem jej pieczęci”.  

 Stary Testament – to księga wspaniałych obietnic, chociaż tak bardzo „pachnący 
ziemią”, prowadzi myśli ku przyszłości. I jeśli starzec symbolizuje któregoś z patriar-
chów Izraelskich, to oto dowiadujemy się, że każde przekroczenie doczesności w śmie-
rci, otwiera poznanie Bożego, wspaniałego świata, oglądanie go, nie jak teraz niby 
w zwierciadle, ale twarzą w twarz, tak jak to pisze apostoł Paweł do Koryntian: „Teraz 
bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą 
w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem 
poznany” (1 Kor 13,12).  

 Księga zapieczętowana siedmioma pieczęciami, o której mówi Objawienie św. Jana, 
to nie tylko świat wiary ludu Starego Testamentu, wypatrujący zgodnie z proroctwem 
Izajasza nowej ziemi i nieba, to nie tylko świat religijnych symboli, ujawniających, co 
Bóg dla nas uczynił, czyni i czynić będzie, ale to księga historii zbawienia, historii która 
nie dzieje się poza naszą, ziemską, ludzką historią. W historię świata, w jej dziwne, 
jasne i krwawe karty, wpisana jest historia zbawiennej woli Boga i jej realizacja przez 
„Baranka jakby zabitego, lwa z pokolenia Judy”.  

 Chrystus jest kluczem dla zrozumienia Starego Testamentu. W świetle Ewangelii 
Jezusa Chrystusa, poznajemy najlepiej siebie. Słowa Chrystusa pozwalają nam najlepiej 
zrozumieć naszą aktualną historię, ze wszystkimi osiągnięciami, ale też i klęskami, suk-
cesami i kataklizmami.  

 W rozważanym słowie biblijnym znajduje się dziwne połączenie: ‘baranek jakby 
zabity’ i ‘lew z pokolenia Judy’. W realnym świecie lew zabija baranki. Ale tu nie mamy 
do czynienia z aporią, przeciwstawieniem jednego symbolu drugiemu, ale symbolem 
łączącym w sobie wszystko, co dotyczy naszego Pana, Jezusa Chrystusa, tego ukrzyżo-
wanego i zmartwychwstałego, zwycięzcę wszelkiego zniewolenia, grzechu i śmierci. 
Ten apokaliptyczny symbol zbudowany jest na dwóch proroctwach. Patriarcha Jakub 
przed swoją śmiercią, błogosławiąc swoich synów, Judę nazwał szczenięciem lwa (1 Mż 49, 
9). Według literatury apokaliptycznej, lew z pokolenia Judy to Mesjasz, którego Bóg 
miał zesłać na ziemię (4. Ezdr 11,36nn). Uczniowie Pana Jezusa widzieli w swoim Na-
uczycielu przyobiecanego Mesjasza. Apostoł Piotr na pytanie Jezusa, za kogo wy mnie 
uważacie, odpowiedział: „Tyś jest Chrystusem” (to znaczy Mesjaszem). Jan Chrzciciel 
zaś wskazując na Jezusa, zaświadczył o Nim: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech 
świata” (J 1, 29).  

 Symbol: ‘baranek jakby zabity” i „lew z pokolenia Judy”, łączy w sobie poniżenie 
Jezusa na krzyżu, Jego ofiarę za grzechy świata i Jego zwycięstwo nad śmiercią, ale też 
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wywyższenie. W ręce wywyższonego Chrystusa „siedzący na tronie Bóg” – jak słyszy-
my w naszym biblijnym tekście – oddaje władzę nad tymi, którzy są na niebie, na ziemi 
i pod ziemią, a więc – według sposobu biblijnego myślenia – władzę nad całym kosmo-
sem. Jemu więc cały kosmos ustami aniołów oddaje cześć i chwałę: „Godzien jest ten 
Baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosła-
wieństwo”. Siedem atrybutów Bożych, a więc pełnia boskości, należy się Zwycięscy 
grzechu i śmierci. Tym samym i my jesteśmy wezwani, aby oddawać cześć naszemu 
Zbawicielowi, cześć należną jako Bogu. Apostoł Paweł w hymnie o poniżeniu i wywyż-
szeniu Syna Bożego, Jezusa Chrystusa pisze: „Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go 
imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kola-
no na niebie i na ziemi, i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus 
jest Panem, ku chwale Boga Ojca” (Flp 2,9-11).  

 W niebie Chrystusowi oddają cześć chóry anielskie, na ziemi czynić to powinien 
powołany przez Chrystusa Kościół, królewski i kapłański lud Boży.  

 Święty Piotr w swoim 1. liście do wiernych w Azji Mniejszej pisze: „I wy sami jako 
kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać du-
chowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa” (1 P 2,5). Chrześcijanie stanowią 
społeczność typu królewskiego i kapłańskiego, co nie oznacza, że każdy członek tej 
społeczności został powołany do sprawowania urzędowego kultu i do sprawowania 
królewskiej władzy. Wierzący, jako kapłaństwo święte są powołani do składania ofiar, 
które nie mają nic wspólnego z ofiarami składanymi na dziedzińcu świątyni w Jerozo-
limie.  

 W Nowym Testamencie nie ma tekstu, z którego wynikało by, że każdy wierzący jest 
kapłanem i wolno mu sprawować kult na wzór starotestamentowego kultu. W Nowym 
Testamencie utrwalił się pogląd, że jedynie Chrystus jest prawdziwym królem świata 
i Chrystus jest jedynym kapłanem, który złożył ofiarę ze swojego życia na Golgocie. Tej 
ofiary nie trzeba już powtarzać i nie jest już potrzebne urzędowe kapłaństwo. Autor 
Listu do Hebrajczyków pisze: „Ale Ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ 
trwa na wieki. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują 
do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi…” (Hbr 7,24-27).  

 Na czym polega służba kapłańska wierzących? 

 Bezpośrednio po słowach, w których Autor 1 listu św. Piotra pisze, że odbiorcy jego 
listu są kapłaństwem świętym, królestwem kapłańskim, wzywa ich, aby jako królestwo 
kapłańskie i żywe kamienie, budowali się w dom duchowy, aby „składać duchowe ofia-
ry przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa” (1 P 2,5).  

 Czym jest służba wierzących, pokazuje nam wyraźnie Nowy Testament. To duchowa 
służba, to oddawanie czci Barankowi, który przelał swoją krew, aby nas uświęcić i zba-
wić. Właściwie wierzący stanowią jeden chór z aniołami, wielbiącymi Baranka: „Go-
dzien jest ten Baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, 
i błogosławieństwo”. 
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 Mało jest dzisiaj uwielbienia dla Chrystusa w naszych kościołach, natomiast dużo 
słów o nas. Mało jest służby Bożej, natomiast dużo pustych napomnień, które niewiele 
zmieniają. Potrzeba więcej prawdziwej wiary w Chrystusa, jako zwycięzcę grzechu 
i śmierci, więcej czci dla Chrystusa, a wtedy z tej wiary i czci zrodzi się dzięki Duchowi 
Bożemu więcej dobrych i sprawiedliwych owoców. Amen. 

* * * 

Święty Boże, łaskawy Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa! Prosimy Cię, wyzwól nasze 
serca z więzów grzechu i obudź je do życia nowego. Rozbudź przez Ducha swojego żywą 
nadzieję w ciała zmartwychwstanie i zbawienie wieczne.  

 Wysłuchaj nas przez naszego Pana, zwycięzcę śmierci, który z Tobą i z Duchem Świę-
tym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.  
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1. NIEDZIELA PO WIELKANOCY – QUASIMODOGENITI 

Od rezygnacji do wiary 

„Potem ukazał się znowu Jezus uczniom nad Morzem Tyberiadzkim, a ukazał się tak: Byli 
razem: Szymon Piotr i Tomasz zwany Bliźniakiem, i Natanael z Kany Galilejskiej, i syno-
wie Zebedeusza, i dwaj inni z uczniów jego. Powiedział do nich Szymon Piotr: Idę łowić 
ryby. Rzekli mu: Pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie 
złowili. A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu; ale uczniowie nie wiedzieli, że to 
był Jezus. Rzekł im więc Jezus: Dzieci! Macie co do zjedzenia? Odpowiedzieli mu: Nie. 
A On im rzekł: Zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie 
mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy ów uczeń, którego miłował Je-
zus, rzekł Piotrowi: Pan jest. Szymon Piotr więc, usłyszawszy, że Pan jest, przepasał się 
szatą, był bowiem nagi, i rzucił się w morze; drudzy zaś uczniowie przybyli w łodzi, bo 
byli niedaleko od lądu, mniej więcej na dwieście łokci, ciągnąc sieć z rybami. A gdy wy-
szli na ląd, ujrzeli rozniecone ognisko i rybę położoną na nim, i chleb. Rzekł im Jezus: 
Przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął sieć na 
ląd, pełną wielkich ryb, których było sto pięćdziesiąt trzy; a chociaż ich tyle było, nie po-
darła się sieć. Rzekł im Jezus: Pójdźcie i spożywajcie. A żaden z uczniów nie śmiał go py-
tać: Kto Ty jesteś? Bo wiedzieli, że to Pan. A Jezus zbliżył się, wziął chleb i dał im, podob-
nie i rybę. Trzeci to już raz ukazał się Jezus uczniom swoim po wzbudzeniu z martwych”.  

(J 21,1-14) 

Ewangelia św. Jana pierwotnie kończyła się na 20. rozdziale. Rozdział 21. został dopi-
sany później. Chociaż mówi on o objawieniu się zmartwychwstałego Chrystusa 
uczniom w Galilei, to jednak jego autorowi chodziło nie tylko o przeszłość, ale miał on 
drugiemu i trzeciemu pokoleniu chrześcijan wyjaśnić sytuację, która zaistniała w Ko-
ściele pierwszych dziesiątek lat jego istnienia. Począwszy od wiersza 15. znajdują się 
w nim wiadomości, które czytelnikowi mają wyjaśnić, dlaczego historia apostolskiego 
Kościoła przybrała dość osobliwy charakter, a więc dlaczego Piotr, który zaparł się Je-
zusa nadal zajmował ważne miejsce w Kościele i dlaczego uczeń, którego Pan miłował 
umarł, chociaż początkowo sądzono, że doczeka on powtórnego przyjścia Pana.  

 Ewangelia niedzieli Quasimodogeniti, mówi o spotkaniu zmartwychwstałego Chry-
stusa z uczniami w Galilei. Poznajemy z niej sytuację uczniów po Wielkim Piątku 
i Wielkanocy. Nie oznacza to, że nie ma ona nic do powiedzenia nam, ludziom XXI wie-
ku. Przeżycia pierwszych uczniów Pana i ich spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystu-
sem są zawsze pewnego rodzaju modelem przeżyć i doświadczeń ludzi wiary wszyst-
kich czasów.  

Uczniowie w wielkanocny poranek otrzymali polecenie, aby udali się do Galilei. Anioł 
bowiem powiedział do kobiet przy pustym grobie Jezusa: „Nie ma go tu, bo wstał 
z martwych, jak powiedział; chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idąc śpiesznie 
powiedzcie uczniom jego, że zmartwychwstał, i oto poprzedza was do Galilei, tam go 
ujrzycie”.  
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 Uczniowie uczynili tak, jak im polecono. Czekali na swojego Nauczyciela w Galilei. 
Czas oczekiwania był dla nich czasem przemyśleń i refleksji nad tym, co przeżyli z Jezu-
sem, ale także czasem doświadczenia ich wiary. Być może, zastanawiali się nad tym, 
czym były wydarzenia Wielkiego Piątku. Może pytali się wzajemnie: Czy zobaczymy 
jeszcze Pana? Czy to, co przeżyli w Jerozolimie w wielkanocny wieczór, nie było przy-
padkiem złudzeniem?  

 Nie możemy odtworzyć i prześledzić myśli uczniów Pana, którzy oczekiwali na spo-
tkanie ze swoim Nauczycielem w Galilei. Faktem jest jednak, że ten czas oczekiwania 
był dla nich czasem próby i doświadczenia.  

 Bóg daje i nam niejednokrotnie taki czas, w którym czekamy na coś lub kogoś. Mło-
dzi małżonkowie czekają na urodziny pierwszego dziecka. Chorując, oczekujemy na 
wyzdrowienie. Po czasowej rozłące, oczekujemy na powrót lub spotkanie z kimś bli-
skim. Wszyscy też czekamy na chwilę śmierci. Każdemu oczekiwaniu towarzyszą pewne 
myśli, wewnętrzne rozterki, także pytania i niepewność.  

 Ważne jest byśmy podczas każdego oczekiwania byli przekonani i pewni, że oczeku-
jąc na coś lub kogoś nie jesteśmy sami z naszymi myślami i pytaniami. Zawsze z nami 
jest Bóg. Niewolnica Abrahama, kiedy została odprawiona przez Sarę, pozostawiona 
swoim myślom na pustyni, była przekonana, że nawet z dala od ludzi nie jest sama, 
lecz że jest z nią Bóg, który ją widzi. Dlatego nazwała Boga Bogiem widzącym.  

 Uczniowie Pana Jezusa po powrocie do Galilei byli sami. Tak się im przynajmniej 
wydawało. Przecież ich Pan i Nauczyciel został ukrzyżowany. W Jerozolimie widzieli 
Pana i z Nim zasiedli do stołu. W Galilei – zgodnie z poleceniem – oczekiwali na Niego. 
Oczekując na chwilę spotkania niecierpliwili się. Wyrazem tego są słowa apostoła Pio-
tra, który powiedział: „Idę łowić ryby”. Jak powiedział, tak uczynił, a inni uczniowie 
Pańscy poszli za nim.  

 Słowa Piotra są też wyrazem rezygnacji. Czy warto dalej czekać? Czy Pan się zjawi? 
Po co tracić czas, lepiej powrócić do dawnych zajęć.  

 Zmartwychwstały Pan był ze swoimi uczniami. Oni nie byli tego świadomi. Nie zda-
wali sobie wówczas sprawy z tego, że obecność ich Pana i społeczność z Nim od chwili 
poranku wielkanocnego ma miejsce na zgoła innej płaszczyźnie, aniżeli przed ukrzyżo-
waniem ich Nauczyciela. Dlatego nie od razu Go poznali, kiedy stanął na brzegu i po-
wiedział do nich: „Dzieci! Macie co do zjedzenia?”.  

 Chrystus jest stale w naszym życiu, chociaż nie zawsze jesteśmy tego świadomi. On 
idzie obok nas i z nami, jak z owymi dwoma uczniami w drodze do Emaus w poranek 
wielkanocny. Jest On z nami wtedy, kiedy się radujemy i jesteśmy szczęśliwi. Jest On 
z nami, kiedy cień krzyża pada na drogę naszego życia. Jest On z nami w szczęściu i nie-
szczęściu, kiedy się radujemy i płaczemy. Jest w naszym życiu i będzie też z nami, kiedy 
nadejdzie chwila naszej śmierci.  

 Jednak my nie zawsze Go rozpoznajemy i nie zawsze też chcemy, aby był On z nami 
w niektórych sytuacjach naszego życia, szczególnie wtedy, kiedy powinniśmy się wsty-
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dzić tego, co czynimy. Sprawy i troski w naszym życiu, trud i niepowodzenia, ale cza-
sem także sukcesy przysłaniają nam Chrystusa. Przechodzimy obok Niego obojętnie 
i nie rozpoznajemy znaków, które pozostawia.  

  Pragnieniem Chrystusa jest, abyśmy Go umieli dostrzec w naszym życiu i ku Niemu 
się nieustannie przybliżali. Jeśli Duch Święty stawia nam dzisiaj przed oczy historię 
spotkania zmartwychwstałego Chrystusa z uczniami nad Jeziorem Galilejskim, to 
głównie dlatego, abyśmy w znakach, jak uczniowie Pańscy rozpoznali obecność nasze-
go Pana na drodze naszego życia. Przykładem dla nas powinien być uczeń, którego 
miłował Pan. W obfitości złowionych ryb dostrzegł on rękę Pana, która okazała się 
pełna mocy. Dlatego powiedział do pozostałych uczniów: „Pan jest”. A Piotr usłyszaw-
szy te słowa, rzucił się w fale jeziora, aby jak najprędzej znaleźć się obok swojego Na-
uczyciela.  

 Cudem Bożym jest to, że żyjemy, i że jeszcze nie pokonali nas wrogowie i nie po-
chłonęła śmierć. Cudem Bożym jest, że mamy chleb powszedni, jak uczniowie, którzy 
znaleźli go obok ogniska na brzegu jeziora. Cudem Bożym jest to, że możemy ciągle 
jeszcze słuchać słowa Bożego. To wszystko świadczy o tym, że Chrystus jest z nami, że 
nas nie opuszcza i idzie z nami przez życie, niezależnie od tego, czy Go dostrzegamy, 
czy nie.  

 Bóg szedł z Izraelem przez pustynię do Ziemi Obiecanej. W dzień szedł w słupie 
dymu, w nocy w słupie ognia. Chrystus prowadzi nas przez życie i zapewnia nas o tym, 
mówiąc: „Oto ja jestem z wami aż do skończenia świata” (Mt 28,20). Znakami Jego 
obecności są: błogosławieństwo, które nas spotyka, Słowo Boże, które jest głoszone 
i sakramenty, które są udzielane w Kościele. Chrystus obecny jest z nami w znakach. 
A Jeśli Chrystus jest z nami, to nie musi nas ogarniać zniechęcenie i rezygnacja. Apostoł 
Paweł pisał: „Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie” (Flp 4,13). 
I nie musimy się niczego obawiać. „Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który 
nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał 
z nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież 
Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmar-
twychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami. 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” (Rz 8,31-33.35-37) – czytamy w Liście do Rzymian.  

 Wiara, że Chrystus jest nieustannie w życiu swoich wyznawców, powoduje prze-
mianę serca i życia. Tak było w wypadku pierwszych uczniów Pańskich. Z bojaźliwych, 
zrezygnowanych, zniecierpliwionych, zatroskanych o jutro zmienili się w ludzi czynu, 
gotowych zawsze świadczyć o swoim Panu. 

 Czy nasza bojaźliwość i brak zaangażowania w życie Kościoła, nie świadczą o małej 
wierze? Czy brak świadectwa o Chrystusie, brak gotowości służenia bliźnim nie wska-
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zują na to, że nie jesteśmy pewni tego, że Chrystus jest stale blisko nas, i że Jego dłoń 
jest wyciągnięta, aby nam pomagać? To są pytania do przemyślenia. 

W Ewangelii czytamy, że nikt z uczniów nie miał odwagi zapytać nieznajomego na 
brzegu jeziora: Kto ty jesteś? Uczniowie nie musieli pytać, wszak byli pewni, że oto stoi 
przed nimi zmartwychwstały Chrystus.  

 I nam potrzeba pewności wiary, że zmartwychwstały Chrystus jest z nami. Ta pew-
ność rodzi się przez obcowanie z Chrystusem, obecnym w znakach, a więc w słowie 
Ewangelii i w sakramentach. Tę pewność należy sobie wymodlić i trwać w niej z pomo-
cą Ducha Świętego.  

 Czas powielkanocny jest nam dany, abyśmy do tej pewności doszli i w niej się 
umocnili. Amen.  

 * * * 

Wszechmogący Boże i Ojcze, posłałeś na świat swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby 
w Nim odnowione zostało całe stworzenie. Prosimy Cię przeobraź serca nasze na obraz 
Syna Twojego i napełnij nas pragnieniem życia w społeczności budującej się w dom 
duchowy.  

 Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i królu-
je na wieki wieków. Amen. 
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2. NIEDZIELA PO WIELKANOCY – MISERICRODIAS DOMINI 

Pan jest Pasterzem 

„I doszło mnie słowo Pana tej treści: Synu człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom 
Izraela, prorokuj i powiedz im: Pasterze! Tak mówi Wszechmocny Pan: Biada pasterzom 
Izraela, którzy sami siebie paśli! Czy pasterze nie powinni raczej paść trzody? Tak mówi 
Wszechmocny Pan: Oto Ja wystąpię przeciwko pasterzom i zażądam od nich moich 
owiec, i usunę ich od pasienia moich owiec, i pasterze nie będą już paść samych siebie. 
Wyrwę moje owce z ich paszczy; nie będą już ich żerem. Gdyż tak mówi Wszechmocny 
Pan: Oto Ja sam zatroszczę się o moje owce i będę ich doglądał. Jak pasterz troszczy się 
o swoją trzodę, gdy jest pośród swoich rozproszonych owiec, tak Ja zatroszczę się o moje 
owce i wyratuję je z wszystkich miejsc, dokąd zostały rozproszone w dniu chmurnym 
i mrocznym. Wyprowadzę je spomiędzy ludów i zbiorę je z ziem; przyprowadzę je znowu 
do ich ziemi i będę je pasł na górach izraelskich, w dolinach i na wszystkich równinach 
kraju. Będę je pasł na dobrych pastwiskach i ich błonie będzie na wysokich górach izra-
elskich. Tam będę odpoczywać na dobrym błoniu i będą się paść na tłustych pastwiskach 
na górach izraelskich. Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam ułożę je na ich legowisku – 
mówi Wszechmocny Pan. Będę szukał zaginionych, rozproszone sprowadzę z powrotem, 
zranione opatrzę, chore wzmocnię, tłustych i mocnych będę strzegł, i będę pasł spra-
wiedliwie. Moimi owcami jesteście, owcami mojego pastwiska, a Ja jestem waszym Bo-
giem – mówi Wszechmocny Pan”. (Ez 34,1-2.10-16.31) 

Druga niedziela po Zmartwychwstaniu Pańskim poświęcona jest miłosierdziu Pań-
skiemu. Nazywamy ją także Niedzielą Dobrego Pasterza, a to ze względu na Ewangelię 
starokościelną, czytaną w tę niedzielę. 

 Autor Psalmu 23 nazywa Boga swoim pasterzem: „Pan jest pasterzem moim” (Ps 23, 
1). Chociaż Psalm 23 powstał stosunkowo późno, to jednak tytuł pasterza, przypisywa-
ły Bogu już bardzo stare tradycje izraelskie (zob. 1 Mż 48,15; 49,24). W Psalmie 80. Bóg 
nazwany został pasterzem Izraela.  

 Starożytni Hebrajczycy byli koczownikami, dlatego bliski i zrozumiały był dla nich 
obraz pasterza i trzody. Obraz ten zdaje się być tłem dla tradycji przedstawiającej Boga 
kroczącego na czele ludu izraelskiego przez pustynię do Ziemi Obiecanej w słupie dy-
mu podczas dnia, w nocy zaś w słupie ognia. Tytuł ten ma także pewien związek z kró-
lewską godnością JAHWE, Boga Izraela, bowiem na Bliskim Wschodzie termin pasterz 
był tytułem władcy. Jak stado owiec zależne jest od swojego pasterza, tak lud izraelski 
należał do Boga i był od Niego całkowicie zależny. Psalmista Pański wołał, składając 
świadectwo wiary Izraela: „Wiedzcie, że Pan jest Bogiem! On nas uczynił i do niego 
należymy, Myśmy ludem jego i trzodą pastwiska jego” (Ps 100,3). Te słowa są wyzna-
niem Izraela i odpowiedzią na słowa Boga, które słyszymy na zakończenie naszego 
tekstu biblijnego, wyznaczonego przez Kościół do rozważania w niedzielę Misericordias 
Domini: „Moimi owcami jesteście, owcami mojego pastwiska, a Ja jestem waszym 
Bogiem”.  
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Pasterze Izraela 

 Bóg, stworzyciel świata, jest Panem kosmosu, a tym samym Panem czasu i prze-
strzeni. Bóg wpisując się w naszą historię, czyni to w różny sposób. Wiąże się z ludźmi 
i poprzez ludzi działa. Bóg powołał Abrahama, ojca narodu izraelskiego i przez Abra-
hama działał. Bóg wybrał sobie potomków Jakuba i przez nich działał w historii. Bóg na 
prośbę ludu izraelskiego, ustanowił w Izraelu króla i przez niego rządził. Bóg ustanowił 
kapłaństwo w Izraelu i przez kapłanów prowadził swój wybrany lud. Bóg powoływał 
proroków i oni byli Bożymi ustami. Wszyscy oni na wzór Boga mieli być pasterzami 
Izraela. I nimi byli, lecz nie zawsze dobrze wykonywali swoje zadanie.  

 Wielu królów było apostatami, wielu kapłanów myślało jedynie o zysku. Prorocy nie 
zawsze potrafili spełnić powierzone im zadanie. Wielu z nich okazało się fałszywymi 
prorokami. Bóg dłużej nie chciał tolerować nieudolności pasterzy Izraela, dlatego na-
kazał prorokowi wołać: „Pasterze! […] Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie paśli! 
Czy pasterze nie powinni raczej paść trzody? […] Oto Ja wystąpię przeciwko pasterzom 
i zażądam od nich moich owiec, i usunę ich od pasienia moich owiec, i pasterze nie 
będą już paść samych siebie. Wyrwę moje owce z ich paszczy; nie będą już ich żerem”.  

 Bóg negatywnie ocenił większość pasterzy Izraela. Probierzem ich oceny był cel ich 
działania. Paśli siebie samych, a nie powierzony im lud. Lud więc błądził, każdy szukał 
własnej drogi, zapominając o Bogu i Jego przykazaniach. Na skutek zaniedbań, rozpro-
szył się lud Boży między narodami. Wielu poszło do niewoli, wielu dobrowolnie opu-
ściło spustoszoną ojczyznę. Winę za to ponoszą źli pasterze Izraela. Prorok Jeremiasz 
wołał: „Biada pasterzom, którzy gubią i rozpraszają owce mojego pastwiska […]. To wy 
rozproszyliście moje owce i rozpędziliście je, a nie zatroszczyliście się o nie. Toteż uka-
rzę was za złe wasze uczynki” (Jr 23, 1.2).  

Bóg Pasterzem Izraela 

 Bóg przez Ezechiela zapowiedział zmianę. „Oto Ja sam zatroszczę się o moje owce 
i będę ich doglądał. Jak pasterz troszczy się o swoją trzodę, gdy jest pośród swoich 
rozproszonych owiec, tak Ja zatroszczę się o moje owce i wyratuję je z wszystkich 
miejsc, dokąd zostały rozproszone w dniu chmurnym i mrocznym. Wyprowadzę je 
spomiędzy ludów i zbiorę je z ziem; przyprowadzę je znowu do ich ziemi i będę je pasł 
na górach izraelskich, w dolinach i na wszystkich równinach kraju”.  

 To zapowiedź idealnej sytuacji i zarazem nawiązanie do egipskiego exodusu, kiedy 
to sam Bóg prowadził swój lud przez pustynię, podczas dnia w słupie dymu, w nocy zaś 
w słupie ognia.  

 Jak miało się to stać? Kiedy miała nastąpić zmiana? Czy była ona możliwa do zreali-
zowania bez jakiegokolwiek pośrednika?  

 Niewidzialny Bóg działa poprzez usta i ręce ludzi. Należy więc sądzić, że w powyż-
szych słowach mamy do czynienia z zapowiedzią, której realizacja i sposób jej realizacji 
pozostaje całkowicie w gestii Boga. Historia miała dopiero pokazać w jaki sposób zo-
stanie ona zrealizowana. Ale prorok Jeremiasz znacznie wcześniej pisał, że Bóg wzbu-
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dzi sobie innych pasterzy ludu. Jeremiasz także prorokował, że Bóg wzbudzi sobie no-
wego Dawida, a więc Mesjasza, przez którego paść będzie Izraela.  

Bóg naszym Pasterzem w Chrystusie 

 Proroctwo Ezechiela i Jeremiasza prowadzi nas do Chrystusa, który jako potomek 
Dawida z woli Bożej został pasterzem nie tylko Izraela, ale wszystkich ludzi, których 
gromadzi wokół siebie.  

 Chrystus powiedział o sobie, że jest dobrym pasterzem. „Ja jestem dobry pasterz. 
Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do 
którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk 
porywa je i rozprasza ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem 
dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają” (J 10,11-14).  

 Działanie Chrystusa było zupełnie inne, aniżeli postępowanie złych pasterzy Izraela 
z czasów Starego Testamentu. Oni byli najemnikami i nie zależało im na owcach Boże-
go pastwiska. Zamiast gromadzić wybranych Bożych, rozpraszali, zamiast paść owczar-
nię Bożą, paśli samych siebie. Chrystus zaś nie dbał o siebie. Jego celem było położenie 
życia dla zbawienia wybranych Bożych. Całe doczesne życie Jezusa Chrystusa, w szcze-
gólności wydarzenia Wielkiego Tygodnia pokazują jak Jezus rozumiał swoją misję i jak 
ją wypełnił.  

 Ale Jezus wypełniwszy swoje zadanie, odszedł. Powołał swoich uczniów, a ci paste-
rzy i biskupów, a więc stróżów Bożej owczarni. Czy wzorem dla nich jest Arcypasterz, 
Jezus Chrystus? Czy spełniają oni dobrze swoje zadanie? Na pewno wielu tak, ale też 
wielu pasie samych siebie.  

 Przestroga z proroctwa Ezechiela jest stale aktualna i pamiętać należy, że Bóg upo-
mni się o każdą zagubioną duszę z powodu niedbalstwa pasterzy. Aktualne też jest 
napomnienie apostoła Pawła, skierowane do Tymoteusza: „Pilnuj czytania, napomina-
nia, nauki. .Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podsta-
wie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. O to się troszcz, w tym trwaj, 
żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj 
w tym, bo to czyniąc, i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają” (1 Tm 4,13-
16). 

Dobre pastwisko 

 W wyroczni proroka Ezechiela obok nagany skierowanej pod adresem pasterzy 
Izraela, znajduje się – jak słyszeliśmy – Boża zapowiedź, że On sam będzie pasł swój lud 
i będzie go prowadził, zapewne podobnie jak za czasów wyjścia potomków Jakuba 
z egipskiej niewoli. Nastąpi głęboka zmiana. Źli pasterze zostaną ukarani. Nie będą już 
mieli okazji „tuczyć się” na krzywdzie ludu. Izrael nie będzie okradany z tego, co mu się 
należało z racji powołania przez Boga na lud wybrany. Bóg poprowadzi swoich wybra-
nych na dobre pastwiska.  



2. NIEDZIELA PO WIELKANOCY – MISERICORDIAS DOMINI 

 144 

 

 Nie wiemy, czy autor Psalmu 23. miał na myśli słowa obietnicy Bożej ogłoszonej 
przez Ezechiela, ale pewne jest, że jego słowa są doskonałym komentarzem do Eze-
chielowej wizji. Najpierw wyznaje: „Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. 
Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją po-
krzepia” (Ps 23, 1-3a), a następnie modli się: „Zastawiasz przede mną stół wobec nie-
przyjaciół moich. Namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. Dobroć i ła-
ska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego. I zamieszkam w domu Pana 
przez długie dni” (Ps 23,5.6a).  

 Czym są owe zielone pasze? Jaki stół zastawia przed nami Bóg?  

 Zieloną i pożywną paszą są słowa Boże, które są życiem i dają życie. One są chle-
bem, bez którego dusza karleje i traci moc życia. Pan Jezus powiedział: „Słowa, które 
powiedziałem do was, są duchem i żywotem” (J 6,63). Stół, który zastawia przed nami 
Bóg, to przede wszystkim stół Jezusa Chrystusa, stół sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej. 
Chrystus zapraszając nas do swojego Stołu, powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę powia-
dam 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 pokar-
mem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew mo-
ją, we mnie mieszka, a Ja W nim” (J 6,53-56). 

„Pasterzu dobry nasz,  
O Jezu Chryste, Panie!  
Racz spojrzeć na lud Swój!  
Słysz trzody Swej wołanie:  
Ach, obyś z łaski Swej  
Nam wodzów wiernych dał,  
By prawdy Twojej głos  
W kościołach zawsze brzmiał” (ŚE 534,1).  

Amen.  

* * * 

Wszechmogący Boże, dawco dobrych i doskonałych darów. Chwalimy Cię, bo wywio-
dłeś z umarłych Jezusa Chrystusa i ustanowiłeś Go pasterzem swojego ludu. Spraw 
łaskawie, abyśmy byli zawsze Jemu posłuszni i nieustannie odradzali się przez poznanie 
zbawiennej prawdy Twojego słowa.  

 Wysłuchaj nas przez tegoż Pasterza dusz naszych, który z Tobą i z Duchem Świętym 
żyje i króluje na wieki wieków. Amen.  
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3. NIEDZIELA PO WIELKANOCY – JUBILATE 

Radość z wiary w Boga 

„Paweł, stanąwszy pośrodku Areopagu, rzekł: Mężowie ateńscy! Widzę, że pod każdym 
względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Przechodząc bowiem i oglądając wa-
sze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano: Nieznanemu Bogu. Otóż to, co 
czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, 
Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych ani też 
nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim 
życie i tchnienie, i wszystko. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby 
mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i gra-
nice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo prze-
cież nie jest On daleko od każdego z nas. Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i je-
steśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli: Z jego bowiem rodu jesteśmy 
i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli: Z jego bowiem rodu jeste-
śmy. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota 
albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu, Bóg wprawdzie pusz-
czał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się 
upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez mę-
ża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. 
A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili: O tym bę-
dziemy cię słuchali innym razem. I tak Paweł wyszedł spośród nich. Lecz niektórzy mę-
żowie przyłączyli się do niego i uwierzyli, a wśród nich również Dionizy Areopagita i nie-
wiasta, imieniem Damaris, oraz inni z nimi”. (Dz 17,22-34) 

Radujcie się! Takie jest przesłanie niedzieli Jubilate. Jubilate – znaczy: radujcie się. Ale 
w naszym biblijnym tekście, przeznaczonym do rozważania w dzisiejszą niedzielę, nie 
ma wezwania do radości ani nic nie mówi on o radości. Dlaczego więc Kościół przezna-
czył go do czytania i zastanowienia się nad jego treścią w trzecią niedzielę po Wielka-
nocy? Jest przecież wiele innych tekstów w Biblii, w których wyraźnie jest mowa o ra-
dości. Chociażby ten, który wyszedł spod pióra apostoła Pawła: „Radujcie się w Panu 
zawsze; powtarzam, radujcie się” (Flp 4,4). 

  Jak radość nie zawsze jest widoczna na twarzy, a jednak jest w sercu, tak też nie 
zawsze trzeba wyraźnie o niej mówić, czy pisać, a jednak może być o niej mowa bez 
użycia słowa radość. 

  Apostoł Paweł, jak słyszymy, przechadzał się po Atenach, w których na każdym kro-
ku można było widzieć pomniki chwały, historii i kultury starożytnych Greków. Ale one 
nie radowały serca Wielkiego Apostoła. Raczej smuciło go bałwochwalstwo mieszkań-
ców Aten. Jego serce cieszyło coś zgoła innego. Oto dana mu została możliwość złoże-
nia świadectwa o prawdziwym Bogu. Radość jest z wiary w Boga. 

Mądrość świata nie zawsze idzie w parze z mądrością, której źródłem jest Bóg. 

  Grecy uważali się ze mądrych. Stworzyli wielką kulturę, której jesteśmy dziedzicami. 
Pomimo tego byli politeistami, wierzyli w wielu bogów, którzy nie zawsze byli symbo-
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lami cnoty i właściwego postępowania. Co prawda wielcy filozofowie z rezerwą odno-
sili się do uznanej religii i pobożności Greków, ale to nie zmieniło faktu, że na każdym 
kroku w Atenach i na wielu innych miejscach postawiono świątynie ku czci bogów. 
Platon, wielki filozof Grecki mówił o najwyższym dobru, które dało początek wszyst-
kiemu, co jest i istnieje; Arystoteles zaś pisał o jedynym poruszycielu i sprawcy wszyst-
kiego. W słowach naszego tekstu biblijnego czytamy, że Grecy postawili nawet w Ate-
nach świątynię nieznanemu im Bogu, którego istnienie jedynie przeczuwali. 

  Także dzisiaj mądrość świata nie idzie w parze z religijnością, chociaż przez wieki 
chrześcijańska teologia mówi, że wiedza nie wyklucza wiary, a wiara wiedzy. Oczywi-
ście, chodzi o prawdziwą wiedzę i prawdziwą wiarę. 

  Wielu niedouczonych ludzi uważa, że wiedza wyklucza wiarę. Tymczasem prawdzi-
wa wiedza przybliża do Boga, uczy pokory i skromności. I to powinno być dla nas źró-
dłem radości i uwielbienia Boga. 

„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!” (ŚE 846,1) 

Apostoł Paweł głosił Grekom nieznanego im Boga, Boga jedynie prawdziwego. 

  Czytamy, że Paweł na Areopagu, powiedział: „Mężowie ateńscy! Widzę, że pod ka-
żdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Przechodząc bowiem i oglą-
dając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano: Nieznanemu Bogu. 
Otóż to, co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję. Bóg, który stworzył świat i wszystko, 
co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowa-
nych ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby Czego potrzebował, gdyż sam 
daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko.” 

 Bóg jest stworzycielem wszystkiego, co istnieje i jest zachowawcą świata i życia. 

 Nauka mówi, że świat ma początek. Początkiem świata jest tzw. wielki wybuch. 
Jego potwierdzeniem jest odkrycie tzw. promieniowania tła. Wielki wybuch, tzw. czas 
zerowy miał miejsce wiele miliardów lat temu. Trwał niewyobrażalny mały ułamek 
sekundy (10-43 sekundy). Wszystko było skondensowane i umieszczone w niewyobra-
żalnie małym punkcie (o średnicy 10-33 cm). W pierwszej sekundzie zaczęły formować się 
kwarki, elektrony, fotony, neutrony i antycząsteczki. Około 200 sekund po wybuchu 
zaczęły powstawać izotopy helu i wodoru. Wszystko jakby zanurzone było w oceanie 
energii. 100 milionów lat po wielkim wybuchu zaczęły powstawać pierwsze gwiazdy. 
Kosmos nieustannie się rozszerzał i nadal rozszerza z szybkością światła, a więc 300 
000 km na sekundę. To daje tylko pewne wyobrażenie, jak wielki jest kosmos i jak 
wielką energię wyzwolił Bóg. 

 Biblia o tym mówi następująco: „Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. A ziemia 
była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią… I rzekł Bóg: Niech stanie 
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się światłość. I stała się światłość” (1 Mż 1,1.3). Psalmista Pański zaś śpiewał: „On rzekł 
– i stało się, On rozkazał – i stanęło” (Ps 33,9). 

 Pan Bóg nie potrzebuje świątyń zbudowanych ludzkimi rękami. Wiedział już o tym 
król Salomon, bowiem podczas poświęcenia świątyni w Jerozolimie, powiedział: „Czy 
naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą cię ogar-
nąć, a cóż dopiero ten dom, który zbudowałem?!” (1 Krl 8,27). Bóg znajduje sobie 
mieszkanie i tron w naszych sercach. I to jest źródło naszej radości. 

„Czyż tron Twój, Panie, uwielbiony, 
W niebie nie jest dość wspaniały, 
Że w głębi duszy mej skruszonej 
Zasiąść chcesz na tronie chwały? 
Przeniknąć tego myśl nie może, 
Jak bardzoś mię ukochał, Boże! 
Jak dobryś, Boże!” (ŚE 587,1) 

Apostoł Paweł chcąc przekonać Greków, że jest głosicielem jedynie prawdziwego Bo-
ga, sięgnął do argumentu antropologicznego. Grecy szczycili się wypracowaną przez 
siebie antropologią, czyli nauką o człowieku. Wielki Apostoł powiedział więc: „Z jedne-
go pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, 
ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szu-
kały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każ-
dego z nas. Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy, jak to i niektórzy 
z waszych poetów powiedzieli: Z jego bowiem rodu jesteśmy”. 

 Fenomen, jakim jest życie na ziemi zmusza do refleksji. Obecność człowieka na 
ziemi, inspiruje do zastanowienia. Dla Greków było oczywiste, że człowiek nie znalazł 
się na ziemi w wyniku jakiegoś przypadku, ale swoje istnienie i byt zawdzięcza bogom. 

 Paweł głosił Boga stworzyciela wszystkiego, a więc i człowieka. Grecy wierzyli, że 
człowiek jest rodu bożego. Biblia o tym mówi następująco: „Rzekł Bóg: Uczyńmy czło-
wieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad 
ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym 
po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako 
mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozra-
dzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię” (1 Mż 1,26-28a). 

 Wiele łączy nas z otaczającą nas żywą przyrodą. Dzisiaj wiemy, że człowiek ze świa-
tem zwierząt ma bardzo wiele wspólnych genów. A jednak wiele nas różni od świata 
żywej przyrody, chociaż jesteśmy jej cząstką. Co nas różni? Różni to, że jesteśmy stwo-
rzeni na wzór i podobieństwo Boga. 

 Co jeszcze różni: Różni to, że możemy czcić Boga słowami i czynami, że możemy 
o Nim świadczyć jak apostoł Paweł, aby wielu było takich jak Dionizy Areopagita i Da-
maris. I to powinno być źródłem naszej radości. 

„Jam jest, Boże, własność Twoja,  
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Niczym ja sam z siebie; 
Szczęście to i sława moja 
Ojcem nazwać Ciebie. 
Tyś dał rozum i poznanie, 
Serceś me zapalił,  
Bym Cię znając z dzieł Twych, Panie,  
Kochał oraz chwalił”. (ŚK 474,1.2) 

Amen. 

* * * 

Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze! Dzięki łaskawej woli Twojej, zostaliśmy przez 
chrzest wszczepieni w Twojego Syna, źródło i dawcę życia wiecznego. Spraw, abyśmy 
jak latorośle w krzewie winnym, tak i my trwali w Jezusie Chrystusie i przynosili owoce 
godne naszej wiary.  

 Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i królu-
je na wieki wieków. Amen. 
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4. NIEDZIELA PO WIELKANOCY – CANTATE 

Śpiewając, uwielbiajmy Pana 

„Gdy zaś zbliżał się już do podnóża Góry Oliwnej, zaczęła cała rzesza uczniów radośnie 
chwalić Boga wielkim głosem za wszystkie cuda, jakie widzieli, mówiąc: Błogosławiony, 
który przychodzi jako król w imieniu Pańskim; na niebie pokój i chwała na wysokościach. 
A niektórzy faryzeusze z tłumu mówili do niego: Nauczycielu, zgrom uczniów swoich. 
I odpowiadając, rzekł: Powiadam wam, że jeśli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą”.  

(Łk 19,37-40) 

Pobożność może przejawiać się na wiele sposobów, gównie w uwielbianiu Imienia 
Bożego i okazywaniu miłości bliźnim, zarówno słowach, jak i w niesieniu pomocy po-
trzebującym wsparcia duchowego i materialnego. 

 Trzy niedziele po Zmartwychwstaniu Pańskim, a mianowicie niedziele, które nazy-
wają się: Jubilate, Cantate i Rogate, to znaczy: ‘radujcie się’, ‘śpiewajcie’ i ‘módlcie się’, 
mówią o pobożności zarówno osobistej, jak i społecznej w Kościele naszego Pana.  

 Dzisiejsza niedziela, zwana Cantate, nakazuje nam śpiewać i przez śpiew uwielbiać 
Pana.  

Jedni lubią śpiewać, innym śpiew przeszkadza. Wielu Żydów podążających do Jerozo-
limy na święto Paschy, przyłączyło się do uczniów, otaczających swojego Nauczyciela 
i z radością śpiewało: „Błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu Pańskim; 
na niebie pokój i chwała na wysokościach” inni znów, faryzeusze, nie byli zadowoleni 
z rozśpiewanego pochodu, chociaż sami w tym pochodzie kroczyli z innymi. Gorszyły 
ich słowa: „Błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu Pańskim; na niebie 
pokój i chwała na wysokościach”, a przecież nie powinny były one gorszyć. Pochodzą 
bowiem one z psalmu 118: „Oto dzień, który Pan uczynił, weselmy się i radujmy się 
w nim. O Panie, racz zbawić, o Panie, racz poszczęścić! Błogosławiony, który przychodzi 
w imię Pana! Błogosławimy wam z domu Pańskiego. Pan jest Bogiem, On nas oświeca. 
Zawiążcie korowód z gałązkami aż do narożników ołtarza!” 

 Wydaje się, że faryzeusze zorientowali się, że uczniowie naszego Zbawiciela i ludzie 
towarzyszący im, śpiewając, uwielbiali Jezusa z Galilei, którego wielu uważało za Me-
sjasza obiecanego narodowi wybranemu. To On był tym, który przyszedł w imieniu 
Pańskim, to On był królem i sprawcą pokoju. Z tym nie zgadzali się faryzeusze. I to oni 
później – między innymi – oskarżyli Jezusa przed Piłatem, że mieni się On być Królem 
Izraela.  

 Osoba Jezusa podzieliła ludzi. Zapowiedział to sędziwy Symeon w świątyni Jerozo-
limskiej, który wziął na ręce swoje małego Jezusa, a wieszcząc, powiedział: „Oto ten 
przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu, i aby był znakiem, 
któremu się sprzeciwiać będą, i aby były ujawnione myśli wielu serc” (Łk 2,34.35). 
Krzyż Jezusa Chrystusa na Golgocie był znakiem tego podziału, czego przykładem są 
dwaj skazani przez Piłata złoczyńcy, z których jeden bluźnił Jezusowi, drugi zaś prosił 
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o wspomnienie o nim w raju. Zgodnie ze słowami apostoła Pawła, dla jednych krzyż był 
i nadal jest znakiem zgorszenia, dla innych znakiem zbawienia (1 Kor 1,22nn).  

 My dzisiaj śpiewamy razem z uczniami Pana i tłumem, towarzyszącym wjazdowi 
Jezusa do Jerozolimy: „Błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu Pańskim; 
na niebie pokój i chwała na wysokościach”. My dzisiaj śpiewamy na cześć naszego Pana 
i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Ale takie śpiewanie wielu nie interesuje, bowiem obo-
jętne jest im, kim jest Jezus z Nazaretu i co dla nas uczynił. Dla wielu taki śpiew jest 
nawet bluźnierstwem, bowiem śpiewać należy jedynie na cześć świętego Boga. Ale ci, 
którzy są takiego zdania, zapominają o słowach Jezusa, Syna Bożego: „Ja i Ojciec jedno 
jesteśmy” (J 10,10).  

 Śpiewajmy na cześć Jezusa Chrystusa, jako naszego Pana i Zbawiciela. Uwielbiajmy 
Go, że wziął na siebie brzemię naszych grzechów i krwią swoją przelaną na Golgocie 
oczyścił nas i przysposobił jako lud Boży, gorliwy w dobrych uczynkach. Autor Obja-
wienia św. Jana w zachwyceniu widział tłum idący przed tron Boży, wielbiący Boga 
i Baranka Bożego (Obj 7,10). I usłyszał słowa: „To są ci, którzy przychodzą z wielkiego 
ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka. Dlatego są przed tronem 
Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego, a Ten, który siedzi na tronie, osłoni 
ich obecnością swoją” (Obj 7,14.15). Śpiew jest wyznaniem wiary przed Bogiem i świa-
tem.  

Śpiew uczniów i tłumu na drodze do Jerozolimy brzmi dla nas znajomo, jeśli się w sło-
wa śpiewających dobrze wsłuchamy. Nad polami betlejemskimi w dniu narodzenia 
naszego Pana, aniołowie Pańscy śpiewali: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi 
pokój ludziom, w których ma upodobanie” (Łk 2,14). Tam w noc narodzenia Chrystusa 
aniołowie śpiewali na chwałę Bogu, na drodze do Jerozolimy zaś błogosławiono Tego, 
który się wtedy narodził i ogłoszony został pasterzom jako Chrystus i Zbawiciel. Nad 
polami betlejemskimi aniołowie śpiewali o pokoju na ziemi, na drodze do Jerozolimy 
śpiewano o pokoju w niebie. I to jest owa nowa pieśń, do śpiewania której wzywa 
psalmista Pański.  

 Jaki jest związek między słowami aniołów: „…i pokój na ziemi” a słowami tłumu: 
„na niebie pokój i chwała na wysokościach”? Pomiędzy nimi właściwie nie ma wielkiej 
różnicy, są w nich tylko inaczej rozłożone akcenty.  

 Aby to zrozumieć, należy pamiętać, że w czasach Pana Jezusa Żydzi nie wymawiali 
Imienia Bożego. Wymawiał je jedynie raz w roku w święto Pojednania arcykapłan 
w miejscy przenajświętszym, w którym do czasów Jeremiasza znajdowała się skrzynia 
przymierza. Nie wymawiali też słowa ‘Bóg’. Zamiast słowa ‘Bóg’ mówili: Moc, Tron, 
Władza, Panowanie, Niebo. Jeśli więc uczniowie Pana i tłum śpiewał: „…na niebie po-
kój i chwała na wysokościach”, to śpiewali o pokoju z Bogiem. Niebawem ten pokój 
zostanie dany ziemianom w Jezusie Chrystusie przez krzyż i niewinną śmierć Jezusa 
Chrystusa. Apostoł Paweł mógł więc napisać: „Usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy 
z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez 
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wiarę do tej łaski, w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej” (Rz 5,1.2) oraz 
„Tak więc, 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, to znaczy, że Bóg w Chrystusie świat 
z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania” 
(2 Kor 5, 17-19). 

 Nad polami betlejemskimi aniołowie śpiewali o darze pokoju w narodzonym Dziec-
ku z Marii Panny, uczniowie i tłum śpiewał już o bardzo bliskim pojednaniu z Bogiem 
i o pokoju, który na wieki zostanie dany w Ukrzyżowanym. Aniołowie ogłosili Ewange-
lię, uczniowie i tłum składał wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa. I to jest również nasze 
zadanie. Każda pieśń o zbawczym czynie Chrystusa jest świadectwem wobec świata 
o Chrystusie i o pojednaniu z Bogiem w Chrystusie. Każda pieśń o tym, prowadzi do 
umocnienia naszej wiary i jest ręką wyciągniętą do tych, którzy stoją obok naszego 
pochodu przez życie i jest wezwaniem, aby poszli z nami.  

„Przyjacielu, z nami pójdź w górny kraj.  
Nic trwałego nie da świat, tylko złudny raj.  
Iść z Jezusem dzień po dniu, w złoty gród,  
To jest radość, to jest moc, to prawdziwy cud.  
Jak pięknie tam, u niebios bram,  
Więc z nami pójdź i wiernym bądź.  
Jak pięknie tam, u niebios bram,  
Więc z nami pójdź, więc z nami pójdź  
I wiernym bądź”. (ŚE 753,1) 

Amen. 

* * * 

Panie Boże, miłosierny Ojcze nasz niebieski! Chwalimy Cię i wraz z całym stworzeniem 
wielbimy Twoje Imię, boś Ty przez swojego Syna wezwał nas przed swoje oblicze. 
Spraw łaskawie, abyśmy znaleźli odpoczynek w ramionach Twojego Syna i wraz ze 
wszystkimi odkupionymi radowali się z darów zbawienia wiecznego.  

 Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. 
Amen.  
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5. NIEDZIELA PO WIELKANOCY – ROGATE 

Nie ustanie, aż dojdzie do celu. 

„Kto służy Bogu, z upodobaniem będzie przyjęty, a błaganie jego dosięgnie obłoków. 
Modlitwa biednego przeniknie obłoki i nie ustanie, aż dojdzie do celu. Nie odstąpi ona, 
aż wejrzy Najwyższy i ujmie się za sprawiedliwymi, i wyda słuszny wyrok. Pan nie będzie 
zwlekał i nie będzie dłużej okazywał tym cierpliwości, aż zetrze biodra tych, co są bez li-
tości, weźmie pomstę na poganach, wytraci tłum pyszałków i skruszy berła niesprawie-
dliwych; odda człowiekowi według jego czynów”. (Syracha 35,16-22a)  

Po wsłuchaniu, bądź wczytaniu się w słowa biblijnego tekstu, przeznaczonego na dzi-
siejszą niedzielę, zwaną Rogate, co znaczy: „Módlcie się!”, jesteśmy zdziwieni, że po-
chodzi on z Księgi mądrości Syracha, księgi, którą nie zaliczamy do ksiąg kanonicznych 
Starego Testamentu, lecz do ksiąg deuterokanonicznych, albo jak mówimy także, do 
ksiąg apokryficznych. I tu musimy przypomnieć słowa naszego reformatora, ks. Marci-
na Lutra, w których mówi, że na podstawie ksiąg deuterokanonicznych, nie możemy 
układać artykułów wiary, ale że są one godne czytania, bo znajduje się w nich wiele 
pięknych wypowiedzi i wskazań, dotyczących życia. Tak też jest w słowach Syracha, 
przeznaczonych na niedzielę, przez którą Kościół wzywa nas do modlitwy. „Kto służy 
Bogu, z upodobaniem będzie przyjęty, a błaganie jego dosięgnie obłoków. Modlitwa 
biednego przeniknie obłoki i nie ustanie, aż dojdzie do celu”. 

Kontekstem dla tych słów jest pouczenie Syracha, dotyczące sprawiedliwych sądów 
Boga. Dlatego poucza: „Nie staraj się przekupić Go darem, bo nie będzie przyjęty, ani 
nie pokładaj nadziei w ofierze niesprawiedliwej, ponieważ Pan jest Sędzią, który nie 
ma względu na osoby. Nie będzie miał On względu na osobę przeciw biednemu, 
owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego. Nie lekceważy błagania sieroty i wdowy, 
kiedy się skarży. Czyż łzy wdowy nie spływają po policzkach, a jej lament nie świadczy 
przeciw temu, kto je wyciska?” 

 Bóg nie jest przekupny, nie ma upodobania w niesprawiedliwej ofierze, ale będzie 
sędzią tych, którzy gnębią sieroty, wdowy i nie dostrzegają niedoli biednych. W sło-
wach tych słyszymy echo słów niejednego proroka Pańskiego, zapowiadającego sąd 
nad gnębicielami biednych, słabych, opuszczonych, znieważanych i pozbawionych śro-
dków do życia. I to są słowa, w których mowa o wielu ludziach dziś żyjących, którzy 
chcą się bogacić cudzym kosztem, nie mając na uwadze potrzeb innych. Są to też słowa 
o rządach, które wydają społeczne pieniądze na nikomu niepotrzebne inwestycje, za-
miast na szpitale, leczenie chorych i ciężko doświadczonych przez los dzieci. Dla gnębi-
cieli i obojętnych na biedę i cierpienie chorych dzieci, nie będzie litości. Nie przekupią 
Boga pięknymi słowami o sprawiedliwości i moralności, którą są tylko na ustach, a nie 
w sercu. Sprawiedliwość Boża dosięgnie każdego.  

Pan Bóg lituje się nad tymi, którzy w swojej niedoli wołają do Niego. „Kto służy Bogu, 
z upodobaniem będzie przyjęty, a błaganie jego dosięgnie obłoków. Modlitwa biedne-



5. NIEDZIELA PO WIELKANOCY – ROGATE 

 153 

 

go przeniknie obłoki i nie ustanie, aż dojdzie do celu”. Piękny i obrazowy język Syracy-
dy, budzi nie tylko nadzieję, ale daje pewność, że modlitwa płynąca z serca, modlitwa 
błagalna o pomoc i ratunek w niedoli, zostaje przez Boga wysłuchana. Jak pisze mę-
drzec: nie tylko dosięga ona do obłoków, ale je przenika, a więc dociera do tronu Boże-
go, do Bożych uszu i Bożego serca. Otwiera Boże, Ojcowskie miłosierne serce i Boże 
ręce przychodzą z pomocą. Przychodzi ona różnymi drogami, używa do tego ludzi, 
którzy dostrzegają potrzebujących i błagających o pomoc. Obyśmy do tych ludzi nale-
żeli.  

 W dawaniu i niesieniu pomocy nie może być granic. Nie może się cofnąć nasza ręka, 
gdy o pomoc prosi nieprzyjaciel, Żyd, Ukrainiec, czarnoskóry, niewierzący, czy człowiek 
o odmiennej orientacji seksualnej niż nasza. Przykazanie miłości bliźniego nie zawiera 
w sobie żadnych wyjątków. Dlatego śpiewamy: „Miłuj! A kogo, o to się nie pytaj, Chry-
stus wyjątku nie zna tu żadnego. Weź Ewangelię, otwórz ją i czytaj: «Miłuj bliźniego, 
jak siebie samego»” (ŚE 830,2). Bóg okazuje litość nad litującymi się, odpuszcza grze-
chy tym, którzy je odpuszczają bliźnim. Daje chleb powszedni tym, którzy się nim dzielą.  

Przede wszystkim w pouczeniu mędrca Syracha, zawarta jest pociecha dla każdego 
modlącego się do Boga z wiarą i ufnością. Modlitwy nasze niesione przed tron Boży 
mocą Pocieszyciela, Ducha Świętego, docierają do Boga. Bóg je słyszy, a jeśli są to mo-
dlitwy o to, co nam ma posłużyć do ratunku, przede wszystkim do zbawienia, zostaną 
wysłuchane.  

 Nie tylko Syrach zapewnia nas, że nasze modlitwy zostają wysłuchane przez Boga. 
Takie zapewnienie mamy od samego naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, 
a jest to zapewnienie przewyższające zapewnienie Syracha. W kazaniu na górze Pan 
nasz powiedział: „Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, 
a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto koła-
cze, temu otworzą” (Mt 7,7.8). 

 Ewangelista Łukasz zachował dla nas piękną przypowieść o wytrwałej modlitwie, 
która często nazywana jest przypowieścią o nieuprzejmym przyjacielu. Warto ją tu przy-
toczyć: „Któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyja-
cielu, pożycz mi trzy chleby, albowiem przyjaciel mój przybył do mnie, będąc w podró-
ży, a nie mam mu co podać. A tamten z mieszkania odpowie mu: Nie naprzykrzaj mi 
się, drzwi już są zamknięte, dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci. 
Powiadam wam, jeżeli nawet nie dlatego wstanie i da mu, że jest jego przyjacielem, to 
dla natręctwa jego wstanie i da mu, ile potrzebuje.” (Łk 11,5-8). Chrystus nawiązując 
do niej, powiedział: „Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie go prosił 
o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? 
Albo gdy będzie prosił o jajo, da mu skorpiona? Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umie-
cie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świę-
tego tym, którzy go proszą” (Łk 11,11-13).  
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 Pan Jezus zachęca więc do wytrwałej modlitwy. O takiej modlitwie, wytrwałej 
i z wiarą zanoszoną do Świętego Boga myśli Syrach, gdy pisze: „Nie odstąpi ona [modli-
twa], aż wejrzy Najwyższy i ujmie się za sprawiedliwymi, i wyda słuszny wyrok”.  

 Ze słów mędrca Syracha, przede wszystkim zaś nauki z Jezusa o modlitwie wynika 
prawda, o której zawsze należy pamiętać. Modlitwa dopiero wtedy staje się prawdziwą 
modlitwą zanoszoną do Boga, kiedy zaczyna mówić wespół z modlącym się sam Duch 
Święty. On, „wstawia się za nami”, jak pisze apostoł Paweł (Rz 8,26), gdyż nie wiemy, 
o co mamy prosić „jak należy” oraz nas reprezentuje i prawdziwie staje się Orędowni-
kiem (J 14,16nn). Modlitwa przestaje być wtedy zbiorem zwykłych pożądliwych pra-
gnień, a staje się wołaniem o to, co naprawdę potrzeba człowiekowi i całemu stworze-
niu, modlitwą o wskazanie nam drogi jak żyć i postępować oraz ludzi, którzy potrzebu-
ją pomocy. Modlitwa w imieniu Jezusa Chrystusa i w Duchu Świętym „przeniknie obło-
ki i nie ustanie, aż dojdzie do celu”. Amen. 

* * * 

Ojcze wieczności, Boże łaskawy i miłosierny! Dziękujemy Ci, że pozwalasz nam modlić 
się i wzywać Twoje Imię. Spraw, abyśmy z ufnością zanosili modły nasze przed Twoje 
oblicze i z nadzieją oczekiwali Twojego zmiłowania.  

 Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, jedynego Pośrednika między Tobą a nami, 
który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 
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Chrystus wszystko we wszystkim wypełnia 

„[Bóg] wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie ponad wszelką 
nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie 
może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym; i wszystko poddał pod 
nogi jego, a jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła, który jest ciałem 
jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia”. (Ef 1,20b-23) 

Golgota nie była końcem sprawy Jezusa Chrystusa ani porażką Proroka z Nazaretu. 

 Uczniowie Jezusa nie mogli się pogodzić z tym, że ich Nauczyciel, w którym pokła-
dali wielkie nadzieje, został ukrzyżowany. Przekonuje nas o tym rozmowa uczniów, któ-
rzy w poranek wielkanocny opuścili Jerozolimę i udali się do Emaus. Jeden z uczniów 
powiedział: „Myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela” (Łk 24,21). Pod Cezareą 
Filipową, gdzie Pan Jezus powiedział uczniom, że musi cierpieć i być zabity, apostoł 
Piotr powiedział: „Miej litość nad sobą, Panie! Nie przyjdzie to na ciebie” (Mt 16,22). 

  W Wielki Piątek śmierć Jezusa przekreśliła oczekiwania uczniów. Tak przynajmniej 
wydawało się uczniom. Zupełnie sparaliżowani, pogrążyli się w rozpamiętywaniu prze-
żyć związanych z Jezusem podczas Jego ewangelizacyjnej działalności. Tymczasem 
nadeszła Wielkanoc, a wraz z nią wieść, że grób Jezusa w ogrodzie Józefa z Arymatei 
jest pusty, a następnie niewytłumaczalne przeżycia, mianowicie wizje żywego Jezusa. 
Wizjom tym towarzyszyła wiara i niewiara uczniów, przede wszystkim pytanie, co zna-
czy to, że Go widzą i że żyje. Odpowiedź mogła być tylko jedna. Jeśli Jezus żyje, to krzyż 
nie jest odrzuceniem Jezusa. Ale czym był krzyż i czym jest zmartwychwstanie? – pytali 
uczniowie. Po zmartwychwstaniu Jezusa przyszła refleksja, która nie była tylko namy-
słem jednego dnia ani czterdziestu dni po zmartwychwstaniu Jezusa, a więc do czasu 
wniebowstąpienia Zmartwychwstałego, ale ciągle się ona rozwijała i pogłębiała. Jej 
rozwój nie jest w Nowym Testamencie systematycznie opisany, ale znajdujemy w nim 
wyraźne jej ślady. 

 Pan Bóg przez wzbudzenie Jezusa z martwych, przyznał się do Niego i jest po stro-
nie tych, którzy Mu zaufali. Chociaż krzyż i śmierć Jezusa z punktu widzenia człowieka 
jest tragedią, to jednak interwencja Boga pokazuje właściwe oblicze Ukrzyżowanego 
i znaczenie krzyża. A więc pierwsza myśl uczniów była następująca: jeśli Boża wola 
wyznaczała drogę życiową Jezusa, to ich Nauczyciel musiał cierpieć i być odrzucony. 
Śmierć Jezusa była więc – można powiedzieć – niezbędna. Sąd ludzi nad Jezusem nie 
był sądem Boga. Ostatecznie Boży sąd został wydany w wielkanocny poranek. Krzyż 
jest więc przede wszystkim sądem nad ludźmi, którzy nie poznali czasu swojego na-
wiedzenia (zob. Łk 19,44). 

 Słowa powyżej przeczytane i przeznaczone przez Kościół na dzisiejsze Święto Wnie-
bowstąpienia, są owocem tej powielkanocnej refleksji: „[Bóg] wzbudził go z martwych 



WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 

 156 

 

i posadził po prawicy swojej w niebie ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchno-
ścią, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione”. 

Droga Jezusa Chrystusa – to droga od poniżenia do wywyższenia. 

  W Święto Wniebowstąpienia Pańskiego, powinniśmy o tym mówić i o tym pamię-
tać. Apostoł mówi krótko, ale wyraźnie: Bóg posadził zmartwychwstałego Chrystusa na 
tronie, po swojej prawicy, bo tam było Jego miejsce, jako Syna Bożego, od wieków 
bytującego w jedności z Ojcem i z Duchem Świętym. 

  W Święto Wniebowstąpienia Pańskiego, nasze spojrzenie na naszego Pana, powin-
no więc obejmować nie tylko początek i koniec ziemskiego Jego życia, ale całą wiecz-
ność Syna Bożego, którego droga prowadziła z wiecznej chwały przez poniżenie, aż do 
wywyższenia i Jego wiecznego panowania. 

  Św. Jan pisze w swojej Ewangelii: „Na początku było SŁOWO, a SŁOWO było u Boga, 
a Bogiem było SŁOWO” (J 1,1). Apostoł Paweł zaś cytując starochrześcijański hymn o 
Synu Bożym pisze: „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 po-
dobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był 
posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyż-
szył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało 
się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że 
Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca” (Flp 2,6-11). Ta sama myśl zawarta 
jest w słowach znajdujących się w Liście do Kolosan: „On jest obrazem Boga niewi-
dzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone 
wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy 
panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla nie-
go zostało stworzone” (Kol 1,15.16). 

  Mając na uwadze powyższe świadectwa o Chrystusie, Synu Bożym, możemy powie-
dzieć, że Święto Wniebowstąpienia Chrystusa jest świętem, w którym nie tylko należy 
głosić chwałę Chrystusa, ale jest Świętem Chwały Syna Bożego. 

  Nie sposób nie postawić pytania: Co to dla nas znaczy? 

  W naszym życiu i zwiastowaniu kościelnym, nie możemy tylko koncentrować się na 
Jezusie, tym, który się narodził w Betlejem, który głosił Ewangelię i czynił cuda, który 
został ukrzyżowany i zabity. Historyczny Jezus ma dla naszej wiary znaczenie, bowiem 
zbawienie nasze dokonało się nie poza historią, ale w historii. Jednak Jezus Chrystus 
nie należy tylko do historii. On jest Panem historii. Cała tajemnica o Nim nie mieści się 
w ramach historii, ale jest tajemnicą wieczności i przewyższa nasze zrozumienie. Kiedy 
więc słuchamy Ewangelii Jezusa Chrystusa i o Jezusie Chrystusie musimy pamiętać, że 
Ten, który zwiastował Ewangelię, jest treścią wiecznej Ewangelii, a Jego oczy nieustan-
nie są na nas zwrócone, i że jest On naszym Panem, a Jego woli powinniśmy być pod-
dani. 
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Chrystus jest Głową Kościoła i pełnią, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. 

 Mowa tu o związku Chrystusa z Kościołem, który jest ciałem Chrystusa. 

 Między Kościołem a Chrystusem zachodzi relacja, jaka istnieje między ludzką osobą 
a jej ciałem. Ale o identyczności Kościoła z Chrystusem nie może być mowy. Można 
mówić o obecności Chrystusa w Kościele, o reprezentowaniu przez Kościół wywyższo-
nego Chrystusa, jedność bowiem między Kościołem a Chrystusem nie jest charakteru 
substancjalnego, lecz osobowego. 

 Kościół jako ciało Chrystusa rośnie dzięki Bogu w Chrystusie, który jest w niebie. 
Powiedziane jest bowiem: „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, który na wyżynach niebieskich udzielił nam pełni błogosławieństwa 
w Chrystusie” (Ef 1,3; por. 2,6). A więc Kościół jako budowla Boża, rośnie zarówno tu 
na ziemi, gdzie Kościół pielgrzymuje, ale także w niebie. Bóg bowiem wierzących „po-
sadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie”. W niebie jest bowiem Głowa Ko-
ścioła, Chrystus (Ef 1,20; 2,12; Kol 3,1) i w Chrystusie ukryte jest życie wierzących (Kol 
3,3). Wierzący Chrystusowego Kościoła nie tylko zostali ożywieni w Chrystusie, ale w 
Nim zostali posadzeni w niebieskiej rzeczywistości. Mają więc już teraz dział w tej rze-
czywistości, która stanie się w pełni dopiero ich udziałem w przyszłości. Zostali też oni 
w Chrystusie wybrani przed założeniem świata (Ef 1,4). 

 Historia Kościoła – to nie tylko dzieje ludu Bożego w przestrzeni i czasie, ale ciągły 
proces wrastania w Chrystusa, dążenia do pełni Chrystusowej, podporządkowania się 
Głowie, która jest w niebie i gdzie łaską obdarzone zostaje, posadzone na wyżynach 
zgromadzenie wierzących. Kościół buduje się i rośnie nie tylko w wymiarze dostrzegal-
nym, ale w sferze łaski, której źródłem jest Bóg dla zasługi Chrystusa, a więc w sferze 
stworzoności i zbawienia. Pojedynczy chrześcijanie nie tylko mają wzrastać w wierze 
i w poznaniu Boga (Kol 1,10; 2,7), ale głównie w Chrystusa, jako Głowy Kościoła (Ef 4, 
15). 

  Bliższego wyjaśnienia wymagają słowa o Chrystusie jako o Głowie. Głowa kojarzy 
się z częścią ciała. Jednakże w myśleniu autora Listu do Efezjan nie chodzi o to, że 
Chrystus jest częścią ciała, jakim jest Kościół, częścią najważniejszą i najgodniejszą, lecz 
o autorytet Chrystusa, jakim został obdarowany przez Boga. 

 Prawda o Chrystusie jako o Głowie zakłada bezwzględne pierwszeństwo Chrystu-
sowi. Chrystus jest ponad wszystkim. On też jest zasadą Kościoła. Bez Niego Kościół nie 
może istnieć i rozwijać się. Ku Niemu Kościół musi być nieustannie zwrócony, w Niego 
wrastać i Jemu być podporządkowany jako Głowie, która góruje ponad ciałem. Kościół 
podporządkowany jest też tylko jednemu autorytetowi, którym jest Chrystus. Tych, 
których często nazywamy autorytetami, spełniają tylko funkcję służebną, aby autorytet 
Chrystusa w świecie został uznany. 

 Współczesny Kościół chrześcijański zapomina, że Chrystus jest autorytetem w życiu 
Kościoła, autorytetem dla wiary i postępowania. Chociaż w Chrystusie dana jest nam 
wolność, to jednak nie swawola. Aby wolność w Ewangelii nie przerodziła się w swa-
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wolę, należy słuchać Głowy, a więc Chrystusa. Według Jego słowa powinna kształto-
wać się nasza wiara i nasze postępowanie. Nikt nie ma prawa kwestionować Jego au-
torytetu i nikt nie może postawić się ponad autorytet Chrystusa. Kościół musi się pod-
porządkować Chrystusowi. Amen. 

* * * 

Wszechmogący Boże, Panie nieba i ziemi! Dziękujemy Ci, że wywyższyłeś swojego 
Syna i obdarowałeś Go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Dopomóż nam ła-
skawie, abyśmy całym sercem służyli Jemu i chwalili Go przez wszystkie dni naszego 
życia.  

 Wysłuchaj nas przez Syna swojego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świę-
tym żyje i króluje na wieki wieków. 
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5. NIEDZIELA PO WIELKANOCY – Exaudi  

O wodzie życia 

„A w ostatnim, wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: Jeśli kto pragnie, niech 
przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną 
rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwie-
rzyli; albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony”.  

(J 7,37-39) 

Niedziela Exaudi jest apelem Kościoła do Boga, aby zechciał łaskawie wysłuchać mo-
dlitwy swojego ludu, ponieważ nazwa tej niedzieli pochodzi od pierwszego słowa in-
troitu: „Słuchaj, Panie, głosu mego, gdy wołam”. Jest także wołaniem Kościoła w każ-
dym czasie o Ducha Świętego.  

 Wierzący mogą być pewni, że Duch dany jest Kościołowi Bożemu, albowiem Chry-
stus zapewnił o tym swoich uczniów: „Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrze-
gać będziecie. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na 
wieki – Ducha prawdy” (J 14,16.17). Modlący się w Duchu Prawdy mają zaś pewność, 
że Bóg ich słyszy i wysłucha.  

 W słowach Ewangelii, którą Kościół polecił nam do rozważania, jest mowa o Duchu 
Świętym, którego Chrystus przyobiecał dać uczniom. Jednak te słowa brzmią nieco 
tajemniczo. Mówią o Duchu Świętym, ale jest też w nich mowa o wodzie życia, którą 
Jezus obiecał słuchającym Go na dziedzińcu jerozolimskiej świątyni. 

Jezus wodą żywą 

 W naszej Ewangelii nie znajdujemy słów, z których wynika, że Jezus nazwał siebie 
wodą życia. Jezus wołał jedynie: „Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije”. 

 Jednak przekazana przez ewangelistę Jana wypowiedź Jezusa na temat wody żywej, 
pozwala nam sądzić, że Jezus mógł powiedzieć o sobie: „Ja jestem źródłem wody ży-
wej”. W porównaniu z takimi wypowiedziami naszego Pana, jak: „Ja jestem życiem”, 
„Ja jestem chlebem życia”, nie jest niczym szczególnym, czymś, co wnosi w zrozumie-
nie posłannictwa Jezusa Chrystusa nowe treści i elementy, które zawarte są w sło-
wach: „Ja jestem źródłem wody żywej”.  

 Słowa Jezusa o wodzie żywej, budziły niepokój wśród Żydów, podobnie jak było 
w wypadku wszystkich pozostałych wypowiedzi ze zwrotem „Ja jestem…”. Nie tylko 
budziły one zaniepokojenie, ale także agresję wobec Jezusa. 

 O wodzie życia mówił Pan Jezus również przy studni Jakubowej niedaleko Sychar 
w rozmowie z Samarytanką. Powiedział do niej: „Daj mi pić” (J 4,7). Na prośbę Jezusa 
kobieta odpowiedziała pytaniem: „Jakże Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, 
o wodę?” (J 4,9). Jezus zaś w odpowiedzi, mówiąc nadal o wodzie, postawił Samary-
tankę wobec myśli, które nie mieściły się już w obrębie zwykłego pojęcia wody, pomi-
mo, że wodą żywą nazywano wodę źródlaną w odróżnieniu od wody gromadzonej 
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w cysternach. „Gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie: Daj mi pić, wtedy 
sama prosiłabyś go, i dałby ci wody żywej” (J 4,10). Samarytanka nie zrozumiała Jezu-
sa. Jej myśli ciągle krążyły wokół wody, którą miała zaczerpnąć ze studni. Dopiero sło-
wa: „Kto napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki”, zmieniły sy-
tuację i zrozumiała, że Jezus jest źródłem wody żywej i daje wodę życia.  

 Według Księgi Izajasza, Pan Bóg zaprasza swój lud do nabycia u Niego wody: „Nuże, 
wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, 
pójdźcie, kupujcie i jedzcie! Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mle-
ko!” (Iz 55,1). W Ewangelii św. Jana zapraszającym jest Chrystus. W Chrystusie jest Bóg 
i przez Niego zaprasza nas nasz niebieski Ojciec. Porównanie Jezusowego zaproszenia 
z zaproszeniem mądrości, o której mówi Stary Testament: „Przyjdźcie do mnie, którzy 
mnie pragniecie [...] , a którzy mnie piją, nadal będą pragnąć” (Syr 24,19.21b) ujawnia 
absolutną wartość źródła i wody, którą jest Syn posłany przez Ojca. Chrystus to więcej 
niż mądrość, która nie zaspokaja w pełni pragnienia. Pragnienie życia wiecznego gasi 
Jezus Chrystus.  

Jezus zaspokaja pragnienie zbawienia 

 Nasza Ewangelia prowadzi nas na dziedziniec jerozolimskiej świątyni. Jezus w czasie 
ostatniego dnia Święta Namiotów wołał: „Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie 
i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody ży-
wej” (J 7,37.38). Dokładny sens tej wypowiedzi jest trudny do ustalenia. Czy wspo-
mniany przez Jezusa cytat ze Starego Testamentu (J 7,38) odnosi się do Niego, czy do 
wierzących w Jezusa. Niezależnie jednak od sensu wypowiedzi Jezusa, a więc sensu 
chrystologicznego, czy eklezjalnego, to wynika z niej, że Jezus jest źródłem wody ży-
wej.  

 Metafora wody jest bardzo trafna. Żadna żyjąca istota nie może się obejść bez wo-
dy. Bez wody nie ma życia. Susza powoduje zamieranie roślinności. Brak wody powo-
duje wycieńczenie i umieranie zwierząt. To dotyczy również człowieka. Metafora wody 
życia, każe nam myśleć o czymś, dzięki czemu człowiek może rozwijać się duchowo 
i kształtować swoją chrześcijańską postawę.  

 Każdy człowiek czegoś pragnie w swoim życiu. Różne są ludzkie pragnienia i dąże-
nia. Jedne są szlachetne, inne znacznie mniej godne pożądania. Najbardziej błogosła-
wione jest pragnienie zbawienia.  

 Są ludzie, którzy to pragnienie mocno przeżywają w sobie, inni nieco mniej. Są lu-
dzie, którzy w ogóle nie odczuwają potrzeby dążenia do zbawienia. To pragnienie jest 
obce tym, którzy już umarli duchowo, lub bliscy są duchowej śmierci. Są bowiem lu-
dzie, którzy zagłodzili swą duszę, dlatego nie ma ona już siły pragnąć czegoś wielkiego 
i wzniosłego.  

 Psalmista pisał: „Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie ciebie, 
Boże! Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego” (Ps 42, 2.3a). Jezus mówi, że On zaspo-
kaja pragnienie życia z Bogiem. „Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije”.  
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W Jezusie nadeszły dni ostateczne  

 Słowa Jezusa: „Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije” mają wieloraki wy-
miar.  

 Każdego dnia w Święto Namiotów przynoszono do świątyni w srebrnym dzbanie 
wodę z sadzawki Syloe i wylewano ją na ołtarz. Święto Namiotów obchodzono w juda-
izmie każdego roku na pamiątkę czterdziestoletniego pobytu Izraelitów na pustyni oraz 
jako święto dziękczynienia za plony. Wylanie wody z sadzawki Syloe na ołtarz w świą-
tyni, nie miało nic wspólnego z magią i pogańskim deszczoróbstwem, lecz było obrzę-
dem przypominającym wytryśnięcie wody na pustyni ze skały (2 Mż 17,6; 4 Mż 20,11), 
przede wszystkim obrzędem zapowiadającym w sposób symboliczny obietnicę obfito-
ści wody w czasach ostatecznych.  

 Prorok Zachariasz zapowiadając brak deszczu dla narodów, nie biorących udziału 
w pielgrzymkach w Święto Namiotów do Jerozolimy (Za 14, 17), pośrednio zapowiadał 
obfitość wody dla pątników oddających hołd Panu Zastępów (Za 14,20). Prorok Joel 
zwiastujący wylanie Ducha Pana na wszelkie ciało (Jl 3,1), prorokował, że wówczas 
„Z przybytku Pana wypływać będzie źródło” (Jl 3,23). Jezus wołając w czasie Święta 
Namiotów: „Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije”, obwieszczał, że czasy 
ostateczne nadeszły, że wypełnił się czas, i że On, Jezus jest przybytkiem Pana, żywą 
świątynią, z której płyną rzeki wody żywej. 

 Dla spragnionej wilgoci Palestyny, woda, jej obfitość lub jej brak, decydowała o plo-
nach i życiu. Według Starego Testamentu, Bóg zsyła na ziemię deszcz i nasyca ją wilgo-
cią (Hi 5,10; Ps 104,10-16). Według proroctw, Bóg też ma być dawcą „eschatologicznej 
wody”, zapewniającej dostatek, urodzaj i dobrobyt (Iz 35,6.7; 41,17-20). Szeroko roz-
lewająca się woda z przybytku JAHWE, ma zamienić ziemię w raj (Ez 47,1-12). Wołający 
Chrystus: „Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije”, ogłosił, że w Nim i przez 
Niego odnowiony zostanie lud Boży. Zainaugurował nadejście eschatologicznego Kró-
lestwa JAHWE, Królestwa dobrobytu i życia, Królestwa oczyszczonej i poświęconej Naj-
wyższemu reszty świętych.  

 Jezus na terenie świątyni ogłasza siebie ostatecznym objawicielem woli Boga oraz 
nową świątynię, wokół której powinni jednoczyć się wszyscy, którzy w Niego wierzą. 
Pan Jezus powiedział przy studni Jakubowej do Samarytanki: „Nadchodzi godzina i te-
raz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo 
i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali” (J 4,23). Bogu więc oddajemy 
cześć w Chrystusie. Kto jest w Chrystusie jest w świątyni Bożej.  

Duch Święty wodą żywą 

 Czym jest woda żywa w metaforze Jezusa? 

 Ewangelista Jan w swoim komentarzu do słów Jezusa: „Kto wierzy we mnie, jak 
powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej” – wypowiedzianych w cza-
sie Święta Namiotów – mówi, że ową wodą żywą jest Duch Święty: „A to mówił o Du-



5. NIEDZIELA PO WIELKANOCY – EXAUDI 

 162 

 

chu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli; albowiem Duch Święty nie był 
jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony” (J 7,39).  

 Z porównaniem Ducha Bożego do wody, spotykamy się już u proroka Joela, który 
ogłosił słowa wszechmogącego i świętego Boga: „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” (Jl 3,1.2).  

 Duch Święty jest jak strumień wody żywej, który rozlewa się w Kościele i daje 
wzrost zasianemu nasieniu słowa Bożego, jest jak ożywczy deszcz, który mocą życia 
napełnia serca tych, którzy uwierzyli.  

 Ale woda daje wzrost nie tylko zasianemu nasieniu, lecz także je oczyszcza. Podob-
nie Duch Święty oczyszcza od grzechu i uświęca całe chrześcijaństwo na ziemi. Jak 
woda czyni pustynię i nieurodzajną ziemię zielonym łanem, tak Duch Boży wszystko 
przemienia. Emil Brunner pisał: „Duch święty jest tym, który wszystko nowym czyni. 
Normalnie mówimy: taki już jestem. Wiemy, że człowiek, który po matce lub po ojcu 
taki czy inny charakter odziedziczył, już «takim» jest. Mówimy: tak jak nie można 
z jabłka zrobić gruszki, nie można zmienić charakteru człowieka. Lecz ten, który stwo-
rzył jabłka i gruszki, Stwórca, potrafi to uczynić. I On to czyni. I o tym mów Biblia, pełna 
zwiastowania o zmianie starego na nowe. «Jeśli kto w Chrystusie, nowym jest stwo-
rzeniem, oto stare przeminęło a wszystko nowym się stało». To jest cudem Ducha 
Świętego”.  

 Módlmy się o Ducha Świętego, aby przemienił nasze serca, a nasze życie, żeby za-
owocowało w dobre owoce pokoju, sprawiedliwości i miłości siostrzanej i braterskiej!  

„Duchu, z darem przyjdź żywota,  
Wiekuisty Boże nasz!  
Otwórz sam serc naszych wrota,  
Siłą swą je hojnie darz!  
Tak nam wzejdzie w sercach dzień, 
Zniknie grzechu noc i cień” (ŚE 215,1).  

Amen. 

* * * 

Wszechmogący Boże i Panie! Obiecałeś przez Syna swojego, Jezusa Chrystusa dać nam 
Pocieszyciela, Ducha życia i prawdy. Prosimy Cię, oświeć serca nasze światłem Ducha 
swojego i utwierdź nas w poznaniu Ewangelii Syna Twojego.  

 Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa Pana i Zbawiciela naszego. 
Amen. 
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1. ŚWIĘTO ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 

Duch prowadzi do jedności 

„Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. Podczas swojej wędrówki ze wschodu 
znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili. I mówili jeden do drugiego: Nuże, wy-
rabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu! I używali cegły zamiast kamienia, a smoły za-
miast zaprawy. Potem rzekli: Nuże, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby 
aż do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi! Wtedy zstą-
pił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali ludzie. I rzekł Pan: Oto jeden lud 
i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie 
będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Przeto zstąpmy tam i pomieszajmy ich 
język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego! I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi, 
i przestali budować miasto. Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej 
ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi”. (1 Mż 11,1-9)  

W 1. Święto Zesłania Ducha Świętego, Kościół wyznaczył do czytania i rozważania 
słowa ze Starego Testamentu, w których nie ma mowy o Duchu Świętym ani też nie 
można ich odczytać jako zapowiedzi zesłania Ducha Świętego. Może to nie tylko dzi-
wić, ale także niepokoić. Czy w Piśmie Świętym nie jest dość słów, mówiących o Duchu 
Świętym? Dlaczego historia o budowie wieży Babel i pomieszaniu języków ma być 
podstawą rozważania w Pamiątkę Zesłania Ducha Świętego? Aby nie gubić się w do-
mysłach, powiedzmy od razu na wstępie naszego świątecznego kazania, że to, co łączy 
dzisiejszy biblijny tekst z Duchem Świętym, Jego działalnością i owocami, to pojęcie 
‘jedności’. W historii o budowie wieży Babel czytamy o rozpadzie jedności między 
ludźmi i o podziałach. Duch Święty zaś nakłania nas do zgody i prowadzi do jedności. 

Historia budowniczych wieży Babel, znana nam od dzieciństwa, nakłania do refleksji. 
Podczas pochylania się nad nią, stawiamy sobie pytania, które nie mogą pozostać bez 
odpowiedzi. Pierwsze pytanie brzmi: Czy historia budowniczych wieży Babel została 
napisana i znalazła się na kartach Biblii tylko z pobudek czysto kronikarskich, czy też 
ma ona znaczenie ponadczasowe i egzystencjalne, dziejowe i pedagogiczne? Nie ulega 
wątpliwości, że historia wieży Babel nie znalazła się na kartach Pisma Świętego przy-
padkowo. Opis tej historii zawiera pewne elementy interpretacyjne i dostrzegalna jest 
w niej redakcyjna obróbka. Nie chodzi w niej o zwykłe zaspokojenie ciekawości i zain-
teresowanie dawnymi dziejami ludzkości, lecz chodzi o zrozumienie ludzkiej duszy i psy-
chiki tłumu.  

 Zechciejmy zauważyć, że budowniczych wieży Babel zjednoczyć miała jedna, dość 
klarownie wyartykułowana idea, wyrażona w słowach: „uczyńmy sobie imię” oraz 
wspólna praca i wysiłek. Budowniczowie wieży na samym początku stanowili jedność. 
Świadomi byli, że w jedności jest siła. Ale jedność ta już od chwili postanowienia wy-
budowania wieży, mającej sięgać aż do nieba, była zagrożona. Biblijny autor wyraźnie 
daje nam do zrozumienia, że przyczyna rozdarcia i rozpadu jedności mieszkańców doli-
ny Synear tkwiła w nich samych. Budowniczowie wieży, zachęcając się wzajemnie do 
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wysiłku, mówili: „Nuże, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do 
nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi!”.  

 Mieszkańcy doliny Synear chcieli wybudować wieżę, sięgającą aż do nieba. Jakkol-
wiek pojmowali oni niebo i czym ono dla nich było, ich pragnieniem było – mówiąc 
obrazowo – dosięgnąć Boga, spojrzeć Bogu w „okno”, a tym samym zademonstrować 
Panu Bogu swoją siłę i sprawność. Nie wydaje się więc, że inicjatywa budowniczych 
wieży Babel podyktowana była jedynie chęcią bycia w bliskości Boga. Motorem działa-
nia budowniczych była ludzka pycha. Wskazują na to słowa budowniczych: „uczyńmy 
sobie imię”. Tu nie chodzi o zwykłe imię, jakie ludzie nadawali sobie od samego po-
czątku, lecz o sławę. Hebrajskie słowo szem znaczy zarówno ‘imię’, jak i ‘sławę’. Bu-
downiczowie budowali sobie pomnik sławy.  

 Ludzka pycha burzy jedność między ludźmi. Tak było zawsze i tak też dzieje się cią-
gle w sferze życia społecznego i religijnego. Ludzka historia i życie dostarcza na to wie-
le dowodów. Rozdarcie między ludźmi powstaje i pogłębia się, im więcej ludzie kierują 
się swoimi ambicjami, czasem chorobliwymi i wynaturzonymi. Rysy zapowiadające 
pęknięcia, zaczynają się pojawiać, kiedy ludzie chcą zdobyć sławę, pieniądze czy wła-
dzę. Politycy i partie rywalizują między sobą nie dla dobra ogółu, przynajmniej bardzo 
rzadko dla dobra ogólnego, lecz dla popularności i sławy, dla władzy i pieniędzy, gło-
sząc hasła, że to co czynią, to czynią dla naszego dobra, dla dobra każdego obywatela. 
Obywatele mają ich podziwiać, wybierać i chwalić. 

 W sferze religijnej pycha czyni największe szkody, szkodzi bowiem wierze, rozrywa 
jedność Kościoła, o którą modlił się Jezus: „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” 
(J 17,20.21). Historia Kościoła uczy nas, że tam gdzie chodzi o rywalizację, pokazanie 
innym swojej wielkości, gdzie ludzie byli przekonani, że jedynie oni posiadają prawdę, 
tam zazwyczaj chwiały się „mury” Kościoła. Nie znaczy to, że w Kościele nie mogą się 
ścierać między sobą różne przekonania. Powinna być zachowana jednak rozwaga, po-
szanowanie dla partnera, przede wszystkim modlitwa o Ducha Świętego, który jest 
Duchem jedności i prawdy.  

 Jedni w Kościele uważają, że posiadają dary, których inni nie mają, i że przez to 
zostali przez Boga wyróżnieni. Inni chcą uczynić swoje imię sławne. Jeszcze inni chcą 
dla siebie wszystko w Kościele zagarnąć i o wszystkim decydować. Kiedy tak się dzieje, 
wtedy gdzieś zaczynają pękać „mury” Kościoła.  

 Na naszych oczach powstają różne społeczności, które pozorują znamiona Kościoła, 
odrywają się od Kościoła Bożego i działają w oderwaniu od Kościoła, którego funda-
mentem jest Chrystus. Ale czasem winien jest temu sam Kościół, kiedy zapomina 
o Ewangelii, o pielęgnowaniu miłości, o czynieniu sprawiedliwości, o moralności. Wie-
le rzeczy i spraw w Kościele przypomina wieżę Babel z doliny Synear. I trzeba tu w tej 
chwili przypomnieć słowa św. Piotra, że sąd Boży rozpoczyna się od Kościoła, od domu 
Bożego (1 P4,17).  
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 Człowiek nie jest w stanie uratować jedności Kościoła. Jedność Kościoła jest darem 
Ducha Świętego. Przypomina nam o tym Apostoł Pański w słowach: „W jednym Duchu 
wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, 
czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem” (1 Kor 12,13).  

 Przez chrzest w imię Jezusa Chrystusa w jednym Duchu stanowimy jedno ciało 
w Chrystusie, które powołane jest do wspólnego, harmonijnego działania, do świadec-
twa Ewangelii, do służby wobec świata. Pan Jezus do swoich uczniów powiedział: „Idź-
cie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Święte-
go, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem” (Mt 28, 19-20). Można też 
powiedzieć, że przez chrzest w jednym Duchu stanowimy jeden wielki lud Boży odku-
piony i poświęcony krwią Jezusa Chrystusa.  

 Czy pomiędzy jednością Kościoła przez Ducha Świętego w Chrystusie a jednością 
ludzi z doliny Synear, którzy rozpoczęli budowę wieży Babel jest jakaś analogia, albo 
wyraźna różnica?  

 W obu wypadkach chodzi o jednakowe przejawy życia. Jedność budowniczych wie-
ży Babel zasadzała się na ludzkiej chęci uczynienia sobie sławnego imienia. I dlatego, 
że jej fundamentem było ludzkie, grzeszne pragnienie, musiała się ta złudna jedność 
rozpaść. Jedność Bożych Dzieci jest darem Ducha Świętego i strzeżona jest przez Du-
cha. Budowniczowie wieży Babel podjęli wysiłek zbliżenia się do Boga. I naszym celem 
jest – mówiąc słowami psalmisty – „być blisko Boga”. Ludzie z doliny Synear swój cel 
chcieli osiągnąć własnymi siłami. My powołani jesteśmy przed oblicze Boże i stajemy 
przed Bogiem, ale nie możemy tego uczynić o własnych siłach. Nasza droga do Boga 
nie wiedzie przez budowanie „wież” i pomników, ale przez Chrystusa. Nie wiedzie nas 
do jedności nasza pycha i chęć uczynienia sobie sławnego imienia, ale do jedności 
prowadzi nas Duch Święty. Drogą do Boga jest Chrystus. On powiedział o sobie: 
„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 […]. Ja jestem droga i prawda, 
i życie, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie” (J 14,2-6).  

 Na drodze do Boga siły daje nam Duch Święty. Apostoł Paweł pisał: „Wszyscy zosta-
liśmy napojeni jednym Duchem”, a to znaczy, że wszyscy otrzymujemy dary Ducha 
Świętego zgodnie z wolą Boga i wszystkie te dary służyć mają jedności Kościoła.  

W Kościele wszystko musi się dziać zgodnie z wolą Bożą i według rady apostoła Pawła, 
a więc porządnie, w skromności, a nie w chęci górowania nad innymi. Lud Boży powi-
nien kroczyć przed oblicze Boże w jedności myśli, słów i działań, a nie w kłótliwości 
i przekonaniu, że posiada się prawdę, a inni jej nie posiadają. Ojciec Kościoła, Augustyn 
radził: „Jeżeli więc chcecie być ożywieni Duchem Świętym, zachowujcie miłość, strzeż-
cie prawdy, pielęgnujcie jedność – by na tej drodze dojść do wieczności”. 

 Prośmy Boga o jedność, o siły do szukania pojednania i jedności, o dobrą wolę dla 
każdego w dążeniu do jedności w Chrystusie, naszym Panu.  
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„O Duchu Święty, Krynico Ty mądrości,  
Chciej udzielić nam pomocy swej.  
Niech wiara w nas się wzmoże,  
Byśmy nauczać mogli zbór,  
Jak ma jedności dawać wzór,  
Wyznając Ciebie, Boże!  
W wierze szczerze niech wytrwamy,  
A zdołamy Tobie, Panie, służyć, póki życia stanie” (ŚE 221,2). 

Amen. 

* * * 

Wszechmogący, święty i sprawiedliwy Boże! Dziękujemy Ci, że przez Ducha Świętego 
powołujesz, zgromadzasz, oświecasz i utrzymujesz nas w prawdziwej wierze w Jezusa 
Chrystusa. Spraw łaskawie, abyśmy w tej wierze wytrwali i jako Twój lud w miłości i w do-
brych uczynkach wzrastali ku doskonałości życia wiecznego.  

 Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym. 
Amen.  
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2. ŚWIĘTO ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 

Jeden Duch i różne dary 

„A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są 
sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym 
różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Du-
cha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym 
samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu. Jeszcze inny dar czynienia 
cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, 
inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, 
rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce”. (1 Kor 12,4-11)  

Kościół nie jest bogaty wtedy, kiedy posiada wspaniałe świątynie, wielkie dobra mate-
rialne, pieniądze, dzięki którym może organizować liczne imprezy, spotkania i konfe-
rencje. Zmartwychwstały Chrystus, żegnając się ze swoimi uczniami na Górze Oliwnej, 
przyobiecał uczniom zesłać Ducha Świętego, a więc zaopatrzyć swój Kościół w najwięk-
szy skarb, bez którego nie może on istnieć i funkcjonować w świecie. Obietnica zesła-
nia Ducha Świętego jest także obietnicą obdarowania Kościoła licznymi darami Ducha, 
dzięki którym Kościół może wypełniać swoją misję w świecie. Przypomina o tym apo-
stoł Paweł w słowach: „W każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytko-
wi”. Kościół jest bogaty samymi wierzącymi, niezależnie od ich stanu posiadania, od ich 
pochodzenia i wykształcenia, jeśli otrzymują oni dary Ducha Świętego i potrafią je spo-
żytkować w Kościele. A różne są dary łaski, ale jeden jest Dawca, Duch Święty.  

Różne są dary Ducha Świętego. Apostoł Paweł wylicza te dary: dar mowy mądrości 
i mowy wiedzy, dar wiary i uzdrawiania, dar proroctwa i rozróżniania duchów, dar języ-
ków i wykładania języków. Zapewne Wielki Apostoł mógłby jeszcze wymienić inne 
dary, ale te, które wymienił, obecne były w Korynckim Kościele. I te dary, które wów-
czas służyły budowaniu Kościoła, niekoniecznie dzisiaj muszą powszechnie występo-
wać w chrześcijaństwie, bowiem – chociaż jest tylko jeden Kościół powszechny – to 
jednak żyje on na różnych miejscach i w różnym czasie musi działać. To przestrzeń 
i czas stawia wymagania, a Duch Święty mądrze je interpretuje i przychodzi Kościołowi 
z pomocą.  

 Trzeba umieć dzisiaj dostrzec dary Ducha Świętego, które są potrzebne Kościołowi. 
Niektórymi darami Ducha dla współczesnego Kościoła się gardzi, bowiem nie są one 
wymienione w Nowym Testamencie. Jak należy umieć odczytywać znaki czasu, tak 
należy nauczyć się odczytywać działanie Ducha Świętego na wielu miejscach i w wielu 
społecznościach. Umiejętność ich rozpoznawania – to także dar Ducha Bożego. Oprócz 
tych, które wymienia apostoł Paweł, wymieńmy jeszcze tylko niektóre: dar zjednywa-
nia ludzi, dar jednoczenia wierzących wokół Jezusa Chrystusa i Jego krzyża, dar żarliwej 
modlitwy, dar przekonywania i pozyskiwania dla Chrystusa, dar obrony wiary przed 
agresywną krytyką chrześcijaństwa, dar nauczania, dar interpretacji wydarzeń itp. 
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Chrześcijanie, którzy te czy inne dary otrzymali, powinni być należycie i na chwałę 
Chrystusa w Kościele wykorzystani.  

 Nikt, kto posiadł jakikolwiek dar, nie powinien się nim chlubić i wynosić ponad in-
nych. Apostoł Paweł naucza nas, że jeden jest Duch, a więc jedno jest źródło darów 
łaski i wszystkie one powinny służyć budowaniu Kościoła, umacnianiu wiary w Jezusa 
Chrystusa, krzewieniu Ewangelii o zbawieniu. Nikt też nie może stwarzać pozorów, że 
otrzymał jakiś szczególny charyzmat. Należy się modlić o dary Ducha Świętego, ale nie 
należy przez jakieś religijne praktyki wymuszać na Duchu darów. Duch działa suweren-
nie. On ‘wieje’ jak chce i kiedy chce.  

Różne są posługi i rożne są sposoby działania. 

 Używanie darów Ducha Świętego w Kościele, nie może prowadzić do chaosu, gdyż 
Bóg jest Bogiem porządku (zob. 1 Kor 14,33). Dlatego też Apostoł przypomina, że 
„[Bóg] ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a in-
nych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do 
budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania 
Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystuso-
wej”.  

 Porządek istniejący w Kościele nie jest wymysłem ludzkim. Kto go sobie lekceważy, 
ten lekceważy Boże powołanie. Ale też ci, którzy zostali przez Boga powołani i obdaro-
wani darami Ducha Świętego, nie mogą Kościoła uważać za swoją własność ani też nie 
mogą nim rządzić według własnego upodobania. Jak dary Ducha Świętego mają służyć 
ku zbudowaniu Kościoła i utwierdzeniu wiary jego członków, tak też ci, którzy zostali 
powołani w Kościele i piastują jakikolwiek urząd, i którym powierzono jakiekolwiek 
działanie, powinni pamiętać, że powołanie ma charakter służebny. Pan Jezus powie-
dział do uczniów swoich: „Ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie 
sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą 
waszym” (Mt 20,26–27).  

 Wszelka posługa w Kościele powinna prowadzić do wzrostu w Jezusie Chrystusie, 
który jest jedyną Głową chrześcijańskiego Kościoła (por. Ef 4,15). Apostoł nie myśli tu 
o wzroście w zasoby materialne, lecz w dobra duchowe. Jeśli zgodnie z powołaniem 
przewodnicy wiary przestają być nimi, a stają się administratorami doczesnych dóbr 
kościelnych – co nie znaczy, że nieważnych dla funkcjonowania Kościoła – to sprzenie-
wierzają się swojemu powołaniu i stają się niegodnymi miana pasterzy ludu Bożego 
odkupionego krwią Jezusa Chrystusa. Przyjemnie wchodzi się do czystego, zadbanego 
kościoła lub kaplicy, są one bowiem miejscem, gdzie lud Boży słucha Ewangelii i oddaje 
cześć Bogu w Chrystusie, jednakże nie przez doczesne i przemijające przybytki oddaje 
się cześć Wszechmocnemu, ale oddaje się ją w Duchu i Prawdzie. Pan Jezus bowiem 
powiedział Samarytance przy studni Jakubowej niedaleko Sychar: „Nadchodzi godzina 
i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; 
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bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy 
mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie” (J 4,23). 

A więc wszystko służyć powinno ku wspólnemu pożytkowi, budowaniu Kościoła, wiary 
tych, którzy zdecydowali się pójść za Jezusem.  

 Zwróciliśmy już uwagę na słowa, w których apostoł Paweł pisze, że Bóg z łaski daje 
Kościołowi Chrystusa dary Ducha Świętego suwerennie, według swej woli, aby Kościół 
budował się i umacniał we wierze ku pożytkowi i zbawieniu powołanych do życia 
w społeczności z Chrystusem. Nie tylko należy być tego świadomym, ale przede 
wszystkim potrzebne jest w Kościele takie działanie, ażeby żaden dar nie został zmar-
nowany. 

 Czy wolno nam marnować dary Ducha Świętego? To, co Bóg daje ze swojej dobroci 
wierzącym, nie może zostać zmarnowane, bowiem żaden dar Boży nie może zostać 
zlekceważony, nie zauważony, odrzucony, a to dlatego, że jest to dar Boży. Jeśli między 
ludźmi nie jest mile widziane gardzenie darami, które sobie wzajemnie dajemy, odrzu-
canie miłości, którą winniśmy sobie nawzajem okazywać, to tym bardziej nie możemy 
lekceważyć darów Bożych i marnować dobra Ducha Świętego.  

 Pamiętać należy o przypowieści Pana Jezusa o talentach. W Ewangelii czytamy, że 
gospodarz, udając się w daleką podróż, wezwał swoje sługi i powierzył im część swoje-
go majątku. Jednemu słudze dał pięć talentów, drugiemu dwa, a trzeciemu jeden ta-
lent. Po powrocie wezwał swoje sługi i polecił im rozliczyć się. Pierwsi dwaj nie tylko 
oddali powierzone im talenty, ale także dali gospodarzowi talenty, które uzyskali, obra-
cając nimi. Trzeci oddał jedynie talent, który otrzymał. Nic nie uczynił, aby pomnożyć 
majątek swojego pana. Pan Jezus powiedział, że gospodarz zganił ostatniego sługę: 
„Sługo zły i leniwy! Wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem, i zbieram, gdzie nie rozsypy-
wałem. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie ode-
brałbym, co moje, z zyskiem. Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma 
dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, 
kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności 
zewnętrzne; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów” (Mt 25,26-30). 

 W słowach tych zawarte jest ostrzeżenie skierowane do każdego z nas z osobna i do 
Kościoła. Zaniedbując swoje powinności, a więc nie korzystając z darów Ducha Święte-
go w codziennej służbie dla bliźniego i społeczności ogółu wierzących, spotka nas sąd. 
A sąd rozpocznie się od Kościoła, który może obraca „papierowymi talentami”, zanie-
dbuje zaś talenty swoich wiernych, dary Ducha, które mają służyć całemu ludowi Bo-
żemu, jako ciału w Chrystusie.  

 Jaka więc płynie dla nas nauka z dzisiejszej lekcji apostolskiej? Powinniśmy modlić 
się o dary Ducha Świętego, ponieważ są one potrzebne dla budowania społeczności 
w Kościele i umacniania wiary. Otrzymanych zaś darów nie możemy zachować tylko 
dla siebie, ponieważ dary Ducha Świętego są darami dla całego Kościoła. Kościół po-
winien być wdzięczny Bogu za dary Ducha Świętego i wykorzystać bogactwo darów, 
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ponieważ tylko nimi jest bogaty. Każdy dar może przyczynić się do budowania i umoc-
nienia wiary w Kościele, żaden dar nie może więc zostać zmarnowany. Amen.  

* * * 

Boże i Ojcze nasz łaskawy! Dziękujemy Ci, że przez Ducha Świętego prowadzisz nas do 
Twojego Królestwa. Prosimy Cię, chroń nas przed błędną wiarą i fałszywą pobożnością, 
abyśmy dobry bój wiary staczali i otrzymali z Twojej ręki koronę żywota wiecznego. 

 Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. 
Amen. 
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ŚWIĘTO TRÓJCY BOŻEJ 

Dzieło Trójjedynego Boga 

„Wśród faryzeuszów był dostojnik Żydowski imieniem Nikodem. Przyszedł on do Jezusa 
pewnej nocy i powiedział do Niego: Mistrzu, wiemy, że jesteś nauczycielem, który przy-
szedł od Boga. Nikt – jeśli nie będzie z nim Bóg – nie może czynić znaków podobnych do 
tych, które Ty dokonujesz. A Jezus odpowiedział mu: Zaprawdę, zaprawdę mówię ci, kto 
nie narodzi się ponownie, nie ujrzy Królestwa Bożego. Wtedy Nikodem zapytał: Czy sta-
rzec może się ponownie narodzić? Czy jest możliwe, aby wszedł do łona matki swojej 
i znowu narodził się? Odpowiedział mu Jezus: Zaprawdę, zaprawdę mówię ci, jeśli kto 
nie narodzi się z wody i Ducha, nie wejdzie do Królestwa Bożego. Ciałem pozostanie to, 
co się narodziło z ciała, co zaś pochodzi z Ducha jest duchem. Niech cię nie dziwi, że po-
wiedziałem: Musicie się powtórnie narodzić. Wiatr wieje gdziekolwiek chce i szum jego 
słyszysz, ale nie wiesz, skąd i dokąd wieje. Tak jest z każdym, kto narodził się z Ducha”.  

(J 3,1-8)  

Rok kościelny jest chrześcijańską podziałką czasu. Jego konstrukcja wznosi się na roku 
kultowym judaizmu, bowiem życie Pana Kościoła, Jezusa Chrystusa, z woli Bożej wpi-
sane zostało w rytm życia religijnego Izraela. Rok kościelny kształtował się w ciągu 
wielu wieków i jest przede wszystkim wynikiem głęboko zakorzenionej w człowieku 
potrzeby świętowania i wspominania ważnych dla niego wydarzeń. 

 Rok kościelny wspiera się na dwóch filarach: na Świętach Narodzenia Bożego oraz 
Świętach Wielkanocnych. Wokół tych świąt koncentrują się wszystkie pozostałe. W nich 
bowiem wyrażona jest wielka tajemnica Jezusa Chrystusa. „Wielka jest tajemnica po-
bożności: Ten, który został objawiony w ciele, uznany został za sprawiedliwego w du-
chu, ukazał się aniołom, był zwiastowany wśród pogan, uwierzono w niego w świecie, 
wzięty został w górę w chwale” (1 Tm 1,16).  

 Święta Bożego Narodzenia nakazują nam myśleć o narodzeniu Jezusa Chrystusa 
w Betlejem, a więc o wkroczeniu Boga w historię, w nasze życie.  

 Okres pasyjny, przede wszystkim Wielki Piątek, prowadzi nas na Golgotę i stawia 
wobec krzyża naszego Pana. Głosi Ewangelię o odpuszczeniu grzechów i pojednaniu 
Boga ze światem poprzez krew ukrzyżowanego Syna Bożego.  

 Wielkanoc zwiastuje zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią.  

 Pozostałe święta i dni roku kościelnego, wprowadzają nas w zwiastowanie Chrystu-
sa o Królestwie Bożym oraz w nauczanie uczniów Pańskich o życiu w Chrystusie i w Du-
chu Świętym.  

Ważne miejsce w roku kościelnym zajmuje Święto Trójcy Świętej. Kościół w to święto 
zwraca uwagę na przedmiot naszej wiary, na Boga, który jest w Trójcyjedyny, to znaczy, 
że Ojciec i Syn, i Duch Święty tworzą doskonałą jedność Bożą. Wielka i niezgłębiona to 
tajemnica. Marcin Luter nazwał artykuł wiary o Trójcy Świętej „najprzedniejszym 
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w naszym Kościele”, i nauczał, że nie jest on „przez ludzi wymyślony ani nigdy nie 
wstąpił na serce ludzkie, ale jest nam objawiony przez Słowo Boże”. 

 Czy my, ograniczeni w przestrzeni i czasie ludzie, myślący kategoriami ilościowo-
jakościowymi, jesteśmy w stanie zgłębić cokolwiek z tej tajemnicy Trójcy, wniknąć 
w Istotę Boga? Na pewno nie. Jeśli ktoś wypowiada jakieś kategoryczne sądy na temat 
Istoty Boga, Jego Jedności w Troistości, szukając dowodów za albo przeciw, musi zostać 
uznany za szaleńca. Ojciec Kościoła, Augustyn, powiedział: „Chciejmy raczej przyznać 
się pobożnie do niewiedzy, niż lekkomyślnie głosić wiedzę. Jest wielkim szczęściem 
dosięgnąć nieco umysłem Boga, zrozumieć Go jednak jest w ogóle niemożliwe”. Z tej 
też przyczyny Ewangelia na Święto Trójcy nie mówi wprost o Trójjedynym Bogu, ale 
o działaniu Boga, Ojca i Syna, i Ducha Świętego.  

„Mistrzu, wiemy, że jesteś nauczycielem, który przyszedł od Boga. Nikt – jeśli nie bę-
dzie z nim Bóg – nie może czynić znaków podobnych do tych, które Ty dokonujesz”.  

 Te słowa uczonego w Piśmie, Nikodema, który w nocy przyszedł do Jezusa, zwracają 
nasz wzrok zarówno na Ojca, jak i na Syna. O Ojcu jest w nich mowa jako o tym, który 
posłał na świat swojego Syna. Ewangelista św. Jan często mówi o Jezusie jako Synu 
posłanym przez Ojca. Ulubiony temat czwartego ewangelisty, który wprowadza nas 
w tajemnicę Trójcy Świętej, to związek Ojca z Synem. 

 Bóg w słowach Nikodema został przedstawiony jako sprawca przyjścia Jezusa, a tym 
samym jako źródło zbawienia. Boża wola wobec Jezusa jest zbawienną wolą, którą Bóg 
nas ogarnia i przez którą prowadzi do zbawienia. Jezus zaś w słowach Nikodema poka-
zany jest jako Ten, który został posłany przez Boga. Jednak Nikodem mówi jeszcze wię-
cej o Jezusie. Zwraca uwagę na cuda, które czynił Jezus. Dlatego czwarty ewangelista 
na końcu swojej Ewangelii pisze: „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 20,30.31). To, co czynił Jezus, świadczy o tym, że Bóg był z Jezusem. Ale świadomość 
związku Syna z Ojcem u samego Jezusa, jako Syna Bożego idzie jeszcze dalej. Pokazują 
nam to słowa naszego Zbawiciela: „Ja i Ojciec jesteśmy jedno” (J 10,30).  

 Zbawcze dzieła Jezusa nie są wyłącznie dziełami Jezusa, Syna Bożego, ale także 
dziełem Ojca. Bóg był w Jezusie. Bóg działał w Synu i przez swojego Syna. Zbawcza 
wartość krzyżowej śmierci Jezusa, zasadza się na boskości Jezusa, który jako preegzy-
stujący Syn „był w postaci Bożej” (Flp 6,6).  

 Co nasza Ewangelia ma do powiedzenia na temat działania Ducha Świętego? Nie 
mówi ona o tym bezpośrednio, lecz pośrednio: „Jeśli kto nie narodzi się z wody i Du-
cha, nie wejdzie do Królestwa Bożego. Ciałem pozostanie to, co się narodziło z ciała, co 
zaś pochodzi z Ducha, jest duchem”. Nowe narodzenie, odrodzenie, życie w Duchu 
Świętym jest dziełem trzeciej Osoby Trójcy Świętej, a więc Ducha Świętego. Duch Boży 
kontynuuje zbawcze dzieło Ojca i Syna. Jego dzieło rozszerza dzieło Chrystusa z krzyża 
na każdy czas i miejsce. Duch Święty jest obecnością Ojca i Syna w naszym życiu.  
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W jaki sposób prowadzi nas Duch Święty? Jak przejawia się Jego prowadzenie? To 
ważne pytania. Bóg zawsze jest tym, czym jest, i to niezależnie od naszych poglądów 
na Jego temat i naszych refleksji teologicznych. Jednakże nasze uświadomienie sobie 
celu i sposobu Bożego działania w Duchu Świętym, przybliża nas do Boga i zbawienia.  

 „Kto nie narodzi się ponownie, nie ujrzy Królestwa Bożego” – powiedział Pan Jezus 
do Nikodema. Nowe narodzenie, nawrócenie, odrodzenie, odnowienie, stanie się no-
wym stworzeniem – to jedynie część bogatego słownictwa Nowego Testamentu, przy 
pomocy którego opisane jest zbawcze działanie Boga w nas. Chociaż Jezus powiedział: 
„Kto się nie narodzi”, to jednak nie oznacza to, że nowe narodzenie i odnowienie w Du-
chu Świętym jest naszym dziełem. Każdy człowiek przychodzi na ten świat nie z wła-
snej woli, lecz z woli Boga i rodziców. Nowe narodzenie, odnowienie z wody i z Ducha, 
jako początek nowego stworzenia, jest dziełem Boga. Autor Listu do Tytusa pisał: „[Bóg] 
zbawił nas nie z powodu uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla swego 
miłosierdzia, przez kąpiel odrodzenia i odnowienie w Duchu Świętym, którego wylał na 
nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego” (Tt 3,5.6; por. Flp 2,13).  

 Zarówno Jezus w słowach: „Kto nie narodzi się ponownie, nie ujrzy Królestwa Boże-
go”, jak i Apostoł w zacytowanych powyżej słowach, mają na myśli chrzest. Jawi się on 
więc przed nami jako akt Bożej woli i zbawczego działania. Lecz nie woda, lecz Duch 
Święty działa w nas zbawczo. W „Małym Katechizmie” czytamy: „Jak może woda tak 
wielkie rzeczy czynić? Woda tego nie czyni, ale Słowo Boże, które jest z wodą i przy 
wodzie, tudzież wiara, ufająca temu Słowu Bożemu połączonemu z wodą, gdyż bez 
słowa Bożego woda jest samą tylko wodą, a nie chrztem, lecz połączona ze słowem 
Bożym jest chrztem”. Jak niewiele możemy powiedzieć na temat Istoty Boga, tak rów-
nież niewiele możemy powiedzieć na temat tajemnicy zbawczego działania Ducha 
Świętego. Jak nie wiemy, co to jest życie, a jedynie możemy opisać jego przejawy, jak 
Boga nie możemy oglądać w Jego majestacie, a jedynie dostrzegamy Jego działanie, 
tak możemy mówić jedynie o skutkach zbawczego działania Ducha Świętego w wierzą-
cym człowieku.  

 Nowe życie – to skutek działania Ducha Świętego przez słowo o zbawieniu. Przeja-
wia się ono w wierze i miłości. Owocuje w całe bogactwo uczuć i działań. Apostoł Pa-
weł pisał do Galacjan: „Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, wielkoduszność, 
łagodność, dobroć, wiara, życzliwość, wstrzemięźliwość. Ci zaś, którzy należą do Chry-
stusa Jezusa, ukrzyżowali swoje ciało wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według 
Ducha żyjemy, postępujemy też według Ducha” (Ga 5,22.23.25). Gdzie brak tych prze-
jawów życia, tam nastąpiła wtórna, duchowa śmierć. Ale Duch działa i to, co obumar-
ło, może Duch na nowo ożywić.  

„O Duchu Święty, Stwórco, przyjdź, 
Do serc swojego ludu wnijdź,  
Racz łaskę na swe rzesze zlać, 
By mogły się świętymi stać” (ŚK 190,1).  

Amen.  
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* * * 

Trójjedyny Boże, Ojcze i Synu i Duchu Święty, Stworzycielu, Zbawicielu i Pocieszycielu! 
Uwielbiamy Cię, że nam przez Słowo swoje objawiłeś tajemnicę swojej odwiecznej 
chwały i łaski. Prosimy Cię, zachowaj nas w społeczności swojej, abyśmy Ciebie oglą-
dać mogli twarzą w twarz w Królestwie Twoim i chwalić imię Twoje na wieki wieków. 
Amen.  

 

 

 



 1. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY  

 

 175 

 

1. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

Przeciw homofobii 

„Jonasza, syna Amittaja, doszło słowo Pana tej treści: Wstań, idź do Niniwy, tego wiel-
kiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jo-
nasz wstał, aby uciec sprzed oblicza Pana do Tarszyszu. A gdy przybył do Jaffy, znalazł 
tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu. I zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, 
aby sprzed oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu. Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze 
i zerwała się potężna burza na morzu, tak iż zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. Wte-
dy żeglarze przestraszyli się i każdy wołał do swojego boga; sprzęt, który był na okręcie, 
wyrzucili do morza, aby zmniejszyć ciężar. Jonasz zaś zszedł na sam dół okrętu i zasnął 
twardym snem. Wtedy podszedł do niego kapitan okrętu i tak rzekł do niego: Dlaczego 
śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga! Może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. I rzekł 
jeden do drugiego: Szybko! Rzućmy losy, aby się dowiedzieć, z czyjej winy spadło na nas 
to nieszczęście! Gdy więc rzucili losy, los padł na Jonasza. Wtedy rzekli do niego: Powie-
dzże nam, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście, jakie jest twoje rzemiosło, skąd 
pochodzisz, jaki jest twój kraj i z którego ludu jesteś? I odpowiedział im: Jestem Hebraj-
czykiem, czczę Pana, Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Wtedy ci mężowie bardzo 
się zlękli i dowiedziawszy się, że ucieka sprzed oblicza Pana, bo im to był powiedział, 
rzekli do niego: Dlaczego to uczyniłeś? Nadto rzekli do niego: Co poczniemy z tobą, aby 
morze uspokoiło się i zaniechało nas, bo morze, im dłużej, tym bardziej się burzy? Wte-
dy rzekł do nich: Weźcie mnie i wrzućcie do morza, a morze uspokoi się i zaniecha was, 
bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Lecz ci mężowie wiosłowali, 
chcąc się dostać do brzegu, nie mogli wszakże, gdyż morze coraz bardziej burzyło się 
przeciwko nim. Wtedy wzywali Pana, mówiąc: O Panie! Nie dopuść, abyśmy zginęli z po-
wodu tego człowieka, i nie obarczaj nas winą przelania krwi niewinnej, bo Ty, o Panie, 
czynisz, co chcesz. Wzięli więc Jonasza i wrzucili do morza; wtedy morze przestało się 
burzyć. A ci mężowie bardzo się zlękli Pana; złożyli więc Panu ofiarę i uczynili śluby. Lecz 
Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza. I był Jonasz we wnętrznościach ryby 
trzy dni i trzy noce. I modlił się Jonasz do Pana, swojego Boga, z wnętrzności ryby… 
Wtedy Pan rozkazał rybie, a ta wypluła Jonasza na ląd”. (Jon 1,1 ‒ 2,2.11)  

Wśród ksiąg prorockich Starego Testamentu, znajduje się jedna, która niczym nie jest 
podobna do reszty ksiąg prorockich. Nie ma w niej żadnego proroctwa, które by doty-
czyło losów Izraela ani żadnej groźby, ani pocieszenia. A więc jest to szczególna księga, 
która też niczym nie przypomina innych ksiąg Starego Testamentu. Zawiera tylko jedno 
opowiadanie, które trudno uznać za w pełni prawdziwe.  

 O proroku Jonaszu – z wyjątkiem Księgi Jonasza – mówi Stary Testament tylko je-
den raz i to przygodnie, a mianowicie w opisie dziejów panowania Jeroboama II, króla 
Królestwa Północnego, czyli Izraela. Znajdujemy w nim słowa, że Pan Bóg „przywrócił 
Izraelowi granice ciągnące się od wejścia do Chamat aż do Morza Stepowego, zgodnie 
ze słowem Pana, Boga izraelskiego, które wypowiedział przez swojego sługę Jonasza, 
syna Amittaja, proroka z Gat-Chefer” (2 Krl 14,25).  
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 I to wszystko. Ale to pozwoliło nieznanemu pisarzowi napisać piękną nowelę, którą 
ozdobił fantastycznymi i niemożliwymi z punktu widzenia biologii zdarzeniami, a której 
bohaterem uczynił Jonasza, syna Amittaja. Autor jej jest nieznany, ale możemy się do-
myślać, że żył po powrocie ludu izraelskiego z niewoli babilońskiej, w czasie reformy 
Ezdrasza i Nechemiasza, wynikiem której odnowiony miał być w Jerozolimie kult Boga 
JAHWE, ale też moralne odnowienie ludu Bożego. Ale reforma także boleśnie dotykała 
niektórych członków ludu wybranego. Na mocy dekretu Ezdrasza, każdy Izraelita miał 
oddalić swoją żonę, jeśli nie była ona Izraelitką i zrodzone z niej dzieci (Ezd 10,1nn). 
Dekret nie został wydany z polecenia Bożego, lecz za radą człowieka – Szechaniasza.  

 I chociaż Księga Ezdrasza mówi, że Izraelici związani przysięgą tak uczynili, to mo-
żemy sobie wyobrazić jakie powstały nastroje i jakie tragedie przeżywały niektóre ro-
dziny. Zapewne dyskusjom nie było końca. Wielu przypominało dzieje królów Dawida 
i Salomona, o których zawsze z czcią mówiono w Izraelu. Przecież babką Dawida była 
Moabitka, o imieniu Rut, a matką Salomona Hetytka Batszeba. Dlaczego więc szerzy 
się homofonia i rasizm? Powstało niezadowolenie i ideologiczna „wojna”. Tak było na 
pewno, bo o tym świadczą księgi, które wtedy powstały, jako wyraz dyskusji i sprzeci-
wu, a więc Księga Rut, Księga proroka Joela oraz Księga Jonasza.  

 I w tej chwili może zrodzić się pytanie: Co nas to obchodzi? To przecież część historii 
starożytnego Izraela, mająca miejsce na wiele wieków przed narodzeniem Chrystusa? 
Otóż obchodzi i to bardzo powinno obchodzić. W czasach, w których żyjemy, budzą się 
– mówiąc obrazowo – demony w postaci rasizmu, homofonii, nienawiści, a to wszystko 
na podłożu politycznym, socjalno-moralnym i religijnym. A za każdą ideologią stoją 
ludzie – jako agresorzy lub jako ofiary. I dlatego Kościół polecił zastanowić się nam nad 
przesłaniem Księgi Jonasza.  

Czego więc nas, ludzi jakiegoś przełomu, straszliwego zamieszania, ostrej ideologicznej 
wojny uczy Księga Jonasza?  

  Jonasz otrzymał jasne i wyraźne polecenie: „Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego 
miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie”. I wtedy 
zapewne pomyślał Jonasz: Dlaczego mam iść do tego pogańskiego miasta, stolicy Asy-
ryjczyków, którzy tyle złego wyrządzili niejednemu narodowi? Niech zginie, niech zo-
stanie spalona jak Sodoma i Gomora za czasów Abrahama i Lota. Ludzie Niniwy nie-
godni są słuchania moich słów i wezwania do nawrócenia i pokuty. 

 Bohater noweli nieznanego autora, Jonasz, nie chciał znać słów proroka Jeremiasza, 
wypowiedzianych w imieniu Boga, który nie tylko jest Bogiem Izraela, lecz wszystkich 
narodów ziemi. Jednak zdaje się znać słowa proroka Jeremiasza autor Księgi Jonasza: 
„Raz grożę narodowi i królestwu, że je wykorzenię, wywrócę i zniszczę, lecz jeżeli się 
ów naród odwróci od swojej złości, z powodu której mu groziłem, to pożałuję tego zła, 
które zamierzałem mu uczynić. Innym razem zapowiadam narodowi i królestwu, że je 
odbuduję i zasadzę, lecz jeżeli uczyni to, co jest złe w moich oczach, nie słuchając mo-
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jego głosu, to pożałuję dobra, które obiecałem mu wyświadczyć, nie słuchając mojego 
głosu, to pożałuję dobra, które obiecałem mu wyświadczyć” (Jr 18,7-10). 

 Polecenie dane Jonaszowi było nieodwołalne. Lecz Jonasz nie chciał go wykonać. 
Dlatego postanawia uciec sprzed oblicza Pana, kupuje bilet i na statku udaje się do 
Traszyszu, myśląc, że tam nie dosięgnie go ręka Boga.  

 I tu przypomnijmy, co znaczy imię Jonasz! Imię Jonasz, znaczy ‘gołąb’. Gołąb z ga-
łązką drzewa oliwnego w historii Noego symbolizuje koniec potopu, nadejście nowych 
czasów. Także w Izraelu symbolizował miłość i pokorę. 

 Ręka Pana jednak dosięgła Jonasza na statku i zachowała go nawet na wzburzonym 
morzu. Jeśli Bóg postanowił, aby Jonasz był wykonawcą Jego woli, to wola ta, pomimo 
sprzeciwów, musi być wykonana. Jonasz-gołąb, symbol pokoju i pojednania, stał się 
symbolem buntu, nieposłuszeństwa i zniszczenia. Jonasz-gołąb stał się symbolem rasi-
zmu i homofonii, jak aryjski znak krzyża z połamanymi ramionami, jako znak szczęścia, 
stał się symbolem nienawiści i nazizmu.  

 Ezdrasz, chcąc reformować życie narodu, który powrócił z ciężkiej niewoli babiloń-
skiej, mimo dobrych chęci, a także niektórych trafnych i dobrych reform, hołdując rasi-
zmowi i religijnej homofobii, zgotowała niejednemu bolesny los swoim nierozważnym 
rozporządzeniem. Pamiętajmy, to nie człowiek ma decydować o losie ludzi, ale Bóg, bo 
On nosi w swoim sercu dobrych i złych. Źli mogą i powinni się stać dobrymi, ale ci mie-
niący się dobrymi, przestrzegając prawo i sprawiedliwość, mogą stać się złymi, bo ra-
sizm i homofobia do niczego dobrego nie prowadzi.  

 Trawestując słowa apostoła Pawła: „Nie ma Żyda ani greka, ani mężczyzny i kobie-
ty”, bo wszyscy w Chrystusie są równi i umiłowani przez Boga, możemy powiedzieć, nie 
ma Żyda ani Asyryjczyka, ani mężczyzny katolika i kobiety protestantki, bo wszyscy są 
dziećmi Bożymi, a słońce świeci nad dobrymi i złymi.  

 To jest przesłanie, które wypływa z dzisiejszych słów, pochodzących z Księgi Jona-
sza. Niech nikt nie będzie Jonaszem, który zaprzecza swoim zachowaniem znaczeniu 
jego imienia, lecz będziemy ludźmi z gałązkami oliwnymi w ustach, ludźmi pokoju 
i zwiastunami Chrystusowej Ewangelii wolności i zbawienia. Bo Chrystus przyszedł, aby 
zwiastować pokój tym – jak pisze apostoł Pański – którzy są blisko i daleko: „On zniósł 
zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jed-
nego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, 
zniweczywszy na nim nieprzyjaźń; i przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście 
daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Albowiem przez niego 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 apo-
stołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym 
cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się 
wespół budujecie na mieszkanie Boże w Duchu” (Ef 2,15-22). On zniósł podziały, aby 
mieć jeden lud, żyjący w pokoju i miłujący sprawiedliwość. Amen. 
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* * * 

Boże i Ojcze niebieski! Dziękujemy Ci za obietnice zbawienia i wiecznego pokoju. Pro-
simy Cię, pociesz nasze serca zwycięstwem Twojego Syna, który rozbił bramy otchłani 
i pokonał moce śmierci, bo wszyscy są godni miłości i poszanowania a który z Tobą i 
z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 
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2. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

Starajcie się o dary duchowe 

„Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby pro-
rokować. Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga; nikt go bowiem nie 
rozumie, a on w mocy Ducha rzeczy tajemne wygłasza. A kto prorokuje, mówi do ludzi 
ku zbudowaniu i napomnieniu, i pocieszeniu. Kto językami mówi, siebie tylko buduje; 
a kto prorokuje, Zgromadzenie liturgiczne buduje. A pragnąłbym, żebyście wy wszyscy 
mówili językami, lecz jeszcze bardziej, żebyście prorokowali; bo większy jest ten, kto pro-
rokuje, niż ten, kto mówi językami, chyba żeby je wykładał, aby zgromadzenie liturgiczne 
było zbudowane. Tak tedy, bracia, jeżeli przyjdę do was i będę mówił językami, jakiż po-
żytek z tego mieć będziecie, jeśli mowa moja nie będzie zawierała czy to objawienia, czy 
wiedzy, czy proroctwa, czy nauki? Wszak nawet przedmioty martwe, które dźwięk wyda-
ją, jak piszczałka czy cytra, gdyby nie wydawały tonów rozmaitych, to jak można by roz-
poznać, co grają na flecie, a co na cytrze? A gdyby trąba wydała głos niewyraźny, któż by 
się gotował do boju? Tak i wy, jeśli językiem zrozumiale nie przemówicie, jakże kto zro-
zumie, co się mówi? Na wiatr bowiem mówić będziecie. Wiele, zaiste jest rozmaitych 
dźwięków na świecie, i nie ma niczego bez dźwięku; gdybym tedy nie znał znaczenia 
dźwięków, byłbym dla tego, kto mówi, cudzoziemcem, a ten, co mówi, byłby dla mnie 
cudzoziemcem. Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary Ducha, starajcie się obfito-
wać w te, które służą ku zbudowaniu Kościoła”. (1 Kor 14,1-12)  

Kościół Boży to ludzie, a tam, gdzie są ludzie są problemy, bo ludzie nie tylko są 
grzeszni, ale każdy w jakimś stopniu ma swoje własne problemy, myśli i poglądy, które 
nie koniecznie muszą podobać się innym. Prawie każdy chce mieć rację, bo to przecież 
jest przyjemnie mieć rację. Prawie każdy chce mieć wyrobiony własny pogląd, bo to 
przecież świadczy o samodzielności myślenia. I wtedy rodzą się podziały. 

 I tak jest nie tylko sferze życia ekonomicznego, politycznego, po prostu świeckiego, 
ale jest tak również w sferze życia religijnego. I wtedy również powstają podziały. I tak 
było od samego początku chrześcijaństwa, jest i prawdopodobnie będzie.  

 Kiedy apostoł Paweł wizytował Kościoły, które założył, wówczas czasem w niektó-
rych dostrzegał, że wierzący, którzy powinni być jednością w wierze, mieć jedno serce 
i być jednego ducha, są podzieleni i poróżnieni. Tak było w Kościołach założonych przez 
apostoła Pawła i tak też było w Kościołach Janowych w Azji Mniejszej, o czym świadczą 
trzy Janowe listy.  

 Czasem donoszono apostołowi Pawłowi o powstałych podziałach i konwentyklach. 
I tak było w wypadku podziałów w Kościele w Koryncie. Jedna grupa powoływała się 
na apostoła Pawła, inna na apostoła Piotra, a jeszcze inna na Apollona (zob. 1 Kor 1, 
11nn). Jedni szczycili się, że mówią językami, co świadczy, że mają Ducha Świętego. 
Inni prorokowali, a jeszcze inni szczycili się innymi darami łaski. Apostoł Paweł, chcąc 
załagodzić spory, pojednać wszystkich, napisał do Koryntian: „A co do darów ducho-
wych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, iż, gdyście byli poga-
nami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. Dlatego oznajmiam wam, 
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że nikt, przemawiając w Duchu Bożym, nie powie: Niech Jezus będzie przeklęty! I nikt 
nie może rzec: Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. A różne są dary łaski, 
lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, 
lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia 
się Duch ku wspólnemu pożytkowi” (1 Kor 12,1-7). Dla apostoła Pawła najważniejsze 
było wspólne wyznawanie w Duchu Świętym, że Jezus Chrystus jest Panem. Nie pisał, 
że dary duchowe nic nie znaczą w Kościele, lecz pisał, wszystkie sprawia jeden i ten 
sam Duch.  

 I dzisiaj mamy w Kościele, w sensie uniwersalnym i lokalnym różnego rodzaju po-
działy. Jedni powołują się na tego czy innego papieża, inni na Lutra czy Kalwina, inni na 
Wesleya lub założyciela swojej grupy religijnej. Nic na to nie poradzimy, lecz najważ-
niejsze jest, aby wszystkich jednoczyła wiara w Jezusa Chrystusa jako Pana. Ważne, aby 
był głoszony Chrystus, Jego krzyż, który jest mocą Bożą ku zbawieniu, aby głoszona 
była Ewangelia, a nie ludzkie nauki. Ważne, aby nikt się nie pysznił i wywyższał, aby 
nikt nikogo nie osądzał. Gdy Pan przyjdzie wszystko oceni i wszystkich osądzi.  

Musimy zauważyć, że apostoł Paweł pisze, że wszystko w Kościele sprawia jeden i ten 
sam Duch Boży, to jednak niejednakowo ocenia nie ludzi, ale dary łaski i charyzmaty. 
Chociaż wszystkie mają źródło w Duchu Świętym, to jednak nie wszystkie jednakowo 
służą budowaniu Kościoła we wierze. 

 Apostoł Paweł dla przykładu stawia obok siebie dwa charyzmaty, dary łaski: mó-
wienie językami i proroctwo.  

 Mówienie językami, tzw. glosolalia, polegała na głoszeniu jakiejś dla wielu niezro-
zumiałej mowy, chwalącej Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Pierwotnie taka mowa 
miała świadczyć, że Duch Święty zstąpił na osobę mówiącą językami i że jest ona god-
na chrztu w imię Jezusa Chrystusa. Później glosolalii nie łączono z chrztem. I tak było 
w Kościele w Koryncie.  

 Prorocka mowa nie zawsze była przepowiadaniem przyszłości, ale w świetle Biblii, 
proroctwo jest oceną sytuacji na podstawie zaszłości, np. interwencji Boga JAHWE. I tak 
było w czasach Starego Testamentu. W pierwotnym chrześcijaństwie proroctwo po-
zwalało rozumieć i ocenić stan Kościoła, przede wszystkim było głoszeniem w sposób 
jasny i zrozumiały drogi, po której Bóg prowadzi swój lud ku odpocznieniu i każdego 
pojedynczego człowieka. Proroctwem było i jest głoszenie najważniejszego przykaza-
nia, przykazania miłości, pozwalającego ocenić stan duchowy wierzącego oraz głosze-
nie Ewangelii zbawienia, pojednania, pokoju, zbawienia, przede wszystkim nadziei, 
która zawsze jest patrzeniem w przyszłość, rozjaśnioną światłem Bożym, przyniesio-
nym przez Chrystusa. 

 Mówienie językami chwali Boga, ale nie buduje wiary i Kościoła, co najwyżej mó-
wiący językami ma jakieś z tego korzyści dla siebie. Proroctwo, jako mowa zrozumiała 
dla zgromadzonego ludu Bożego w kościele, buduje wiarę i Kościół Boży. Większą war-
tość ma więc proroctwo, mowa zrozumiała, aniżeli glosolalia. Wyraźnie i jasno, dla 
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wszystkich zrozumiale pisze o tym apostoł Paweł do Koryntian, ale także i do nas: „Kto 
prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu, i pocieszeniu. Kto językami 
mówi, siebie tylko buduje; a kto prorokuje, zgromadzenie liturgiczne buduje. A pra-
gnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami, lecz jeszcze bardziej, żebyście proro-
kowali; bo większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami, chyba żeby je 
wykładał, aby zgromadzenie liturgiczne było zbudowane” oraz „Tak tedy, bracia, jeżeli 
przyjdę do was i będę mówił językami, jakiż pożytek z tego mieć będziecie, jeśli mowa 
moja nie będzie zawierała czy to objawienia, czy wiedzy, czy proroctwa, czy nauki?”  

 Co to znaczy dla nas? Dzięki Bogu, nie ma w Kościele naszym sporu o wartość i hie-
rarchię charyzmatów, darów łaski, a jeśli gdzieś są, to nie zagrażają one całemu Kościo-
łowi i nie zadrży on w posadach, bo jego fundamentem jest Chrystus.  

 To, co pisze apostoł Paweł jest ostrzeżeniem, że jeśli ktoś chce przemawiać w ko-
ściele, a przecież może, to jego mowa musi być zrozumiała dla wszystkich, jasna i do 
przyjęcia godna.  

 To, co pisze apostoł Paweł, dla kaznodziei znaczy, że kazanie powinno być zrozumia-
łe dla wszystkich słuchaczy słowa Bożego, sformułowane nie w słowach i zdaniach 
wielce „uczonych”, lecz proste i jasne. Muszą być w kazaniu użyte takie słowa, które 
najlepiej oddają myśli biblijnego tekstu. Nie mogą to być słowa prostackie, ale godne 
i piękne, nie z zawiłego słownika filozoficznego, lecz słowa jakich używamy w codzien-
nej komunikacji międzyludzkiej, słowa, jakimi przyjaciel zwraca się do przyjaciela. 
A jeśli zostanie użyte jakieś trudne słowo, np. ze słownika teologicznego, co czasem 
jest niezbędne, to musi ono zostać wyjaśnione.  

 Apostoł Piotr w swoim liście do Kościołów w Azji Mniejszej pisze: „Jeśli kto mówi, 
niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela 
Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała 
i moc na wieki wieków” (1 P 4,11). A to znaczy, że należy mówić jak Słowo Boże, zaw-
sze prawdę, zawsze w słowach przekonujących, budzących owoc ku zbawieniu i życiu 
wiecznemu. Amen.  

* * * 

Wszechmogący Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa! Wysławiamy Cię, że we-
zwałeś nas do życia w społeczności z Tobą. Spraw, abyśmy wytrwali aż do końca dni 
naszego życia w posłuszeństwie Twojej woli i w świętości naszego powołania.  

 Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym. 
Amen. 
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3. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

Boża radość  

„A przychodziło do niego wielu celników i grzeszników, aby go słuchać. A faryzeusze 
i uczeni w Piśmie szemrali i mówili: Ten przyjmuje grzeszników i je razem z nimi. Powie-
dział im więc takie podobieństwo: Jeśli ktoś z was, mając sto owiec, zgubi jedną, nie po-
zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustkowiu i nie pójdzie za zgubioną, aż ją od-
najdzie? A kiedy ją odnajdzie, czy nie kładzie ją na swoich ramionach i czy nie raduje się? 
A powróciwszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich: Weselcie się ze 
mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę! Mówię wam: Większa radość będzie 
w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, aniżeli z dziewięćdziesięciu dziewię-
ciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Albo, która kobieta, mając dzie-
sięć drachm, gdy zgubi jedną drachmę, nie zapala lampy, nie zamiata domu i nie szuka 
wytrwale, aż znajdzie? A znalazłszy, zwołuje przyjaciółki oraz sąsiadki i mówi: Weselcie 
się ze mną, gdyż znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Mówię wam, taka jest radość 
wśród aniołów Bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta”. (Łk 15,1-10) 

Na pierwszych kartach Biblii czytamy słowa: „Stworzył Bóg człowieka na swój obraz” 
(1 Mż 1,27). Jeszcze nikomu nie udało się zgłębić tych słów, wydobyć zawartego w nich 
bogactwa treści i myśli. Mówią one o człowieku i o jego miejscu w świecie. Żadne 
stworzenie nie zostało ukształtowane na wzór i obraz Boży, z wyjątkiem pierwszych 
ludzi, którzy dali początek ludzkości. Niezależnie od wynikającego z tych słów przesła-
nia, człowiek od samego początku po dzień dzisiejszy chce uniezależnić się od Boga, 
być suwerennym panem i wypowiadać nawet swoje sądy o Bogu.  

 A jednak człowieka dzieli od Boga nieprzebyta przepaść. Nie jesteśmy zdolni mówić 
o Bogu inaczej, jak tylko używając pojęć ukształtowanych w sferze doczesności. Boga 
wyobrażamy sobie na nasz wzór i podobieństwo. Dlatego np. mówimy o Bogu, że nas 
widzi, prowadzi i wysłuchuje. Aby przybliżyć pewne trudne do przekazania biblijne 
prawdy, mówimy również, że Bóg nas ujmuje za rękę, że Boże serce boleje nad naszą 
niedolą. A więc pewne afekty przypisujemy Bogu. I dopóki jesteśmy świadomi tego, że 
to jest tylko sposób mówienia o Bogu, a nie element jakiegoś obrazu, który identyfiku-
jemy z niewyobrażalnym Bogiem, wszystko to jest dopuszczalne, tym bardziej, że cza-
sem również Chrystus mówił w ten sposób o swoim Ojcu. I tak dzisiaj z ust naszego 
Pana słyszymy w Ewangelii o radości Bożej. 

„Większa radość będzie w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, aniżeli 
z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania” – 
mówi Jezus. Dziwne wydaje się to, że nasz Zbawiciel musiał faryzeuszom i uczonym 
w Piśmie przypominać, że w niebie jest radość z nawrócenia chociażby jednego 
grzesznika, wszak właśnie to oni często mówili o radości Boga ze sprawiedliwości, któ-
rą czynią ludzie. Ale jeśli uświadomimy sobie prawdę, że ludzie zapatrzeni w siebie 
i będący przekonani o swojej sprawiedliwości, nie myślą o bliźnich, nie troszczą się 
o ich dobro ani też nie potrafią radować się z cudzego szczęścia, to stanie się to zrozu-
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miałe. A faryzeusze i uczeni w Piśmie należeli do tych ludzi, którzy zainteresowani byli 
głównie sobą. Pomimo Bożego przykazania: „Będziesz miłował bliźniego swego jak 
siebie samego”, duchowi przywódcy ludu wybranego miłowali samych siebie, może też 
ludzi podobnych do siebie, z pogardą zaś patrzyli na innych, szczególnie na tych, którzy 
nie wypełniali skrupulatnie ani przykazań prawa Pańskiego, ani też ustaw starszych. 
Wiele pogardy mieli też dla Jezusa, który umiłowawszy świat ludzi, umiał dostrzec 
duchową niedolę ludzi i nawiązać kontakt nawet z celnikami i jawnogrzesznikami. 

 Zwracamy na to uwagę, wszak bolączką naszych czasów jest między innymi brak 
szczerej i usłużnej miłości bliźnich. W naszym zmaterializowanym świecie, w tzw. spo-
łeczeństwie konsumpcyjnym, chociaż ludzie w sensie przestrzennym żyją bardzo blisko 
siebie, szczególnie w miastach, to w rzeczywistości są sobie bardzo obcy i dalecy. W 
czasach, w których żyjemy,człowieka nie obchodzi drugi człowiek. Nie interesują go 
jego sprawy, bolączki i kłopoty. A jeśli bliźni go interesuje, to tylko dlatego, że czegoś 
od niego potrzebuje albo chce mu się przyjrzeć, by go obmówić i oczernić. Takimi byli 
faryzeusze. Słowa naszej Ewangelii z jednej więc strony są apologią postawy Jezusa 
wobec grzeszników, którzy potrzebują pomocy, z drugiej piętnują postawę ślepych 
przywódców ludu wybranego i są ostrzeżeniem również dla tych, którzy kroczą faryzej-
ską ścieżką.  

 Pomyślmy, czy potrafimy radować się z powodzenia i osiągnięć sąsiada, bliźniego, 
człowieka, którego przypadkowo spotkaliśmy? A może razi nas to, że nasz bliźni znalazł 
w życiu przyjazne serce, pomocną dłoń, takie serce i taką dłoń, jaką wyciągał Jezus do 
wzgardzonych i niecieszących się dobrą opinią, a więc do celników?  

 Mamy podstawy twierdzić, że szerzy się obojętność wobec bliźnich, nawet niena-
wiść, zazdrość, wręcz wrogość i agresywność. Obserwujemy często wybuchy politycz-
nej nienawiści wśród przywódców w naszym państwie. Nie możemy też powiedzieć, że 
mamy już za sobą szowinizm religijny i wyznaniowy. Co gorsza, wrogość, nieprzyjaźń 
i agresywność kryją się za maską pobożności, oczywiście domniemanej, powiedzmy 
jasno, faryzejskiej. I my nie jesteśmy zawsze wolni od takiej postawy. Tego musimy być 
świadomi, nad tym musimy boleć, tego żałować, przede wszystkim szukać drogi wyj-
ścia z kręgu zła i grzechu. Pan nasz i Zbawiciel przecież chce, aby każdy umiał dostrzec 
w drugim człowieku bliźniego, serdecznego przyjaciela. Wzywa nas i nakłania do oka-
zywania sobie życzliwości, dobroci, do wyciągania pomocnej dłoni. 

 Spójrzmy na Jezusa! On nie pytał, czy ktoś jest godny czy niegodny, sprawiedliwy 
czy niesprawiedliwy, ale z pomocną dłonią i szczerym słowem pociechy zbliżał się 
i zwracał do każdego, który tego słowa potrzebował. Nikim nie gardził. Można powie-
dzieć, że nawet ze szczególnym upodobaniem zwracał się do tych, którzy przez faryze-
uszy nazywani byli grzesznikami i dlatego odmawiali im pociechy religijnej. Bóg chce, 
aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Przeto Pan Jezus szukał głównie tych, którzy zginęli, 
jak kobieta, która zgubiła grosz w izbie, jak pasterz owcy, która odłączyła się od stada. 
Wszyscy ludzie należą do rodziny Bożej. Ci, którzy odeszli od Boga i gardzą Bożymi 
przykazaniami, chodzą własnymi drogami i postępują według upodobań grzesznego 
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serca, także Bogu zawdzięczają swe istnienie, są również dziećmi Bożymi, chociaż mar-
notrawnymi. Ich należy ratować, przyjść im z pomocą, podejmować próbę przywróce-
nia ich Chrystusowi i Kościołowi, wzywać ich do upamiętania. Tak postępował nasz 
Zbawiciel, który dzisiaj do nas mówi, że z każdego nawróconego grzesznika jest wielka 
radość w niebie. Każdy uratowany człowiek sprawia wiele radości sercu Bożemu, wię-
cej radości – jak mówi Jezus – aniżeli dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych. 

 Drodzy, to nie oznacza, że w niebie nie ma radości z tych, którzy żyją po Bożemu 
i widzą w Jezusie Chrystusie swojego Pana i Zbawiciela. Nie znaczy to, że szczególną 
wartość w oczach Bożych posiadają tylko wielcy grzesznicy, którzy się upamiętali. Nie 
oznacza to również, że najpierw trzeba się upodlić, a potem nawrócić, aby uradować 
Boga. Do owczarni Bożej należą ci, którzy od dzieciństwa są prowadzeni w wierze, 
karmieni słowem Bożym, a także ci, którzy zgubili się, zapomnieli o szczytnych ideałach 
wiary i życia według Ewangelii, a przyprowadzeni zostali po okresie wędrówki po ma-
nowcach świata z powrotem do posłuszeństwa wiary. Pan Jezus mówi jedynie, że 
większa jest radość Boża z jednego nawróconego grzesznika, aniżeli z dziewięćdziesię-
ciu dziewięciu zawsze należących do Niego, bo ci zawsze są radością Bożego serca.  

 Bóg nas wszystkich jednakowo miłuje, bo za wszystkich w jednakowym stopniu 
cierpiał na Golgocie nasz Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus. Byłoby niewybaczalnym błę-
dem, gdybyśmy dzisiaj nie powiedzieli, że Bóg szuka poprzez nas zgubionych owiec 
i marnotrawnych synów, i marnotrawne córki. On chce, abyśmy Mu użyczyli naszych 
nóg, oczu i słów. On przez nas chce trafić do zbłąkanych i wplątanych we własne na-
miętności. Oznacza to, że powierzona nam została służba ratowania, którą winniśmy 
wykonywać z radością w imieniu Pana Jezusa. Pan Jezus powiedział, że jak został po-
słany przez Ojca, tak On i nas posyła. Nie możemy nie dostrzegać tych, którymi za-
władnął duch świata, grzechu i nieprawości, ale wzorem Jezusa mieć serce i okazywać 
serce potrzebującemu pomocy, niezależnie od tego, czy jest on świadomy swojej nie-
mocy, czy też nie jest jej świadomy. Wielkie jest pole działania. Większe są manowce, 
bezdroża i niebezpieczne pułapki, aniżeli owczarnia i pastwisko. Pamiętajmy też, że 
każdy sukces w dziele ratowania zgubionych, sprawia wiele radości sercu Bożemu.  

 Marcin Luter powiedział, że Bogu „żadne inne stworzenie nie dało tyle radości, co 
człowiek stworzony na Jego obraz. Bez wątpienia jest też prawdą, że jak wtedy Bóg 
miał radość i upodobanie w swoim zamyśle i dziele stworzenia człowieka, tak też i dzi-
siaj raduje się i kocha go, wszak temu swojemu dziełu przywrócił utraconą doskonałość 
przez swego Syna, a naszego Zbawiciela Chrystusa”.  

 Dlatego szczerze i z wiarą módlmy się nieustannie: Panie Jezu, Zbawicielu nasz 
„dodaj nam siły powstać, nie zginąć, 
Sidła zwodnicze grzechu ominąć, 
Przy Twych nakazach wierne wytrwanie: 
Racz dać nam, o Panie!” (ŚE 420,4).  

Amen.  
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* * * 

Ojcze nasz, Boże niepojętego miłosierdzia! Ty przez Jezusa Chrystusa poszukujesz tych, 
którzy oddalili się od Ciebie i kroczą drogą zagłady. Zgromadź wszystkie rozproszone 
dzieci swoje w Królestwie Twojego Syna, przez którego w Duchu Świętym wraz z anio-
łami i wszystkimi zbawionymi chcemy śpiewać pieśń chwały na wieki wieków. Amen. 
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4. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

Dobrem za zło odpłacajcie 

„Bracia Józefa, widząc, że umarł ojciec ich, mówili: Może Józef będzie teraz wrogo do 
nas usposobiony i odpłaci nam sowicie za wszystko zło, które mu wyrządziliśmy? Kazali 
więc Józefowi powiedzieć: Ojciec twój dał takie polecenie przed śmiercią: Tak powiedz-
cie Józefowi: Ach, przebacz braciom swoim ich występek i ich grzech oraz zło, które ci 
wyrządzili. Odpuść przeto teraz występek sług Boga ojca twego. I zapłakał Józef, gdy to 
mówiono do niego. Potem przyszli bracia jego, upadli przed nim i rzekli: Sługami twoimi 
jesteśmy. A Józef rzekł do nich: Nie bójcie się! Czyż ja jestem na miejscu Boga? Wy 
wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co 
się dziś dzieje: zachować przy życiu liczny lud. Nie bójcie się więc. Ja będę utrzymywał 
was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich i przyjaźnie z nimi rozmawiał”. (1 Mż 50,15-21) 

Teksty biblijne przeznaczone na 4. niedzielę po Świętej Trójcy, łączy wspólny temat, 
który można ująć słowami: dobrem za zło odpłacajcie. Chrystus uczy, abyśmy dobrze 
czynili nawet naszym nieprzyjaciołom, którzy nas nienawidzą i wyrządzają nam krzyw-
dę. Apostoł Paweł pisał, aby zło dobrem zwyciężać. Napominał również, abyśmy nie 
odpłacali złem za zło (Rz 12,17). Jeśli Ewangelie i lekcje przeznaczone na dzisiejszą 
niedzielę, zawierają konkretne napomnienia, to słowa z 1. Księgi Mojżeszowej, z 50. 
rozdziału są ilustracją do tych napomnień. Mówią one o Józefie i jego braciach, o wy-
darzeniu, które miało miejsce na wiele wieków przed ewangelicznym nakazem, aby-
śmy dobrem za zło odpłacali.  

Człowiek człowiekowi może wyrządzić wiele złego: zniesławić, okraść, a nawet pozba-
wić go życia. Historia syna patriarchy Jakuba, Józefa i jego braci nie jest czymś odosob-
nionym i wyjątkowym. Od chwili upadku pierwszych ludzi, zerwaniu uległa nie tylko 
więź pomiędzy nimi a Bogiem, lecz także rozluźniły się więzy międzyludzkie. Podłożem 
wzajemnej nienawiści najczęściej jest zazdrość. Wyraźnie dostrzegamy to w historii 
synów patriarchy Jakuba. Zazdrość pchnęła synów Jakuba do sprzedania Józefa kup-
com. Niewiele brakowało, a zabiliby swojego brata. Bóg jednak wiązał z osobą Józefa 
plan zbawienia swojego ludu, z którym chciał zawrzeć przymierze, dlatego nie dopuścił 
do zabójstwa Józefa. 

 Bracia Józefa może nie zdawali sobie w pełni sprawy ze swojego straszliwego czynu, 
sprzedając brata i gotując mu los niewolnika. Ludzie często nie myślą o konsekwencji 
swojego działania. Kierują się własnymi racjami i potrzebami. Cel osiągają niejedno-
krotnie kosztem bliźnich. Widzimy jak pod płaszczem praworządności, dzieje się często 
niepraworządność. Mówi się o sprawiedliwości i walczy się o nią, a dzieje się niespra-
wiedliwość. Mówi się wiele o wartościach chrześcijańskich, a żadną miarą nie można 
ich dostrzec w życiu tych, którzy na ustach mają szczytne, etyczne hasła.  

 Gdyby człowiek był bardziej skory do zastanawiania się nad konsekwencjami swo-
ich czynów, dostrzegał na swojej drodze bliźnich, nie dochodziłoby do tak wielu trage-
dii, ludzkich dramatów, mniej byłoby łez, nieszczęść i krzyży.  
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 Tam w Ziemi Świętej, na pastwisku, przy studni, bracia nie zastanawiali się nad kon-
sekwencjami swojego czynu. Nie pomyśleli ile bólu zadają swojemu ojcu i ile nie-
szczęść spotka ich brata. Ale Bóg w tym niecnym planie synów Jakuba ukrył swój plan. 
To potrafi tylko Pan Bóg. On może zło przemienić w dobro, złe doświadczenia prze-
kształcić w błogosławione przeżycia. Nie wiedzieli o tym ani bracia Józefa, ani też nie 
myślał o tym Józef, chociaż odszedł od oblicza braci z ufnością, że Bóg go nie opuści.  

 Józef został sprzedany kupcom, a następnie Putyfarowi. Fałszywie oskarżony przez 
żonę Putyfara, został uwięziony, ale dzięki prowadzeniu Bożemu z więźnia stał się 
rządcą Egiptu.  

 Słowo Starego Testamentu przeznaczone na 4. niedzielę po Trójcy Świętej, opisuje 
epilog tej smutnej i tragicznej historii, znajdującej się u początku dziejów narodu wy-
branego. To słowo pozwala nam odczytać sens życia, doświadczenia i cierpienia Józefa.  

 Synowie Jakuba po śmierci swojego ojca, poznawszy swój grzech, upadli przed swo-
im bratem, Józefem i z bojaźnią wyznali: „Sługami twoimi jesteśmy”. Sądzili, że spotka 
ich zasłużona kara za to, co uczynili swojemu bratu. Ale zamiast słów nagany i groźby, 
usłyszeli słowa pociechy: „Nie bójcie się! Czy ja jestem na miejscu Boga? Wy wpraw-
dzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się 
dziś dzieje: zachować przy życiu liczny lud”. 

 W tych słowach został odkryty przed braćmi Józefa sens historii ich brata, a przed 
nami sens wszelkiego doświadczenia, cierpienia i zmagania się ze złem. Nad życiem 
ludzkim, przede wszystkim nad drogami dzieci Bożych, czuwa wierny i miłosierny Bóg. 
Nic nie dzieje się bez wiedzy Bożej. Nawet najtragiczniejsze koleje losu ludzkiego, ła-
skawy Bóg może przemienić w błogosławione skutki i owoce. Apostoł Paweł powie-
dział: „A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi który Boga miłu-
ją” (Rz 8,28). Zamiast więc narzekać na swój los, złorzeczyć tym, którzy nam go zgoto-
wali, należy dobrem za złe zapłacić, gdyż już taka zapłata jest błogosławieństwem do-
świadczenia.  

 Bardzo kręta i trudna była droga życia Józefa. Ale już od samego początku Bóg wie-
dział jaki będzie koniec tej drogi. Józef z woli Bożej musiał nią kroczyć, aby potomko-
wie Jakuba, kiedy nadejdzie dzień próby, kiedy bliskie będzie ich unicestwienie, zostali 
uratowani i zachowani, i aby nad nimi wypełniła się obietnica dana Abrahamowi: 
„Uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, tak 
że staniesz się błogosławieństwem” (1 Mż 12,2).  

 Bóg realizuje swoje obietnice. Są one wieczne i niezmienne. Człowiek nie jest w sta-
nie pokrzyżować planów Bożych. Jeśli Bóg będzie chciał mieć Kościół tu, czy na innym 
miejscu, to będzie go miał, na przekór jego wrogom, pomimo gnuśności sług Kościoła, 
pomimo ich odstępstwa od Ewangelii.  

 Józef przyrzekł braciom swoim: „Ja będę utrzymywał was i dzieci wasze”. I w tych 
słowach sługi Bożego Józefa, zawarte jest przesłanie 4. niedzieli po Trójcy Świętej. Wy-
raźnie sformułowane zostało ono w haśle niedzieli: „Jedni drugich brzemiona noście, 
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a tak wypełnicie zakon Chrystusowy” (Ga 6,2). Prawo Chrystusowe – to przykazanie 
miłości (Rz 13,10). Miłość przezwycięża zazdrość i nienawiść. Serce opanowane miło-
ścią nie myśli o zemście, lecz o pojednaniu i niesieniu pomocy.  

 Miłość usuwa przeszkody, burzy mury niechęci i podejrzliwości. Miłość nie pamięta 
dawnych urazów, doznanych zniewag, zadanych cierpień. „Miłość jest cierpliwa, miłość 
jest dobrotliwa, […] nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się 
z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy; wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, 
wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi” (1 Kor 13,4nn).  

 Prawdziwej miłości nauczyć się można od Jezusa, Pana i Zbawiciela naszego. On jest 
wzorem doskonałej miłości, a Jego słowa uczą postępowania w miłości i poszanowania 
bliźniego. Do uczniów swoich Pan Jezus powiedział: „Bądźcie miłosierni, jak miłosierny 
jest Ojciec wasz. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, i nie potępiajcie, a nie będziecie 
potępieni, odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. Dawajcie, a będzie wam dane; 
miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze; albo-
wiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam od-
mierzą” (Łk 6,36-38).  

 Ale nie jest tak, że bracia Józefa nie zostali przez Boga przeobrażeni. Historia rodziny 
Jakuba wyraźnie mówi o tym, że Bóg pokazał braciom Józefa ich złe czyny i że byli oni 
doświadczani. Ks. Marcin Luter powiedział: „Cały człowiek musi wejść w Ewange-
lię i w niej stać się nowym, zdjąć starą skórę, tak, jak czyni to wąż. Gdy węże mają 
starą skórę, szukają wąskiej szczeliny w skale i przeciskają się przez nią, same ściągając 
z siebie skórę i pozostawiając ją przed szczeliną. Podobnie człowiek musi udać się do 
Ewangelii i Słowa Bożego i z ufnością słuchać jego obietnicy. Ta go nie zawiedzie. I tak 
zdejmie swoją starą skórę, pozostawi za sobą swe światło, swe mroki, swą wolę, mi-
łość, przyjemności, swoje teorie i czyny, i stanie się zupełnie innym, nowym człowie-
kiem, który wszystko widzi inaczej niż dotąd, inaczej sądzi i ocenia, inaczej myśli, ina-
czej chce, inaczej mówi, inaczej kocha, inaczej pragnie, inaczej działa i postępuje niż 
dotąd”. Bracia Józefa „ocierając się” o niebezpieczeństwa, które im groziły, zrozumieli 
swój błąd. Mówili między sobą: „Może Józef będzie teraz wrogo do nas usposobiony 
i odpłaci nam sowicie za wszystko zło, które mu wyrządziliśmy”.  

Bóg doświadcza nas, abyśmy poznali swoje grzechy, nawrócili się rozpoczęli nowe 
życie. Bóg nam do tego dopomaga i przemienia nasze serca. Wszczepiając nas w Chry-
stusa, dopomaga nam zrozumieć, że Bóg może wszelkie zło w dobro obrócić, i że ma-
my przezwyciężać zło dobrem.  

„Chęci nasze, złe skłonności  
Woli nie słuchają Twej.  
I pożytek, i radości  
Widzą zawsze w sprawie złej;  
Kto w złym rośnie i dojrzewa,  
Zginie marnie jako plewa. 

Odpuść, Ojcze, grzechy nasze,  
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W pokuszeniu przy nas bądź!  
Wiedź nas na zielone pasze  
I z uśpienia grzechu budź!  
Posil, udziel wspomożenia,  
Wiedź na ścieżkę poświęcenia” (ŚE 743,3.4).  

Amen. 

* * * 

Boże i Ojcze miłosierdzia! Dziękujemy Ci za Ewangelię Jezusa Chrystusa, przez którą 
objawiasz swoje ojcowskie serce i uczysz nas ewangelicznej sprawiedliwości. Spraw, 
abyśmy służyli bliźnim, okazywali im miłość i odpuszczali wszystkie ich przewinienia. 
Wysłuchaj wołania naszego przez Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem 
Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 
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5. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

Boża mądrość objawiona w krzyżu Chrystusa 

„Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, któ-
rzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem: Wniwecz obrócę mą-
drość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? 
Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bo-
wiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto upodo-
bało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków 
się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, 
dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo, natomiast dla powołanych – 
i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo 
głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie”. (1 Kor 1,18-25) 

Apostoł Paweł używał słowa ‘krzyż’ na określenie śmierci Jezusa. Z tego należy wysnuć 
wniosek, że dla Apostoła ważne są zewnętrzne okoliczności śmierci Jezusa. W ten spo-
sób uwypukla szczególnie poniżający sposób zgładzenia Jezusa i myśli o teologicznej 
treści sugerowanej przez ten sposób uśmiercenia, a mianowicie, że Bóg dopuścił do 
najstraszniejszego, możliwego do pomyślenia wstydu, hańby i poniżenia Chrystusa. 
Krzyż jest dla Apostoła Narodów terminem teologicznym, który podkreśla krańcowe 
upokorzenie się Boga, jako istotny element Jego zbawczego działania. Wyraźnie do-
strzegamy to w chrystologicznym hymnie, znajdującym się w Liście do Filipian, gdzie 
znajdują się słowa: „Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci 
krzyżowej” (Flp 2,8). Ale tym samym w myśleniu apostoła Pawła krzyż stoi naprzeciw 
wszystkich wyłącznie ludzkich oczekiwań i dróg mających doprowadzić do zbawienia 
(1 Kor 1,17n; Ga 5,11; 6,12.14; Flp 3,18; por. Ef 2, 16; Kol 1,20). Można więc mówić 
o dialektyce krzyża w teologicznym myśleniu apostoła Pawła. Krzyż Chrystusa jest 
objawieniem mądrości Bożej. 

Apostoł Paweł przeciwstawił kazanie o krzyżu myśleniu niektórych Koryntian, którzy 
zbawienie pojmowali fałszywie, jako tajemną moc działającą bezosobowo, która po-
maga ludziom tu i teraz we wzmocnieniu życia i uzyskaniu poznania. Zdaje się to wyni-
kać ze słów Wielkiego Apostoła: „[...] posłał mnie bowiem Chrystus [...], abym zwia-
stował Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy” 
(1 Kor 1,17). Tym, którzy chcieli ludzką mądrość, filozoficzne prawdy i sofizmaty wpro-
wadzić w sferę wiary chrześcijańskiej i uczynić podstawą postępowania, apostoł Paweł 
zdecydowanie się przeciwstawia. Polemizuje z nimi, wykazując bezpodstawność ich 
twierdzeń i zwodniczość drogi, która prowadzi donikąd.  

 Kazania o krzyżu, a właściwie słowa o krzyżu nie należy pojmować jako nauki, którą 
można postawić obok wielu innych. Mądrość, o którą zabiegali niektórzy z Koryntian, 
miała być mądrością dla wtajemniczonych. Dostęp do niej mieli mieć nieliczni. Kto miał 
o tym decydować? Apostoł Paweł był zdecydowany bronić swojego przekonania, że 



5 NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY  

 

 191 

 

nikt nie śmie decydować o tym, kto może stanąć przed Bogiem, a kto nie. Bóg w swo-
ich decyzjach jest suwerenny, co właśnie najdobitniej pokazuje kazanie o krzyżu. 

 Krzyż jest wyrazem Bożego sprzeciwu wobec życiowej postawy, cechującej się sa-
mowolną chęcią istnienia tylko z i dla siebie samego, wobec tego, a co Paweł określa 
mianem „ciało”. Stoi on naprzeciw wszelkiej „mądrości” i wszelkiej „sile” ludzkiej, na-
przeciw sposobom permanentnego buntu ludzi wobec Boga, którego źródłem jest 
pycha  
i grzech. Gdyby Bóg uznał ludzką drogę do zbawienia, zgodził się na ludzkie roszczenia, 
to Bóg przestałby być Bogiem, ale wtedy też rzekome zbawienie uzyskane przez ludzi 
byłoby w rzeczywistości potępieniem. Prawdziwe zbawienie bowiem jest darem. Takie 
przekonanie apostoł Paweł odziedziczył po swych ojcach wiary, patriarchach i proro-
kach. Zbawienie może być dane jedynie w historycznym zdarzeniu, które stoi w sprze-
czności z wszelką ludzką mocą i mądrością. Bóg ma prawo tak działać, sprzeciwiając się 
ludzkiej mądrości, w przeciwnym bowiem wypadku nie byłby prawdziwym Bogiem: 
„Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata?” (1 Kor 1,20). Dlatego też w każ-
dym tu i teraz zbawienie może być widziane nie inaczej, jak tylko w historycznej posta-
ci krzyża, i nie może być przekazane inaczej, jak tylko poprzez zwiastowanie krzyża, i nie 
może też być przyjęte inaczej, jak tylko przez wiarę w moc krzyża.  

Jeśli mądrość Koryntian, o której pisze apostoł Paweł, jest mądrością, mającą zapewnić 
zbawienie dla wtajemniczonych, to zaprzestańmy mówić, że mądrość i wiedza, którą 
ludzie zdobywają w życiu, w szkole, na studiach itp. niczemu nie służy, i że jest bezuży-
teczna, bowiem – jak słyszymy – nie o takiej mądrości Apostoł pisał. Wiedza ma służyć 
ludzkości, a pęd do wiedzy Bóg błogosławi. Bóg powiedział: „Napełniajcie ziemię i czy-
ńcie ją sobie poddaną” (1 Mż 1,28). 

 Rzetelna znajomość Biblii, problemów i zagadnień, dotyczących prawd wiary oraz 
umiejętność historycznego odczytania historii biblijnej, nie są czymś, co należy lekce-
ważyć, lecz nieustannie zgłębiać, wszak poznanie Pisma Świętego i znajomość mądro-
ści Bożej objawionej w krzyżu może i powinno prowadzić do budowania Kościoła 
i pogłębiania wiary. Apostoł Pański napominał Tymoteusza: „Dopóki nie przyjdę, pilnuj 
czytania, napominania, nauki. Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc, 
i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają” (1 Tm 4,13.16).  

 Lud Boży ma prawo do słuchania słowa Bożego i ma też prawo do wypowiedzenia 
swojego „nie”, jeśli Ewangelia nie jest zwiastowana i jeśli krzyż Chrystusa jest posta-
wiony w Koście w cieniu tzw. polityki kościelnej, kościelnego, a jednak ludzkiego pra-
wa, które czasem jest ważniejsze, aniżeli mądrość krzyża, domagająca się pokory, rze-
telnej służby i poświęcenia dla sprawy Jezusa Chrystusa. 

Jałowa mowa, słowa, które nie są zakotwiczone w Biblii, które nie płyną z serca napeł-
nionego Duchem Świętym, niczemu nie służą, nigdy nie powinny być wypowiedziane 
na kościelnej ambonie. To jest miejsce, skąd musi być głoszone słowo o krzyżu naszego 
Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.  
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 Malarz czasu Reformacji, Łukasz Cranach namalował ks. dra Marcina Lutra na am-
bonie. W centrum tego obrazu znajduje się krzyż Jezusa Chrystusa. Luter stojący na 
ambonie wskazuje palcem na krzyż, co ma znaczyć, że ewangelickie kazanie musi być 
zawsze zwiastowaniem Chrystusa, Jego zbawczego działania, Jego śmierci i chwaleb-
nego zmartwychwstania. I tak musi być dziś i zawsze. Kaznodzieja, który siebie stawia 
w centrum swojego przemówienia, który mówi o swojej wierze i dokonaniach, nie jest 
prawdziwym sługą Pana, wszak zakrywa sobą postać Chrystusa, swoją „mądrością 
o sobie” zaciemnia blask imienia Jezusa Chrystusa, najważniejszego imienia na ziemi 
i niebie, imienia, w którym dane jest wierzącemu zbawienie.  

 Ewangelista Jan pisze, że faryzeusze i uczeni w Piśmie z Jerozolimy posłali do niego 
ludzi z pytaniem: Kim jesteś? Czy jesteś Mesjaszem? Czy jesteś Eliaszem, który miał 
przyjść? Syn Elżbiety i Zachariasza wówczas odpowiedział: Nie jestem. I wskazał na 
Jezusa, mówiąc: „pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie; to Ten, który przyjdzie po 
mnie i któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka sandałów jego” (J 1, 26.27). 
A nazajutrz dodał: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (J 1,29).  

Czym jest kazanie o krzyżu? Apostoł Paweł pisze, że jest mądrością Bożą.  

 Kazanie o krzyżu głoszone przez Pawła, jest mądrością zakrytą od wieków, ale ob-
jawioną teraz z łaski Boga tym, którzy są powołani i wezwani do królestwa chwały. 
Została ona objawiona na chwałę i ku zbawieniu wierzących.  

 Krzyż i w wierze przyjęte kazanie o krzyżu, stawia człowieka w zupełnie nowej sytu-
acji przed Bogiem. I nie są potrzebne do tego ani górnolotne słowa, ani mądrość, lecz 
proste słowa o krzyżu, ukazujące moc krzyża i działanie Ducha Bożego w zwiastowaniu 
krzyża. Moc krzyża – to moc zbawienia, działanie krzyża – to zbawcze działanie w tych, 
którym Duch otworzy serca i tchnie w nie ducha Bożej mądrości, polegającej na tym, 
że nie jakaś tajemna mądrość świata niesie wyzwolenie, lecz ukrzyżowany Chrystus.  

 Wiara nie opiera się na mądrości ludzkiej, ale na krzyżu, Bożym dziele zbawienia. To 
kazanie o krzyżu budzi taką zbawienną wiarę w uczniach Jezusa Chrystusa. Jest ono 
Ewangelią, mocą przeobrażającą człowieka, stawiającą go nie naprzeciw Boga, jako 
Jego wroga, lecz obok Boga, jako pojednanego z Bogiem w Chrystusie.  

 Przyjęcie krzyża w wierze jest przyjęciem sprawiedliwości Jezusa Chrystusa, bo 
własnej człowiek nie posiada. Prowadzi do uświęcenia, jeśli uczy pokory i pojmowane 
jest również jako wezwanie do naśladowania Chrystusa w noszeniu krzyża i miłości, 
której jest najlepszym i najwymowniejszym znakiem. Apostoł Paweł wszystko uznał za 
szkodę wobec doniosłości poznania Chrystusa. Nie mając własnej sprawiedliwości 
poszukiwał sprawiedliwości, opartej nie na prawie, lecz takiej, która się wywodzi z wia-
ry w Chrystusa, a więc sprawiedliwości z Boga, na podstawie wiary (Flp 3,8.9). Amen.  

* * * 

Wszechmogący Boże i nasz Ojcze, pełen łaski i dobroci! Dziękujemy Ci za pokrzepienie 
Ewangelią o ukrzyżowanym Chrystusie Jezusie. Spraw łaskawie, abyśmy się jej nie 
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wstydzili i zawsze byli jej wiernymi świadkami, bo w niej i przez nią darowane jest nam 
zbawienie.  

 Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, który z Tobą i z Du-
chem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 
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6. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

Idźcie i czyńcie uczniami! 

„A jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, którą im Jezus wskazał. I gdy go uj-
rzeli, pokłonili się mu, lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus podszedłszy, powiedział do 
nich: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie i nauczajcie wszystkie na-
rody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkie-
go, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świa-
ta”. (Mt 28,16-20) 

6. Niedziela po Trójcy Świętej nakazuje nam myśleć o początku naszej drogi z Chrystu-
sem. Ścieżka wiodąca do zbawienia jest przygotowana przez Boga. Kto sądzi, że dzięki 
własnej decyzji znalazł się obok Chrystusa i z Nim podąża przez życie ku wiecznemu 
odpoczynkowi, ten zapomniał lub nie rozumie, że usprawiedliwienie z łaski, pojedna-
nie z Bogiem przez krzyż Chrystusa, wyklucza nie tylko jakąkolwiek myśl o zasłudze, 
lecz także o możliwości znalezienia Boga wyłącznie dzięki naszemu wysiłkowi.  

 Na naszej drodze do zbawienia staje Bóg i z Niego bierze początek wszystko, co 
zbawienne. Nie Piotr ani inni uczniowie wybrali Jezusa na swojego Nauczyciela i Prze-
wodnika, lecz Pan ich powołał i postawił na drodze, która z Nim i w Nim prowadzi do 
Królestwa Bożego (J 15,16).  

 Chrystus stanął niegdyś na naszej drodze życia i przez chrzest przyjął nas do spo-
łeczności dzieci Bożych. Czy jesteśmy chrzczeni jako dzieci, czy też jako dorośli, to zaw-
sze chrzest jest znakiem zbawiennej woli Bożej wobec nas. Został on ustanowiony 
przez samego Chrystusa, gdy po swoim zmartwychwstaniu powiedział: „Idźcie i na-
uczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je 
przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem” (Mt 28,19.20). Ewangelista Marek 
podaje nieco inne brzmienie słów Jezusa: „Idźcie na cały świat, głoście Ewangelię ca-
łemu stworzeniu. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, ale kto nie uwie-
rzy, będzie potępiony” (Mk 16, 15.16). Jeśli apostoł Mateusz akcentuje misyjny nakaz 
Mistrza, to ewangelista Marek wskazuje ponadto na zbawcze znaczenie chrztu, jeśli 
z nim przez całe życie związana jest wiara. Dlatego F. Melanchton w „Wyznaniu augs-
burskim” pisze: „Kościoły nasze uczą, że sakramenty są ustanowione nie tylko znakami 
rozpoznawczymi wśród ludzi, lecz raczej znakami i świadectwami woli Bożej wobec 
nas, aby pokrzepiały i utwierdzały wiarę tych, co przystępują do sakramentów”.  

 Chrzest związany jest z wiarą, a wiara z chrztem. Oznacza to, że droga rozpoczęta 
w chrzcie musi być drogą wiary, kroczeniem z Chrystusem. Chociaż ważność chrztu nie 
zależy od wiary, to jednak jego zbawcza skuteczność powiązana jest z woli Chrystusa 
z wiarą. Dary położone przed nami w chrzcie, uchwycić można jedynie przez wiarę 
w Chrystusa. Boże obietnice związane z chrztem w Imię Chrystusa i dary zbawienia są 
naszą własnością wówczas, jeśli trwamy w wierze. Utrata wiary jest równoznaczna 
z utratą zbawczych darów krzyża Chrystusowego.  



6 NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY  

 

 195 

 

Z chrztem związany jest nakaz misji i odwrotnie, misja powiązana jest z chrztem. 
„Idźcie i uczcie wszystkie narody…” – powiedział Pan Jezus. Przez wylanie Ducha Świę-
tego na pierwszych uczniów Pańskich oraz z głoszenia Ewangelii zrodził się Kościół 
chrześcijański. Wielkie dzieło misji apostoła Pawła i innych apostołów Pańskich zaowo-
cowało w starożytnym świecie powstaniem Kościołów w Syrii, Galacji, na Cyprze, 
w Grecji i Rzymie. Wszystkie je łączyła wspólna wiara w Jezusa Chrystusa. Rozpoczęte 
przez apostołów Pańskich dzieło, kontynuowali ich następcy i aż po dzisiejszy dzień 
obowiązują słowa: „Idźcie i uczcie wszystkie narody…”. Chrystus jest głoszony na wszyst-
kich kontynentach. Wszyscy nawróceni skupieni są wokół krzyża Chrystusa.  

 Misyjny nakaz obowiązuje w Kościele wszystkich czasów. Obowiązuje Kościół rów-
nież w tych krajach, które od wieków uważa się za chrześcijańskie. Kościół zawsze jest 
diasporą w świecie. Obok wierzących w Chrystusa żyją ludzie, którym Chrystus jest 
obojętny, a także wrogowie Chrystusa i – jak pisze apostoł Paweł – naśmiewcy z krzyża. 
Duchowni za przykładem Dobrego Pasterza powinni szukać tych, którzy zginęli i zatra-
cili się w życiu. Prorok Jeremiasz wołał: „Dlatego tak mówi Pan, Bóg Izraela, przeciw 
pasterzom, którzy pasą lud: To wy rozproszyliście moje owce, rozpędziliście je, a nie 
troszczyliście się o nie. Dlatego ukarzę was za wasze złe uczynki – mówi Pan” (Jr 23,2). 
Ostrzeżenie jest poważne i nie można go lekceważyć.  

 Nie tylko nieochrzczonych należy nauczać i ochrzcić, ale także ochrzczonych, a wplą-
tanych w sprawy świata, zagubionych i tych, którzy utracili wiarę, należy przyprowadzić 
z powrotem do Kościoła, do Chrystusa i przez nauczanie słowa Bożego rozbudzić w nich 
wiarę. Wielkie jest pole dla misji. Jest ono obok nas, w naszych domach i rodzinach. 
Chrystus posyłając uczniów swoich, aby głosili Ewangelię, nie miał na myśli wielkich 
akcji, którymi we współczesnym świecie czasem się zachwycamy, ale wytrwałą pracę, 
codzienne świadectwo wiary i życia, które powinno być przykładem dla tych, którzy 
idą razem z nami przez życie, a Chrystusa nie znają.  

 Chrzest i posłuszeństwo Chrystusowi jest znakiem rozpoznawczym chrześcijaństwa. 
O tożsamości chrześcijańskiej wiary decyduje wyłącznie stosunek do Chrystusa, bowiem 
św. Piotr powiedział o Chrystusie, że „On jest owym kamieniem odrzuconym przez was, 
budujących, On stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia; albo-
wiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które mogli-
byśmy być zbawieni” (Dz 4,11.12). Znakiem rozpoznawczym chrześcijan od czasów apo-
stolskich było wyznanie: „Jezus Chrystus, Boży Syn, Zbawiciel”. Chrystus łączy w Kościele 
wszystkie narody. Apostoł Paweł pisał do Kościołów w Galacji: „Nie ma Żyda ani Greka, 
nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety, ponieważ wszyscy jedno 
jesteście w Jezusie Chrystusie” (Ga 3,28), a także: „W odnowieniu tym nie ma Greka ani 
Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, bowiem 
Chrystus jest wszystkim i we wszystkich” (Kol 3,11). W misyjnym Kościele nie powinno się 
pytać o pochodzenie ludzi, ale głosić Chrystusa, aby w Nim całe stworzenie stało się jedno.  

Uczniowie otrzymali polecenie, aby przez chrzest i głoszenie Ewangelii powołanych 
przez Boga czynili uczniami, naśladującymi swojego Nauczyciela, Jezusa Chrystusa. Ale 
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nakaz chrzestny nie tylko jest poleceniem. Z nim związana jest także obietnica: „Ja 
jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata”.  

 Kościół w każdej sytuacji może pocieszać się tą obietnicą. Chrystus jest w Kościele 
i żadna nawałnica nie jest w stanie przewrócić łodzi Kościoła, jeśli ci, którzy są Chrystu-
sowi, ufają swojemu Panu. Jak uczniowie Pańscy na Jeziorze Genezaret mogą wołać do 
swojego Mistrza: „Panie, ratuj!”. Żadne prawa ani procedury, żadne instytucje kościel-
ne ani „samozwańczy prorocy” nie uratują Kościoła. Ratunkiem i nadzieją dla Kościoła 
jest Chrystus. Lud Boży musi ufać Chrystusowi, jeśli chce przezwyciężyć wszystkie prze-
ciwności losu, wierzyć swojemu Panu, jeśli chce zwyciężyć wrogów Kościoła i prze-
śmiewców wiary. Przypomnijmy, że niedaleko Cezarei Filipowej po wyznaniu apostoła 
Piotra: „Ty jesteś Chrystusem, Synem żywego Boga”, Chrystus powiedział: „Jesteś bło-
gosławiony, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, 
który jest w niebie” (Mt 16,16-18).  

 Ks. Marcin Luter w kazaniu na temat podobieństwa o kwasie powiedział: „Gdy 
Ewangelia, jako nowy kwas, została raz rozczyniona wśród rodzaju ludzkiego, to będzie 
obecna aż do końca świata, aż przeniknie całą masę tych, co tu mają być zbawieni 
i dotrze do tych, którzy są tego warci, nawet wbrew wszelkim bramom piekielnym. 
I tak, jak jest rzeczą niemożliwą, by oddzielić kwas od ciasta, w którym został on roz-
czyniony, gdyż zmienił on naturę ciasta, tak samo jest niemożliwe oddzielenie chrześci-
jan od Chrystusa. Gdyż Chrystus tak się z nimi zespolił jak kwas i są jednym ciałem, 
jedną masą, jednym ciastem, jednym chlebem… I tak pozostanie aż do dnia Sądu Osta-
tecznego, aby wszystko zostało zakwaszone i nie pozostało ciasto niezakwaszone”. 
Chrzest w imię Chrystusa spaja nas z Chrystusem, wszczepia w Niego i każdego dnia, 
wspominając nań, możemy pocieszać się, że jesteśmy Chrystusowi i że On jest z nami 
po wszystkie dni, aż do skończenia świata. 

 Chrystus jest obecny w swoim Kościele przez słowo Ewangelii i sakramenty. Tam, 
gdzie Ewangelia jest zwiastowana, sakramenty zgodnie z ustanowieniem Chrystusa są 
rozdzielane, tam Chrystus dokonuje swojego dzieła zbawienia. Tam Ewangelia przenika 
ludzkie serca i zmienia tych, którzy zostali przez Pana powołani. Tam, gdzie naucza się 
prawdy, gdzie wskazuje się na drogę, która wiedzie do zbawienia, tam buduje się Ko-
ściół, zwiększa się grono prawdziwych uczniów Pana. Doświadczamy tego nieustannie 
w naszym życiu, a przez nasze zachowanie składajmy o tym świadectwo! Amen. 

* * * 

Łaskawy Boże, który jesteś miłością i okazujesz nam swoją miłość w Jezusie Chrystusie, 
Panu i Zbawicielu naszym, za nas ukrzyżowanym na Golgocie. Dziękujemy Ci, że posła-
łeś swojego Syna na świat, aby przez Niego dać nam poznanie Twojej dobroci i chwały. 
Wdzięczni jesteśmy Tobie, że Twój Syn posyła również nas, abyśmy czynili Jego 
uczniami ludzi pośród wszystkich narodów. Udziel nam Ducha Świętego, abyśmy umieli 
z mocą zwiastować Ewangelię zbawienia i uczyć postępowania według Twoich przyka-
zań.  Wysłuchaj nas przez Syna swojego, Jezusa Chrystusa. Amen.  
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7. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

Boża wola dziać się musi 

„Eliasz Tiszbita z Tiszbe w Gileadzie rzekł do Achaba: Jako żyje Pan, Bóg Izraela, przed 
którego obliczem stoję, że nie będzie w tych latach rosy ani deszczu, tylko na moje sło-
wo. I doszło go takie słowo Pana: Odejdź stąd, a udaj się na wschód i ukryj się nad poto-
kiem Kerit, który wpływa od wschodu do Jordanu. Z potoku tego będziesz pił, a krukom 
nakazałem, aby cię tam żywiły. Poszedł więc i postąpił według słowa Pana; odszedłszy, 
zamieszkał nad potokiem Kerit, który wpływa od wschodu do Jordanu. Kruki zaś przyno-
siły mu chleb i mięso rano oraz chleb i mięso wieczorem, a z potoku pił wodę. Lecz po 
pewnym czasie wysechł potok, gdyż nie było deszczu w tym kraju. I wtedy doszło go ta-
kie słowo Pana: Wstań i idź do Sarepty, która należy do Sydonu, i zamieszkaj tam. Oto 
nakazałem pewnej tamtejszej wdowie, aby cię żywiła. Wstał więc i poszedł do Sarepty, 
a gdy wchodził do bramy miasta, oto pewna wdowa zbierała tam drwa. Odezwał się 
więc do niej tymi słowy: Przynieś mi nieco wody w naczyniu, abym się napił. A gdy ona 
szła, aby nabrać, zawołał jeszcze na nią: Przynieś mi też, proszę, kawałek chleba. Lecz 
ona odpowiedziała: Jako żyje Pan, Bóg twój, że nie mam nic upieczonego, a tylko garść 
mąki w dzbanie i odrobinę oliwy w bańce. Oto właśnie zbieram trochę drwa, potem 
pójdę i przyrządzę to dla siebie i dla mojego syna, a gdy to zjemy, to chyba umrzemy. 
Lecz Eliasz rzekł do niej: Nie bój się! Idź i zrób, jak powiadasz, lecz najpierw przyrządź mi 
z tego mały placek i przynieś mi go, dla siebie zaś i syna swojego przyrządzisz później. 
Gdyż tak mówi Pan, Bóg Izraela: Mąka w garncu nie wyczerpie się, Oliwy w bańce nie 
zabraknie aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. Poszła więc i postąpiła według 
słowa Eliasza, i mieli co jeść, ona i on, i jej rodzina, dzień w dzień. Mąka w garnku nie 
wyczerpała się, oliwy w bańce nie zabrakło według słowa Pana, które wypowiedział 
przez Eliasza”. (1 Krl 17,1-16) 

Historia proroka Eliasza jest tajemnicza, pełna zagadek i nasuwa wiele pytań, ale też 
daje odpowiedzi na pytania, które dotyczą ludzkiego życia. Samo życie proroka Eliasza 
opowiedziane w Biblii, budzi też pewne wątpliwości. Trudno też powiedzieć, ile 
w opowiadaniach o Eliaszu jest historycznej prawdy, a ile upiększeń, mających na celu 
przekazanie ludowi izraelskiemu pouczeń – jak należy żyć i jak powinien być stosunek 
człowieka do Boga, przed obliczem którego zawsze stoi.  

 Nasz dzisiejszy tekst każe nam myśleć nie tylko o Eliaszu, lecz także o wdowie z Sa-
repty oraz o królu Achabie, za czasów, którego żył prorok Eliasz Tiszbita z Gileadu.  

Z tych trzech postaci, postacią negatywną, o której Biblia wyraża się niepochlebnie, 
jest król państwa północnego, Achab, ożeniony z Jezabel, gorliwą czcicielką bożka 
płodności Baala. Żona Achaba miała bardzo silny i zły wpływ na króla. Achab ulegał 
swojej żonie. Tolerował sprowadzenie z jej ojczyzny kapłanów Baala i Asztarte, którzy 
odwodzili lud izraelski od wiary w Boga ich przodków, jedynego Boga, JAHWE. Za cza-
sów króla Achaba prześladowano proroków Pana. 

 Czy mogło się to podobać Bogu Izraela, który objawił się Mojżeszowi i za pośrednic-
twem jego dał ludowi przykazania, przede wszystkim to najważniejsze, główne: „Nie 
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będziesz miał innych bogów obok mnie” oraz „Będziesz miłował Pana Boga swego 
z całego serca swego…”? Achab i jego lud zapomniał, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym, 
a miłując Izraela, swojego pierworodnego syna, jak nazwany jest on w Biblii, karał go, 
aby odwrócił się od czczenia bożków Baala i Asztarte i przestrzegał przykazań Bożych.  

 Władcy tego świata, ulegając pokusom bożka, któremu na imię ‘pieniądz i władza’, 
karmią ludzi kłamstwami i siejąc nienawiść wzajemną do siebie, deprawują ich i ściąga-
ją na ich życie nieszczęścia. Tak było i tak jest i będzie, dopóki ludzie nie zrozumieją, że 
zaufać należy jedynie Bogu i Jego słowom, a nie złudnym obietnicom, które działają 
tylko doraźnie, a w konsekwencji mogą spowodować samo zło i ludzkie nieszczęścia.  

 Ludzie powinni słuchać zawsze ostrzeżeń i zwracać uwagę na słowa, które prze-
strzegają przed mamidłami i pustymi obietnicami. Każde ostrzeżenie może okazać się 
proroczym słowem, chociaż nie koniecznie musi być jawnym słowem Ducha Bożego. 
Słowa proroka Eliasza do króla Achaba, nie były ostrzeżeniem, one były już zapowie-
dzią kary: „Jako żyje Pan, Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję, że nie będzie 
w tych latach rosy ani deszczu, tylko na moje słowo”. Achab i jego poddani zaufali boż-
kowi dostatku i płodności, bezsilnemu bożkowi, który nic nie dawał, jak nic dać nie 
mogą władcy tego świata, jeśli najpierw nie zabiorą ludziom.  

 Może teraz ktoś zapytać: Dlaczego Bóg chce ukarać swój lud? Dlaczego nie ukaże 
tylko króla?  

 Lud izraelski nie był bez winy. Izraelici, jak ślepe ‘barany’ poszli za kłamliwymi sło-
wami. Ale los ich może się odwrócić, może spaść deszcz i być urodzaj, nie dzięki Ba-
alowi i magicznym praktykom, lecz dzięki prawdziwemu Bogu. Może się to stać na 
słowo proroka. Autor 1. listu św. Jana, kończąc swój list, napisał: „My wiemy, że z Boga 
jesteśmy, a cały świat tkwi w złem. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, 
abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, 
w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. 
Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów” (1 J 5,19-21). 

Bóg potrafi zadbać o tych, którzy nie udają pobożnych, lecz są pobożni, są wierzący 
i ufający Bogu. Przykładem jest prorok Eliasz. Bóg polecił mu na czas suszy udać się na 
wschód, nad potok Kerit. Z potoku miał pić wodę. Bóg też sprawił, że kruki, które 
uchodzą za najbardziej inteligentne ptaki, przynosić mu miały każdego dnia pożywie-
nie, chleb i mięso. Bóg przecież otwiera swą rękę i daje siejącemu ziarno, a z niego 
chleb dla jedzącego. Psalmista pisze: „ Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, A Ty im 

dajesz pokarm ich we właściwym czasie. Otwierasz rękę swą i nasycasz do woli wszystko, 

co żyje” (Ps 145,15.16). Ludzi przeraża susza, która wróży zawsze niedostatek i głód. 
Ale po suszy spada deszcz, odżywa przyroda, pola wydają plon i widmo katastrofy zni-
ka.  

 Prorok Eliasz usłuchał Boga i jako wierny sługa Boży, udał się nad potok Keryt. 
I wszystko działo się tak, jak mu Pan powiedział. Przecież po potopie, kiedy ukazała się 
na niebie tęcza, symbol pokoju z Bogiem i nadziei, jako zapewnienie dane ludziom: 
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„Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, 
dzień i noc” (1 Mż 8,22). I tak jest do dziś. Należy ufać Bogu, a nie pustym słowom 
obietnicy dawnych i obecnych ‘bożków obfitości’, bo one nic nie dadzą, jeśli pierwej 
nie wezmą tym, którym Bóg daje.  

 Bóg zadbał o Eliasza. A kiedy wysechł potok, polecił swojemu słudze pójść do 
Sarepty, do pewnej wdowy, u której znajdzie utrzymanie. I sługa Boży, Eliasz, uczynił 
tak, jak rozkazał mu Pan. Ale w Sarepcie też panował głód. I tu powstaje pytanie, dla-
czego Bóg nakazuje udać się do Sarepty, dlaczego nakazuje mu szukać chleba, którego 
zabrakło nad potokiem Keryt, u biednej wdowy z Sarepty? 

 Bóg doświadcza nawet tych, którzy mu ufają. Prorok zaufał pierwszy raz, kiedy Bóg 
polecił mu udać nad potok Keryt, zaufał także, kiedy otrzymał polecenie udania się do 
Sarepty, chociaż wiedział, że i w Sarepcie panuje susza i głód. Kiedy w Sarepcie spotkał 
kobietę – a okazało się, że była to wdowa, do której się miał udać, poprosił ją najpierw 
o wodę do picia, a następnie o kawałek chleba. I wtedy zawiązała się między nimi 
dramatyczna rozmowa. Wdowa powiedziała do Proroka: „Jako żyje Pan, Bóg twój, że 
nie mam nic upieczonego, a tylko garść mąki w dzbanie i odrobinę oliwy w bańce. Oto 
właśnie zbieram trochę drwa, potem pójdę i przyrządzę to dla siebie i dla mojego sy-
na, a gdy to zjemy, to chyba umrzemy”. Eliasz zaś zapewnił ją: „Nie bój się! Idź i zrób, 
jak powiadasz, lecz najpierw przyrządź mi z tego mały placek i przynieś mi go, dla sie-
bie zaś i syna swojego przyrządzisz później”.  

 Wdowa uczyniła tak, jak jej rozkazał Eliasz. O czym to świadczy?  

 Wdowa z Sarepty zaufała prorokowi i spełniło się wszystko według jego słowa. Za-
ufała, pomimo tragicznej sytuacji. Fakty mówiły same za siebie. Śmieć wydawała się 
być bardzo blisko. Ale to nie człowiek jest panem życia i historii, lecz Bóg. I dzieje się 
to, co Bóg zarządzi. Mówi się czasem, że nadzieja umiera ostatnia. Ale chociaż człowiek 
utraci nadzieję, chociaż ona umrze, jak było w wypadku wdowy przed spotkaniem 
z Eliaszem, to słowa proroka wszystko zmieniły. Zmieniło się wszystko, bowiem wdowa 
uwierzyła w słowa Proroka, chociaż nie wiemy, czy do końca. W każdym bądź razie, 
uczyniła jak polecił jej prorok. Ale skoro uczyniła według słów proroka, to w sercu jej 
zabłysła iskierka nadziei i wiary. Jej wiara uratowała ją, jej syna i proroka.  

 Uwierzyć należy ludziom, za którymi stoi Pan Bóg i słowom, które zakotwiczone są 
w Bogu. Kłamliwe słowa niczego nie zmienią, mogą tylko spowodować rozczarowanie. 
Rzadko działają dla dobra tych, do których są skierowane, lecz częściej obliczone są na 
osiągnięcie egoistycznych celów. Zawsze należy mieć w pamięci słowa pieśniarza: 

„Kto los swój złożył w ręce Boga i w Nim nadzieję swoją ma,  
Nie dotknie tego żadna trwoga, choćby nań spadła dola zła.  
Kto z taką się ufnością zrósł,  
Ten nie na piasku dom swój wzniósł 

Z modlitwą szczerą i śpiewaniem wypełniaj obowiązek swój,  
a Bóg otoczy cię staraniem i wskaże szczęśliwości zdrój.  
Kto się na Boga ufnie zda,  
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wiernego w Nim obrońcę ma” (ŚE 680.1.7).  
Amen.  

* * * 

Panie Boże, wszechmogący i miłosierny Ojcze nasz niebieski! Karmisz nas każdego dnia 
chlebem powszednim, o który Cię prosimy w modlitwie. Nakarm także dusze nasze 
chlebem żywota, danym nam w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu, który 
z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.  
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8. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne  

„Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie 
się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołoż-
nicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego 
nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli ; aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedli-
wieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego. Wszystko mi wolno, ale 
nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. 
Pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmów; ale Bóg zniweczy jedno i drugie. 
Ciało zaś jest nie dla wszeteczeństwa, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. A Bóg i Pana wskrze-
sił, i nas wskrzesi przez moc swoją. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, 
jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem; ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, 
ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią 
Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do sie-
bie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym”.  

(1 Kor 6,9-14.18-20)  

Chrześcijaństwo nie jest systemem etycznym, ale wiarą w Boga objawionego w Chry-
stusie, wiarą, której głębia uzewnętrznia się w codziennym życiu, postępowaniu 
i w stosunku do bliźnich. Ale wiara i etyka chrześcijańska nie są wielkościami auto-
nomicznymi i samoistnymi. Dynamizm naszego postępowania ma swoje źródło w wie-
rze. Wiara porusza serca i ożywia wszystko, co chrześcijanie czynią na drodze swojej 
pielgrzymki do wieczności. Na ten związek wiary z etycznym postępowaniem, zwraca 
dzisiaj uwagę Kościół, stawiając nas wobec słowa apostoła Pawła. Paweł apostoł przed 
wieloma wiekami zwiastował właśnie tę prawdę Koryntianom, niewłaściwie rozumie-
jącym ewangeliczną wolność, darowaną nam przez Boga w Jezusie Chrystusie. Dzisiaj 
te słowa Wielkiego Apostoła Narodów są także aktualne. Ich znaczenie dla nas nie 
tylko polega na tym, że wzywają, aby człowiek pozostał człowiekiem, a więc nadal był 
słaby, grzeszny i nieposłuszny Bogu, ale że zawsze jest aktualne zawarte w nich Boże 
wezwanie na wybór właściwej drogi życia. Po wszystkie czasy całe chrześcijaństwo na 
ziemi, związane jest w sumieniu podstawową zasadą etyczną: „Wszystko mi wolno, 
ale nie wszystko jest pożyteczne”.  

„Wszystko mi wolno...”. Współczesny człowiek domaga się dla siebie wolności, nieza-
leżnie od tego, czy zna jej właściwe źródło, czy też dostrzega ją w stanie ludzkości trze-
ciego tysiąclecia, która rzekomo stała się dojrzała i dlatego każdy człowiek ma prawo 
decydować o sobie i kształtować swoje życie według osobistego uznania. Wolność, 
o której mówimy, nie jest wynikiem procesu i rozwoju ludzkości w sferze ludzkiej kul-
tury i ducha, wszak niezależnie od jakiegokolwiek postępu, zawsze dzieje się to, co 
apostoł Paweł napisał: „Nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to 
czynię” (Rz 7,19). Nasza wolność jest darem Boga, rzeczywistością i stanem, w który 
wprowadzeni jesteśmy przez Ducha Świętego, budzącego w nas żywą wiarę w zbawczą 
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moc krzyża Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. A jest to wolność od przekleństwa litery 
starotestamentowego prawa, ale też wolność do postępowania w duchu Chrystusowej 
Ewangelii, ponieważ z naszym Panem, z Chrystusem zostaliśmy ukrzyżowani i wraz 
z Nim powołani jesteśmy do nowego życia.  

 Ta ewangeliczna wolność była i jest niejednokrotnie fałszywie rozumiana, co naj-
gorsze, niewłaściwie wykorzystywana w życiu. Czy nigdy nie spotkaliśmy się z ludźmi, 
których życie jest absolutnym zaprzeczeniem treści ich wiary i pobożności? Nie ko-
niecznie musi to być wiara fałszywa i pobożność obłudna. Często jest to wynik przeko-
nania, że wiara uwalnia nas od odpowiedzialności i jest tarczą przed żarem gniewu 
sprawiedliwego Boga.  

 W czasach apostoła Pawła bardzo wielu Koryntian, którzy przyjęli chrzest, było głę-
boko przekonanych, że dostąpili łaski odnowienia życia w sferze ducha, a dlatego, że 
Grecy nigdy nie uznawali jedności życia w sferze ducha i ciała, przeto wielu z nich 
w sferze ciała żyło po staremu, a wiec we wszeteczeństwie, rozpuście itp. Sądzono, że 
takie życie nie może w niczym zaszkodzić odnowionemu, odrodzonemu duchowi przez 
wiarę i we wierze w Jezusa Chrystusa.  

 Tymczasem Biblia uczy nas, że człowiek jest jednością i dlatego życie duchowe wy-
ciska piętno na życiu w ciele, a życie codzienne jest odzwierciedleniem głębi naszego 
życia duchowego. Kto więc został wszczepiony w Chrystusa przez chrzest, jak uczy nas 
apostoł Paweł, ten musi codziennie umierać grzechowi i codziennie we wierze po-
wstawać do nowego życia w prawdzie i świętości. Dlatego wielki apostoł napomina 
libertynów wszystkich czasów: „Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, 
ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, 
ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą”.  

  Czy nie ma w tych słowach mowy o ograniczeniu wolności? Nie, w tych słowach 
apostoła Pawła nie ma mowy o ograniczeniu jakiejkolwiek wolności. W nich Wielki 
Apostoł pisze o niewoli grzechu, która trwać będzie tak długo, dopóki sprawy ciała nie 
zostaną podporządkowane sprawom ducha, a nasze słowa Słowom Bożym.  

„Wszystko mi wolno” – pisze apostoł Paweł, i dodaje „ale nie wszystko jest pożytecz-
ne”. Nie wszystko jest pożyteczne, ponieważ chrześcijańskie odrodzenie i odnowienie 
życia nie dokonuje się jedynie w sferze ludzkiego ducha, na płaszczyźnie wiary, ale 
obejmuje całego człowieka i jest niczym innym jak nakierowaniem się człowieka na 
Boga w codziennym życiu, w każdej sprawie i każdej chwili. I właśnie to znaczą słowa 
apostoła Pawła: „Ciało jest nie dla wszeteczeństwa, lecz dla Pana, a Pan dla ciała”.  

 Rozluźnienie w sferze życia cielesnego jest znakiem naszych czasów. Jeśli jeszcze 
niedawno cwaniactwo, chciwość, zdzierstwo było czymś godnym potępienia, dzisiaj 
jest cechą pożądaną, gwarantującą sukces, awans w kapitalizującym się społeczeń-
stwie. Jeśli jeszcze niedawno ukrywano się ze wszelkimi formami życia wszetecznego 
i rozpustnego, to dzisiaj wystawia się je „na sprzedaż”.  
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  Nastąpiło niebezpieczne przewartościowanie. Nie może ono mieć miejsca w dzie-
dzinie życia chrześcijańskiego, w życiu tych, którzy uznają siebie za wyznawców Jezusa 
Chrystusa. „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, 
lecz ja nie dam się niczym zniewolić”. A na innym miejscu Wielki Apostoł pisze: 
„Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje” (1 Kor 10,23b).  

  To etyczne przesłanie: „nie wszystko jest pożyteczne”, posiada głębokie religijne 
uzasadnienie. Apostoł Paweł chociaż przed nawróceniem był uczonym w Piśmie, nie 
chce i nie może też tworzyć nowego prawa, lecz sięga do Ewangelii i właśnie na jej 
podstawie przypomina, że nie wszystko jest pożyteczne. A brzmi ta Ewangelia: ciało 
wasze jest świątynią Ducha Świętego, ... drogoście kupieni. Nie wszystko jest wiec po-
żyteczne, bo na Golgocie złożył w ofierze swoje życie Syn Boży. Nie wszystko jest poży-
teczne, bo na naszej drodze stanął krzyż Jezusa Chrystusa. To właśnie dlatego, że wy-
kupieni jesteście od marnego postępowania naszego przekazanego nam przez ojców, 
jak pisze apostoł Piotr, że wykupieni jesteśmy za najwyższą cenę, cenę krwi Syna Boże-
go, Jezusa Chrystusa, nie wszystko w naszym życiu wypada, jest pożyteczne i służy 
uświęceniu życia. Nie wszystko jest pożyteczne, odkupieni bowiem jesteśmy przez 
Jezusa Chrystusa i poświęceni zostaliśmy na mieszkanie Ducha Świętego. Dlatego życie 
nasze w ciele, winno więc być świętą i niepokalaną służbą Bożą. Winniśmy żyć tak, aby 
cokolwiek czynić będziemy, służyło to chwale Bożej i wielbiło święte Imię Najwyższego.  

  Jak bardzo ważna jest nasza służba Bogu w ciele, niechaj nas przekona jeszcze inne 
napomnienie Wielkiego Apostoła Narodów: „Wzywam was tedy, bracia, przez miło-
sierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, milą Bogu, bo taka 
winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się 
przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą 
Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe” (Rz 12,1.2).  

 A więc: „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, 
lecz ja nie dam się niczym zniewolić”. Siostry i Bracia, przeto z bojaźnią i ze drżeniem 
sprawujmy naszą służbę w ciele na chwałę Bogu i ku naszemu zbawieniu! Amen.  

* * * 

Panie Boże, Ojcze łaskawy, dziękujemy Ci za Twoje miłosierdzie, dzięki któremu jeste-
śmy Twoimi dziećmi. Prosimy Cię, poświęć nas, abyśmy byli zdolni służyć Ci z pokorą 
i przynosić owoce naszej wiary. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. 
Amen. 
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9. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

Dwa fundamenty 

„Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża 
mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, 
i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. 
A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża 
głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, 
i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki”. (Mt 7,24-27)  

Od niepamiętnych czasów ludzie budowali domy, aby w nich mieszkać i żyć. Nie zaw-
sze były one takie jak obecnie. Budownictwo dzięki nowym technologiom rozwija się 
i ciągle przybiera nowe formy. Powstają domy bardzo wysokie i mocne, ale nie ma 
domu, którego nie można zburzyć. Spłonęły i rozpadły się wieżowce w Nowym Jorku, 
tysiące domów zamienia się w rumowisko na skutek trzęsienia ziemi. Ale nie szukajmy 
przykładów daleko. W miejscu naszego zamieszkania widzimy czasem, jak domy pękają 
i rozpadają się ze starości, na skutek szkód górniczych lub gwałtownych powodzi i hu-
raganów.  

 Obserwujemy budownictwo w okolicy, w której mieszkamy. Wyrażamy opinie o bu-
dowanych domach. Jedne nam się podobają, inne nieco mniej. O jednych mówimy, że 
są solidnie zbudowane, o innych, że zostały zbudowane niedbale, i że za kilka lat bę-
dzie je trzeba remontować.  

 Ważny jest fundament, na którym budowany jest dom. Tam, gdzie grunt jest nie-
stabilny, należy założyć solidny fundament.  

Zapewne także Pan Jezus wypowiadał opinie na temat domów budowanych w Jego 
czasach. Być może, że sam brał udział przy budowie niejednego domu, był przecież 
cieślą. Sądzić należy, że Jego zdanie na temat domów wznoszonych w tamtych czasach, 
było podobne do naszych. A więc pozytywne i negatywne.  

 Pan Jezus w domach wznoszonych ludzkimi rękami, widział pewną analogię do 
ludzkiego życia. Wyrazem tego jest Ewangelia, która przeznaczona jest do rozważania 
w 9. niedzielę po Świętej Trójcy. Pan Jezus przyrównał człowieka, który słucha słów 
wygłoszonych przez Chrystusa w kazaniu na górze, do człowieka, który swój dom bu-
duje na skale, a więc na mocnym i stabilnym fundamencie, człowieka zaś, który nie 
słucha Ewangelii, przyrównał do budowniczego, wznoszącego dom na piasku.  

 Jeśli zgodnie ze słowami Jezusa, życie człowieka przyrównamy do budowania do-
mu, to musimy powiedzieć, że rozsądny człowiek powinien swoje życie budować na 
solidnym i trwałym fundamencie. Cenimy ludzi, którzy posiadają w życiu jakieś ideały 
i wcielają je w życie, ludzi zaś bez zasad i bez uporządkowanego życia nie tylko, że nie 
cenimy, ale wypowiadamy o nich krytyczne zdania. Mówimy o takich ludziach, że żyją, 
aby tylko żyć, że prześlizgują się przez życie, żyją teraźniejszością, nie spoglądają 
w przyszłość i obojętny jest im los ich dzieci i wnuków. Jak dom musi być zbudowany 
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na solidnym fundamencie, tak życie człowieka musi być budowane na trwałym grun-
cie, na solidnych zasadach, na czymś, co gwarantuje dobrą przyszłość. Ze słów Pana 
Jezusa, stanowiących zakończenie kazania na górze wynika, że tym fundamentem 
mocnym i stałym jest głoszona przez Niego Ewangelia i zasady życia, które powinny być 
przestrzegane w Królestwie Bożym.  

 Ludzie wznoszą gmach swojego życia na różnych fundamentach. Jedni budują je na 
tym, co oferuje świat. Są ludzie, którzy sądzą, że życie należy budować na fundamen-
cie wolności, lecz nie tej chrześcijańskiej, która streszcza się w Pawłowej formule: 
„Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie 
dam się niczym zniewolić” (1 Kor 6,12). Inni powiadają, że życie trzeba budować wyłącz-
nie na pieniądzach, gdyż ten kto ma pieniądze może się czuć bezpiecznie, bo liczą się 
jedynie pieniądze, ich ilość i wartość. Jeszcze inni budują swoje życie na różnego rodzaju 
filozofiach życia. Nieraz są to mądre i wartościowe systemy filozoficzne, ale częściej są to 
systemy głupie i naiwne, mamiące i zwodzące ludzi. Są ludzie, którzy poszukują wartości 
w różnego rodzaju religiach, które nie mają nic wspólnego z objawieniem Bożym. Za 
nimi stoją ludzie, których celem jest ogłupienie jak najwięcej ludzi, chęć pozbawienia ich 
wszystkiego, co posiadają. Ci ludzie „postępują jak człowiek, który buduje dom na pia-
sku, jak ci, co biorą pajęczynę i chcą z niej uszyć suknię, jak ci, którzy piasek biorą za mą-
kę i chcą z tego upiec chleb, którzy sieją wiatr, a zbierają burzę, mierzą powietrze łyżecz-
ką, znoszą światło w misce do piwnicy, ważą płomień na wadze i wykonują wszystkie 
czyny głupców i szalone zabawy, jakie można by wymyślić czy uczynić”. 

 Czy ci, którzy budują życie swoje na ofertach świata, często złych i złudnych, na 
wielkich majątkach, lub mądrości tego świata, nie budują swojego życia na piasku? To 
przecież wszystko przemija. To nie stanowi żadnej trwałej wartości. Dzisiaj jest, jutro 
wszystko zmiata „wiatr historii”.  

 Przemija ludzka mądrość, przemija szczęście, które świat daje, przemija wartość 
pieniądza i bogactwa. Przemijają ci, którzy na takich nietrwałych fundamentach budu-
ją. Przypomnijmy sobie przypowieść Pana Jezusa o bogatym gospodarzu, któremu pola 
obfity plon przyniosły, gdy mówił do siebie? „Jedz i pij, bądź dobrej myśli, masz wiele 
dóbr na wiele lat” (Łk 12,15nn). On chciał swoje życie budować na dobrach material-
nych. A co Pan Jezus o nim powiedział? „Głupcze, dziś upomnę się o twoją duszę. Cóż 
wtedy tobie zostanie?”.  

 Czy nie doświadczamy w naszym życiu tego, że nagle coś się zachwieje, a następnie 
zawali, co myśmy budowali na ziemskim szczęściu, bogactwie, filozofii życia, czy złudnych 
obietnicach różnego pokroju przywódców religijnych i politycznych? Czy nie widzimy 
upadku ludzi, którzy swoje życie budowali na tym, co świat daje i reklamuje? Życie po-
twierdza to, co Pan Jezus powiedział do uczniów swoich o domu zbudowanym na piasku.  

 Jedynie mocnym i pewnym fundamentem, na którym należy budować swoje życie 
jest słowo naszego Pana. Dlaczego tak jest? Jest tak dlatego, że Ten, który je zwiasto-
wał nie nauczał jak uczeni w Piśmie, ale jako Ten który posiadał moc z góry. Jest to 
słowo, które – jak pisze św. Jakub – może zbawić dusze nasze (Jk 1,21). Jest to słowo, 
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które jest mocą Bożą ku zbawieniu każdemu wierzącemu człowiekowi (Rz 1,16). 
A więc, kto na takim fundamencie buduje swoje życie, ten buduje na dobrym i mocnym 
fundamencie i takiego człowieka można przyrównać do człowieka budującego swój dom 
na skale. Kto buduje życie swoje na Ewangelii, tego budowla życia trwać będzie wiecz-
nie, gdyż powiedziane jest, że niebo i ziemia przeminą, ale Słowo Boże nie przeminie. 

 Czy tego nie doświadczamy już teraz, w doczesności, przynajmniej w części? Czy 
dzięki ufności pokładanej w Bogu i dzięki, posłuszeństwu Słowu Bożemu nie przetrwa-
liśmy wielu burz, które przewalały się nad nami w naszym życiu? Tak jest. A dlaczego 
tak jest? Jest tak dlatego, że słowo naszego Pana jest słowem prawdy, jest pokarmem 
i chlebem życia.  

 Jednak uprościlibyśmy sobie sprawę, gdybyśmy powiedzieli, że ci którzy słuchają 
słowa Bożego są podobni do ludzi, którzy budują swój dom na skale, a ci, którzy nie 
słuchają Ewangelii budują swoje życie na piasku. Pan Jezus mówi, że podobni do ludzi 
budujących swój dom na piasku są także ci, którzy – co prawda słuchają słowa Bożego 
– ale go w życiu swoim lekceważą i nie wykonują. Słuchać, znaczy także wykonywać. 
A więc nie wystarczy tylko słuchać. Należy według Ewangelii żyć i postępować. Nie 
wystarczy przecież mieć na planie domu zaznaczone, że mocne i silne mają być fun-
damenty, lecz trzeba je rzeczywiście zgodnie z założeniem architekta założyć. Dlatego 
św. Jakub pisząc, przestrzega nas, że nie mamy być tylko słuchaczami zapominającymi, 
lecz wykonawcami słowa. „Bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, 
oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to 
podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu 
obliczu; bo przypatrzył się sobie i odszedł, i zaraz zapomniał, jakim jest” (Jk 1,22-24). 

Jesteśmy dzisiaj przez Ducha Świętego wezwani do słuchania, czytania i przestrzegania 
słów Chrystusowej Ewangelii. Mając przed oczyma słowa Jezusa o budowniczych, bu-
dujących na solidnym, lub chwiejnym, niestabilnym fundamencie, przyjmijmy jako 
napomnienie słowa Cezarego z Arles, żyjącego w średniowieczu: „Proszę was, abyśmy 
uważniej pomyśleli, dlaczego jesteśmy chrześcijanami i dlaczego nosimy na czole znak 
krzyża Chrystusowego. Powinniśmy bowiem wiedzieć, że nie wystarczy nam otrzyma-
nie imienia chrześcijańskiego, jeżeli nie będziemy wykonywać czynów chrześcijańskich, 
jak sam Pan powiedział w Ewangelii: «Czemu to wzywacie mnie: Panie, a nie czynicie 
tego, co mówię?» (Mt 12,33). Choćbyś tysiąc razy mówił, że jesteś chrześcijaninem 
i ciągle żegnał się znakiem krzyża Chrystusowego, a nie dawał jałmużny według twojej 
możliwości, nie chciał miłować, oraz żyć sprawiedliwie i w czystości, nic ci nie pomoże 
imię chrześcijańskie”. Amen.  

* * *  

Panie, Boże Wszechmogący, miłosierny Ojcze nasz niebieski! Dopomóż nam, abyśmy 
przyjmowali Twoje dary z dziękczynieniem i wdzięcznością i jako Twoi słudzy służyli 
nimi ku wspólnemu dobru i na chwałę Twojego imienia. Wysłuchaj nas w Duchu Świę-
tym przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen.  
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10. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY – IZRAEL I KOŚCIÓŁ 

Winnicą Pana jest Izrael 

 „W owym dniu będą mówić: Rozkoszna winnica, śpiewajcie o niej! Ja, Pan, jestem jej 
stróżem, nieustannie ją nawadniam, pilnuję jej dniem i nocą, aby nikt na nią się nie tar-
gnął. Nie ma we mnie gniewu, lecz gdyby pojawił się cierń i oset, wystąpiłbym do walki 
z nimi, spaliłbym je razem, chyba że się poddadzą pod moją ochronę, zawrą ze mną po-
kój; niech zawrą ze mną pokój. W dniach, które idą, Jakub wypuści korzenie, Izrael za-
kwitnie, puści pędy i napełni cały świat płodami. Czy uderzył go tak, jak uderzył tego, 
który jego uderzył? Czy był tak mordowany, jak byli mordowani jego mordercy? Płosząc 
i wypędzając ich, rozprawiłeś się z nimi; swoim gwałtownym podmuchem wygnałeś ich 
w dniu wiatru wschodniego. Dlatego też tylko tak będzie zmazana wina Jakuba i wtedy 
będzie pełny skutek jego rozgrzeszenia, gdy doprowadzi do rozbicia wszystkich kamieni 
ołtarza, jak się rozbija kamienie wapienne; gdy nie podniosą się już pomniki Astarty ani 
ołtarze kadzidlane”. (Iz 27,2-9) 

„W owym dniu…” – tak rozpoczyna się starotestamentowy tekst biblijny, który z woli 
Kościoła ma dzisiaj prowadzić nasze myśli, a więc w 10. niedzielę po Świętej Trójcy, 
zwaną też Niedzielą Izraela. Prorok Pański kieruje myśli Izraela ku przyszłości. Jednak 
to, o czym mówi prorok, jest już za nami. Jednak słowa Izajaszowego proroctwa mają 
także nasze oczy zwrócić ku temu, co jest przed nami, bo zawsze w ludzkiej historii jest 
coś za nami i coś przed nami.  

 Prorok kieruje myśli ludu Bożego ku przyszłości. Izrael nie tylko ma pamiętać dni 
dawne, kiedy Bóg wyprowadził potomków Jakuba z ziemi egipskiej, a więc na dni wy-
bawienia z niewoli, ale powinien być świadomy tego, co Bóg czyni w każdym „teraz” 
i co dziać się będzie w przyszłości. Lud jest przecież winnicą Pana i jak każda winnica 
wymaga stałej pielęgnacji, tak winnica Pana, ręką Pana Zastępów jest troskliwie pielę-
gnowana i chroniona. „Ja, Pan, jestem jej stróżem, nieustannie ją nawadniam, pilnuję 
jej dniem i nocą, aby nikt na nią się nie targnął”. W pieśni o winnicy Pańskiej z 5. roz-
działy Księgi Izajasza, jest powiedziane, że Bóg wzniósł wokół niej mur ochronny, aby 
nikt jej nie zniszczył.  

 Bóg przez usta proroka oświadcza, że nie ma w Nim gniewu, ale jeśli w winnicy 
znajdą się ciernie i osty, wtedy wypowie im wojnę, to znaczy wyrwie je i zniszczy. Za-
uważmy, że prorok mówi o cierniach i ostach w winnicy, to znaczy, że kiedy w Izraelu 
pojawi się zło, ludzie, którzy będą czynić niesprawiedliwość, odwrócą się od prawdy, 
sprawiedliwości, od Boga, wtedy zostaną wykorzenieni z Izraela. To groźba wypowie-
dziana pod adresem tych, którzy nie kochają się w prawie Pańskim, chodzą drogami 
kłamstwa, na której rozsiewane jest ziarno nienawiści. Ale wraz z tymi słowami prorok 
w imieniu Pana Boga zapowiada Boże zmiłowanie i przebaczenie, jeśli „poddadzą się 
pod moją ochronę”, to znaczy – jeśli się nawrócą i ukochają sprawiedliwość. Jeśli zawrą 
z Bogiem pokój, doznają również pokoju w swoim życiu.  
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 Karząca ręka Boga cofnie się, kiedy ludzie czyniący zło, poznają, że kroczą niewła-
ściwą drogą i nawrócą się. Kara ma właśnie doprowadzić do nawrócenia, ale nie zaw-
sze kara wystarczy, aby człowiek się nawrócił.  

Patrzymy na historycznego Izraela. Ale czy w zamyśle Kościoła jest, aby ograniczyć się 
jedynie do takiego patrzenia w przeszłość i to w przeszłość ludu, do którego według 
ciała nie należymy? Dla nas takie patrzenie nie ma większego sensu, jeśli nie uświado-
mimy sobie, że dzieje ludu Bożego Starego Testamentu są tylko ilustracją tego, co z na-
mi, jako Kościoła się dzieje i dziać się będzie.  

 Słowa, znajdujące się w Nowym Testamencie, że w Jezusie Chrystusie „nie ma Żyda 
ani Greka” (Ga 3,28), muszą nam uzmysłowić, że po Wielkim Piątku, po Golgocie, Bóg 
ma tylko jeden lud, nad którym się zmiłował i że chce aby wszyscy ludzie byli zbawieni 
(1 Tm 2,4). Jedna więc jest historia ludu Bożego, Izraela i Kościoła, jedna jest droga do 
zbawienia, a jest nią Ten, który powiedział o sobie: „Ja jestem drogą i prawdą, i ży-
ciem” (J 14,6), a więc Jezus Chrystus, nasz Pan i Pasterz. 

 Nie popełnimy błędu, jeśli powiemy, że Jezus Chrystus miał przed oczyma słowa 
proroka Izajasza, słowa rozważane dzisiaj przez nas, kiedy opowiedział swoim uczniom 
piękną alegorię o winnicy: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest 
winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, 
która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla 
słowa, które wam głosiłem; trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie 
może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać 
nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, 
a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa 
we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorośl; takie zbierają i wrzucają 
w ogień, gdzie spłoną” (J 15,1-6).  

 Podobnie jak alegoria o Chrystusie, który jest dobrym Pasterzem, jest obrazem ludu 
Bożego, powołanego przez Boga i umiłowanego w Jezusie Chrystusie, tak też alegoria 
o krzewie winnym jest obrazem Kościoła Bożego. Jak Izrael miał wsłuchiwać się słowa 
proroka Izajasza o „rozkosznej winnicy Pana”, tak nieustannie powinniśmy się wsłu-
chiwać w słowa naszego Pana: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój 
jest winogrodnikiem”, ponieważ w nich zawarta jest cała prawda o nas i o naszym po-
wołaniu i naszej przyszłości.  

Bóg JAHWE jest stróżem Izraela. Ale dlaczego potomków Jakuba czasem spotykało nie-
szczęście i ucisk z ręki wrogów? Czy Bóg z jakichś powodów zapominał o tym, co po-
wiedział, że jest stróżem swojego ludu? Bóg nie zapomina swoich słów i obietnic. Ale 
jeśli Izrael spotkało nieszczęście, jeśli dosięgła go karząca dłoń, to niechaj potomkowie 
Jakuba pomyślą, czy karząca ich ręka Pana, była tak ciężka, jak wtedy, kiedy dotykała 
ich wrogów. Czasem znikali oni z kart historii, czasem z wielkich narodów stawali się 
małymi, nie wiele znaczącymi narodami, czasem z panów stawali się niewolnikami. 
A czy Izrael kiedykolwiek przestał istnieć? Czy zmiotła go z powierzchni ziemi ręka Pań-
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ska? Izrael nie mógł zaprzeczyć Słowom Bożym: „Czy uderzył go tak, jak uderzył tego, 
który jego uderzył? Czy był tak mordowany, jak byli mordowani jego mordercy?” 

 To nie wystarczy wiedzieć. Należy o tym pamiętać. Ale Izrael musi też – według 
proroka – patrzeć w przyszłość. I w dość zaskakujący nas sposób nakazuje to prorok 
ludowi. Zwraca się do Boga i mówi: „Płosząc i wypędzając ich, rozprawiłeś się z nimi; 
swoim gwałtownym podmuchem wygnałeś ich w dniu wiatru wschodniego”. A więc 
wrogowie i gnębiciele zostali wygnani i rozpędzeni, jak wschodni wiatr rozwiewa ple-
wy. Objawiła się więc zbawienna moc Boga Izraela. I Izrael musi pamiętać, że taka hi-
storia może się jeszcze wiele razy wydarzyć w dziejach ludu. I wiemy, że się wydarzyła. 
Dzisiejsza niedziela nam to przypomina. Przypomina wydarzenia z roku 70. po Chrystu-
sie. Ale prorok mówi, że tylko w taki sposób będzie wymazana wina Izraela, a więc 
przez cierpienie i doświadczenie.  

Słuchamy tego z perspektywy czasu i świadomi jesteśmy tego, że historia Izraela i sło-
wa proroka Izajasza, to dany nam znak, który nakazuje nam myśleć o znacznie ważniej-
szym znaku, który każdego dnia, dziś i jutro, aż do naszej śmierci, przypomina nam, że 
nasze zbawienie dokonało się także przez doświadczenie i cierpienie, więcej – przez 
przelaną krew i śmierć Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Cała historia Izraela skupiła się 
w jednej chwili i na jednym miejscu, na Golgocie, na krzyżu, w śmierci Jezusa Chrystu-
sa. Na Niego złożony został grzech Izraela, ale także grzech wszystkich narodów i ludzi, 
także nasze winy i grzechy, te które są za nami i te przed nami.  

 Jak prorok Izajasza napominał i pocieszał potomków Jakuba za swoich dni, tak po-
dobnie czyni to dzisiaj, teraz autor Listu do Hebrajczyków, który wyzywa, abyśmy pa-
trzyli na Jezusa, „sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu 
radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. 
Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec sie-
bie, abyście nie upadli na duchu, utrudzeni. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi 
w walce przeciw grzechowi i zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was 
jak do synów: Synu mój, nie lekceważ karania Pańskiego ani nie upadaj na duchu, gdy 
On cię doświadcza; bo kogo Pan miłuje, tego karze, i chłoszcze każdego syna, którego 
przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami” (Hbr 12,2-
7). Ale nie przez karanie Boże i doświadczene, które nas spotyka, jesteśmy zbawieni, 
lecz przez Jezusa Chrystusa, Jego śmierć i przelaną krew. Amen. 

* * * 

Boże i Ojcze nasz niebieski! Wysławiamy Cię, bo Ty nas wybrałeś i powołałeś przez 
Ewangelię swojego Syna, abyśmy byli Twoim ludem i dziedzicami Twoich obietnic. 
Prosimy Cię, daj nam poznanie Twojej zbawiennej i łaskawej woli, abyśmy zrozumieli, 
co służy ku naszemu pokojowi.  

 Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i królu-
je na wieki wieków.  
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11. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

Z upadku do zbawienia 

„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 jeste-
ście – 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. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie 
z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jeste-
śmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas 
Bóg, abyśmy w nich chodzili”. (Ef 2,4-10)  

Kościół, któremu Chrystus powierzył głoszenie słowa Bożego, troszcząc się o życie 
duchowe swoich wiernych, nakazuje nam nieustannie myśleć o naszej sytuacji przed 
sprawiedliwym i łaskawym Bogiem. Wzywa nas do tego głównie w 11. niedzielę po 
Trójcy Świętej, której hasłem są słowa z 1. Listu św. Piotra: „Bóg pysznym się sprzeci-
wia, a pokornym łaskę daje” (1 P 5,5). Słowa te, oparte na starotestamentowym przy-
słowiu: „Z szyderców szydzi, lecz pokornym okazuje łaskę” (Prz 3,34), łączą w sobie 
myśl o naszej winie przed Bogiem, o karze, która spotyka grzesznika i o łasce, którą Bóg 
okazuje pokornym. 

 W naszej lekcji apostolskiej dominujące są cztery myśli:  
− umarliśmy przez upadki, 
− z łaski jesteśmy zbawieni, 
− z Chrystusem posadzeni jesteśmy w okręgach niebieskich, 
− w Chrystusie stworzeni jesteśmy do dobrych uczynków. 

Umarli jesteśmy przez upadki. W stwierdzeniu tym chodzi nie tylko o myśl, która za-
warta jest w słowach apostoła Pawła, że „przez jednego człowieka grzech wszedł na 
świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła” (Rz 5,12), lecz 
o coś znacznie więcej, a mianowicie, że historia pierwszych ludzi, którzy zgrzeszyli, 
powtarza się nieustannie w naszym życiu jako grzeszników, buntowników przeciwko 
Bogu. Św. Jakub o tej egzystencjalnej sytuacji człowieka pisze następująco: „Każdy 
bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą; potem, gdy pożą-
dliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć” (Jk 1,14-15).  

 Biblijna historia o pierwszych ludziach, którzy zgrzeszyli, w istocie jest ilustracją 
ciągle rozpadającej się więzi człowieka z Bogiem. Mówi ona o tym, czym jest grzech 
i czym charakteryzuje się grzeszna postawa człowieka. Grzech jest nieposłuszeństwem, 
buntem przeciwko woli Bożej, odrzuceniem darów Bożych, głównie pokoju z Bogiem 
i harmonijnego życia. Grzeszność jest ucieczką przed Wszechmogącym i wyobcowa-
niem się człowieka. A to przecież Bóg jest źródłem życia, przeto człowiek, który świa-
domie brnie w swoich grzechach, buduje mur między sobą a Bogiem, odcina się od 
życiodajnego źródła, tym samym pogrąża się w mroku śmierci. Dzieje się to niezauwa-
żalnie, ale możemy też powiedzieć, że w jakiejś atmosferze graniczącej z upojeniem. 
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Bo grzeszyć czasem jest przyjemnie. Po jednym grzechu są wyrzuty sumienia, ale na-
stępne je tłumią i sumienie staje się głuche na wszelkiego rodzaju głosy ostrzeżenia, 
obudowuje się skorupą, która z biegiem czasu nie dopuszcza żadnego słowa, wskazują-
cego na ratunek.  

 Człowiek żyje, a może być umarły, jak umarły był król Saul, który złamał Boże naka-
zy, jak Paweł przed nawróceniem, kiedy prześladował Kościół Boży, jak każdy człowiek, 
który się nurza w rozpuście, jak człowiek, który nie zna miłosierdzia dla bliźniego, który 
karmi siebie i innych nienawiścią.  

 Boimy się śmierci fizycznej, ale dlaczego nie boimy się śmierci duchowej? Boimy się 
złych ludzi, ale dlaczego nie boimy się zła, które my wyrządzamy innym? Boimy się 
ciemności, ale dlaczego nie boimy się ciemności, która z powodu grzechów ogarnia 
nasze serca?  

 Jest jednak ratunek z objęć duchowej śmierci, która nas trawi z powodu naszych 
grzechów! 

Z łaski jesteśmy zbawieni – pisze Apostoł Pański.  

 Bóg szuka zgubionego, uciekającego przed Nim człowieka. W rajskiej historii czyta-
my, że pierwsi ludzie po upadku ukryli się przed Bogiem. Bóg wtedy zawołał: „Gdzie 
jesteś?”. I Bóg nie czyni dzisiaj nic innego. On jest Bogiem poszukującym człowieka. Czy 
więc Bóg nie może obejść się bez człowieka? Może, ale On pragnie zbawienia swojego 
stworzenia. Chce szczęścia każdego z nas, niezależnie od naszego pochodzenia. Moty-
wem Jego działania jest miłość, która niczego od nas nie oczekuje. Dlatego czytamy 
w naszej lekcji apostolskiej: „Ale 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”. Św. Jan tę prawdę ujmuje następująco: 
„W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na 
świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz 
że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze” (1 J 4,9.10).  

 A więc nie dla naszych zasług jesteśmy zbawieni. Nie z powodu naszego pochodze-
nia Bóg okazuje nam łaskę. Nie dlatego Bóg łaskawie się nad nami pochyla, że Go miłu-
jemy, ale dlatego, że jesteśmy umarli. Z powodu naszych grzechów posłał na świat 
swojego Syna, abyśmy przez Niego, dzięki Niemu i z Nim żyli, bo w Nim jest życie, przez 
Niego mamy pokój z Bogiem. „Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie 
z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił”. W Jego imię zostaliśmy 
ochrzczeni, a to nas zobowiązuje, bowiem – jak pisze apostoł Paweł – „Czyż nie wiecie, 
że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni? 
Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus 
wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo 
jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo 
jego zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzy-
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żowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzecho-
wi” (Rz 6, 3-6).  

W naszej dzisiejszej lekcji apostolskiej znajduje się zadziwiające i tajemniczo brzmiące 
słowo, a mianowicie, że Bóg nas „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 do-
broci wobec nas w Chrystusie Jezusie”. A więc z Chrystusem posadzeni jesteśmy 
w okręgach niebieskich.  

 Tu żyjemy, tu jest nasz ziemski dom, tu pracujemy, aby utrzymać siebie i bliskich, 
i dać im to, co do doczesnego życia jest potrzebne. W tym samym czasie z Chrystusem 
posadzeni jesteśmy w okręgach niebieskich. Czy jest to możliwe? Jak się do dzieje?  

 Przez chrzest w imię Jezusa Chrystusa, ochrzczony zostaje wszczepiony w Chrystusa 
i odtąd jego byt związany jest z Panem. Ochrzczeni jesteśmy w śmierć Jezusa, a będąc 
wszczepieni w Chrystusa, obdarowani jesteśmy także nadzieją zmartwychwstania, 
wszak Chrystus nie tylko umarł, ale również zmartwychwstał dla naszego zbawienia.  

 Nie chodzi jedynie o odnowienie moralne, ale o rzeczywiste włączenie wierzącego 
w chrystosferę, a co za tym idzie, o obdarowanie wierzącego życiem Bożym, życiem na 
wzór Chrystusa, łaską, pokojem i zbawieniem.  

 Autor dzisiejszej lekcji apostolskiej pisze: „Bóg, ożywił [nas] wraz z Chrystusem […] 
i wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezu-
sie”. Podobny sens mają słowa z Listu do Kolosan: „A tak, jeśliście wzbudzeni z Chry-
stusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej; o tym, co 
w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte 
wraz z Chrystusem w Bogu; gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy 
się i wy okażecie razem z nim w chwale” (Kol 3,3). A więc dzięki śmierci i zmartwych-
wstaniu Chrystusa, wierzący partycypują w darach zbawienia, więcej, mogą uważać się 
za uczestników życia w „okręgach niebieskich”.  

W Chrystusie stworzeni jesteśmy do dobrych uczynków.  

 Udział w darach zbawienia, uczestniczenie w życiu Chrystusa nie oznacza, że nie 
możemy tego utracić. Utrata życia w Chrystusie na skutek upadku w grzech niewiary, 
buntu przeciwko Bogu, powoduje utratę darów, które nie tylko zostały nam obiecane, 
ale także dane. Kto traci kontakt z Chrystusem, pozbawia się darów Chrystusowego 
krzyża. Życie w Chrystusie – to życie w wierze czynnej w miłości. Dlatego czytamy 
w naszej apostolskiej lekcji, że jesteśmy „stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych 
uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili”.  

 Naszym przeznaczeniem jest przynoszenie dobrych owoców, godnych naszej wiary, 
naszej przynależności do Chrystusa. Posłuchajmy, co ks. Marcin Luter na ten temat 
pisze: „Nauczamy, że Boże pojednanie, usprawiedliwienie, zgładzenie grzechów jest 
tak wielkim, znacznym, wspaniałym dziełem, że może go wykonać tylko Chrystus, Syn 
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Boży i jest ten czyn wyłącznym, szczególnym i wyjątkowym dziełem samej prawicy 
Bożej i Jego łaski, wobec którego nasze uczynki są niczym i nic nie znaczą. Ale czy 
z tego powodu dobre uczynki mają być niczym? Kto tak nauczał i kto tak słyszał? Nie 
dałbym jednego mojego kazania, jednego mojego nauczania, jednego mojego pisma, 
jednego mojego Ojczenasza i jednego mojego jakkolwiek małego uczynku za dobra 
całego świata, więcej, uznałbym je za cenniejsze od życia mojego ciała, choć ono wy-
daje się być dla każdego droższe od całego świata. Gdyż jeśli jest to dobry uczynek, to 
uczynił go Bóg przeze mnie i we mnie. A jeśli go uczynił Bóg i jest to Boże dzieło, to 
czymże jest cały świat wobec Boga i jego dzieła? Choć przez uczynki nie stanę się 
sprawiedliwym (może się to stać tylko przez krew Chrystusa i łaskę, nie przez uczynki), 
to jednak wypełnia się je ku chwale i czci Boga, ku pożytkowi i zbawieniu bliźniego, 
czego nie da się ani odpłacić dobrami tego świata, ani z niczym porównać”.  

 Wierzący każdego dnia staje wobec wezwania do przynoszenia dobrych uczynków, 
których jednak nie może traktować jako zasługę przed Bogiem, ponieważ – jak czytamy 
– „łaską zbawieni jesteśmy”. Czyńmy więc dobrze wszystkim ludziom, a najwięcej – jak 
pisze apostoł Paweł – domownikom wiary! Amen.  

* * * 

Boże łaski i wielkiego miłosierdzia! Wysławiamy Cię i wielbimy za miłość Twoją okaza-
ną nam w Chrystusie Jezusie. Prosimy Cię, ożyw nasze serca Duchem swoim, abyśmy 
na nowo stworzeni w Twoim Synu obfitowali w dobre uczynki. Wysłuchaj nas przez 
Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym. Amen.  
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12. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

Effata! 

„A kiedy opuścił okolice Tyru, przeszedł przez Sydon i środkiem Dziesięciogrodzia nad 
Morze Galilejskie. I przyprowadzili do niego głuchoniemego, prosząc go, aby położył na 
nim rękę. I wyprowadził go na osobność, nieco od ludu, włożył swoje palce w jego uszy, 
splunął i dotknął się jego języka, i spojrzał w niebo, westchnął i rzekł do niego: Effatha, 
to znaczy: Otwórz się! I odzyskał słuch, zaczął mówić poprawnie. I polecił im, aby nikomu 
o tym nie mówili, ale im więcej im zabraniał, tym więcej oni to rozgłaszali. Byli niezmiernie 
zdumieni i mówili: Wszystko dobrze uczynił, głusi słyszą i niemi mówią”. (Mk 7,31-37) 

Starotestamentowy tekst 12. niedzieli po Trójcy Świętej zapowiada nadejście dni, 
w których los człowieka się zmieni, a jego niedomagania zostaną przezwyciężone. 
„W owym dniu głusi będą słyszeć słowa księgi, a oczy ślepych uwolnione z mroku i z cie-
mności będą widzieć, pokorni na nowo będą się radować Panem, a ubodzy weselić 
Świętym Izraelskim” (Iz 29,18.19).  

 Kościół w 12. niedzielę po Świętej Trójcy poleca także czytać zawartą w 7. rozdziale 
Ewangelii św. Marka historię uzdrowienia głuchoniemego i zastanawiać się nad nią. 
W rozdziale tym znajdują się między innymi słowa Jezusa: „Słuchajcie mnie wszyscy 
i rozumiejcie” (Mk 7,14). Przekonani jesteśmy, że uzdrowienie człowieka głuchoniemego 
stoi nie tylko w czasowym, ale także logicznym związku z wezwaniem Jezusa: „Słuchajcie 
mnie wszyscy i rozumiejcie”. Prawdopodobnie nasz Pan chciał powiedzieć przez te słowa 
i przez uzdrowienie głuchoniemego, że On nie tylko otwiera uszy głuchym, ale także niesie 
pomoc tym, którzy słyszą, lecz nie potrafią usłyszeć tego, co właściwie Chrystus chce im 
powiedzieć. Ułomność cielesna nie idzie w parze z ułomnością duchową i odwrotnie.  

 Reakcją na uzdrowienia dokonane przez Jezusa było zdumienie. Żydzi czasów Jezu-
sa byli świadkami wypełnienia zapowiedzi prorockich. Na ich oczach wypełniło się 
słowo, że ślepi będą widzieć, a głusi słyszeć, dlatego wielu z nich mówiło: „Wszystko 
dobrze uczynił, głusi słyszą i niemi mówią”.  

 Przyjście Jezusa Chrystusa było początkiem końca czasów, w których wszystko zo-
stanie odnowione. Dzieło odnowienia rozpoczął Chrystus i kontynuowane jest ono do 
czasu Jego powtórnego przyjścia. Boże dzieło zbawienia i odnowienia nie załamało się 
wraz ze śmiercią Chrystusa. Wraz z Jego zmartwychwstaniem związane zostało z tymi, 
których Chrystus powołuje do swojego Kościoła. 

Opis uzdrowienia głuchoniemego gorszy niektórych czytelników Biblii. Czasem mówi 
się, że Jezus był egzorcystą, włożył bowiem swoje palce w uszy głuchoniemego i śliną 
zwilżył język chorego.  

 Czynność ta nie ma nic wspólnego z egzorcyzmami. Chory był głuchy. Jak mógł usły-
szeć on słowa Jezusa? Czy z ust Jezusa mógł się dowiedzieć, co Jezus chce dla niego 
uczynić? Ale przy pomocy znaków mógł się dowiedzieć o zamiarze Jezusa. Gesty Jezusa 
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były dla niego zapowiedzią tego, co niebawem wydarzyło się w jego życiu. W ciszy 
„usłyszał słowa”, chociaż niewypowiedziane, które budziły nadzieję na zmianę.  

 Przekazywać myśli i głosić prawdy Boże można nie tylko przy pomocy mówionego 
słowa. Można je także ogłaszać przy pomocy gestów i znaków. Znakiem jest krzyż. Ileż 
jest w nim zawartych treści! Jak bardzo do nas przemawia! Znakami są sakramenty: 
chrzest i wieczerza Pańska. Przez nie Chrystus obiecuje nam łaskę i daje zbawienie.  

 Znakami są nasze gesty. Całe nasze życie jest znakiem. Wszystko, co czynimy, jest 
sygnałem skierowanym do naszych bliźnich.  

 Gesty Jezusa podczas uzdrowienia głuchoniemego, wskazywały na wolę uzdrowie-
nia człowieka, który żył w „świecie ciszy”. Pan Jezus ze względu na sytuację, w jakiej 
znajdował się głuchoniemy, nie pytał go, czy chce być uzdrowiony, jak czynił to czasem, 
nie pytał o jego wiarę ani też otaczających go ludzi o kwalifikacje moralne głuchonie-
mego. Wystarczająca była prośba ludzi, którzy przyprowadzili głuchoniemego, aby 
Jezus położył na niego swoje ręce. To jest godne naszej uwagi, zastanowienia i refleksji.  

 Ta refleksja prowadzi nas do wniosku, że przykład Jezusa jest zachętą do zanoszenia 
błagań za naszych bliźnich i to niezależnie od ich kwalifikacji moralnych, od ich wiary 
czy niewiary. Powiedziane jest w Liście św. Jakuba, że „wiele może gorliwa modlitwa 
sprawiedliwego” (Jk 5, 16). Wiele może zmienić w życiu naszych bliźnich nasza modli-
twa, zanoszona codziennie w naszych domach do Boga, przede wszystkim modlitwa 
wierzących, zgromadzonych w kościele na nabożeństwie.  

 Za mało modlimy się wzajemnie o siebie. Często w naszych modlitwach koncentru-
jemy się na sobie, naszych sprawach, kłopotach i problemach. Zamykamy się też w so-
bie i nie chcemy, aby za nas modlono się w kościele, a jeśli już prosimy o modlitwę, to 
głównie z okazji różnych jubileuszów, które obchodzimy w życiu. Bóg wie, o kogo się 
chcemy modlić, ale dlaczego cała społeczność wierzących w kościele nie może wie-
dzieć, o kogo modlimy się społecznie?  

Ewangelista Marek pisze, że Jezus tuż przed uzdrowieniem głuchoniemego, westchnął, 
spojrzał w niebo i powiedział: „Effata!”, a wtedy otworzyły się uszy chorego i rozwiązał 
się jego język, co znaczy, że wyrwany został ze „świata ciszy” i mógł swobodnie poro-
zumiewać się z innymi ludźmi. 

 „Effata!” znaczy „Otwórz się!”. To jest polecenie Tego, przez którego świat został 
stworzony. Boża ręka przez Chrystusa sprawiła, aby głuchoniemy stał się takim, jakim 
człowiek w zamyśle Stwórcy być powinien, a więc słyszącym i mówiącym. Tylko Pan 
stworzenia, który przez swoje słowo wszystko stworzył, także przez słowo, mocą swej 
woli mógł przyjść z pomocą człowiekowi, który był cieleśnie upośledzony i w jakiś spo-
sób napiętnowany przez otoczenie, w tych czasach bowiem każda choroba uważana 
była za wynik popełnionych grzechów. 

 Ale czy Jezusowe słowo: „Effata!” nie posiada podwójnego znaczenia? Czy nie cho-
dzi również o otwarcie duszy i serca, aby uzdrowiony zrozumiał to, co się w jego życiu 
wydarzyło? A w jego życiu i życiu otaczającego go tłumu wydarzyło się naprawdę bar-
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dzo wiele. Ludzie zobaczyli znaki czasów Mesjasza. Ale czy zrozumieli ich sens i to, co 
one zapowiadają?  

 Kiedy Jan Chrzciciel został uwięziony, wówczas posłał do Jezusa swoich uczniów, 
aby zapytali Go: „Czy Ty jesteś tym, który miał przyjść, czy też mamy czekać na inne-
go?”, Jezus powiedział do nich: „Idźcie i powiedzcie Janowi, co słyszycie i widzicie: Śle-
pi odzyskują wzrok i chromi chodzą, trędowaci są oczyszczeni, a głusi słyszą, umarli są 
wskrzeszani i ubogim zwiastowana jest Ewangelia; a błogosławiony ten, kto się nie 
zgorszy z mojego powodu” (Mt 11,4-6).  

 Jezusowe „Effata!” to słowo skierowane do wszystkich, którzy szli za Jezusem; do 
wszystkich, a jednak do każdego z nich z osobna. „Słuchajcie mnie wszyscy i rozumiejcie” – 
powiedział Chrystus. Zbawiciel nasz staje również dzisiaj przed ludźmi i mówi: „Otwórz 
się!” i wtedy otwierają się ludzkie uszy i serca na słowo Ewangelii. Słyszą oni wezwanie 
Chrystusa, przenika ich prawda Ewangelii, ochotnie naśladują Chrystusa, otwarci są na 
wszelkie dobro, które przyjmują z dziękczynieniem i które wnoszą w życie innych ludzi.  

 Bóg powiedział do proroka Izajasza: „Uczyń nieczułym serce tego ludu i dotknij go 
głuchotą, a jego oczy ślepotą, aby nie widział swoimi oczami i nie słyszał swoimi usza-
mi, i nie rozumiał swoim sercem, żeby się nie nawrócił i nie został uzdrowiony!” 
(Iz 6,10). Postanowił tak Bóg, aby doświadczyć swój lud, który zamiast chodzić drogami 
Bożymi, umiłował ścieżki, którymi chodzili poganie.  

 Kto wie, czy czasem nasza duchowa głuchota i ślepota nie jest dopustem Bożym? W 
każdym bądź razie w dzisiejszych czasach świat chce głównie, abyśmy byli głusi na 
Słowo Boże, nie dostrzegali tego, co służy dobru człowieka, co jest prawdziwą warto-
ścią i co może ludzkość uchronić od zagłady.  

 Ciągle trwa dla nas czas łaski. Chrystus może nas wyrwać z głuchoty naszej duszy. 
Jedynie On odnawia serca i przez Ducha Świętego otwiera je na Boże prawdy. W Dzie-
jach apostolskich czytamy: „Pewna bogobojna kobieta imieniem Lidia, z miasta Tiatyry, 
sprzedawczyni purpury, przysłuchiwała się słowom Pawła i jego towarzyszy. A Pan 
otworzył jej serce i skłaniała się ona do tego, co mówił Paweł” (Dz 16,14).  

 Prośmy, aby Chrystus Pan pochylił się łaskawie nad nami i powiedział: „Effata!”. 
Uwierzmy, że jedynie Chrystus może przeobrazić nasze życie! 

„Wierny Mistrzu, Twoje słowa to do niebios brama nowa, 
Twa nauka to jest droga, która wiedzie nas do Boga. 
O, jak błogi, kto Cię słucha, kto ku Tobie skłania ducha, 
Kto ust Twoich złote słowa, w sercu swoim wiernie chowa!” (ŚE 389,1).  

Amen.  

* * * 

Wszechmogący Boże, ulecz serce nasze, abyśmy poznać mogli Twoją miłość i dobroć, 
a oświeceni przez Ducha Świętego, Pocieszyciela naszego, służyli Ci z całej duszy 
i w ten sposób dziękowali Tobie i wyrażali naszą wdzięczność za otrzymane dary. Racz 
odnowić nasze życie i wszczepić w nas ducha wiary.  Amen.  
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13. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

Anatomia zbrodni 

„Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła: Wydałam 
na świat mężczyznę z pomocą Pana. Potem urodziła jeszcze brata jego Abla. Abel był pa-
sterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów 
rolnych; Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu ich. A Pan 
wejrzał na Abla i na jego ofiarę. Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał; wtedy Kain roz-
gniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. I rzekł Pan do Kaina: Czemu się gniewasz 
i czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli 
nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. 
Potem rzekł Kain do brata swego Abla: Wyjdźmy na pole! A gdy byli na polu, rzucił się 
Kain na brata swego Abla i zabił go. Wtedy rzekł Pan do Kaina: Gdzie jest brat twój Abel? 
A on odpowiedział: Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego? I rzekł: Cóżeś to uczy-
nił? Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi. Bądź więc teraz przeklęty na ziemi, któ-
ra rozwarła paszczę swoją, aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego. Gdy będziesz 
uprawiał rolę, nie da ci już plonu swego. Będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi. 
Wtedy rzekł Kain do Pana: Zbyt wielka jest wina moja, by można mi ją odpuścić. Oto dziś 
wypędzasz mnie z tej ziemi i muszę ukryć się przed obliczem twoim. Będę tułaczem i wę-
drowcem na ziemi, a każdy, kto mnie spotka, zabije mnie. I rzekł Pan do niego: Nie! Kto-
kolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. Położył też Pan na Kainie znak, 
aby go nikt nie zabijał, kto go spotka. I odszedł Kain sprzed oblicza Pana”. (1 Mż 4,1-16a) 

Na kartach Pisma Świętego opisane są między innymi wydarzenia, których jako ludzie 
się wstydzimy. Bulwersującą i zawstydzającą nas historią jest biblijne opowiadanie 
o zabójstwie Abla. Strużka krwi przelanej ręką brata, w ciągu biegu historii zmieniła się 
w rzeki krwi niewinnych ludzi. Wiele byśmy uczynili, aby tamta historia się nie wyda-
rzyła. Ale historia ta nie wydarzyła się tylko jeden raz. Ona dzieje się również w na-
szych czasach i ma miejsce przed naszymi oczami. ‘Kainów’ jest zawsze, każdym czasie 
dość dużo na świecie.  

 Biblijne opowiadania, należące do tzw. rajskiej historii, niekoniecznie muszą być 
kronikarskimi i historycznymi opisami wydarzeń, które miały kiedyś miejsce i należą 
dzisiaj do historii. Znalazły się one w Biblii głównie dlatego, bowiem mówią o historii 
grzechu, dawniej i dziś. Są wzorcowymi opisami wydarzeń, które mają miejsce także 
dzisiaj.  

 W wypadku historii Kaina i Abla, mamy do czynienia z wnikliwym opisem zbrodni, 
która się ciągle powtarza. Ukazuje anatomię zbrodni. Zmienia się tylko scenariusz.  

Na ludzkość destrukcyjnie działa nie tylko zły przykład Kaina, lecz grzech, który znajdu-
je się w sercu każdego człowieka. Skłonność do grzechu, zazdrość i gniew prowadzą do 
łamania przykazania Bożego: „Nie zabijaj!”.  

 Tłem historii o zabójstwie Abla przez Kaina jest składanie przez braci ofiary Bogu. 
Możemy powiedzieć, że tło jest religijne. I nie ulega wątpliwości, że zabójstwa, mordy, 



13. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY  

 

 218 

 

wojny, wielkie krucjaty miały w przeszłości i mają często tło religijne. Zabijano się wza-
jemnie w imię pewnych religijnych wartości. Zapominano przy tym, że nadrzędną war-
tością jest miłość, przebaczenie, pomoc bliźniemu. Wskazać tu można na wojny religij-
ne, o których mówi Stary Testament, na najazdy muzułmanów na kraje chrześcijańskie 
i odwetowe wojny w dobie wypraw krzyżowych. Nie można nie wspomnieć o egzeku-
cjach na domniemanych heretykach, czy czarownicach.  

 Ale przyczyną wojen, mordów i zabójstw nie koniecznie musi być religia. Chęć zdo-
bycia ziemi, bogactw, cudzej własności, tysiące razy popychały ludzi do wojen, do za-
bójstw, bratobójstwa, dzieciobójstwa, czy ojcobójstwa. O podobnych zabójstwach 
codziennie donosi prasa. A u podłoża wszelkiego przelewu krwi, który jest grzechem, 
znajduje się ludzka pożądliwość. Wyraźnie ukazuje nam to Biblia, a w niej również 
historia o zabójstwie Abla przez brata. Czytamy w niej: „I rzekł Pan do Kaina: Czemu się 
gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił 
dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz 
nad nim panować”.  

 „U drzwi czyha grzech”. On mieszka w człowieku. W każdej chwili może się uaktyw-
nić pożądliwość. Historię narodzin każdego grzechu, także zabójstwa, opisuje św. Ja-
kub: „Każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą; po-
tem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć” (Jk 1, 
14.15). W słowach tych żyje duch Jezusowego nauczania, znajdującego się w Kazaniu 
na górze.  

 Pan Jezus ustosunkował się do piątego przykazania w kazaniu na górze w pierwszej 
antytezie. Przykazanie podaje Jezus w brzmieniu znajdującym się w Dekalogu. Uzupeł-
nia je jednak słowami: „Kto by zabił, pójdzie pod sąd”. Ustosunkowując się do piątego 
przykazania i sądownictwa z nim związanego, powiedział: „A Ja wam powiadam, że 
każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu: 
Racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł: Głupcze, pójdzie w ogień piekiel-
ny” (Mt 5,22). Pan Jezus nie znosi przykazania, lecz poddaje krytyce funkcjonujący 
w Izraelu porządek prawno-sądowniczy i radykalizuje dotychczasową interpretację 
przykazania: „Nie zabijaj!”. Sądowi podlega nie tylko ten, kto przelewa krew swojego 
brata, lecz także każdy, kto gniewa się na niego i obraża bliźniego swojego. Kto się 
gniewa, pójdzie pod sąd. Nie chodzi tu o ludzki sąd, lecz o sąd Boży. Jezus więc wycho-
dzi poza instytucję sądu ludzkiego, opartego na prawie oraz poza wskazanie Dekalogu, 
które nie może być naruszone. Człowiek w całym swoim życiu, niezależnie od nakazów 
i zakazów prawa, powinien być dobry.  

 Pan Jezus nie mówił, o jaki gniew chodzi, czy niesłuszny, czy słuszny. Na zakaz gnie-
wu pewne światło rzucają inne słowa Jezusa: „Jeślibyś więc składał dar swój na ołtarzu 
i tam wspomniałbyś, że brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na 
ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim” (Mt 5,23.24). Jezus wzywa 
więc do pojednania, a użyty w słowach Jezusa termin ‘zaprzestać’, oznacza zmianę 
nastawienia do bliźniego, jak kontekst wskazuje, bez orzekania czyjejkolwiek winy. 
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Te rozważania prowadzą nas z powrotem do historii zabójstwa Abla przez Kaina. Autor 
rajskiej historii pisze, że Bóg po zabójstwie Abla, zapytał Kaina: „Gdzie jest brat twój 
Abel?” Ten szczegół ma nas pouczyć, że Bóg nie tylko wszystko widzi i wszystko wie, że 
wszystko podlega Jego osądowi, ale że troszczy się o każdego człowieka, że nie jest mu 
obcy los ludzi, niezależnie kim oni są i jaką wartość przedstawiają dla innych ludzi.  

 Odpowiedź Kaina była wymijająca: „Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego?” 
Słowa Kaina zdają się znaczyć, że bratobójca nie ma wyrzutów sumienia, jak zresztą 
i dzisiaj często bywa. Być może, że mówią one także, że Kain jest w części zadowolony 
ze swojego czynu, wszak pozbył się problemu. Ale Kain szybko poznał, że teraz dopiero 
rozpoczną się problemy, że sprawa pomiędzy nim a bratem, stała się sprawą między 
nim a Bogiem, który rzekł: „Cóżeś to uczynił? Głos krwi brata twego woła do mnie 
z ziemi. Bądź więc teraz przeklęty na ziemi, która rozwarła paszczę swoją, aby przyjąć 
z ręki twojej krew brata twego. Gdy będziesz uprawiał rolę, nie da ci już plonu swego. 
Będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi”. 

  Pytanie Boga: „Gdzie jest brat twój Abel?” musi niepokoić sumienia i zmuszać do 
refleksji. Zawarte są w nim inne pytania, często stawiane przez ludzi, wielokrotnie 
powtarzające się w różnej formie i postaci, także na kartach Biblii, a wśród nich: „Kto 
jest bliźnim moim?” (Łk 10, 29) oraz „Kiedy widzieliśmy cię łaknącym albo pragnącym, 
albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy ci?” 
(Mt 25,44).  

 Duch Boży wzywa Kościół do zastanowienia się nad powyższymi pytaniami. Boże 
pytanie: „Gdzie jest brat twój Abel?” zakłada, że człowiek jest odpowiedzialny za swo-
jego brata, bliźniego, drugiego człowieka. Nikt nie idzie przez życie sam. Kroczymy 
razem po drogach tego świata. Każdy powinien dostrzegać swoich bliźnich. Nikomu nie 
powinny być obojętne kłopoty i problemy, w które uwikłani są bliźni.  

 W Ewangelii znajduje się wspaniała przypowieść Pana Jezusa o miłosiernym Sama-
rytaninie, który znalazł na drodze między Jerychem a Jerozolimą pobitego i zranionego 
przez zbójców człowieka. Jest ona odpowiedzią na pytanie uczonego w Piśmie: „Kto 
jest bliźnim moim?” (Łk 10,29). Samarytanin z przypowieści naszego Pana nie zasta-
nawiał się, czy pobity jest jego bratem, lecz udzielił mu pierwszej pomocy i zawiózł go 
do pobliskiej gospody. Poprosił gospodarza o opiekę nad zranionym człowiekiem i z góry 
za nią zapłacił. Udzielając pomocy zranionemu, nie myślał o wzajemnych urazach mię-
dzy Żydami a Samarytanami. 

 W przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, Pan Jezus wskazał na wzór postępo-
wania człowieka. Przykazanie miłości jest ponad wszelkimi przepisami, dotyczącymi 
czystości rytualnej i sprawowaniem kultu, ponad wszelkimi urazami. Wszelkie działanie 
człowieka powinno być podporządkowane przykazaniu miłości. Miłość znosi podziały. 
Przekracza granice etniczne, społeczne i religijne. Rozmawiający z Jezusem uczony 
w Piśmie, uznał pierwszeństwo przykazania miłości przed wszystkimi przepisami pra-
wa, lecz jego faryzejska pobożność stawiała jednak bariery. Dlatego pytanie uczonego 
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w Piśmie: „Kto jest bliźnim moim?” (Łk 10, 29), należy do tej samej kategorii, co pyta-
nie Kaina: „Czyż jestem stróżem brata mego?” (1 Mż 4,9). 

 Z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie wyrosło wielkie dzieło diakonii. Wy-
znawcy Jezusa Chrystusa wcześnie uświadomili sobie potrzebę niesienia pomocy bied-
nym, chorym i opuszczonym. W Kościele Bożym w Jerozolimie ustanowiono instytucję 
diakonów. Wyznaczeni przez Kościół w Jerozolimie i wyświęceni przez apostołów męż-
czyźni pełni Ducha Świętego, mieli usługiwać przy stołach (Dz 6,1-7). Wielkie zakłady 
misji wewnętrznej, jak np. w Betel, Dzięgielowie itd. są odpowiedzią na wezwanie 
Jezusa: „Idź, i ty czyń podobnie!”. Pracujący w tych domach i niosący pomoc chorym 
i starym, zniedołężniałym ludziom, nie pytają, jak Kain: „Czyż jestem stróżem brata 
mego?” 

 Wolą Bożą jest, aby chrześcijanie nieśli pomoc ludziom potrzebującym ratunku, 
opieki i wsparcia. Kościół powołany jest do diakonii, służby w świecie, w którym ciągle 
ludzie padają ofiarą złego. Jedynie ci, którzy posłuszni są woli swojego Ojca Niebie-
skiego, należą do rodziny Jezusa Chrystusa. Pan Jezus powiedział: „Ktokolwiek czyni 
wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą, i matką” (Mk 3, 35). 

„Ty, coś Synem Bożym jest, Zbawco mój jedyny! 
Dla zbawienia mego śmierć zniosłeś sam bez winy. 
Nie miałże bym przeto chcieć, Jezu mój dla Ciebie 
Bliźnim moim pomoc nieść W ciężkiej ich potrzebie.  
Panie, Ty pomagaj mi, w szczerej trwać miłości,  
bym mógł wspierać braci swych w życia przeciwności;  
niech nie zraża praca mnie ani też cierpienia,  
gdy bliźniemu pomóc mam do uszczęśliwienia”. (ŚE 826,3).  

Amen. 

* * * 

Wszechmogący Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa! Dziękujemy Ci serdecznie 
za Twoje Słowo, przez które wzywasz nas do miłości naszych bliźnich. Prosimy Cię, 
dopomóż nam zachować pokój między nami i stwórz w nas nowe serca, zawsze goto-
we do służby i działania. 

 Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. 
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14. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

Bóg pokoju niechaj was w pełni uświęci 

„Wzywamy was bracia, napominajcie nieposłusznych, pocieszajcie bojaźliwych, pod-
trzymujcie słabych, bądźcie cierpliwi wobec wszystkich. Baczcie, ażeby nikt nikomu złem 
za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Zawsze 
się radujcie. Bez przestanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola 
Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście. Proroctw nie lekceważcie. 
Wszystkiego doświadczajcie, to co dobre, tego poszukujcie. Od wszelkiego rodzaju zła 
z dala się trzymajcie. A sam Bóg pokoju niechaj was w pełni uświęci, a cały duch wasz 
i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje. On też tego dokona”. (1 Tes 5,14-24) 

1. List apostoła Pawła do Tesaloniczan jest najstarszym nowotestamentowym pismem. 
Nieobecna jest w 1. Liście do Tesaloniczan tak bardzo Pawłowa teologia krzyża, nauka 
o życiu według Ducha, o chrzcie, który jest śmiercią grzechowi w Chrystusie oraz 
Ewangelia o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę. Jednak mamy w nim także bardzo 
ważne tematy. W 1.Liście do Tesaloniczan apostoł Paweł przypisuje Chrystusowi funk-
cje zbawcze (1 Tes 1,9.10) i to w kontekście żywej wiary w Chrystusa, który od począt-
ku do końca listu jest dominujący. 1. List do Tesaloniczan nie jest kompendium teolo-
gicznej myśli apostoła Pawła z początków jego działalności. 

 Apostoł odpowiedział w 1. Liście do Tesaloniczan na pytania i wątpliwości wyznaw-
ców Jezusa Chrystusa, mieszkających w Tesalonice. Dotyczyły one rzeczy ostatecznych, 
śmierci i zmartwychwstania, a na końcu listu apostoł umieścił bardzo ważne napo-
mnienia, które dotyczą chrześcijańskiego życia. Możemy powiedzieć, że stanowią one 
kodeks postępowania wierzących w Jezusa Chrystusa. 

 Często pytamy, co jest najważniejsze w chrześcijańskim życiu. Czym powinniśmy się 
kierować. Niewątpliwie na to pytanie odpowiedzią są słowa naszego Zbawiciela Jezusa 
Chrystusa, w których mowa jest o najważniejszym przykazaniu, przykazaniu miłości 
Boga i miłości bliźniego. To z niego wypływają napomnienia apostoła Pawła, które 
skierował do Tesaloniczan, napomnienia, które i do nas są skierowane, bo to, co doty-
czyło życia chrześcijańskiego, postępowania w czasach apostolskich, dotyczy również 
nas i wszystkich chrześcijan wszystkich czasów. 

 Napomnień jest kilka. Czy da się je jakoś uporządkować i sklasyfikować? 

 Jedne dotyczą naszego życia wewnętrznego, inne zaś naszego stosunku do bliźnich. 
Jedne i drugie są bardzo ważne. Jedne i drugie są znamionami chrześcijańskiego życia. 

Rozpocznijmy od tych, które dotyczą naszego życia wewnętrznego. Od nich rozpoczy-
namy, bowiem one dotyczą bogactwa życia chrześcijańskiego, które musi być zakotwi-
czone w Chrystusie, bo kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem (2 Kor 5,17). 

 W 1. Liście do Koryntian (1,30) Wielki Apostoł Narodów pisze: „Wy dzięki niemu 
[Bogu] jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i spra-
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wiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem”. Podmiotem w tej wypowiedzi jest Bóg. 
To dzięki niemu wierzący są w Chrystusie. Bóg sprawił, że wszczepieni w Chrystusa, 
zespoleni z Nim, znajdują się w innej sytuacji, aniżeli przed zespoleniem z Chrystusem. 
Chrystus stał się dla nich mądrością, sprawiedliwością, poświęceniem i odkupieniem. 
Chrystus bowiem jest sprawiedliwością i źródłem przemiany. Mając to na względzie 
apostoł Paweł tych, którzy są w Chrystusie, nazywa nowym stworzeniem. 

 Ze świadomości radykalności wewnętrznej przemiany, wynika apostolskie napo-
mnienie: „Bez przestanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola 
Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście. Proroctw nie lekceważcie. 
Wszystkiego doświadczajcie, to co dobre, tego poszukujcie. Od wszelkiego rodzaju zła 
z dala się trzymajcie”. 

 „Bez przestanku się módlcie!” Pora modlitwy w niektórych religiach jest wyznaczo-
na. O wyznaczonym więc czasie wszyscy wyznawcy danej religii upadają na ziemię, 
albo podnoszą ręce ku niebu i modlą się. W chrześcijańskim Kościele także podejmo-
wano próby ustanowienia pór modlitwy. Kiedy na wieżach kościołów odzywają się 
dzwony, to oznacza to, że nadszedł czas modlitwy, skierowania swych myśli do Boga. 
To piękny zwyczaj i wart pielęgnowania. 

 Jednakże każda pora i chwila jest dogodna i właściwa, aby w niej złożyć ręce do 
modlitwy i myśli swoje skupić wokół świętego Boga. Chrześcijanie modlą się zawsze. 
Apostoł Paweł pisał: „Zawsze się radujcie. Bez przestanku się módlcie. Za wszystko 
dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was”. Każda 
pora jest dobra, aby swoje myśli zwrócić ku Bogu. Jednak w powyższych słowach jest 
zawarta jeszcze jedna myśl, która jest ważniejsza aniżeli stwierdzenie, że powinniśmy 
zawsze się modlić. 

 Zgonie z nauką Nowego Testamentu modlimy się do Boga przez Jezusa Chrystusa, 
jako naszego jedynego Pośrednika (1 Tm 2, 5). Ale nie możemy też zapomnieć o Duchu 
Świętym. Z Nim powinniśmy mieć nieustanny kontakt, Jemu powinniśmy się dać pro-
wadzić, w Nim powinniśmy przynosić dobre owoce wiary. Duch Boży chce nas prowa-
dzić i prowadzi. Bez tego prowadzenia nie ma prawdziwie chrześcijańskiego życia. Kie-
dy słabnie nasza modlitwa, wtedy – zgodnie ze słowami apostoła Pawła – Duch przy-
czynia się za nami. 

 Jeśli apostoł Paweł wzywa nas, abyśmy unikali zła, a trzymali się dobra, to nie mo-
żemy zapomnieć, że to właśnie Duch Boży wprowadza nas we wszelką prawdę i po-
znanie tego, co dobre, a co jest złe. 

 Nie gaśmy więc Ducha, który działa w nas! Poddajmy się Jego prowadzeniu! Nie 
lekceważmy proroctw, ale przyjmujmy każde słowo, które wychodzi z ust Pańskich. 
Z nim związana jest moc życia. O słowie Boga, w imieniu Boga mówi prorok: „Jak 
deszcz i śnieg spadają z nieba, i już tam nie powracają, lecz zraszają ziemię i czynią ją 
urodzajną, dlatego porasta roślinnością i daje ziarno siewcy, a chleb dla jedzącego, tak 
też moje słowo, które wychodzi z ust moich, nie powraca do mnie bez skutku, lecz 
wykonuje moją wolę i spełnia to, z czym je wysłałem” (Iz 55, 10.11). 
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Ze słowa Bożego, ze społeczności z Chrystusem w Duchu Świętym, rodzą się owoce 
miłości do bliźniego, o których apostoł Paweł pisze w napomnieniach, dotyczących 
naszego życia zewnętrznego: „Napominajcie nieposłusznych, pocieszajcie bojaźliwych, 
podtrzymujcie słabych, bądźcie cierpliwi wobec wszystkich. Baczcie, ażeby nikt nikomu 
złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim”. 

 Jako wierzący w Jezusa Chrystusa, powinniśmy napominać tych, którzy żyją niepo-
rządnie, lekceważą Boże przykazania i zasady sprawiedliwego życia. Takich ludzi wokół 
nas jest bardzo dużo. I baczymy na to, abyśmy nie zostali do nich zaliczeni, aby nikt 
nam nie przypomniał słów naszego Pana, Jezusa Chrystusa: „Dlaczego widzisz drzazgę 
w oku brata, a belki w swoim oku nie dostrzegasz? Jak możesz mówić do swojego bra-
ta: Pozwól, że wyjmę drzazgę z twego oka, podczas gdy belka jest w oku twoim? Ob-
łudniku, wyjmij najpierw belkę z swego oka, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć drzazgę 
z oka swojego brata” (Łk 6,41.42).  

 Pośród nas są nie tylko nieposłuszni, ale wielu jest bojaźliwych i słabych w wierze. 
Dlatego Wielki Apostoł napomina: „Pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych”. 
Chodzi więc o pozytywne działanie, o budowanie zaufania i społeczności miedzy tymi, 
którzy są uczniami i naśladowcami Chrystusa. Chrystus powinien być dla nas przykła-
dem i wzorem do naśladowania. Powiedział On: „Pójdźcie do mnie wszyscy strudzeni 
i obciążeni, a ja wam dam odpocznienie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode 
mnie łagodności i pokory, a znajdziecie odpocznienie dla dusz waszych” (Mt 11,28.29). 

 Pomocna dłoń i pocieszenie w społeczności wierzących ma wielką wartość. Po-
myślmy o tym, czy obok nas nie żyje ktoś, którego serce jest pełne obaw o przyszłość 
i który potrzebuje naszego wsparcia i pocieszenia, przede wszystkim pomocnej dłoni. 
Pomyślmy, czy nie powinniśmy okazać cierpliwość komuś w pracy, w poczekalni przed 
gabinetem lekarza i w podróży. Pomyślmy, czy nie powinniśmy być cierpliwi i znosić 
wszystkie utyskiwania tych, którzy dźwigają krzyż, cierpią, lub idą już doliną cienia 
śmierci. Pomyślmy o tym, że i nam może kiedyś będzie ktoś musiał okazać cierpliwość, 
wielkoduszność, być dla nas wsparciem i pocieszeniem. 

 Szczególnie wyraziście i mocno brzmią słowa apostolskiego napomnienia: „Baczcie, 
ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawza-
jem i wszystkim”. Apostoł Paweł wiedział, że Chrystus zniósł prawo zemsty, dlatego już 
nigdy nie należy złem za złe odpłacać. Ognia ogniem nie zagasimy. Rany bez lekarstwa 
nie zagoimy. Dlatego dobrze czyniąc, możemy naprawić chore stosunki międzyludzkie, 
nieustanne waśnie i wzajemne pretensje.  

 Czy warto zawsze się radować i modlić? Czy warto złem za zło nie odpłacać? Czy 
warto wszystkim czynić dobrze? Czy warto pocieszać słabych w wierze i okazywać cier-
pliwość naszym bliźnim? Czyniąc dobrze, pocieszając bojaźliwych, modląc się nie-
ustannie, nie zasługujemy sobie na zbawienie, bowiem zbawienie otrzymujemy z łaski. 
Ale czyniąc to wszystko dajemy świadectwo, że darowana nam łaska nie jest w nas 
daremna. Czyniąc to, musimy też być świadomi tego, że jeśli wszystko uczynimy, co od 
nas się wymaga, to jesteśmy tylko sługami, którzy spełnili swoje obowiązki. Ale czyniąc 
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to wszystko w Duchu Świętym i w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu, kro-
czymy drogą uświęcenia. Dlatego apostoł Paweł kończy napomnienia zapewnieniem: 
„A sam Bóg pokoju niechaj was w pełni uświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech 
będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wierny jest 
ten, który was powołuje. On też tego dokona”. Amen. 

* * * 

Wielki i miłosierny Boże, niechaj Twoje Imię będzie błogosławione na wieki! Zmiłuj się 
nad niedolą naszą i oczyść nas z grzechów i nieprawości naszych. Zwiąż życie nasze 
z Chrystusem i obdarz duchem serdecznej wdzięczności za Twoje miłosierdzie.  

 Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą i z Duchem Świę-
tym żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 
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15. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

Przydaj nam wiary! 

„I rzekli apostołowie do Pana: Przydaj nam wiary. A Pan rzekł: Jeślibyście mieli wiarę jak 
ziarno gorczyczne, i rzeklibyście do tego figowca: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się 
w morze, usłuchałby was”. (Łk 17,5.6)  

Pan Jezus w kazaniu na górze powiedział: „Nie troszczcie się o życie swoje, co będzie-
cie 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? 26.Spójrzcie na ptaki nie-
bieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je; 
czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one?” (Mt 6,25n.) 

 Dopóki żyjemy w wymiarze czasu i przestrzeni, nieustannie z większym lub mniej-
szym nasileniem, ogarnia nas troska o rzeczy doczesne. Współczesny człowiek całą 
uwagę skupia na doczesności. Zżera go troska o jutrzejszy dzień, o dostatek, o swoje 
egoistyczne zachcianki i plany. Dlatego apostoł Piotr napomina, abyśmy wszystkie tro-
ski dnia powszedniego złożyli na Boga. Pisząc: „Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, 
gdyż On ma o was staranie” (1 P 5,7), nakazuje nam przeanalizować naszą sytuację, 
możliwości i szanse w walce z otaczającym nas złem. Nie możemy lekceważyć żadnego 
niebezpieczeństwa, zagrażającego nam z zewnątrz. Dlatego chrześcijanie powinni być 
zawsze trzeźwi i czujni, gotowi w każdej chwili dać odpór złemu. W walce ze złem nie 
możemy liczyć jedynie na swoje siły. Należy swoje troski złożyć na świętego Boga, a to 
znaczy zaufać Mu i w Jego ręce złożyć swoje życie.  

 Taka postawa wypływa z pewności wiary, że Bóg jest ponad wszystkim i miłością 
swoją obdarza każdego człowieka. Uczniowie Jezusa świadomi byli tego, że jedynie 
w wierze mogą przezwyciężyć napierające na nich zło i uwolnić się od wszelkiej ziem-
skiej troski. Dlatego prosili Jezusa: „Przydaj nam wiary”.  

Czym jest wiara? Wiara nie zamyka się i ogranicza do sfery intelektualnej, lecz jest 
czymś, co wiąże człowieka ze świętym Bogiem. Wiara czyni człowieka wolnym i po-
bożnym. Ks. dr Marcin Luter nauczał: „Wiara nie tylko obdarza duszę bogactwem, czy-
niąc ją podobną Słowu Bożemu, a więc pełną łaski, wolności i zbawienia. Łączy ona 
także duszę z Chrystusem, jak oblubienicę z Oblubieńcem. Związek ten jest tak głęboki, 
że według słów apostoła Pawła, Chrystus z duszą tworzą jedno ciało, przez co wszyst-
ko, zarówno zalety jednego, jak również upadki drugiego, stają się wspólną własnością. 
To co jest Chrystusa, staje się udziałem wierzącej duszy, a to co jest własnością duszy, 
Chrystus bierze na siebie. Zachodzi wymiana, ponieważ czystość i zbawienie Chrystusa 
wychodzą na korzyść duszy, podczas gdy jej nieczystość i grzech Chrystus przyjmuje na 
siebie”. W wierze dokonują się więc wielkie rzeczy w wymiarze zbawienia.  

 Wierzyć znaczy mieć Boga i Jego dary zbawienia. W „Dużym katechizmie” witten-
berski Reformator opisuje egzystencjalny wymiar wiary, używając następujących po-
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jęć: ‘uchwycić’, ‘zawisnąć’, ‘polegać’. Pisze on bowiem: „Mieć Boga znaczy uchwycić się 
Go sercem i zawisnąć na Nim. Zawisnąć na nim sercem nie znaczy nic innego, jak tylko 
całkowicie na Nim polegać”. Według reformacyjnego rozumienia istoty wiary, wiara 
jest zaufaniem miłosierdziu Bożemu.  

 Wiara nie jest „ciepłym posłaniem”, w którym jest nam miło i sennie. Wiara nie jest 
snem o pokoju, opartym na słowach kaznodziei, który wzywa do wzięcia swojego zba-
wienia we własne ręce. Wiara jest zaufaniem Temu, który mówi: „Niechaj się nie trwo-
ży serce wasze”. Wiara jest odpowiedzią Temu, który do nas mówi: „Wierzcie w Boga 
i we mnie wierzcie!” (por J, 14,1). Wiara jest codziennym doświadczaniem w życiu 
Tego, który z gorejącego krzewu wołał do Mojżesza: „JESTEM”, i który objawił się 
w Chrystusie, nieustannie przypominającym nam: „Ja jestem drogą i prawdą, i żywo-
tem” (J 14,6). Wiara jest esencją życia uczniów Jezusa, gotowych wziąć swój krzyż na 
siebie i naśladować swojego Nauczyciela i Zbawiciela.  

 Wiara jednak nie jest tylko przeżywaniem bliskości Boga. Aby taką ona mogła być, 
musi być oparta na przekonaniu, że Bóg wyciąga do nas swoje ręce, że On nas miłuje, 
a Jego miłość jest rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego. Wiara związana 
jest z poznaniem Boga, prawdy o Nim, objawionej w Jezusie Chrystusie. Wiara jako 
uczucie, jeśli nie jest równocześnie wiarą, której treścią jest prawda, poznanie Boga 
i zbawienia, prowadzi do marzycielstwa, iluzji, która naraża wiarę na uzasadnioną kry-
tykę i oskarżenie jej o bezużyteczność, ale równocześnie, jeśli wiara, która jest pozna-
niem treści objawienia, nie chce być również wiarą, którą się ufa Bogu i przyjmuje dary 
zbawienia, wynaturza się, przestaje być dynamiczna i ogranicza się do uznawania 
określonych treści za prawdziwe, a w krańcowych przypadkach do religijnej wiedzy. 

 Każde głębsze poznanie Boga, Jego zbawczego czynu prowadzi do głębszej wiary. 
Gdyby uczniowie słuchając Jezusa, nie doszli do głębszego poznania Boga, jako Ojca, 
nie prosiliby swojego Nauczyciela: „Przydaj nam wiary”.  

Co to znaczy, że uczniowie prosili Jezusa: „Przydaj nam wiary”? 

 Zauważmy, że uczniowie widząc cuda dokonane przez Jezusa i wiarę tych, których 
Jezus uzdrawiał, nie powiedzieli: Panie będziemy pracowali nad sobą, będziemy się 
starali pogłębić naszą wiarę i ufność pokładaną w Bogu. Prośba uczniów Pańskich: 
„Przydaj nam wiary” znaczy, że uczniowie byli przekonani, że nie w nich oraz w ich 
zabiegach jest źródło wiary, ale że Jezus, ich Pan jest źródłem wiary.  

 Często o tym zapominamy. Staramy się uaktywnić nasze dzieci w sferze religijnej 
i poznania samego siebie, a zapominamy, że ta droga prowadzi do nikąd, jeśli Chrystus 
nie jest im zwiastowany. Wzywamy do nawrócenia, ale apele i wezwania do odnowy 
życia, mogą wyrządzić tylko szkodę, jeśli człowiek nie pozna, że wszelkie prawdziwe 
życie religijne, prawdziwa wiara i ufność, musi być zbudowana na Chrystusie. Zwrot do 
naszego wnętrza bez wtopienia się w Chrystusa, nie jest prawdziwym życiem chrześci-
jańskim, bo to w Chrystusie Bóg czyni wszystko nowe.  
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 Pan Jezus powiedział: „Beze mnie nic uczynić nie możecie” (J 15,5), a apostoł Paweł 
nauczał: „Bóg według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie” (Flp 2,13). 
Dlatego Pan Jezus powiedział też do swoich uczniów: „Powiedziałem wam, że nikt nie 
może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od Ojca” (J 6,65). Chrystus jest drogą 
i prawdą (J 14,6), a więc w Nim jest poznanie zbawiennej prawdy i On jest drogą dla 
chrześcijan do prawdziwego życia z Bogiem.  

Nie wydaje się, aby Pan Jezus na prośbę uczniów: „Przydaj nam wiary” zareagował od 
razu i napełnił ich serca niezłomną wiarą. Dostrzegamy w życiu uczniów wzrost wiary, 
załamania i zachwiania. Przeraziła ich gwałtowna burza na jeziorze, przeraziło ich wid-
mo krzyża ich Nauczyciela. Ostatecznie jednak wytrwali do końca w swojej wierze 
w Jezusa, jako Pana i Chrystusa.  

 Jezus na prośbę uczniów o wiarę odpowiedział: „Jeślibyście mieli wiarę jak ziarnko 
gorczyczne, i rzeklibyście do tego figowca: wyrwij się z korzeniem i przesadź się w mo-
rze, usłuchałby was” (Łk 17,6). Nie chodzi o to, aby uczniowie zaczęli na nowo organi-
zować stworzony przez Boga świat, lecz aby świadomi byli, że dla człowieka wierzące-
go wszystko jest możliwe i osiągalne. Wiara nie jest na pokaz, do zademonstrowania 
przed bliźnimi, ani też, aby przy jej pomocy czynić cuda w przyrodzie. Bóg daje nam 
wiarę, abyśmy w niej mogli wziąć z ręki Boga dobra, które o własnych siłach nie jeste-
śmy w stanie osiągnąć. Nie możemy liczyć, że dzięki wierze otrzymamy od Boga jakieś 
szczególne dobra ziemskie. Tu i w czasie obecnym, wierzący otrzymuje przede wszyst-
kim możność życia w Bożej rodzinie, której członkowie są związani nie więzami krwi, 
lecz łączy ich wiara w Jezusa Chrystusa (por. Mk 3,31-35). Owszem wiara czyni cuda, 
jeśli w wierze podamy naszym bliźnim bratnią dłoń. Wtedy przemienia ona życie na-
szych bliźnich, a tym samym głębiej również nasze, bowiem szczęśliwy jest ten czło-
wiek, który z pomocą Chrystusa potrafi uratować bliźniego.  

 Ks. Marcin Luter pisał: „Dobra, które mamy od Boga, spływały z jednego na drugie-
go, aby stały się wspólne, aby każdy przywdział na siebie postać swego bliźniego, za-
chowując się tak, jak gdyby sam był na jego miejscu. Dobra te spływały i spływają na 
nas z Chrystusa, który naszą postać przywdział na siebie, jakby to On był tym, czym my 
jesteśmy. A z nas spływają one na tych, którzy ich potrzebują tak, iż zarówno moją 
wiarę, jak i moją sprawiedliwość powinienem położyć przed Bogiem dla zakrycia 
i przebłagania grzechów bliźniego”. Drodzy, to jest opis tego, że wiara góry przenosi.  

„Nie wznieci wiary ludzka moc, Bóg sam ją w sercu daje; 
Proś, niech i w tobie wzbudzi ją i mnożyć nie przestaje. (ŚE 649,3a). Amen 

* * * 

Panie Boże, nasz Ojcze niebieski! Oczyść i chroń od złego Kościół umiłowanego Twoje-
go Syna, ponieważ tylko Ty możesz zachować go w świętości prawdy. Rządź w nim 
łaskawie przez swoje słowo, aby umacniał się we wierze i nadziei. Wysłuchaj nas przez 
Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym. Amen.  
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16. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

Niewyczerpane są objawy łaski Pana 

„Niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie jego nie ustaje. Każdego poranku ob-
jawia się na nowo, wielka jest wierność twoja. Pan jest moim działem, mówi dusza mo-
ja, dlatego w nim mam nadzieję. Dobry jest Pan dla tego, kto mu ufa, dla duszy, która go 
szuka. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. Albowiem Pan nie odrzuca na 
wieki: Gdy zasmuca, znowu się lituje według obfitości swojej łaski”. (Tr 3,22-26.31.32) 

Słowo, które Pan Bóg w 16. niedzielę po Trójcy Świętej kładzie przed nami, abyśmy je 
rozważali i było ono dla nas posileniem przed kolejnym tygodniem życia i pracy, po-
chodzi z księgi, która zawsze budzi w czytelniku bogate uczucia, często nawet wyklu-
czające się i przeciwne sobie. Dzieje się tak, bowiem w niej właśnie smutek miesza się 
z radością, niepokój z pokojem, zwątpienie z pewnością wiary, bliska utrata nadziei 
z wielką nadzieją, która porywa i obejmuje także serce czytelnika, któremu przecież 
nie są obce wzloty wiary i zwątpienie, w życiu bowiem każdego człowieka smutek mie-
sza się z radością, niepokój duszy z pokojem. Kto w swoim życiu nigdy nie przeżywał 
wzlotów wiary i nadziei, a także chwil niepewności i zwątpienia? Nazywamy tę księgę 
Księgą trenów, albo Księgą lamentacji, a więc księgą żałobnych pieśni.  

 Tytuł tej księgi, nadany jej w starożytności, nie jest najszczęśliwszy, bowiem  obok 
trenów, żałobnych pieśni, lamentacji nad człowieczym losem, znajdują się w niej szcze-
re wyznania, które świadczą o głębokiej wierze jej autora. Słowa żalu, smutku, bole-
snych westchnień nad losem zburzonej Jerozolimy przez Babilończyków, mieszają się 
z wezwaniami do zaufania Bogu i do wiary w pomoc wiernego Boga. Ale taka jest ‘uro-
da’ żałobnych pieśni śpiewanych przez pobożnych Izraelitów. Wierzący Hebrajczyk 
zawsze doskonale wiedział, że doświadczenie, które go spotyka, pochodzi z ręki Boga, 
i że każde karanie Boże ma na celu pobudzenie do odnowy życia, wierności i posłu-
szeństwa Bogu. Ta wiedza płynęła z historycznego doświadczenia wielu pokoleń po-
tomków patriarchy Jakuba, przeżywania w trudnych chwilach nieustannej pomocy 
Najwyższego. W cierpieniu dzielono się nawzajem tym doświadczeniem i wiarą, po-
krzepiano się i pocieszano. Każdy krzyż i każda łza bólu, gorycz i ogień niepokoju gasiła, 
przezwyciężała i niosła ukojenie wiara, że chociaż wszystko się w proch obraca, to jed-
nak Bóg jest na niebie, Bóg, którego tron i panowanie są niewzruszone.  

 I oto właśnie po słowach pełnych goryczy, jednej z kolejnych lamentacji, z serca 
autora Trenów – słyszymy – wydobywa się głębokie wyznanie: „Niewyczerpane są 
objawy łaski Pana, miłosierdzie jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo, 
wielka jest wierność twoja”.  

W historii starożytnego Izraela, upadki i wzloty, okresy świetności i narodowe trage-
die, nie są niczym szczególnym. Nie ma przecież takiego narodu, który nie mógłby się 
pochwalić jakimiś szczególnym wydarzeniem w swoich dziejach. W historii każdego 
narodu są też lata, czasem nawet dłuższe okresy, o których chciałoby się zapomnieć, 
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bo były to lata zniewolenia, upadku, cierpienia. Nasza polska historia dostarcza nam 
wiele przykładów, w których trzeba było naszym przodkom walczyć o wolność, godzi-
we życie, o możność przetrwania. Ale na jej kartach zapisane są też dzieje rozkwitu 
gospodarczego, społecznego, głównie kulturalnego. Pozostaje nam jednak w świetle 
tego, co powiedzieliśmy o narodzie izraelskim, o jego historii i doświadczeniu, zapytać: 
Czy jako naród, społeczeństwo, potrafimy we wszystkim dostrzec palec Boży? Przede 
wszystkim, czy mając wolność, umiemy za nią Bogu dziękować i jak autor naszego tek-
stu niedzielnego wyznać przed całym światem: „Niewyczerpane są objawy łaski Pana, 
miłosierdzie jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo, wielka jest wier-
ność twoja”.  

 Na pewno „niewyczerpane są objawy łaski Pana”. Jednak każdy baczny obserwator 
życia, przede wszystkim naszej postawy wobec otaczającej nas rzeczywistości, musi 
przyznać, że jesteśmy ludźmi wiecznie niezadowolonymi, skarżącymi się i szemrający-
mi. Każde „teraz” nie podoba się nam. Potrafimy doskonale w teraźniejszości dostrzec 
tylko jakieś niedogodności, ciężary, które musimy dźwigać, jarzma, które nas pętają, 
zaś spotykającego nas dobra nie dostrzegamy. Wspominamy to, co było i tęsknimy za 
jakimiś – mówiąc językiem biblijnym – egipskimi garnkami pełnymi mięsa. Takich wła-
ściwie nie było w naszej historii. Jeśli ktoś może takie posiadał, to za jaką cenę? Za-
pewne za cenę działań nie zawsze etycznych. I dziś za te przysłowiowe „garnki”, często 
ludzie płacą taką samą cenę.  

 Drodzy, chodzi głównie o to, aby każdy naród i każde społeczeństwo w skali ogólnej 
i w skali lokalnej, umiało dostrzec w swoich dziejach, w historii swojego regionu, palec 
Boży, działanie opatrzności Bożej, widzącego i wszechmogącego Boga, który w cudow-
ny, tajemniczy i niepojęty sposób nas prowadzi, który po doświadczeniu daje pokój, po 
niepowodzeniach pomyślność, po bolesnych tragediach radość i szczęście. Nie chodzi 
o to, abyśmy na pasach żołnierskich wypisywali: „Bóg z ami”, ale na co dzień doświad-
czali mocy Bożej, pewni byli Jego prowadzenia, dostrzegali Jego dłoń, która strzeże 
i zachowuje. Chodzi o to, abyśmy dokonali przeobrażenia naszego umysłu, z ludzi wie-
cznie niezadowolonych, narzekających, na swój sposób śpiewających swą „pieśń ża-
łobną”, stali się ludźmi za wszystko wdzięcznymi i zechcieli naprawdę żyć z Bogiem na 
co dzień w naszych domach, zakładach pracy, w szkole i w biurze. Psalmista pisze: 
„Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan” (Ps 33,12). 

Nie możemy poprzestać na takim ogólnym spojrzeniu w dzieje naszego narodu i na 
ogólnych wnioskach i napomnieniach. Na życie narodu składa się suma doświadczeń 
poszczególnych ludzi. A gdy chodzi o ocenę ludzi, to winniśmy się wystrzegać uogól-
nień, przypisywania cech narodowych jednostkom, i odwrotnie, charakteryzować całe 
społeczeństwa na podstawie postępowania pewnej grupy ludzi. Taka metoda zawsze 
prowadzi do fałszerstwa i kreśli przed oczyma nieprawdziwy obraz. Dostrzegamy to 
także dziś. 

 Należy nam spojrzeć na nasze życie w świetle prawdy Bożej i ocenić nasze doświad-
czenia jako tych, którzy nieustannie stoją przed Bogiem. Jeśli mówimy o życiu wiary, 
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a zawsze o takim życiu mówimy podczas nabożeństwa, to nie wolno zapomnieć o na-
szym „Ja” przed Wszechmogącym Bogiem. Przede wszystkim musimy nasze dotychcza-
sowe, dzisiejsze rozważania uzupełnić o doświadczenia chrześcijańskie, co bowiem 
dotychczas powiedzieliśmy miało odniesienie do w dużej mierze doświadczeń religii 
Starego Testamentu. Przecież naszą wiarę nie budujemy jedynie na doświadczeniach 
Izraela, między innymi na cudownym wybawieniu z niewoli egipskiej, ale na Bożym 
czynie w Jezusie Chrystusie. 

 Bóg zbawił nas w Jezusie Chrystusie. Mając na uwadze naszą wrodzoną słabość 
i skłonność do grzechu, nie pozostawił nas samych sobie, ale w Panu Jezusie dał nam 
Przewodnika i Zbawiciela na każdy dzień. Chrystus żegnając się ze swoimi uczniami 
powiedział: „Oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28, 
20). Dlatego nasz reformator, ks. dr Marcin Luter nauczał, że Chrystus nie jest naszym 
Zbawicielem jedynie na Golgocie, ale także w naszym sercu. A to oznacza, że dłoń na-
szego Pana Jezusa Chrystusa prowadzi nas nieustannie, chroni i zachowuje. Czyż tego 
nie doświadczamy w naszym codziennym życiu? Czy nie czujemy, że Chrystus jest na 
naszych drogach? Pomyślmy, ile razy byśmy ulegli np. nieszczęśliwemu wypadkowi, 
gdyby nie opieka naszego Pana.  

 Krzyżowa śmierć Jezusa Chrystusa, Jego pomoc i błogosławieństwo na wszystkich 
drogach naszego życia, na jasnych i na pochmurnych, świadczy o cudownym Bożym 
miłosierdziu i łasce, która przewyższa wszelki rozum. Prawdą są słowa autora lamenta-
cji, którymi kończy się jego tren żałobny: „Niewyczerpane są objawy łaski Pana, miło-
sierdzie jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo, wielka jest wierność 
twoja. Pan jest moim działem, mówi dusza moja, dlatego w nim mam nadzieję. Dobry 
jest Pan dla tego, kto mu ufa, dla duszy, która go szuka. Dobrze jest czekać w milczeniu 
na zbawienie Pana. Albowiem Pan nie odrzuca na wieki: Gdy zasmuca, znowu się lituje 
według obfitości swojej łaski”. 

 Czy nasza wiara daje temu przekonaniu jakikolwiek wyraz? I znowu powiedzmy, że 
nie chodzi tylko o jakieś hasła, np. wypisywane przez wielu na samochodach: „Jezus 
jest ze mną”, ale o rzeczywiste przeżywanie Chrystusa w swoim życiu, na co dzień, nie 
tylko w kościele, ale wszędzie tam, gdzie Bóg raczy nas prowadzić.  

„Gdy ze mną Bóg, niech stanie świat cały przeciw mnie;  
Gdy wołam: Ratuj, Panie! Zło wszelkie cofa się.  
Gdy twierdzą mą ochronną i druhem wierny Bóg,  
Daremnie złością płonną przerazić chce mnie wróg”. (ŚE 635,1).  

Amen.  

* * * 

Boże i Ojcze łaskawy! Prosimy Cię w naszej słabości o ducha mocy, miłości i powścią-
gliwości, abyśmy wytrwali we wierze w Chrystusa Jezusa, który żywot i nieśmiertel-
ność na światłość wywiódł. Wysłuchaj nas przez wiecznie królującego Pana naszego, 
Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym. Amen.  
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17. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

Sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu 

„Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg 
wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawie-
dliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo: Każdy, kto w nie-
go wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, 
gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają. Każdy bo-
wiem; kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ale jak mają wzywać tego, w któ-
rego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli 
nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napi-
sano: O jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny! Lecz nie wszyscy dali 
posłuch dobrej nowinie; mówi bowiem Izajasz: Panie! Któż uwierzył zwiastowaniu na-
szemu? Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe”. (Rz 10,9-17)  

Każdy chrześcijanin powinien wiedzieć, że jego droga życia wiedzie przez Chrystusa ku 
Bogu, do zbawienia, które jest łaskawym, niczym niezasłużonym darem. A więc jest to 
droga wiary w Chrystusa, która musi być zakorzeniona w sercu i wyrażać się szczerym 
wyznawaniem Imienia Tego, który za nas umarł na Golgocie, bowiem apostoł Paweł 
pisał do Kościoła w Rzymie: „Sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wy-
znaje się ku zbawieniu”.  

Za słowami: „Sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu”, kryje się Pawłowa Ewangelia, 
że człowiek jest usprawiedliwiony z łaski przez wiarę oraz podstawowa luterska zasada 
chrześcijańskiej nauki, że usprawiedliwieni jesteśmy nie z uczynków, ale z łaski przez 
wiarę, która mocno powinna trzymać się Chrystusa i Jego krzyża. Wiara mieszka w Se-
rcu, ale nie tym, które nieustannie bije w naszej piersi aż do ostatniego tchnienia. Wia-
ra mieszka w sercu – to przenośnia, która ma nam uzmysłowić, że musi ona przenikać 
nasze jestestwo, jak krew przenika cały nasz organizm i przynosi każdej komórce po-
karm i tlen. „Szczera, prawdziwa wiara jest tam, gdzie jest pewna ufność i mocne, nie-
zachwiane przeświadczenie serca, przez które pochwycony jest Chrystus. To jest sztuka 
ponad wszystkie sztuki i dzieło jedynie Ducha Świętego, znane bogobojnym i prawdzi-
wym chrześcijanom” (ks. Marcin Luter).  

 Wiara nie rodzi i nie krzewi się samoistnie, jak chwast na polu, którego ziarna nie 
rzuca tam ręka rolnika, lecz jest jak szlachetna roślina, o którą trzeba nieustannie dbać 
i chronić. Wiara rodzi się ze słuchania słowa Bożego i słowem Ewangelii się żywi. „Wia-
ra jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe” – pisze apostoł Paweł. Wia-
ra rodzi się więc ze zwiastowanego słowa, z kazania i czytania słowa Bożego. Ks. Mar-
cin Luter pisał: „Zawsze nauczałem, że przede wszystkim jako rzecz najważniejszą, by 
głoszone było ustnie słowo i by było przyjmowane uszami, przez które Duch Święty 
wchodzi do serc, oświecając je i budząc wiarę. Wiara bowiem powstaje i trwa jedynie 
dzięki słuchaniu otwartego (publicznego) kazania Ewangelii, przez które ona jest 
wzbudzona, wzrasta i jest umacniana”. 
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 Co znaczą słowa „wierzyć sercem”? 

 Jeśli apostoł Paweł pisze, że sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, to oznacza to, 
że wierzyć należy całym sobą, bo uwierzyć w swoim sercu, albo wierzyć sercem, znaczy 
być całkowicie oddanym Chrystusowi. Uwierzyć w sercu – to przenośnia, która mówi, 
że jak praca serca dostarcza do każdej części ludzkiego organizmu, do każdej komórki 
naszego ciała potrzebny dla niej pokarm i tlen, tak też przez zasiew słowa Ewangelii 
o Jezusie Chrystusie na roli serca Duch Święty przenika całe nasze jestestwo i życie. 
Tylko taka wiara, która kształtuje nasze życie i wszystkie nasze postawy, jest wiarą, 
poprzez którą mamy Chrystusa i w Nim darowane jest nam usprawiedliwienie.  

Bez słuchania słowa Bożego, bez jego rozważania w sercu, nie może w sercu człowieka 
zrodzić się wiara, dlatego Chrystus Pan powołał sobie uczniów, aby – kiedy wszystko 
wypełni przez swoją śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie – głosili Jego 
Ewangelię. Ewangelia nie może być ogłoszona światu bez tych, którzy do dzieła zwia-
stowania dobrej nowiny zostali powołani. Apostoł Paweł pytał: „Ale jak mają wzywać 
tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak 
usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali 
posłani?”. Dla wiary i dla zbawienia wierzących ustanowiona została w Kościele służba 
zwiastowania słowa Bożego. 

 Wiara nie rodzi się ze świadectwa o czyimś pięknym, chrześcijańskim życiu ani ze 
świadectwa o nawróceniu, lecz zawsze i wszędzie z głoszonego słowa Bożego, z kazania 
o Chrystusie, które powinno być zbudowane na Bożym świadectwie o zbawczym czy-
nie Boga, na świadectwie Pisma Świętego. Dlatego obok wspomnianej powyżej zasady: 
„Usprawiedliwieni jesteśmy z łaski przez wiarę”, bardzo ważne są inne zasady: „Jedynie 
Pismo” oraz „Jedynie Słowo Boże”. Muszą one nieustannie obowiązywać w Kościele 
i przestrzegać je powinien każdy teolog, kaznodzieja, duszpasterz, nauczyciel słowa 
Bożego, każdy, kto – mówiąc słowami apostoła Pawła – jest szafarzem tajemnic Bo-
żych. Dlatego sprawowanie szafarstwa tajemnicami Bożymi jest zaszczytną posługą, do 
której należy być dobrze przygotowanym, intelektualnie i duchowo, i zawsze dobrze 
przygotować się do każdej posługi przez modlitwę i studium słowa Bożego. Dlatego 
apostoł Pański pisał do swojego ucznia, Tymoteusza: „Nie zaniedbuj daru łaski, który 
masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie 
rąk starszych. O to się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla 
wszystkich. Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc, i samego siebie 
zbawisz, i tych, którzy cię słuchają” (1 Tm 4,14-16). Przede wszystkim każdy sługa Sło-
wa Bożego powinien sobie nieustannie stawiać pytanie, jak bardzo jest zależny od woli 
Ducha Świętego, objawionej w słowie Pisma, i jak bardzo jego świadectwo jako po-
słańca Bożego wyrasta z tego słowa.  

 Jeśli powyżej zacytowane słowa apostoła Pawła, powinni sobie wziąć do serca po-
wołani w Kościele przez nałożenie rąk szafarze tajemnic Bożych, to również cały Ko-
ściół, lud Boży musi być czujny i domagać się zwiastowania Ewangelii. Każdy wierzący 
ewangelik, powinien także zachować czujność, kiedy nachodzony jest w swoim domu 
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przez ludzi mieniących się być sługami Bożymi. Wielki teolog starożytnego Kościoła, 
Orygenes przestrzegał i radził: „Jeśli kiedyś usłyszysz, że ktoś powołuje się na świadec-
twa Pisma, bacz, byś od razu nie przyznał mu racji; zastanów się najpierw nad jego 
życiem, myślami i intencjami, czy przypadkiem nie udaje świętego, a nim nie jest, i czy 
jak wilk pod owczą skórą nie ukrywa heretyckiej trucizny, i czy to nie diabeł przez jego 
usta cytuje Pismo”.  
 

Wiara nie jest czymś, co da się szczelnie zamknąć w sercu. Wiara chce oddychać, 
a powietrzem dla niej jest Słowo Boże, z którego czerpie siły oraz spotkanie z bliźnim, 
któremu chce służyć świadectwem. Człowiek wierzący chce się dzielić z drugim czło-
wiekiem, wyznawać, że Jezus jest Panem. Kto wierzy w Jezusa w swoim sercu i ustami 
wyznaje, że On jest Panem, ten będzie zbawiony.  

 Apostoł Paweł w lekcji apostolskiej 17. niedzieli po Świętej Trójcy przypomina sło-
wa, które wielokrotnie znaleźć można w Starym Testamencie: „Kto wzywa imienia 
Pańskiego będzie zbawiony”. W Starym Testamencie chodziło o wzywanie Imienia 
Bożego JAHWE, ale w Nowym Testamencie chodzi o wzywanie Imienia Jezusa Chrystu-
sa, naszego Zbawiciela. Apostoł Piotr w kazaniu w dzień zstąpienia Ducha Świętego na 
uczniów Pańskich, powiedział: „Każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony 
będzie” (Dz 2,21). Nieco później zaś, w innym przemówieniu zwrócił się do Żydów 
w słowach: „To niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, 
że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, 
którego Bóg wzbudził z martwych; dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. On to 
jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, On stał się kamieniem wę-
gielnym” (Dz 4,10-11).  

 W przeszłości przez lata wbijano ludziom do głowy przekonanie, że wiara jest spra-
wą wyłącznie osobistą, że o niej należy mówić jedynie w kościele, w punkcie kateche-
tycznym i w domu. Ci, którzy takie hasła głosili, dobrze wiedzieli, że pozbawiają Kościół 
elementu, który świadczy o jego żywotności, a ludzi możliwości przybliżenia się do 
zbawienia. Bez świadectwa o Chrystusie wobec świata, na różnych miejscach ludzkiego 
bytowania i ludzkiej aktywności, zbawienie staje się czymś dalekim, obcym, niemalże 
nieobecnym w życiu człowieka. Wiara niema niewiele znaczy. Bez głoszenia Ewangelii 
przez Chrystusa i Jego uczniów nie byłoby Kościoła chrześcijańskiego, nie mógłby też 
on rozwijać się bez świadectwa tych pokoleń, które przyszły po apostołach Pańskich.  

 Droga wiary to jest droga świadectwa o Chrystusie, składanego na różny sposób. 
Wiara, która nie głosi Chrystusa, nie jest w stanie na długo związać wierzącego z Chry-
stusem. Na trwałe wiąże z Chrystusem służba dla Chrystusa, głoszenie chwały Jego 
Imienia, bowiem w Imieniu Jezusa Chrystusa dane jest zbawienie. W żadnym innym 
imieniu człowiek nie odnajdzie pokoju z Bogiem, radości życia, przede wszystkim zba-
wienia. W imieniu Jezusa Chrystusa wołamy do Boga i modlimy się. To imię, którego 
nie niszczy czas, z którego zawsze płynie zdrój zbawczej mocy i błogosławionego ocze-
kiwania na dzień, w którym obietnica zbawienia stanie się rzeczywistością na wieki.  
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„Imię Jezus wiecznie świeże, zniszczyć go nie może czas, 
Więc Jezusa imieniowi niechaj śpiewa każdy z nas. 
W tym imieniu żywot wieczny, wolność błoga z rajskich stron, 
W nim swą miłość niewymowną wszystkim nam objawił On. 
Imię Jezus najpiękniejsze, niesie w serca światła blask, 
W tym imieniu znajdziesz niebo, wybawienie, hojność łask” (ŚE 787,1).  

Amen.  

* * * 

Wszechmogący Boże, każdy kto wzywa Twojego imienia będzie zbawiony! Wzywamy 
Twoje imię i chwalimy Cię, bo nie czynisz różnicy między ludźmi i bogaty jesteś w miło-
sierdzie dla tych, którzy Cię wzywają. Rozbudź w sercach naszych wiarę, abyśmy usta-
mi wyznawali Cię ku naszemu zbawieniu.  

 Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym. 
Amen.  
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18. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

Kto może być zbawiony? 

„A gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go: Na-
uczycielu dobry! Co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? A Jezus odrzekł: Cze-
mu mię nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania: Nie 
zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czcij ojca 
swego i matkę. A on mu odpowiedział: Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od 
młodości mojej. Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł mu: Jednego ci brak; idź, 
sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym 
przyjdź i naśladuj mnie. A ten na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem 
miał wiele majętności. A Jezus, spojrzawszy wokoło, rzekł do uczniów swoich: Jakże 
trudno będzie tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego! A uczniowie dzi-
wili się słowom jego. Lecz Jezus, odezwawszy się znowu, rzekł do nich: Dzieci, jakże 
trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego! Ła-
twiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Boże-
go. A oni tym bardziej się zdumiewali i mówili między sobą: Któż więc może być zbawio-
ny? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to rzecz niemożliwa, ale nie u Boga; albowiem 
u Boga wszystko jest możliwe”. (Mk 10,17-27)  

Starotestamentowy tekst 18. niedzieli po Świętej Trójcy mówi o nadaniu ludowi izrael-
skiemu Dekalogu, a więc dziesięciu słów, przykazań. Dekalog jest podstawowym i pra-
wdopodobnie najstarszym kodeksem prawnym znanym potomkom Jakuba. Czy Deka-
log dany Izraelitom obowiązuje także nas? Pytanie to jest zasadne, bowiem – jak pisze 
apostoł Paweł – jesteśmy wolni od przepisów prawa. Jednakże rozmowa Jezusa z boga-
tym młodzieńcem chce nas przekonać, że tej wolności nie należy rozumieć w sensie 
absolutnym. Zresztą apostoł Paweł pisze: „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest 
pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić” (1 Kor 6,12). 

 Zbawienia, a jeśli nie zbawienia, to przynajmniej lepszego i szczęśliwszego życia tu 
na ziemi, pragnie każdy człowiek. Nie powinno więc nikogo dziwić to, że pewien bar-
dzo bogaty człowiek, według Ewangelii św. Mateusza młodzieniec, przyszedł do Jezusa 
i pytał Go, co ma czynić, aby być zbawionym. Młodzieniec rozumował zgodnie z na-
uczaniem uczonych w Piśmie czasów Pana Jezusa, że zbawienie jest nagrodą za dobre 
i sprawiedliwe życie.  

 Wielu ludzi dzisiaj także myśli podobnie. Ludziom nie mieści się w głowie, że Bóg 
może dać człowiekowi coś za darmo, z łaski, z miłości do człowieka, człowiek zaś powi-
nien za to Bogu okazywać każdego dnia wdzięczność i miłość.  

Jezus powiedział do młodzieńca, który pytał o drogę do zbawienia: „Znasz przykazania: 
Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, 
czcij ojca swego i matkę”. Na przestrzeganiu przykazań zasadza się więc etyczna forma-
cja człowieka wierzącego, Bóg bowiem nie dał człowiekowi przykazań, bo tak się Mu 
jedynie podobało, ale dał je, aby przykazania służyły człowiekowi na jego drodze życia 
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ku poprawie i poznaniu tego, co dobre w oczach Bożych. Bóg powiedział do swojego 
ludu: „Teraz więc, Izraelu, czego żąda od ciebie Pan, twój Bóg! Tylko, abyś okazywał 
cześć Panu, swemu Bogu, abyś chodził tylko jego drogami, abyś go miłował i służył 
Panu, swemu Bogu, z całego serca i z całej duszy. Abyś przestrzegał przykazań Pana 
i jego ustaw, które Ja ci dziś nadaję dla twego dobra” (5 Mż 10,12-13). Księgi wyzna-
niowe naszego Kościoła nauczają: „Dekalog domaga się nie tylko zewnętrznych, świec-
kich uczynków, których i rozum poniekąd może dokonać, lecz także domaga się innych 
jeszcze, wykraczających daleko poza ludzki rozum spraw, mianowicie, by prawdziwie 
bano się Boga, prawdziwie miłowano Boga, wyznawano Boga, prawdziwie układano 
prośby do Boga, możliwe do wysłuchania przez Niego, i oczekiwano pomocy Bożej 
w śmierci i we wszystkich uciskach, i wreszcie domaga się Dekalog posłuszeństwa wo-
bec Boga w śmierci i we wszelkich uciskach, byśmy od Niego nie stronili i od Niego się 
nie odwracali, gdy je na nas włoży”. 

 Czym są przykazania, na to wskazują także słowa naszego Reformatora: „Przykaza-
nia uczą wprawdzie dobrych rzeczy, ale nie wykonuje się zaraz tego, co jest nauczane – 
wskazują one bowiem, co powinniśmy czynić, lecz nie obdarzają mocą do działania, są 
zaś ustanowione po to, aby ukazać człowiekowi jego samego, przez co ma on poznać 
swoją niezdolność do czynienia dobra i zwątpić w swoje siły”. 

 Wróćmy do naszej Ewangelii! Kiedy młodzieniec powiedział do Jezusa: „Nauczycie-
lu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej”, wówczas Jezus skierował do 
niego wezwanie: „Jednego ci brak; idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, 
a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie”. Tu chodzi o pierwsze 
i najważniejsze przykazanie: „Nie będziesz miał innych bogów obok mnie”. Młodzieniec 
miłował nade wszystko swoją majętność. Stanie się nam to bardziej zrozumiałe, kiedy 
przypomnimy sobie katechizmowe słowa: „Bogiem jest to, od czego winniśmy się spo-
dziewać wszystkiego dobrego i do czego możemy się uciec we wszystkich potrzebach. 
Mieć Boga nie znaczy nic innego, jak ufać Mu z całego serca i wierzyć. Nieraz mówiłem, 
że jedynie ufność i wiara serca czynią zarówno Boga, jak bożka. Jeśli wiara i ufność są 
prawdziwe, to i twój Bóg jest prawdziwy; odwrotnie zaś, gdzie ufność jest fałszywa 
i niewłaściwa, tam nie ma też prawdziwego Boga. Te dwie rzeczy należą do siebie: 
wiara i Bóg. Tak więc, mówię, to, na czym zawisnęło serce twoje i na czym ono polega, 
jest właściwie twoim Bogiem”.  

 Młodzieniec – o którym mówi dzisiejsza Ewangelia – przestrzegał przykazań Bożych, 
bowiem chciał być zbawiony. A więc wierzył w Boga i w zbawienie, które jest u Boga. 
Ale młodzieniec oprócz Boga Izraelskiego, miał jeszcze innego boga, którego miłował, 
a mianowicie bogactwo. Łatwo poznać po zachowaniu młodzieńca, który odszedł 
smutny po poleceniu Pana Jezusa, aby sprzedał swoje dobra, a pieniądze rozdał ubo-
gim, że tego bożka miłował więcej, aniżeli samego Boga. Dlatego 1. przykazanie: „Jam 
jest Pan, Bóg twój. Nie będziesz miał innych bogów obok Mnie”, objaśnione zostało 
w „Małym katechizmie” następująco: „Powinniśmy Boga nade wszystko bać się, miło-
wać Go i ufać Mu”. Młodzieniec nie wypełniał w pełni 1. przykazania. Dlatego Pan Je-
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zus powiedział do swoich uczniów: „Dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzie-
ję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego! Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez 
ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego”.  

 W związku z dzisiejszą Ewangelią i zachowaniem młodzieńca, zapytajmy: Gdzie jest 
miejsce prawdziwego Boga w dzisiejszym świecie u ludzi dziś żyjących? Dla wielu On 
nie istnieje. Dla wielu jest tylko jednym z bogów, bowiem w sercach często ważniejsze 
miejsce od Niego zajmują bogactwo, grzeszna radość ze świata, przyjemności, pycha, 
chęć panowania nad innymi, różnego rodzaju dobra materialne i kulturalne.  

 Jeśli uważamy się za ludzi wierzących, każdego dnia powinniśmy się zastanawiać, 
gdzie i na którym miejscu w naszym życiu znajduje się Bóg. Wielu chce i głosi – jak 
niegdyś za czasów komunizmu – aby w naszym codziennym życiu nie było Boga. On 
może nas interesować jedynie w kościele i w niedzielę. Ale kto pójdzie za takim głosem 
całkowicie wyjałowi swoje życie z wartości duchowych i etycznych. Ale chyba o to cho-
dzi wielu „mądrym” tego świata, aby raz na zawsze zniknęło chrześcijaństwo na świe-
cie.  

 Naszej uwadze nie powinno także ujść wezwanie Pana Jezusa Chrystusa: „Przyjdź 
i naśladuj mnie”.  

 Nie Mojżesz, a więc prawo jest naszym mistrzem, lecz Chrystus. Jak Chrystus jest 
zasadą hermeneutyczną interpretacji Pisma, tak On jest również miarą naszego postę-
powania. Chrystus jest zarówno miarą naszego postępowania, jak i wzorem do naśla-
dowania. A więc znacznie większą rolę normatywną dla postępowania chrześcijan 
odgrywa Chrystus, aniżeli jakiekolwiek prawo.  

 Co znaczy naśladować kogoś?  

 W znaczeniu dosłownym znaczy: kroczyć czyimś śladem, iść za, postępować za, 
wstępować w ślady. Posiada ono także znaczenie przenośne. Taki sens ma ono także 
na kartach Ewangelii. Wskazuje na to historia powołania pierwszych uczniów Pańskich. 
Jezus po słowach: „Pójdźcie za mną!”, dodał: „sprawię, że staniecie się rybakami ludzi” 
(Mk 1,16-20), określając tym samym cel powołania. Naśladować Chrystusa, znaczy 
więc chodzić drogami, którymi On chodził, a więc czynić dobrze, miłować bliźnich, 
cierpieć dla sprawy i chwały Bożej. Naśladować Chrystusa, znaczy wpisać się w Jego 
życie i we wszystkim być Jego uczniami i uczennicami, a także pozwolić Mu wkroczyć 
w nasze życie.  

 Z ewangelicznych opisów powołań uczniów wynika, że o tym, aby być uczniem 
Chrystusa, nie decyduje podjęta decyzja powołanego do naśladowania, lecz samo 
powołanie. Jezus mówił: „Pójdź za mną!” i to Jego wezwanie jest konstytutywnym 
elementem tworzącej się wokół Jezusa wspólnoty. Ewangelista Jan zachował słowa 
Jezusa: „Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście 
szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca 
w imieniu moim, dał wam” (J 15,16), które w szczególny sposób uwydatniają pierw-
szeństwo woli Jezusa. Oczywiście, nie można zupełnie pominąć decyzji pójścia za Jezu-
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sem. Ale odpowiadający pozytywnie na wezwanie: „Pójdź za mną!”, potwierdzamy 
tym samym gotowość kroczenia za Mistrzem. Odpowiedź może też być negatywna. 
Zawsze jednak odpowiedź jest elementem wtórnym, a więc nie konstytutywnym, któ-
ry nie tworzy kręgu uczniów Jezusa. Krąg ten stwarza wola powołującego, a więc wola 
Jezusa. Uczniowie nie dlatego poszli za Jezusem, bo oto w Galilei pojawił się ciekawy 
nauczyciel, głoszący dotąd niespotykane nauki, krytykujący sprawiedliwość faryzeuszy 
i uczonych w Piśmie, lecz dlatego, że ten nauczyciel stanął na ich drodze i powiedział 
do nich: „Pójdź za mną!”. 

 Młodzieniec z naszej Ewangelii przyszedł do Jezusa i otrzymał szansę bycia naśla-
dowcą Jezusa, ale z tej szansy nie skorzystał. Na jego drodze do Jezusa stanęło bogac-
two. Dlatego Jezus powiedział do swoich uczniów: „Dzieci, jakże trudno tym, którzy 
pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego!”  

Jesteśmy powołani do grona uczniów Jezusa. Naszym domem jest Kościół Boży. We-
zwani jesteśmy przez naszego Pana do naśladowania Go. Czy każdego dnia o tym pa-
miętamy? Czy naśladujemy naszego Pana? Czy wyrzekliśmy się naszych ambicji, pożą-
dliwości górowania nad ludźmi, których Bóg postawił na naszej drodze życia? Czy Bóg 
jest w naszym życiu na pierwszym miejscu?  

 Uczniowie i uczennice Jezusa Chrystusa muszą się uczyć całe życie. W szkole Chry-
stusa nie ma wakacji. Zawsze rozlega się słowo: „Naśladuj mnie!”.  

„Pójdę za Jezusem! Racz mnie z swej miłości,  
O mój święty Boże, wesprzeć w mej słabości.  
Wzmocnij serce chwiejne, rozbudź ducha mdłego,  
Sam mnie naucz chodzić, śladem Zbawcy mego” (ŚE 750,1).  

Amen.  

* * * 

Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze! Dziękujemy Ci, że objawiłeś nam swoją wolę 
i chcesz, abyśmy Ciebie czcili i miłowali. Pragniemy Ciebie z całego serca miłować i słu-
żyć Ci przez okazywanie miłości naszym bliźnim.  

 Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, prawdziwy 
Bóg, żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 
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Lex orandi – Lex credendi 

„Psalm Hiskiasza, króla judzkiego, gdy był chory i wyzdrowiał ze swojej choroby: Rze-
kłem: W połowie moich dni muszę odejść, na resztę mych lat zostałem wezwany do 
bram krainy umarłych. Rzekłem: Już nie ujrzę Pana, Pana w krainie żyjących, już nie zo-
baczę człowieka między mieszkańcami ziemi. Moja chata rozebrana i odjęta mi jak na-
miot pasterski. Zwinąłeś jak tkacz moje życie, odciąłeś mnie od krosien, poniechałeś 
mnie tak w dzień, jak w nocy. Wołałem o pomoc aż do rana, jak lew, tak miażdżył 
wszystkie moje kości; poniechałeś mnie tak w dzień, jak w nocy. Jak pisklę jaskółcze, tak 
świergotałem, gruchałem jak gołąb. Moje oczy zmęczone, zwrócone ku górze: Panie! 
Mękę cierpię, ujmij się za mną! Cóż mam mówić, skoro to On rzekł do mnie i On sam to 
uczynił? Wszystek mój sen spłoszony przez gorycz mojej duszy. Panie! Ciebie wyczekuje 
moje serce, pokrzep mojego ducha i uzdrów mnie, ożyw mnie! Zaprawdę, zbawienna 
była dla mnie gorycz, lecz Ty zachowałeś duszę moją od dołu zagłady, gdyż poza siebie 
rzuciłeś wszystkie moje grzechy. Nie w krainie umarłych bowiem cię wysławiają, nie 
chwali ciebie śmierć, nie oczekują twojej wierności ci, którzy zstępują do grobu. Żywy, 
tylko żywy wysławia ciebie, jak ja dzisiaj, ojciec dzieciom ogłasza twoją wierność. O Pa-
nie! Wybaw nas! A będziemy grać na strunach przed domem Pana po wszystkie dni na-
szego życia”. (Iz 38,9-20) 

Księgi prorockie Starego Testamentu nie tylko zawierają proroctwa, dotyczące Izraela 
i dziejów świata, ale również spotykamy w nich wątki biograficzne i modlitwy. Przed 
nasze oczy właśnie Kościół postawił słowa, które nie zawierają proroctwa, lecz słowa 
modlitwy izraelskiego króla Hiskiasza. One wprowadzają nas w historię życia króla, 
którego życie opisane jest na innych kartach Starego Testamentu, zawierających histo-
rię królów, zasiadających na tronie Dawidowym w Jerozolimie. Powinno nas jednak 
mniej interesować życie Hiskiasza, natomiast więcej jego modlitwa, która zwiera proś-
bę o wyzdrowienie. Jest też ona wyrazem nadziei pokładanej w Bogu i pewności, że 
prośba zostanie wysłuchana.  

 Każda modlitwa jest wyrazem wiary i nadziei pokładanej w Bogu i to niezależnie, czy 
jest to modlitwa Kościoła, czy też jakiegokolwiek człowieka, który uważa siebie za wierzą-
cego w Boga i pokładającego w Bogu swoją nadzieję. Modlitwa może nam więc wiele po-
wiedzieć o wierze modlącego się, czy też społecznie modlących się ludzi w kościele, bo 
szczera modlitwa wypływa z serca, z pewności wiary i oczekiwania wysłuchania modlitwy.  

 W średniowieczu, w V wieku po Chrystusie, powstało przekonanie, że o prawie 
wiary powinna stanowić modlitwa błagalna (Legem credendi lex statuat supplicandi ). 
Z przekonania tego wyłoniła się maksyma: Lex orandi – Lex credendi, a więc modlitwa 
jest normą wiary. Można by więc powiedzieć: Pokaż mi jak się modlisz, a ja ci powiem 
jaka jest twoja wiara. 

Jaka była modlitwa króla Hiskiasza? Jaką treść wiary wyraża modlitwa króla i jaka była 
jego wiara? 
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 Pamiętajmy, że treścią wiary Hiskiasza nie była treść naszej chrześcijańskiej wiary, 
bowiem historia króla Hiskiasza należy do Starego Testamentu. Wyraża więc ona staro-
testamentowe przekonania o śmierci i losie człowieka, który odchodzi z tego świata. 
Jeśli tego nie weźmiemy pod uwagę, wówczas modlitwa króla będzie dla nas niezro-
zumiała. I nie będziemy wiedzieli o ile i jak bardzo bogatsza jest nasza chrześcijańska 
wiara. 

 Hiskiasz modli się: „Już nie ujrzę Pana, Pana w krainie żyjących, już nie zobaczę 
człowieka między mieszkańcami ziemi. Moja chata rozebrana i odjęta mi jak namiot 
pasterski. Zwinąłeś jak tkacz moje życie, odciąłeś mnie od krosien”. Tak ludzie Starego 
Testamentu opisywali śmierć. Ślady takiej symboliki spotykamy jeszcze w Nowym Te-
stamencie. Ale król modli się: „Zwinąłeś jak tkacz moje życie, odciąłeś mnie od kro-
sien”, to znaczy, że jeszcze żyje. Dostrzegamy tu niezrozumiałą dla nas sprzeczność.  

 Sprzeczności jednak nie ma. W księgach Starego Przymierza śmierć nie jest pojmo-
wana jako chwila, kończąca życie, ale jako proces. W opisach nauki o śmierci według 
Starego Testamentu, mówi się o fazach śmierci. Cierpienie, lęk przed chorobą, nieprzy-
jacielem, to pierwsza faza. Druga faza to choroba. Po niej następuje ostatnia – śmierć, 
a więc wkroczenie do szeolu, czyli krainy zmarłych. 

 To, co istotne i ważne w poglądach starożytnych Hebrajczyków na temat śmierci, 
a niezbędne w porównaniu z treścią naszej, chrześcijańskiej wiary, to przekonanie, że 
nie ma powrotu z szeolu, że ci, którzy przekroczyli bramy krainy śmierci są w niej tylko 
cieniami, że w szeolu nie chwali się Boga. O tym też mówi król Hiskiasz, dlatego usilnie 
błaga Boga, aby wybawił go od śmierci, która go wprost prowadzi do szeolu.  

 Pozostawmy teraz starotestamentowe przekonania na temat śmierci, czyli treść 
wiary na temat umierania, a zwróćmy uwagę na jakość wiary króla, a więc wiary 
w sensie egzystencjalnego przeżywania zbliżającej się śmierci króla. Zapewne towarzy-
szy jej lęk, ale jest ona zaufaniem Bogu. Sam fakt, że Hiskiasz modli się do Boga i prosi 
o odsunięcie od niego śmierci, świadczy, że ufa Bogu i ma nadzieję, że ręka Pańska 
podźwignie go w chorobie i nie otworzy się przed nim brama krainy śmierci. Jest to 
wiara, jaką miał Abraham, kiedy mu Bóg polecił opuścić dom Ojca i udać się do nie-
znanej mu krainy. Jest to wiara psalmisty, który wołał: „W tobie, Panie, szukałem 
schronienia, obym nigdy nie doznał wstydu! Przez sprawiedliwość swoją wybaw 
mnie!… Rozjaśnij oblicze swoje nad sługą swoim, wybaw mnie w łasce swojej!” (Ps 31, 
2.17), lub proroka Jeremiasza: „Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony, wybaw mnie, 
a będę wybawiony, gdyż Ty jesteś chwałą moją!” (Jr 17, 14). 

 Duch Boży nakazuje nam w tym naśladować króla Hiskiasza, psalmistę i proroka 
Jeremiasza, i jeszcze wielu innych mężów Starego Testamentu. Kiedy przyjdzie nam 
cierpieć z powodu knowań naszych bliźnich, choroby, która wydaje się nam, że prowa-
dzi ona do śmierci, przede wszystkim w umieraniu wołać winniśmy do Boga: Wybaw 
mnie Panie Boże! I wtedy w modlitwie – zgodnie z poleceniem apostoła Pawła – 
w modlitwie powinniśmy być „wytrwali i czujni z dziękczynieniem” (Kol 4,2). 
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 Każda modlitwa musi być też modlitwą wiary i z wiary. Modlitwa bez wiary i nie 
wypływająca z wiary, jest pustosłowiem. Pamiętajmy na słowa św. Jakuba, który pisze: 
„Niech [każdy] 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” (Jk 1,6.7). 

Treść naszej chrześcijańskiej wiary, dotyczącej rzeczy ostatecznych jest inna, aniżeli 
starotestamentowa treść wiary o umieraniu i śmierci. Apostoł Paweł, nawiązując do 
niej, a może nawet do samych słów modlitwy Hiskiasza: „Moja chata rozebrana i odję-
ta mi jak namiot pasterski”, pisze: „Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest na-
szym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, 
nie rękoma zbudowany, wieczny. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc 
przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba, jeśli tylko przyobleczeni, a nie 
nadzy będziemy znalezieni. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy, 
obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmier-
telne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, 
jest Bóg, który nam też dał jako rękojmię Ducha” (2 Kor 5,1-5). Tu mamy zgoła inną 
wizję, inną prawdę o umieraniu i śmierci. Jest ona oparta na słowach naszego Pana, 
które powiedział do Marty z Betanii, opłakującej śmierć swojego brata, Łazarza: „Ja 
jestem zmartwychwstaniem i życiem, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie” 
(J 11, 25).  

 Jeśli będziemy przyobleczeni w Chrystusa, wieczne życie mamy już w sobie. A więc 
wtedy śmierć nie będzie dla nas straszna, nie będzie wstępowaniem w mrok krainy 
zmarłych, lecz przejdziemy z śmierci do życia, odejdziemy z stąd jak ci, o których 
w wizji zbawionych pisze autor Objawienia św. Jana: „I widziałem, a oto tłum wielki, 
którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języ-
ków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami 
w swych rękach. I wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie jest u Boga naszego, 
który siedzi na tronie, i u Baranka” (Obj 7, 9.10).  

 Według „Apostolskiego wyznania wiary” wyznajemy, że Chrystus „zstąpił do pie-
kieł”, czyli do krainy zmarłych (szeolu), aby z niej wyprowadzić tych, którzy zmarli przed 
ukrzyżowaniem Chrystusa i obdarzyć życiem. Zmartwychwstanie Chrystusa jest otwar-
ciem krainy wiecznego życia przed i u Boga. To jest nasza chrześcijańska wiara i nadzie-
ja. W niej żyjmy i z nią pielgrzymujmy w radości i cierpieniu, od pierwszych dni naszego 
życia aż do śmierci. Taką wiarę też głośmy wszystkim, jak apostoł Paweł, który z trium-
fem wołał: „To, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, 
musi przyoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co 
nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się 
słowo napisane: Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie! Gdzież jest, o śmierci, zwycię-
stwo twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje?” (1 Kor 15,53-56).  

 Jak wierzymy, tak się módlmy, jak się modlimy tak też wierzmy. Amen.  
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* * * 

Boże łaskawy, Zbawicielu nasz i Zachowawco! Dziękujemy Ci za krzyżową zasługę Jezu-
sa, dzięki której odpuszczasz nam grzechy nasze. Spraw, abyśmy z wdzięcznością przy-
jęli dary zbawienia i wytrwali w wierze aż do końca dni naszych. 

 Wysłuchaj nas przez Syna swojego, który w jedności z Tobą i z Duchem Świętym 
żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 
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20. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku 

„Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku, zanim nadejdą złe dni i zbliżą się 
lata, o których powiesz: Nie podobają mi się. Zanim się zaćmi słońce i światło, księżyc 
i gwiazdy, i znowu powrócą obłoki po deszczu, a są to dni, gdy będą drżeć stróże domo-
wi i uginać się silni mężowie, gdy ustaną w pracy młynarki, bo ich będzie za mało, a wy-
glądające oknami będą zamglone, gdy zawrą się drzwi na zewnątrz, gdy ścichnie łoskot 
młyna, dojdzie do tonu świergotu ptasząt, i wszystkie pieśni brzmieć będą cicho, gdy 
nawet pagórka bać się będą i strachy czyhać będą na drodze; gdy drzewo migdałowe za-
kwitnie i szarańcza z trudem wlec się będzie, a kapar wyda swój owoc, bo człowiek zbli-
ża się do swojego wiecznego domu, a płaczący snują się po ulicy, zanim zerwie się 
srebrny sznur i stłucze złota czasza, i rozbije się dzban nad zdrojem, a pęknięte koło 
wpadnie do studni. Wróci się proch do ziemi, tak jak nim był, duch zaś wróci do Boga, 
który go dał”. (Kz 12,1-7)  

Jest jedna droga wspólna dla wszystkich ludzi na ziemi. Dla jednych jest dłuższa, dla 
innych nieco krótsza. Jest to droga, która prowadzi od chwili narodzenia przez całe 
życie, a kończy się, kiedy człowiek odchodzi z tego świata. Na niej wszyscy ludzi bez 
wyjątku, przeżywają dzieciństwo, młodość, wiek dojrzałości i starość. Każdy odcinek tej 
drogi w życiu każdego człowieka, wypełniony jest czymś innym. Może to być radość, 
lub smutek, nauka i praca, choroba i cierpienie, w starości zaś może to być znaczący 
ubytek sił witalnych i niedołężność. Ale nie wszyscy dożywają starości. Droga ta może 
zakończyć się w każdej chwili, nawet w dzieciństwie. Wczesna śmierć wcale nie jest 
rzadkością.  

 Wielu ludziom nie podoba się starość, ponieważ wypełniona bywa często niedo-
maganiami fizycznymi i psychicznymi. Ale w życiu człowieka, nawet tych mrocznych 
i smutnych, nie ma dni złych, niedobrych oraz dni dobrych i radosnych. Wszystkie one 
mają swoją wartość. Dla wierzącego człowieka wszystkie chwile życia są błogosławień-
stwem od Boga. W każdym dniu, poprzez przeżycia i doświadczenia, jakiekolwiek one 
są, dobry Bóg chce nas czegoś nauczyć. Każdego dnia jesteśmy w szkole życia, w której 
nauczycielem jest Trójjedyny Bóg. Wszystko, co przeżywamy powinniśmy umieć doce-
nić i za każdy dzień dziękować naszemu wszechmogącemu i miłosiernemu Ojcu.  

 Jak jesień ma swoje uroki i malowana jest całą paletę barw, jak zieleń przeplata się 
czerwienią i żółcią liści, tak jesień życia człowieka, może być i jest piękna, bo pełna 
wspomnień, wiary i nadziei.  

Kaznodzieja Salomonowy nie chce nas pouczać i nam powiedzieć, że jesień życia jest 
piękna, wręcz odwrotnie, zgodnie z jego pesymistycznym spojrzeniem na świat i życie, 
zdaje się malować jej obraz w ciemnych barwach. Ale nie chce on właściwie mówić o 
niej szerzej.  

 W naszym dzisiejszym tekście biblijnym, zwraca się do ludzi młodych, przed którymi 
otwiera się szerokie pole możliwości i działania. Pisze, że młodzi ludzie powinni wyko-
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rzystać swój czas, nim nadejdą dni, w których powiedzą, że nie podobają się im. Przede 
wszystkim powinni pamiętać o Bogu: „Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego 
wieku, zanim nadejdą złe dni i zbliżą się lata, o których powiesz: Nie podobają mi się”. 

 Na wielu miejscach Kaznodzieja Salomonowy w swojej księdze radzi używać życia. 
Pisze: „Raduj się, młodzieńcze, w swojej młodości i bądź dobrej myśli, póki jesteś mło-
dy. Postępuj tak, jak każe ci serce, i używaj, czego pragną twoje oczy” (Kz 11,9). Ale 
obok tej rady każe też pamiętać: „Lecz wiedz, że za to wszystko pozwie cię Bóg na sąd. 
Otrząśnij się z utrapienia swojego serca i odrzuć słabości swojego ciała! Gdyż młodość 
i jej rozkwit są marnością” (Kz 11,10). Współbrzmią te słowa ze słowami z naszego 
biblijnego tekstu: „Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku, zanim nadej-
dą złe dni i zbliżą się lata, o których powiesz: Nie podobają mi się”.  

 Nie należy wszystkich młodych ludzi widzieć i oceniać jednakowo. Jedni są lekko-
myślni, inni całym sercem oddani są Bogu. Jedni odwracają się od Chrystusa, inni 
szczerze Go naśladują. Jest tak, jak Jezus mówi w Ewangelii o bogatym młodzieńcu. Co 
prawda przestrzegał on przykazania Boże, ale kiedy Pan Jezus powiedział mu, aby 
sprzedał swój majątek, a pieniądze rozdał ubogim, zasmucił się i odszedł.  

 Jest też tak, jak w Jezusowej przypowieści o bogaczu i Łazarzu. Bogacz codziennie 
ucztował, chory Łazarz zaś leżał u jego progu i pragnął przynajmniej nasycić się okrusz-
kami, które spadały ze stołu bogacza. Jest tak, jak w innej przypowieści Chrystusa, 
a mianowicie o bogaczu, któremu pola wydały obfity plon. Plony zgromadził w stodole 
i spichlerzu, a zgromadziwszy wszystko, powiedział do siebie, bądź dobrej myśli, jedz 
i używaj życia. A co powiedział o nim Pan Jezus? Tej nocy, w której będzie odpoczywał 
po zgromadzeniu plonów, Bóg upomni się o jego duszę.  

 Pogoń za dobrami, za radosnymi wrażeniami, tęsknota za hulaszczym życiem, nie 
tylko cechuje ludzi młodych, ale może także charakteryzować ludzi w sile wieku. Według 
Kaznodziei Salomonowego, to wszystko jest marność. Należy we wszystkim mieć umiar, 
przede wszystkim – jak poucza Kaznodzieja Salomonowy – pamiętać należy o swoim 
Stwórcy i o bliźnich, bo z wszystkiego będzie trzeba kiedyś zdać rachunek przed Bogiem.  

 Pamiętajmy o tym. Miłujmy naszego Stwórcę i tych, którzy stworzeni są na Jego 
obraz i podobieństwo, a więc naszych bliźnich. Autor 1. Listu św. Jana napomina mło-
dzieńców i tych w sile wieku: „Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem 
i prawdą” (1 J 3,8).  

Po napomnieniu Kaznodziei Salomonowego, aby pamiętać o swoim Stwórcy od mło-
dości, Kaznodzieja kreśli dość ponury obraz, pełen dynamiki, chociaż trudno odgadnąć 
do jakiego okresu życia się odnosi, ale na pewno, gdy pisze: „zanim zerwie się srebrny 
sznur i stłucze złota czasza, i rozbije się dzban nad zdrojem, a pęknięte koło wpadnie 
do studni”, ma na myśli śmierć człowieka, tym bardziej, że po nich następują słowa: 
„Wróci się proch do ziemi, tak jak nim był, duch zaś wróci do Boga, który go dał”. 

 Każde ciało, prędzej czy później w proch się obróci i kości skruszeją, bo przecież 
składają się z tych samych pierwiastków, co całe stworzenie, ale duch, który od Boga 
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pochodzi, do Boga powróci. Co Boże zostanie zachowane i odnajdzie swoje źródło 
pochodzenia.  

 Zaskakujące są słowa Kaznodziei Salomonowego. Pomimo egzystencjalnego pesy-
mizmu, potrafi człowiekowi, którego sznur życia się zerwie, którego życie rozbije się jak 
dzban nad potokiem, głosić słowa nadziei, prawdy o człowieku, czym daleko wyprze-
dza starotestamentowy pogląd na śmierć i na temat losu człowieka w szeolu.  

 W słowach: „Wróci się proch do ziemi, tak jak nim był, duch zaś wróci do Boga, 
który go dał”, słychać radosny powiew Ewangelii, głoszonej przez naszego Zbawiciela, 
Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozy-
skał, a na duszy swej szkodę poniósł?” (Mt 16,26) oraz „Ja jestem zmartwychwstaniem 
i życiem; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, 
nie umrze na wieki” (J 11,25.26).  

 Słowa kaznodziei Salomonowego: „Wróci się proch do ziemi, tak jak nim był, duch 
zaś wróci do Boga, który go dał” u apostoła Pawła brzmią następująco: „Jeśli ten na-
miot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Bo-
ga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Dlatego też w tym doczesnym 
wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba, jeśli tylko 
przyobleczeni, a nie nadzy będziemy znalezieni. Dopóki bowiem jesteśmy w tym na-
miocie, wzdychamy, obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyoblecze-
ni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie” (2 Kor 5,1-4). Człowiek to nie 
tylko ciało. O jego dostojeństwie decyduje to, co od Boga pochodzi. Dlatego nie musi-
my się lękać śmierci. Możemy i powinniśmy ze spokojem zbliżać się do starości i śmier-
ci, pamiętając od młodości o swoim Stwórcy. Amen.  

* * * 

Boże i Panie, Stworzycielu i Dawco wszelkiego dobra! Dziękujemy Ci za życie nasze 
i wszystko, co łączy nas w społeczność wiary i miłości. Ucz nas wierności względem 
siebie, dopomóż w zachowaniu prawdy w święceniu naszego życia.  

 Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. 
Amen. 
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21. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

Pokój czy miecz? 

„Nie mniemajcie, że przyszedłem, przynieść pokój na ziemię; nie przyszedłem przynieść 
pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką, 
i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje 
ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien; i kto miłuje syna albo córkę 
bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, 
nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie 
swoje dla mnie, znajdzie je”. (Mt 10,34-39)  

W biblijnej historii o potopie, w której znajdują się słowa: „Nie będę też już nigdy 
niszczył żadnej istoty żyjącej, jak to uczyniłem. Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną 
siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc” (1 Mż 8,22). Kiedy Noe ze swoją 
rodziną wyszedł z arki, na niebie ukazała się tęcza, znak pokoju i pojednania między 
Bogiem a odnowioną ludzkością. Mając powyższe słowa Bożej obietnicy w pamięci, na 
ich tle złowrogo brzmią słowa Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: „Nie mniemajcie, że 
przyszedłem, przynieść pokój na ziemię; nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. 
Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką, i synową z jej te-
ściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego”. Jeśli je dodatkowo po-
równamy ze słowami apostoła Pańskiego z Listu do Efezjan: „On [Chrystus] jest poko-
jem naszym” (Ef 2,24), to może w nasze serca wkraść się zwątpienie w logikę objawie-
nia, znajdującego się w Piśmie Świętym. Czy Pan Jezus może być zarazem pokojem 
i przynosić niepokój? Czy Królestwo Boże, które przyszło w Jezusie Chrystusie jest zara-
zem królestwem pokoju (zob. Mt 5,9) i królestwem wojny i niepokoju? Jak wody nie da 
się połączyć z ogniem, tak niemożliwe jest połączenie pokoju z niepokojem i wojną.  

 W Ewangeliach jest wiele wypowiedzi Jezusa, które wzajemnie się wykluczają. Ale 
czy na pewno wykluczają się i stoją z sobą w sprzeczności? Może to tylko złudzenie, 
które wynika z niewłaściwego zrozumienia słów naszego Pana? Może myśl nasza jest 
zbyt słaba, aby podążyć za myślami Chrystusa? Może wszystko mierzymy miarą naszej 
ludzkiej logiki, a nie logiki objawienia?  

 Język religijny jest językiem symbolicznym. Mówiąc o Bogu i sprawach Bożych, a wiec 
również o tym, co Jezus przekazywał swoim słuchaczom, posługujemy się obrazowym 
językiem i symbolami, które łatwiej przenikają do serca. Chciejmy więc tak też odczytać 
słowa naszego Pana i Zbawiciela z dzisiejszej Ewangelii: „Nie mniemajcie, że przyszedłem, 
przynieść pokój na ziemię; nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz”. To niezmiernie 
wyrazisty obraz pewnej rzeczywistości, namalowany rzucającymi się w oczy kolorami.  

Tam gdzie używa się miecza, kończy się pokój. Jak więc należy rozumieć słowa Jezusa, 
że nie przyszedł dać pokoju, ale miecz? Nie zrozumiemy tych słów w oderwaniu od 
dalszej części wypowiedzi naszego Zbawiciela: „Przyszedłem poróżnić człowieka z jego 
ojcem i córkę z jej matką, i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka 
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domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien; 
i kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien”.  

 Nie jest celem Pana Jezusa poróżnienie rodziców z dziećmi. Poróżnienie jest rysą na 
jedności rodziny. Często tak się dzieje w naszych rodzinach, że dochodzi do sprzeczki 
między dziećmi i ich rodzicami. Jeśli kończy się ona tylko na wymianie zdań, wówczas nie 
ma wielkiej tragedii. Ale bywa też tak, że rozchodzą się drogi dzieci i ich rodziców. Powo-
dy mogą być różne. Nieraz przyczyną są błahe sprawy. Ale przyczyną mogą też być spra-
wy istotne, dotyczące dalszej egzystencji rodziców, czy też ich dzieci. Może chodzić też 
o światopogląd, czy o samą wiarę i jej zasady. Pamiętając o powyższym, wsłuchajmy się 
jeszcze raz w słowa naszego Pana: „Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest 
mnie godzien; i kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien”.  

 Tam gdzie chodzi o Chrystusa i życie wieczne, nie może być kompromisu. Chrystus 
jest najważniejszy i dlatego Chrystus jest znakiem pokoju i podziału. Starzec Symeon, 
trzymając w jerozolimskiej świątyni Dziecko Marii na rękach, powiedział: „Ten przezna-
czony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu, i aby był znakiem, któremu 
się sprzeciwiać będą” (Łk 2,34).  

 Chrystus jakby wpisuje się w pierwsze przykazanie Dekalogu: „Nie będziesz miał 
innych bogów obok mnie”. A to znaczy, że należy nade wszystko miłować Chrystusa.  

 Chrystus przynosi pokój między Bogiem a nami. Wnosi go również w życie między 
ludźmi, ale nie może chodzić o pokój za wszelką cenę. Ludzie są gotowi wyrzec się 
swojej wiary, dla tzw. ‘świętego’ spokoju. Kiedy chodzi o decyzję pójścia za Chrystu-
sem, czy też zlekceważenie wezwania Chrystusa: „Pójdź za mną!”, tam może dojść do 
podziałów. Lepszy jest podział i rozejście się, aniżeli sprzeniewierzenie się Chrystusowi 
i Jego Ewangelii.  

 Nie możemy też nie wziąć pod uwagę dalszych słów Jezusa z naszej Ewangelii: „Kto 
nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować 
życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je”. 

 Każda decyzja pójścia z Chrystusem i za Chrystusem, czy też bez Chrystusa, ale za to 
być może złudny pokój – jest wzięciem na siebie krzyża. Bolesne są wszelkie rozstania, 
ale też kiedyś daleko boleśniejsza może stać się konsekwencja wyparcia się swojej 
wiary. Niechaj więc towarzyszą nam nieustannie słowa pieśni: „Pójdę za Jezusem! 
Wszystko mnie nakłania do przyjęcia krzyża Zbawcy bez szemrania. Głosu Jego słodycz, 
Ducha dar Świętego, każą pójść z otuchą śladem Zbawcy mego” (ŚE 750,2). Amen. 

* * * 

Panie Boże, słońce Twoje wschodzi nad ludźmi dobrymi i złymi! Prosimy Cię, spraw, 
aby znikła wszelka nienawiść, a zapanował pokój i poszanowanie sprawiedliwości. 
Naucz nas naśladować Twojego Syna w miłości do ludzi, gdyż wszystkich umiłowałeś 
i postanowiłeś zbawić. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem 
Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.  
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Nawróć się do mnie, bo cię odkupiłem 

„Pomnij na to, Jakubie, i ty, Izraelu, gdyż ty jesteś moim sługą, stworzyłem cię, jesteś 
moim sługą, Izraelu, nie zapomnę o tobie. Starłem jak obłok twoje występki, a twoje 
grzechy jak mgłę: Nawróć się do mnie, bo cię odkupiłem. Wykrzykujcie niebiosa, bo Pan 
to uczynił, krzyczcie głośno, wy, głębiny ziemi, wy, góry, wybuchajcie okrzykiem radości, 
ty, lesie, ze wszystkimi swoimi drzewami, gdyż Pan odkupił Jakuba i wsławił się w Izra-
elu!” (Iz 44,21-23) 

„Nawróć się do mnie, bo cię odkupiłem”. Tak Bóg przez usta swojego proroka wzywa 
naród wybrany, Izraela do nawrócenia, ale także i nas, bowiem nie tylko potomkowie 
Jakuba, lecz także my, którzy zostaliśmy ochrzczeni i powołani, jesteśmy ludem Bożym, 
odkupionym przez krew Syna Bożego, naszego Pana, Jezusa Chrystusa i dlatego po-
winniśmy pamiętać, że należy iść za naszym Panem.  

 Powyższe słowa proroka Izajasza można podzielić na dwie części. W pierwszej części 
znajdują się słowa Boże, które kończy wezwanie: „Nawróć się do mnie, bo cię odkupi-
łem”. W drugiej części przemawia prorok, wzywając do uwielbienia Imienia Bożego. 
„Wykrzykujcie niebiosa, bo Pan to uczynił”. 

Jak ojciec i matka napominają swoje dzieci, aby pamiętały kim są, co od nich otrzymali 
i że nieustannie o nich pamiętają, tak Bóg, Ojciec ludu izraelskiego zwraca się do niego 
i nakazuje ludowi, który w Starym Testamencie jest nazwany synem JAHWE, aby pamię-
tał, że to On go stworzył i powołał, i uczynił go sługą Bożym między narodami. „Pomnij 
na to, Jakubie, i ty, Izraelu, gdyż ty jesteś moim sługą, stworzyłem cię, jesteś moim 
sługą, Izraelu”.  

 Napomnienie Boże jest jak najbardziej uzasadnione. Izrael często w ciągu swojej 
długiej historii zapominał, że jest ludem Pana, że został powołany, aby składał o Bogu 
świadectwo wobec narodów. Odwracał się od swojego Boga. I chociaż otrzymał przy-
kazanie: „Nie będziesz miał innych Bogów obok mnie”, chodził za ‘niemymi bożkami’ – 
jak pisze prorok Jeremiasz – i kłaniał się im. ‘Chodził’ za nimi, chociaż byli oni tylko 
wymysłem ludzkim i nieruchomymi posągami.  

 Pan Bóg, aby sprowadzić swój lud na właściwą drogę, nieraz karał go, aby zrozumiał 
swój grzech i nawrócił się. Chociaż potomkowie Jakuba zapominali o swoim Bogu, to 
jednak nigdy Pan Bóg nie zapomniał o swoim ludzie. I przez usta proroka daje im 
obietnicę: „…nie zapomnę o tobie”. Lud ma pamiętać, że Bóg odpuścił Izraelowi jego 
grzechy. Przez usta proroka mówi: „Starłem jak obłok twoje występki, a twoje grzechy 
jak mgłę”. Na innym miejscu prorok pisze, że Bóg kazał mu wołać: „Choć wasze grzechy 
będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją; choć będą czerwone jak purpura, staną 
się białe jak wełna” (Iz 1,18).  
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Boże obietnice, dotyczące Bożej opieki i prowadzenia, przede wszystkim odpuszczenia 
grzechów i zbawienia, nie tylko dotyczą Izraela, ale wszystkich ludzi, którzy dzięki ła-
skawości Boga, przez chrzest i wiarę stali się Jego dziećmi, ludem odkupionym i powo-
łanym do życia w społeczności z Bogiem. Łaski tej dostępują nie dzięki dobrym uczyn-
kom, które czasem ludzie uważają za zasługę przed Bogiem, lecz dzięki samemu Bogu, 
który w Jezusie Chrystusie objawił się nam, a przez którego na Golgocie zgładził nasze 
grzechy i pojednał się z nami (2 Kor 5,19). Św. Piotr pisze: „Ale wy jesteście rodem 
wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście 
rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości; 
wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla was niegdyś nie 
było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście” (1 P 2, 9.10). 

 Syn Boży umarł za grzechy nasze. Ofiara Jego nie może być daremną. Została złożo-
na nie tylko dla naszego zbawienia, ale abyśmy zostali przemienieni, odrodzeni, przy-
nosili w życiu dobre owoce wiary i miłości. Mówi o tym prorok w imieniu Boga: „Na-
wróć się do mnie, bo cię odkupiłem”. Odpuszczone grzechy nie mogą stale się powta-
rzać w naszym życiu. Boża łaska jest wezwaniem, którego nie wolno zlekceważyć. Apo-
stoł Paweł w Liście do Tytusa napomina nas: „Objawiła się łaska Boża, zbawienna dla 
wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożą-
dliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, 
oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela na-
szego, 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).  

 Okazanie nam przez Boga łaski, nie oznacza, że wolno nam chodzić własnymi dro-
gami i czynić, co się nam podoba, nie bacząc na Boże wymagania, dotyczące doskona-
łego życia i wymaganej od nas przez naszego Ojca niebieskiego gorliwości w dobrych 
uczynkach.  

 Objawienie się łaski Bożej w Jezusie Chrystusie, łaski odpuszczenia grzechów i zba-
wienia, nie jest odczytaniem aktu ułaskawienia i obdarowaniem wolnością, którą jako 
grzesznicy, zazwyczaj pożytkujemy w sposób niewłaściwy. I tu musimy przypomnieć 
słowa apostoła Pawła: „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne”. Bóg 
obdarzył nas wolnością do czynienia dobra, bo wolność jest darem, ale też wezwaniem 
do doskonalenia życia, budzenia w sobie i w bliźnich najlepszych uczuć, owocujących 
w dobro i miłość.  

Ale objawienie łaski, jeszcze nas do czegoś zobowiązuje. Mówi o tym prorok w sło-
wach: „Wykrzykujcie niebiosa, bo Pan to uczynił, krzyczcie głośno, wy, głębiny ziemi, 
wy, góry, wybuchajcie okrzykiem radości, ty, lesie, ze wszystkimi swoimi drzewami, 
gdyż Pan odkupił Jakuba i wsławił się w Izraelu!”. W istocie są to słowa, w których jest 
mowa, że na skutek odkupienia Izraela – dodajmy – także naszego odkupienia przez 
ofiarę krzyża naszego Pana, Jezusa Chrystusa, cała przyroda się raduje i wykrzykuje na 
cześć Boga. Nie wiemy jak się to dzieje, ale zawierzmy słowom proroka. Zapewne przez 



22. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY  

 250 

 

rozwijanie się, gdy odkupieni ludzie nie niszczą jej z lekkomyślności lub dla zysku, lecz 
starają się, aby żyła i rozkwitała. Zaśmiecone wody i góry, ziemia ogołocona z drzew, 
spalona i zdewastowana, nie tylko nie wygląda pięknie, ale nie może być ‘pieśnią’ 
wielbiącą Boga. Jest krzykiem do Boga, aby zahamował ludzkie działania, naszą bez-
myślność, nasze dewastowanie stworzenia Bożego. Bóg nakazał nam dbać o rajski 
ogród, a myśmy z niego uczynili ogród, w którym wszystko umiera.  

 Stworzenie cierpi z powodu ludzi. Apostoł Paweł pisze, że „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” (Rz 8,19-22). Nasz los 
związany jest z losem przyrody, nasz byt powiązany jest z naszą planetą, z Ziemią. Gdy 
zniszczymy ją, zniszczymy samych siebie. Niech ona rozkwita i chwali Boga swym pięk-
nem i cudownością. Jako odkupieni od marnego naszego postępowania, pozwólmy jej 
się rozwijać, a to będzie bardzo dobrym podziękowaniem za okazaną nam łaskę i mi-
łość Bożą.  

„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!  

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!” (wg ŚE 485,1.2) 

Amen. 

* * * 

Boże, Ojcze nasz łaskawy! Nie pozwól nam być obojętnymi wobec Twojej miłości i ła-
ski. Spraw, abyśmy odpuszczali grzechy naszym bliźnim, jak Ty odpuszczasz nam nasze 
winy.  

 Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. 
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Nasza ojczyzna jest w niebie 

„Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzo-
ru, jaki w nas macie. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz tak-
że z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego; końcem ich jest za-
tracenie, bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą, myślą bowiem o rze-
czach ziemskich. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana 
Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbio-
nego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może”. (Flp 3,17-21) 

Wydaje się, że najważniejsze zdanie w tym fragmencie Listu apostoła Pawła do Fili-
pian jest to, w którym Wielki Apostoł stwierdza, że nasza ojczyzna jest w niebie. Ze-
chciejmy temu zdaniu podporządkować wszystkie myśli, które rodzą się w naszych 
sercach podczas lektury, wyżej przytoczonych słów apostolskiej lekcji.  

Nasza ojczyzna jest w niebie, skąd Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa.  

 Właściwie jesteśmy ludźmi o podwójnym obywatelstwie. Z woli Bożej narodziliśmy 
się na ziemi w wyznaczonym czasie i na konkretnym miejscu. Przez narodzenie jeste-
śmy ziemianami i różnie nazywają się nasze ziemskie ojczyzny. Jesteśmy przywiązani 
uczuciowo do naszych ojczyzn, więcej lub mniej jesteśmy patriotami, gotowymi bronić 
nasze ojczyzny.  

 Ale także jesteśmy obywatelami niebieskiej ojczyzny, nie przez narodzenie z ziem-
skich rodziców, lecz z Ducha Bożego. Dlatego pieśniarz każe nam śpiewać: 

„Lecz w Duchu z Boskiego są szczepu zrodzeni,  
Bo Pan przez swe Słowo w nich życie tchnął swe 
– Iskierką, co wyszła z niebiańskich płomieni,  
Skąd nowy wciąż żar nowe siły im śle” (ŚE 276,3).  

 A jednak  
„…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.  
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).  

 „Z niebieskich płomieni” zrodzeni i za nic mający „blask świata całego”! Taka jest 
treść naszej wiary. Czy nie jest ona dla wielu, ze względu na tkwiące w niej napięcie, 
skarbem, za który warto oddać życie? Ale czy też to napięcie w niej tkwiące, dla wielu 
nie jest powodem, że nie mogą jej przyjąć i jej się podporządkować? Czy jest to racjo-
nalne, że jesteśmy obywatelami ziemskiej ojczyzny, a zarazem mamy znienawidzić jej 
blask?  
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 Nasza ziemskość i cielesność nie wyklucza tego, że z Ducha Bożego jesteśmy zro-
dzeni. To, że jesteśmy obywatelami niebieskiej ojczyzny, nie upoważnia nas do tego, że 
musimy zapomnieć o wszystkim, co ziemskie. Jednak musimy pamiętać, dokąd prowa-
dzi nasza droga, jaki jest cel naszej pielgrzymki oraz że blask świata, nie może w nas 
przygasić jasności naszej niebieskiej ojczyzny. Póki tu żyjemy, na skrawku ziemi, która 
jest naszą ojczyzną, zmuszeni jesteśmy po „ziemsku i jadać, i pić”, a także dbać o nią 
i dążyć do tego, abyśmy mogli być z niej dumni.  

 Bóg prorokowi Jeremiaszowi kazał napisać list do znajdujących się w niewoli babi-
lońskiej Izraelitów: „Budujcie domy i zamieszkujcie je; zakładajcie ogrody i spożywajcie 
ich owoc! Pojmujcie żony i płodźcie synów i córki; wybierajcie też żony dla waszych 
synów, a wasze córki wydawajcie za mąż, aby rodziły synów i córki, by was tam przy-
bywało, 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 po-
myślność!” (Jr 29,5-7). Odbiorcy tego listu żyli na obcej ziemi, która nie była ich ojczy-
zną. Swoją ojczyznę musieli pozostawić, kiedy zabrani zostali do niewoli.  

Ale czy to polecenie na naszej drodze do niebieskiej ojczyzny obowiązuje? 

 Na naszej drodze do odpocznienia − jak pisze autor Listu do Hebrajczyków − a więc 
do niebieskiej ojczyzny, przewodnikiem jest Chrystus. Dlatego przypomnijmy tu Jego 
słowa, które powiedział do pytających go Żydów: „Czy należy płacić podatek cesarzowi, 
czy nie?”. Ku ich zaskoczeniu powiedział: „Czemu mnie kusicie, obłudnicy? Pokażcie mi 
monetę podatkową; […] czyja to podobizna i czyj napis? […] Oddawajcie, co jest cesar-
skiego, cesarzowi, a co Bożego, Bogu” (Mt 22,17-22).  

 Apostoł Paweł także w naszej lekcji apostolskiej daje nam odpowiedź na powyższe 
pytanie. Czyni to w słowach: „Bądźcie naśladowcami moimi, i patrzcie na tych, którzy 
postępują według wzoru, jaki w nas macie”. Może się wydawać, że nie ma w nich żad-
nej odpowiedzi na nasze pytanie. A jednak jest w nich odpowiedź, tylko musimy sobie 
przypomnieć, kim był apostoł Paweł i jak wyglądało jego życie. Zanim spotkał niedale-
ko Damaszku wywyższonego Chrystusa, był uczonym w Piśmie. Zgodnie z nakazem 
żydowskim, pracą musiał zarabiać na życie. A kiedy został apostołem Jezusa i gorliwym 
misjonarzem, i głosicielem Ewangelii o krzyżu Chrystusa, w wolnych chwilach zarabiał 
na życie pracą fizyczną. Był tkaczem, zasiadał przy krosnach i nie wstydził się swojego 
zawodu. Chociaż pisał, że godzien jest robotnik zapłaty swojej, mając na myśli głosze-
nie Ewangelii, to jednak przez pracę dbał − możemy powiedzieć − o pomyślność gosz-
czących go chrześcijan, a więc ich ziemskiej ojczyzny.  

 Nie możemy zapominać, że pielgrzymując na ziemi, patrząc oczyma wiary na nie-
bieską ojczyznę, należy jednak szanować prawa naszej ziemskiej ojczyzny, myśleć o jej 
pomyślności, nie zaniedbywać wobec niej obowiązków, nie tylko domagać się świad-
czeń, które prawnie nam się należą, ale też prawem płacić nakazane podatki. Musimy 
dbać nawet o najmniejszy kawałek ziemi, na której żyjemy, aby pył piękny, zadbany, 
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cieszył wzrok i świadczył o nas, jako gospodarzach tej ziemi i aby każdy kawałek tej 
ziemi otwierał serca w miłości dla bliźnich. Śpiewamy przecież: 

„Wspaniały świat, prawdziwy raj  
wzniósł Ojciec dla swych dzieci:  
ich łany jeden zwilża deszcz,  
im jedno słońce świeci.  
Pokoju balsam pomóż nieść  
dla zranionego świata i daj,  
by każdy w bliźnim znów  
swojego ujrzał brata” (ŚE 863,1.4). 

Są ludzie, którzy uważają, że prawdziwi chrześcijanie powinni wyrzec się wszystkiego, 
co Bóg przygotował, stwarzając świat, a więc domu, rodziny, pracy, wiedzy itp. 
i poświęcić się całkowicie pseudochrześcijańskiej ideologii, głoszonej przez tych ludzi. 
Są też ludzie, którzy wierzą i przekonują, że nie ma żadnej niebieskiej ojczyzny, że po 
śmierci nic nie istnieje, że należy myśleć i dbać tylko o ziemską ojczyznę, o doczesne 
życie. Oba skrajne poglądy są złudnymi projekcjami własnych przekonań o rzeczywi-
stości, którą widzimy i doświadczamy, lub za którą tęsknimy. Najczęściej są one two-
rzone na użytek ich głosicieli, aby zyskać sławę i nierzadko także konkretne ziemskie 
dobra. Tego typu ludzie byli, są i będą. Ubierają się oni w „szaty” nauczycieli i prze-
wodników, przybierają pozę wszystko wiedzących i zwodzą ludzi małej wiary. Do ich 
dyspozycji stoją różnego rodzaju środki, które pozwalają docierać do wielu potencjal-
nych słuchaczy. Przychodzą do nas, głosząc różne nowinki, lub przekonują przez środki 
masowego przekazu, często tylko po to, aby zaistnieć w świadomości społecznej.  

 Tacy ludzie byli za czasów apostoła Pawła i są dzisiaj. Apostoł narodów przestrzega 
przed nimi, apelując: Nie pozwólcie się omamić fałszywym nauczycielom, szczególnie 
tym, którzy „są wrogami krzyża”. Apostoł Paweł miał na myśli konkretnych ludzi, którzy 
sądzili, że kazanie o krzyżu jest głupstwem, lub że jest zgorszeniem (zob. 1 Kor 1,18-
25). Ale jeśli krzyż jest znakiem zbawienia, a kazanie o krzyżu Ewangelią zbawienia, to 
ci fałszywi nauczyciele są wrogami zbawienia tych, którzy uwierzyli Chrystusowi i Jemu 
zaufali, dając się Jemu prowadzić przez życie. Wrogami krzyża mogą być czasem nawet 
ci, którzy krzyż trzymają w ręku, lub noszą go na piersi i mienią się być jego obrońcami, 
bo nie o sam znak chodzi, ale o treść tego znaku i jego przesłanie. Oni mogą być wszę-
dzie − na ulicy, na koncercie, zebraniu partyjnym itp.  

 Autor 2. Listu św. Piotra pisze o nich: „byli też fałszywi prorocy między ludem, jak 
i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapie-
rać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. I wielu pójdzie za ich 
rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona” (2 P 2,1.2). To wilki 
w owczej skórze, zwodniczy prorocy nowych czasów, nauczyciele tzw. nowoczesnego 
stylu życia, słowem − wrogowie wszystkiego, co łaskawy i miłosierny Bóg przygotował 
dla ludzi w Chrystusie i przez Chrystusa, aby ich prowadzić przez ziemską ojczyznę do 
niebieskiej, „skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa”. Amen. 
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* * * 

Wszechmogący Boże i Ojcze wielkiego miłosierdzia! Wysławiamy Cię za dobroć i Two-
je słowa, przez które prowadzisz nas do Królestwa chwały. Spraw w miłości swojej, 
abyśmy nigdy nie zapomnieli, że nasza prawdziwa ojczyzna jest w niebie, gdzie z swo-
im Synem i Duchem Świętym żyjesz w jedności i królujesz na wieki wieków. Amen. 

 

 

 

 



24. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY  

 255 

 

24. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

Cóż mamy z tobą, Jezusie Nazareński? 

„I weszli do Kafarnaum; i zaraz w sabat wstąpił do synagogi, i nauczał. I zdumiewali się 
nad nauką jego, gdyż nauczał ich jako moc mający, a nie jak uczeni w Piśmie. A był w ich 
synagodze człowiek, opętany przez ducha nieczystego, który krzyczał, mówiąc: Cóż ma-
my z tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kim Ty jesteś, święty Bo-
ży. A Jezus zgromił go, mówiąc: Zamilknij i wyjdź z niego. A duch nieczysty, szarpnąwszy 
nim i zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego. I zdumiewali się wszyscy, tak iż pytali 
się nawzajem: Co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą! Nawet duchom nieczystym roz-
kazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej 
krainie galilejskiej”. (Mk 1,21-28) 

Słowa dzisiejszej Ewangelii nie mieszczą się w naszym, współczesnym widzeniu świata, 
widzeniu przyczyn zjawisk i chorób, na które ludzie zapadają. Może więc dziwić, że 
Jezus jako wcielony Syn Boży, przez którego Bóg stworzył wszystko co istnieje (Hbr 1, 
1nn), nie znał prawdy o świecie i przyczyn tego, co dzieje się w otaczającym Go świe-
cie, skoro jak inni uważał, że przyczyną chorób mogą być demony. Zdaje się, że raczej 
chciał pozostać w świecie ludzi swoich czasów. Ale dlaczego nie dokonał rewolucji 
w oglądzie świata i poglądów swoich współziomków? 

 Pan Jezus zwiastując Ewangelię zbawienia, starał się, aby był przez wszystkich zro-
zumiały. Dlatego często mówił w podobieństwach, nawiązujących do realiów życia 
swoich czasów. To, co czynił nie mogło też być sprzeczne z ówczesnym rozumieniem 
np. chorób, które nawiedzały ludzi.  

 Możemy więc pozostawić na uboczu niektóre gesty Jezusa, a raczej zwrócić swoją 
uwagę na samo uzdrowienie chorego w synagodze nazaretańskiej i na słowa naszego 
Pana. Nie możemy też milczeniem potraktować komentarza ewangelisty do uzdrowie-
nia chorego i na słowa: „Cóż mamy z tobą, Jezusie Nazareński?” 

To, że Jezus w sabat wstąpił do synagogi w Nazarecie, nie może nikogo dziwić. Brał on 
czynny udział w życiu religijnym judaizmu – zgodnie z nauczaniem uczonych w Piśmie – 
od dwunastego roku życia (Łk 2, 40nn). W synagodze w Nazarecie też często nauczał. 
I zawsze słowa Jego były niezwykłe, poruszały serca, wywoływały wzruszenie. Promie-
niowały światłem i były pełne mocy. Komentarz ewangelisty św. Marka do sposobu 
nauczania Jezusa jest następujący „Zdumiewali się nad nauką jego, gdyż nauczał ich 
jako moc mający, a nie jak uczeni w Piśmie”.  

 Słowa Jezusa były pełne mocy i Ducha. Słuchacze instynktownie wyczuwali, że na-
uka Jezusa odbiega pod każdym względem od nauczania uczonych w Piśmie. Uczeni 
w Piśmie, jako zakonoznawcy, komentowali Boże prawa dane Izraelowi i nauki swoich 
poprzedników. Pan Jezus, chociaż powiedział w kazaniu na górze, że „…nie przeminie 
niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu” (Mt 5, 18), to 
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jednak był przede wszystkim zwiastunem dobrej nowiny o zbawiennej łasce Bożej i o Bo-
żym miłosierdziu.  

 Takie też musi być chrześcijańskie zwiastowanie. Nie może być jedynie nauką 
o człowieku – jak często bywa – nie może być głoszeniem prawa, ale musi być głosze-
niem Ewangelii i tego, do czego nas Ewangelia o zbawieniu zobowiązuje. Ewangelia 
jest obietnicą zbawienia i słowem, w którym jest moc Boża, ku zbawieniu każdego 
szczerze wierzącego człowieka (Rz 1,16) i wezwaniem do nawrócenia i wiary (Mk 1,15), 
do wykonywania dobrych i sprawiedliwych czynów. Apostoł Paweł pisze: „Objawiła się 
łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bez-
bożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, 
sprawiedliwie i pobożnie żyli” (Tt 2,11.12). I dalej pisze, że łaską Bożą jest objawienie 
Chrystusa, który nas wykupił i oczyścił od wszelkiej nieprawości, abyśmy jako lud Boży, 
byli gorliwi w dobrych uczynkach (Tt 2,16). Prorok czasów niewoli babilońskiej Izraela, 
głosił pochwałę tych, którzy głosili dobrą nowinę: „Jak miłe są na górach nogi tego, 
który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogła-
sza zbawienie” (Iz 52,7). 

Ten sam prorok wieszczył o Chrystusie, wkładając w Jego usta słowa: „Duch Wszech-
mocnego, 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, [2] abym ogłosił rok łaski Pana” (Iz 61,1.2). 
Nie mógł więc Jezus nie zauważyć w nazaretańskiej synagodze człowieka, o którym 
ewangelista Marek pisze, że był opętany, tym bardziej, że na zwiastowanie Ewangelii 
przez Jezusa, zareagował on gwałtownie: „Cóż mamy z tobą, Jezusie Nazareński? Przy-
szedłeś nas zgubić? Wiem, kim Ty jesteś, święty Boży”. I to była doskonała okazja dla 
Jezusa, aby wykazać, że Jego głoszenie dobrej nowiny jest mocą Bożą. I tą moc Chry-
stus Pan okazał. Uzdrowił opętanego duchem nieczystym.  

 Trudno powiedzieć, co ewangelista Marek rozumiał przez słowa – ‘duch nieczysty’. 
Być może, że ewangelista z perspektywy krzyża i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, 
przez słowa te rozumiał zakonną naukę, którą Ewangelia musiała wyprzeć. Przypo-
mnijmy, że Saul z Tarsu, późniejszy apostoł Paweł był także w pewnym sensie owład-
nięty duchem prawa judaistycznego, do tego stopnia, że prześladował tych, którzy byli 
drogi Pańskiej, a więc chrześcijan. Spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem pod 
murami Damaszku, uzdrowiło go i przeobraziło, dzięki czemu stał się gorliwym wy-
znawcą i głosicielem Chrystusa.  

 Dziś nie jest inaczej. Wielu ludzi jest opętanych różnego rodzaju naukami, nie mają-
cymi nic, albo nie wiele wspólnego z Ewangelią zbawienia. Wielu jest owładniętych 
duchem ateizmu. Wielu jest – mówiąc obrazowo – pijanych bezbożnym stylem życia. 
Wielu jest gotowych prześladować ludzi inaczej wierzących, posuwając się nawet do 
mordów. Wielu zauroczonych swoją władzą jest gotowych niszczyć i burzyć życie ludzi, 
którzy nie zgadzają się z poglądami władców. I tak będzie do chwili, w której na swojej 
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drodze życia nie zobaczą Chrystusa ci wszyscy ‘opętani’ i nie doznają mocy Ewangelii, 
przeobrażającej zło w dobro, nienawiść w miłość.  

 Pytanie: „Co mamy z tobą zrobić Jezusie Nazareński?” jest więc zawsze aktualne. 
Wierzący, czy niewierzący zawsze będą ocierać się o Chrystusa. Nie może być inaczej. 
Sędziwy Symen, trzymając na rękach swoich Dziecię Jezus, wieszczył, że jest Ono dla 
jednych powstaniem, dla innych kamieniem obrazy.  

 Żydowski myśliciel, Martin Buber w jednej ze swoich książek, pisze o uczonym czło-
wieku, który lubował się w burzeniu wiary w Boga u ludzi szczególnie znanych i szcze-
rze wierzących. Postanowił on też zmierzyć się z rabinem Lewi Izaakiem, głośnym swe-
go czasu cadykiem z Berdyczowa. Odwiedził go, a kiedy przyszedł do niego, cadyk po-
grążony był w medytacji, trzymając w ręku książkę, zapewne Stary Testament, prze-
chadzał się w swoim pokoju od ściany do ściany. Długo nie zważał na gościa, milczał, 
ale kiedy skończył, podszedł do niego i powiedział: „A może to prawda”. Tym zasiał w 
sercu nieznajomego ziarno niepewności. Pomyślał, może cadyk ma jednak rację; może 
Biblia mówi prawdę, może wątpliwy jest mój ateizm – pomyślał ów uczony. Chwile 
zwątpienia przeżywają zarówno ludzie wiary, jak i niewiary.  

 Opętani różnymi naukami, władzą, sprawami tego świata, prędzej czy później będą 
musieli sobie postawić pytanie: Co zrobiłem z Jezusem, albo co mam zrobić z Jezu-
sem? Jako wierzący, także powinniśmy pytać siebie, co dzisiaj zrobiliśmy z Jezusem; czy 
kroczyliśmy dzisiaj z Nim po naszych drogach; czy byliśmy wsłuchani w Jego słowa.  

 Piłat także nie wiedział, co zrobić z Jezusem. W czasie procesu Jezusa, nie wiedząc, 
co zrobić z Jezusem, zapytał ludzi zgromadzonych pod pałacem: „Chcecie, abym wam 
wypuścił króla żydowskiego?” (J 18,39). Gdy pierwsi uczniowie Jezusa przyszli do Na-
tanaela i powiedzieli mu, że znaleźli Mesjasza, Jezusa z Nazaretu, Natanael powiedział: 
„Czy może być co dobrego z Nazaretu?” (J 1,46). Za tym pytaniem kryją się inne pyta-
nia: Czego ode mnie chcecie? Co mam zrobić z tą wieścią, z którą do mnie przyszliście? 
Uczniowie uczynili to, co należało uczynić. Powiedzieli do Natanaela: „Choć i zobacz”. 

 Każda wątpliwość, i ta człowieka wierzącego i ta ateisty, i ta opętanych władzą, 
rozwiana być może tylko w spotkaniu z Jezusem. Nikodem ze swoimi wątpliwościami 
przyszedł w nocy do Jezusa. Nasz reformator ks. dr Marcin Luter przezwyciężał swoje 
wątpliwości w spotkaniu z biblijnym słowem Bożym. Jeśli mamy jakieś wątpliwości, 
a zapewne mamy, weźmy Biblię i zastanawiajmy się nad Jej słowem. I każdego wątpią-
cego zaprośmy do Jezusa. Amen.  

* * * 

Panie Boże naszego zbawienia! Dziękujemy Ci za Jezusa Chrystusa, przez którego okazu-
jesz nam łaskę i udzielasz zbawienia wiecznego. Spraw, abyśmy przez wiarę uchwycili się 
Chrystusa i w Nim znaleźli nowe życie, przez którego racz nas wysłuchać w Duchu Świę-
tym, Pocieszycielu naszym. Amen.  
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Spraw nam odnowę, Boże zbawienia naszego 

Panie, okazałeś łaskę ziemi swojej, odmieniłeś los Jakuba. Odpuściłeś winę ludu swego, 
zakryłeś wszystkie ich grzechy. Uśmierzyłeś wszystką złość swoją, zaniechałeś zapalczy-
wości gniewu swego.  

 Spraw nam odnowę, Boże zbawienia naszego, i zaniechaj gniewu swego na nas! Czyż 
na wieki gniewać się będziesz na nas, czy rozciągniesz gniew swój na wszystkie pokole-
nia? Czyż nie ożywisz nas znowu, aby lud twój rozradował się w tobie? Okaż nam, Panie, 
łaskę swoją i daj nam zbawienie swoje!  

Chciałbym teraz słyszeć, co mówi Bóg, Pan: zaiste, zwiastuje pokój ludowi swemu i wier-
nym swoim, aby tylko nie zawrócili do głupoty swojej. Zaiste, zbawienie jest bliskie dla 
tych, którzy się go boją, aby chwała jego zamieszkała w ziemi naszej. Aby łaska i wier-
ność się spotkały, a sprawiedliwość i pokój pocałowały. Wierność wyrośnie z ziemi, 
a sprawiedliwość wyjrzy z niebios. Także dobrobytu udzieli Pan i ziemia nasza swój plon 
wyda. Sprawiedliwość kroczyć przed nim będzie i wyznaczać drogę krokom jego.  

(Ps 85,2-14) 

Psalm 85 poprzedza instrukcja dla chóru w jerozolimskiej świątyni: „Przewodnikowi 
chóru. Psalm synów Koracha”. 

 Kim był Korach i jego synowie? Korach, żyjący za czasów Mojżesza i Aarona, pocho-
dził z pokolenia Lewiego, a więc również z pokolenia, z którego pochodził Mojżesz i je-
go brat Aaron. Korach, wraz z innymi Izraelitami zbuntował się przeciwko Mojżeszowi 
i jego bratu podczas wędrówki potomków Jakuba przez pustynię synajską z Egiptu do 
Ziemi Obiecanej. Ponieśli oni śmierć, ale synowie Koracha ocaleli (3 Mż 26,11). Ich 
potomkowie stworzyli chór, który służył w świątyni, śpiewając psalmy (2 Krn 20,19).  

 Psalm 85 składa się z trzech części: w 1. części przewodnik wraz z chórem wspomi-
na zbawcze dzieła Boże; w 2. przewodnik w imieniu ludu zanosi do Boga modlitwę 
i prosi o odnowienie i o zbawienie; w 3. zaś przewodnik w imieniu kapłana zapowiada 
nastanie szczęśliwości, sprawiedliwości i pokoju w Izraelu.  

Prorocy nieustannie nawoływali, aby wspominać dni dawne i dokonane w nich przez 
Boga zbawienne dzieła. Pierwszym takim dziełem było wyprowadzenie potomków 
Jakuba z niewoli egipskiej. W Starym Testamencie exodus egipski był dla Izraela sym-
bolem wybawienia i wzorem dla wszelkich opisów zbawczych dzieł Bożych w historii 
ludu wybranego. Przewodnik chóru synów Koracha, śpiewając: „Panie, okazałeś łaskę 
ziemi swojej, odmieniłeś los Jakuba. Odpuściłeś winę ludu swego, zakryłeś wszystkie 
ich grzechy. Uśmierzyłeś wszystką złość swoją, zaniechałeś zapalczywości gniewu swe-
go”, zapewne miał na myśli wybawienie ludu izraelskiego z niewoli egipskiej. Ale być 
może także miał na myśli niedawny powrót Izraelitów z niewoli babilońskiej.  
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 Zbawcze dzieła Boże w historii Izraela, były dla potomków Jakuba fundamentem 
nadziei i źródłem pewności, że Ten, który powiedział o sobie „JESTEM”, nieustannie 
czuwa i przychodzi z pomocą. 

 Dla nas symbolem zbawienia nie jest morze czerwone, które w cudowny sposób 
przeszli Izraelici, uciekający przed pościgiem wojsk faraona ani droga, po której kroczyli 
potomkowie Jakuba z niewoli babilońskiej, która – według proroka – miała być wy-
równana, bez kamieni, aby lud mógł iść po niej bezpiecznie i bez przeszkód. Dla nas 
znakiem zbawienia jest krzyż Chrystusa, na którym umarł nasz Pan. Na nim budujemy 
naszą wiarę i nadzieję. O krzyżu i kazaniu o krzyżu apostoł Paweł pisze: „Podczas gdy 
Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa 
ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo, natomiast dla 
powołanych – i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mą-
drością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż 
ludzie” (1 Kor 1,22-25).  
 Jeśli przewodnik chóru synów Koracha wspomina zbawcze dzieła Boże, to dla nas 
jest to napomnienie i wezwanie do wspominania Bożego dzieła w Chrystusie, wezwa-
nie do nieustannego patrzenia na krzyż Golgoty, na którym nasz Pan i Zbawiciel, kona-
jąc, powiedział jedno z najpiękniejszych słów znajdujących się w Biblii „Wykonało się!”. 
Patrzmy więc – jak pisze autor Listu do Hebrajczyków – na Jezusa, sprawcę i dokończy-
ciela naszej wiary (Hbr 12,2). Patrzmy na Chrystusa i zawsze wspominajmy Jego krzyż, 
niezależnie od sytuacji w jakiej się znajdujemy, czy to w chwilach, w których panuje 
pokój i sprawiedliwość wokół nas, czy też dniach cierpienia, walki z chorobą, także 
z ludźmi, którzy chcą nas zniewolić, odebrać nam naszą godność i wolność.  
 Oby było w życiu naszym, jak w życiu apostoła Pawła i oby za nim umieliśmy wy-
znawać: „Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości; wszędzie i we wszystkim 
jestem wyćwiczony; umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedo-
statek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie” (Flp 4,12.13).  

Powróćmy do słów psalmisty Pańskiego. Chociaż Izrael powrócił z niewoli babilońskiej, 
to jednak życie w ziemi przyobiecanej Abrahamowi i jego potomkom, nie było łatwe. 
Lud wybrany stale patrzył w przyszłość i z nadzieją oczekiwał lepszych dni. I taka sytu-
acja w sferze życia fizycznego i duchowego, znajduje się u podstawy drugiej części 
psalmu 85, która jest – jak powiedzieliśmy wcześniej – modlitwą.  
 Słowa: „Spraw nam odnowę, Boże zbawienia naszego, i zaniechaj gniewu swego na 
nas! Czyż na wieki gniewać się będziesz na nas, czy rozciągniesz gniew swój na wszyst-
kie pokolenia? Czyż nie ożywisz nas znowu, aby lud twój rozradował się w tobie? Okaż 
nam, Panie, łaskę swoją i daj nam zbawienie swoje!”, są modlitwą Izraela, wyśpiewaną 
zapewne nie jeden raz przez przewodnika synów Koracha w jerozolimskiej świątyni. 
Z powodu trudnego życie poniewolnego, mogło wydawać się Izraelitom, że Bóg ciągle 
w sercu swoim żywi urazy, że ciągle się gniewa na swój lud, że nie do końca pojednał 
się ze swoim ludem.  
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 W trudnych chwilach, także w naszym życiu, może się wydawać niejednemu z nas, 
że Bóg odwrócił od nas swoje oblicze, że ręka Boża nas karze, aby wypalić w nas nasze 
grzechy, nawet resztki naszych win.  

 Takie myśli i przekonania nie mogą się jednak w nas zrodzić, tym bardziej zagnieź-
dzić w naszych sercach. Jeśli tak jest, lub kiedykolwiek będzie, to oznacza to, że nie do 
końca zaufaliśmy Bogu, że nie zrozumieliśmy w pełni kazania z krzyża naszego Pana, 
a więc słów modlitwy Ukrzyżowanego: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą co czynią” (Łk 23, 
34).  

 Pojednanie Boga z nami się dokonało. Zapewnia nas o tym słowo: „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, to znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając 
im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania” (2 Kor 4,17-19).  

 Nasze życie, to lepsze od fizycznego, które zawsze jest pełne troski i obaw, dane jest 
nam w Chrystusie, naszym Panu. Ono nie tylko jest obietnicą tego, co jest daleko przed 
nami, ale obietnicą i zapewnieniem, że dane jest nam ono ‘dziś’ i ‘tu’. Nieustannie 
przypominają nam o tym słowa Pana Jezusa, które powiedział do Marty, siostry Marii 
i Łazarza z Betanii: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem; kto we mnie wierzy, choć-
by i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki” (J 11,25.26). 
Chociaż jest ono w nas, kiedy jesteśmy w Chrystusie i chociaż tu na ziemi jeszcze piel-
grzymujemy, to jesteśmy już proleptycznie w niebie. Autor Listu do Efezjan bowiem 
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 zba-
wieni 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).  

 Pan Jezus, gdy powiedział Marcie: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem”, zapy-
tał Martę: „Czy wierzysz w to?” Tak, to wymaga wiary. Tylko wiarą sięgamy nieba. 

Zgromadzony w świątyni Izrael, modlił się ustami przewodnika do Boga o odnowienie 
życia. Oczekiwał też Bożej odpowiedzi. Zawarta jest ona w słowach, które w imieniu 
kapłana wyśpiewał przewodnik chóru korachitów: „Pan: zaiste, zwiastuje pokój ludowi 
swemu i wiernym swoim, aby tylko nie zawrócili do głupoty swojej. Zaiste, zbawienie 
jest bliskie dla tych, którzy się go boją, aby chwała jego zamieszkała w ziemi naszej. 
Aby łaska i wierność się spotkały, a sprawiedliwość i pokój pocałowały. Wierność wy-
rośnie z ziemi, a sprawiedliwość wyjrzy z niebios. Także dobrobytu udzieli Pan i ziemia 
nasza swój plon wyda. Sprawiedliwość kroczyć przed nim będzie i wyznaczać drogę 
krokom jego”. 

 Zbawienie jest blisko. Ale Izrael musi się odwrócić od głupoty, a więc zaprzestać 
bałwochwalstwa. Wtedy łaska i wierność się spotkają, a sprawiedliwość i pokój się 
pocałują. Chociaż dziwnie brzmią te poetycko-obrazowe słowa, to jednak w nich za-
warta jest głęboka myśl. Łaska i Boża wierność, sprawiedliwość i pokój, splotą się 
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z sobą, ogarną człowieka, co oznaczać będzie dokonanie zbawienia. Wierność wyro-
śnie z ziemi, a sprawiedliwość zstąpi z nieba, co znaczyć może, że zgodne z sobą będzie 
działanie Boga i człowieka. Wtedy też ziemia będzie wydawać plon i ludzie żyć będą 
w dostatku.  

 To stale jest przed nami. To jest także zadanie dla nas. Chociaż wszystko to, co 
psalmista wymienia jest darem Bożym, to jednak dary te należy przyjąć we wierze 
i pomnażać je, jak zdaje się tego wymagać od nas Chrystus w przypowieści o talentach. 
Żadnego daru Bożego nie wolno zmarnować. Nie można odrzucić łaski Bożej, pogardzić 
wiernością Boga, nie przyjąć darowanej sprawiedliwości Chrystusa i nie można burzyć 
pokoju, a raczej wzrastać w łasce, okazać Bogu wierność oraz żyć sprawiedliwie i bu-
dować pokój na świecie. Amen.  

* * *  

Wszechmogący, wiekuisty Boże! Twoje Królestwo nie przychodzi dostrzegalnie i nikt 
z nas nie zna dnia ani godziny, w której Twój Syn przyjdzie. Prosimy Cię, dopomóż nam 
przez Ducha Świętego przygotować się na spotkanie z naszym Panem, abyśmy godni 
byli wejścia do Królestwa chwały.  

 Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym. 
Amen.  
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PRZEDOSTANIA NIEDZIELA ROKU KOŚCIELNEGO 

Mamy budowlę od Boga 

„Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się roz-
padnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Dlate-
go też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które 
jest z nieba, jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy będziemy znalezieni. Dopóki bowiem 
jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy, obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, 
lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który 
nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmię Ducha. Więc 
też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy od-
daleni od Pana, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Jesteśmy więc pełni 
ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też dokładamy 
starań, żeby, niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem jemu 
się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby 
każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe”. (2 Kor 5,1-10) 

Są słowa, które działają jak balsam kojąco na zbolałe serce. Do nich zaliczyć można 
także te, które wyszły spod pióra apostoła Pawła i przeznaczone zostały przez Kościół 
do rozważania w przedostatnią niedzielę roku kościelnego. Jak bardzo kojąco brzmią te 
słowa, gdy złączeni bólem stoimy wokół trumny lub nad mogiłami naszych drogich 
i bliskich! Duch Boży przez nie odrywa myśli nasze od tego, co jest przemijające i kieru-
je je ku wiecznej ojczyźnie, którą mamy w niebie. Wsłuchani w te słowa wzrastamy 
w nadzieję, która wiedzie nas przez dolinę cienia śmierci ku wiecznej światłości. 

 Zanim bliżej przyjrzymy się słowom naszego tekstu biblijnego, zwróćmy jeszcze 
uwagę na to, że słowa te zostały napisane przez apostoła Pawła z zaskakującą nas 
pewnością wiary. W przelanych na papier zdaniach nie dopatrzymy się żadnego zawa-
hania. Wielki Apostoł jest tego pewien, że „jeśli ten namiot, który jest naszym ziem-
skim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma 
zbudowany, wieczny”.  

Być może, że apostoł Paweł zaczerpnął porównanie naszego ciała do namiotu z modli-
twy króla Hiskiasza: „Moja chata rozebrana i odjęty mi jest namiot pasterski. Zwinąłeś 
jak tkacz moje życie, odciąłeś mnie od krosien” (Iz 38,12). Możliwe jest również inne 
zapożyczenie. W kręgu kultury greckiej, która nie była przecież obca apostołowi Paw-
łowi, często porównywano życie w ciele do pielgrzymowania pod namiotem. Przy tym 
pamiętać należy, że apostoł Paweł trudnił się także wyrabianiem materiału na namioty. 
Jakkolwiek było, porównanie jest bardzo trafne.  

 Życie nasze rzeczywiście jest pielgrzymowaniem w czymś, co jest nietrwałe, przemi-
ja, szybko się zużywa i niszczeje. Takie jest nasze ciało. Młodość, czerstwość ciała, siła 
i zdrowie szybko przemijają. Dlatego śpiewamy, żegnając naszych zmarłych: 

„Gdy człowiek jest w najlepszym kwiecie 
A szczęścia mu wykwita czar, 
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Opada wnet, jak trawa w lecie 
I w grób spuszczony bywa z mar”.  

 Ks. Raschke, mając na uwadze słowa apostoła Pawła, prawdę tę również ujmuje 
w słowa pieśni:  

„Tu na ziemi mam mieszkanie,  
Nim się cieszę i raduję; 
Zacne to jest budowanie, w którym mieszkam i pracuję. 
Lecz grunt jego jest nie stały, 
Deszcz, wiatr niszczy nawet skały. 
Ach w tym domu nie zostanę,  
Dalej, dalej się dostanę” (ŚE 940,1). 

 W tych słowach pieśni zawarte jest również wyznanie i taka pewność wiary jak 
u apostoła Pawła, znajdującym się u podstaw naszego rozmyślania. Natchniony bo-
wiem pieśniarz nieco dalej nakazuje nam śpiewać: 

„W niebie będzie me mieszkanie, 
Wśród aniołów świętej rzeszy; 
W duchu już spoglądam na nie. 
Jakże mnie ta pewność cieszy!” (ŚE 940,3) 

 Może ktoś zapytać, skąd apostoł Paweł, a wraz z nim my posiadamy tę pewność, że 
gdy namiot życia naszego się zwinie i rozpadnie, mamy budowlę u Boga. Ta pewność 
nie buduje się na doświadczeniu, że po śmierci następuje życie w niebie. Doświadcza-
my jedynie rozpadania się naszego doczesnego życia. Poznanie chwili wkroczenia we 
wieczność, leży poza sferą naszego zmysłowego doświadczenia. Życie wieczne, przed-
miot naszej wiary i nadziei, należy do sfery zgoła innej, aniżeli nasza ziemska egzysten-
cja. Pewność, że mamy budowlę u Boga zbudowana jest na świadectwie i obietnicy 
naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „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” (J 14,2). I to nie są puste słowa. Rękojmią prawdziwości tych 
słów jest zbawczy czyn Boga w Panu i naszym Zbawicielu, Jezusie Chrystusie, w Jego 
śmierci krzyżowej na Golgocie i w Jego chwalebnym zmartwychwstaniu. 

 Apostoł Paweł zwraca na to uwagę, że nie tylko nasze doczesne życie przeminie 
i ciało zwiotczeje jak namiot, lecz również na to, że dopóki żyjemy, pielgrzymujemy 
w doczesności, wzdychamy w namiocie naszego ciała, żyjąc bowiem w nim obciążeni 
jesteśmy grzechem, cierpieniem i doznajemy wielu upokorzeń. Mając to na uwadze 
św. Paweł pisze: „Jesteśmy pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać 
u Pana”.  

 Zapewne nie jest to powszechne pragnienie. Spotykamy je u ludzi głębokiej wiary, 
u ludzi bezgranicznie ufającym obietnicy życia wiecznego, pozostawioną nam przez 



PRZEDOSTATNIA NIEDZIELA PRZED KOŃCEM ROKU KOŚCIELNEGO  

 264 

 

Pana, u ludzi z nadzieją spoglądającym na drugi brzeg życia, poza horyzont doczesno-
ści. 

 To pragnienie nieraz odżywa lub wzmaga się, gdy krzyż staje się zbyt ciężki i cier-
pienie się potęguje. Nie może nigdy jednak przybrać ono formę samowolnej decyzji 
pożegnania się z doczesnością i przejścia do wieczności. Wszelkie decyzje w tym 
względzie należą wyłącznie do Boga. Nikt nie ma prawa odbierać sobie życia. Nasze 
życie należy do Boga. On jest Panem dni naszej doczesnej drogi życia.  

 Póki żyjemy na ziemi, obowiązuje nas napomnienie apostoła Pawła., które zawarte 
jest w słowach: „Dokładamy starań, żeby, niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, 
czy jesteśmy poza ciałem jemu się podobać”.  

 Słowo Boże powiada, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Sprawiedliwy 
z wiary żyć będzie. Z wiary rodzi się bogobojne życie, owocujące w dary Ducha Święte-
go. Dokładajmy więc starań, aby żywa była nasza wiara, nadzieja niezachwiana, a mi-
łość nieobłudna, powiada bowiem także Wielki Apostoł: „Albowiem my wszyscy mu-
simy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, 
dokonane w ciele, dobre czy złe”. 

Koniec roku kościelnego nakazuje nam myśleć o wieczności. Jest również wezwaniem, 
abyśmy z pomocą Ducha Bożego, dążyli do pogłębienia naszej wiary i nadziei, umoc-
nienia pewności, że po naszym doczesnym życiu, nadejdzie dzień wejścia w ojcowski 
dom, gdzie nie będzie cierpienia i smutku, lecz wieczna radość i szczęście z życia 
w bliskości naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.  

„Najwyższy czas! Godziny prędko mkną,  
Już północ bije z wież, a z tamtych stron weselne blaski lśnią.  
Drużyno, lampy bierz! Już Oblubieńca widać z dali,  
Niech każdy lampy swe zapali,  
Najwyższy czas, najwyższy czas” (ŚE 539,3).  

Amen. 

* * * 

Wszechmogący Panie Boże, sędzio żywych i umarłych! Wszyscy staniemy w dniu sądu 
ostatecznego przed obliczem Twojego Syna, aby zdać rachunek z naszego postępowa-
nia. Prosimy Cię, dopomóż nam służyć z poświęceniem naszym bliźnim, abyśmy okazali 
się godnymi dostąpienia łaski zbawienia wiecznego.  

 Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i królu-
je na wieki wieków. Amen.  
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OSTATNIA NIEDZIELA ROKU KOŚCIELNEGO 

Bóg wszystko nowym uczyni 

„Oto Ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych, 
i nie przyjdą one na myśl nikomu. A raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy 
z tego, co Ja stworzę, bo oto Ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z jego ludu radość! I bę-
dę się radował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu, i już nigdy nie usłyszy się w nim gło-
su płaczu i głosu skargi. Nie będą się na próżno trudzić i nie będą rodzić dzieci przezna-
czonych na wczesną śmierć, gdyż są pokoleniem błogosławionych przez Pana, a ich lato-
rośle pozostaną z nimi. I zanim zawołają, odpowiem im, i podczas gdy jeszcze będą mó-
wić, 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 – mówi Pan”. (Iz 65,17-19.23-25) 

Niedziela Wieczności, ostatnia niedziela roku kościelnego, kieruje nasze myśli ku przy-
szłości. Nakazuje myśleć o śmierci i wytężyć wzrok wiary i nadziei, i w duchu spojrzeć 
poza horyzont doczesności, do wieczności, która dla cielesnego człowieka, ograniczo-
nego czasem i przestrzenią jest i pozostanie zagadką i tajemnicą, dopóki nie pochłonie 
go wieczność.  

 Póki żyjemy, chociaż często wspominamy przeżyte dni i lata, stale myślimy o przy-
szłości, bowiem ona jest przed nami i ona staje się w każdej sekundzie i minucie real-
nością. Teraz nieznaną, ale za chwilę znaną, aby przeminąć i utonąć w morzu historii.  

 Lud Starego Testamentu, o którym jest mowa w naszym biblijnym tekście, przezna-
czonym przez Kościół do rozważania, oczekiwał na babilońskiej ziemi powrotu z niewo-
li do ziemi ojców. A kiedy powróci − według proroka − Bóg wszystko nowym uczyni.  

Prorok zapowiedział wielką przemianę, która nastąpi z woli Boga. Nie jest to zapo-
wiedź końca niewoli babilońskiej, bowiem prorok, który wygłosił te słowa w imieniu 
Boga, żył w czasach, kiedy pojmani przez Nebukadnezara Izraelici, już powrócili do 
swojej zniszczonej ojczyzny. Zburzone domy i zaniedbane pola nie mogły cieszyć oczu 
powracających wygnańców. Ale wszystko miało się zmienić. Bóg miał zamienić smutek 
w radość. Wszechmocny więc przez usta proroka zapowiedział swoją interwencję, 
dzięki której radykalnie zmienią się warunki życia ludu Bożego. Jakkolwiek nazwiemy te 
czasy, czy kresem smutku i nieszczęścia, czy erą czasów ostatecznych, to dla ludu izra-
elskiego, były to czasy przyszłe, które pojmowano jako czasy ostateczne. 

 Zgodnie z tradycją Starego Testamentu, czasy ostateczne rozumiane są tu jako wiel-
ka przemiana stworzonego świata, w którym wszystko zostanie odnowione – życie i los 
Izraela. Prorok przekazuje więc uwolnionemu z niewoli ludowi słowa Boga: „I będę się 
radował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu, i już nigdy nie usłyszy się w nim głosu 
płaczu i skargi. Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, 
który by nie dożył swojego wieku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził kto umrze jako 
stuletni…Wilk z jagnięciem będą się paść razem, a lew jak bydło będzie jadł sieczkę, 
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wąż zaś będzie się żywił prochem. Nie będą źle postępować ani zgubnie działać na 
całej świętej górze”.  

 To apokaliptyczna wizja. Nie chodzi w niej jednak o czasy poza granicą doczesności, 
ale o życie w doczesności. Jest przecież w niej mowa o życiu tu na ziemi, w ramach 
historii, w dobrze nam znanej scenerii, z ludźmi dożywającymi stu lat w symbiozie 
z wilkiem i lwem, z jagnięciem i wężem.  

 Prorok zapowiada radykalną zmianę. Dotyczy ona warunków życia, całej otaczającej 
nas przyrody, całego kosmosu, wszak prorok mówi o nowej ziemi i nowym niebie. Mo-
żemy sobie dzisiaj wyobrazić, że życie nasze się wydłuży, że mogą być znacznie złago-
dzone nasze cierpienia, trudniej zaś nam sobie wyobrazić sytuację opisaną w słowach: 
„Wilk z jagnięciem będą się paść razem, a lew jak bydło będzie jadł sieczkę, wąż zaś 
będzie się żywił prochem”. Ale wcale nie chodzi o to, że lew będzie się żywił sieczką 
i sianem, ale o opisanie pewnego stanu, który nastąpi, stanu pokoju i sprawiedliwości, 
wszak prorok dodaje: „Nie będą źle postępować ani zgubnie działać na całej świętej 
górze”.  

 Pan Bóg wychodzi naprzeciw ludzkiej tęsknoty za powszechnym dobrem, pokojem, 
życiem bez cierpienia i lęku o życie. Możemy to nazwać tęsknotą za rajem, za czymś, co 
ludzkość utraciła na skutek grzechu, za społecznością z Bogiem w świecie, w którym 
wszyscy kierują się sprawiedliwością, a więc za Królestwem Bożym.  

 Chrystus zapowiadał nadejście Królestwa Bożego. Ono w Nim przyszło, w Nim się 
realizuje i w Nim się spełni, kiedy przyjdzie po raz drugi w chwale.  

 Izajaszowe proroctwo musimy więc odczytać jako obraz, nakreślony w ramach na-
szej historii i otaczającej nas natury, a obrazy mają to do siebie, że powinny pobudzać 
do refleksji i przemyśleń.  

 Czy przemiana ma nastąpić tylko na świętej górze, w Jerozolimie, w ojczyźnie izrael-
skich patriarchów i królów z rodu Dawida? Nie. Proroctwo dotyczy przemiany całego 
oblicza ziemi. Ten czas przemiany jest przed nami. Ciągle żyjemy w świecie, w którym 
nie ma pokoju i sprawiedliwości. Raczej panuje nienawiść, egoizm zżera ludzkie serca, 
przelewana jest krew. Oczekujemy dnia, w którym wszystko zostanie przemienione. 
Nie tylko my oczekujemy na dzień wielkiej przemiany, spowodowanej mocą Boga, ale 
na taką przemianę oczekuje całe stworzenie. Apostoł Paweł pisał: „Stworzenie z tęsk-
notą 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 syno-
stwa, odkupienia ciała naszego” (Rz 8,19-23). 

Jaka jest nasza rola w przemianie tego świata?  

Nie jesteśmy tylko odbiorcami obietnicy, ale ta obietnica nas zobowiązuje do dzia-
łania. Bóg dokona przemiany, ale ona najpierw musi dokonać się w nas. To, co jest 
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w nas egoizmem, niesprawiedliwością, umiłowaniem pożądliwości i pożądliwością, musi 
być wymiecione, a powinna zamieszkać w naszych sercach sprawiedliwość, miłość 
i pokój. To dokona się tylko wtedy, kiedy będziemy w Jezusie Chrystusie, wszak Bóg 
w Jezusie Chrystusie wszystko czyni nowym. Zaczątek jest w nas, aby ostatecznie 
triumfował pokój i sprawiedliwość. Ostatnia niedziela roku kościelnego, zwana niedzie-
lą wieczności, kieruje więc do nas wezwanie, abyśmy podjęli się z pomocą Ducha Świę-
tego głębokiej przemiany naszego życia.  

 Św. Jan podejmuje temat zawarty w proroctwie Izajasza, ale widzi go inaczej. 
W Objawieniu św. Jana prorocka perspektywa, ale jednak historyczna, została zamie-
niona na perspektywę pozahistoryczną. Kiedy świat przeminie (Obj 20,11), Bóg usta-
nowi na jego miejscu nowe niebo i nową ziemię. Z niebios zstąpi wtedy na nową zie-
mię nowa Jerozolima. Nowa Jerozolima nie będzie przemienioną starą Jerozolimą. 
Przygotowana jest ona w wieczności i pojawi się wraz z nastaniem nowego świata. 
Również apostoł Paweł mówi o górnej Jerozolimie i nazywa ją naszą matką, wskazując 
w ten sposób na przybliżające się nowe stworzenie (Ga 4,26). Ale to także apokalip-
tyczne obrazy, dlatego za nimi powinniśmy widzieć rzeczywistość, która jest przed na-
mi, która dopóki żyjemy na ziemi jest niewyobrażalna, a jeśli nam ktoś chce wmówić, 
że tu na ziemi będzie raj, a nasze przyszłe życie będzie bardzo podobne do tego, które 
jest obecnie na ziemi, lecz bez śmierci i niepokoju, nie wierzmy. Św. Jan takich ludzi 
nazywa w swoim liście antychrystami.  

 Stara Jerozolima, w której znajdowała się świątynia była mieszkaniem Boga. Wraz 
ze 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 przeminie stary świat. A więc to nowe 
życie, będzie życiem w Bogu.  

 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. 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 21,5.6).  

Amen. 

* * * 

Miłosierny i wieczny Boże! Ty chcesz, abyśmy nim do chwały wzniesieni zostaniemy, 
wpierw cierpieli dla Chrystusa, naszego Pana. Korzymy się przed Tobą i prosimy Cię, 
zachowaj nas we wierze w zmartwychwstanie ciała i w życie wieczne.  

 Wysłuchaj nas przez Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje 
i króluje na wieki wieków. Amen.  
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ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA ZA ŻNIWA 

Podporządkujcie się wyznawanej Ewangelii 

„A powiadam: 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, A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, 
abyście, mając wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą spra-
wę, jak napisano: «Szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wie-
ki». A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz, i przy-
sporzy owoców sprawiedliwości waszej. A tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli 
okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dzięk-
czynienia Bogu. Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wy-
daje też obfity plon w licznych dziękczynieniach, składanych Bogu. Doznawszy dobro-
dziejstwa tej służby, chwalić będą Boga za to, że podporządkowujecie się wyznawanej 
przez siebie Ewangelii Chrystusowej i za szczerą wspólnotę z nimi i ze wszystkimi; a mo-
dląc się za was, tęsknić będę za wami z powodu nader obfitej łaski Bożej, która spływa 
na was. Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar jego”. ( 2 Kor 9,6-15) 

Święto Żniw jest dniem radości i dziękczynienia. Radując się i dziękując za otrzymane 
dary, myśli nasze nie tylko powinny zwracać się ku tym rzeczom i sprawom, które za 
ks. Marcinem Lutrem nauczyliśmy się nazywać chlebem powszednim, wszak otrzymu-
jemy je codziennie, lecz głównie zwracać powinny się ku Bogu, który jest źródłem i dawcą 
wszelkiego dobra. W Święto Żniw nie wszyscy czynią to ochotnym sercem. Nawet wielu 
uważających siebie za ludzi wiary, zapomina o dziękowaniu Panu Bogu, o zwróceniu się 
ku Temu, „który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm”. Wiara martwa, sztuczna, fał-
szywa nie umie być wdzięczna. 

 Święto Żniw podsuwa zawsze wiele tematów do omówienia. Zawsze też winniśmy 
je rozważać w świetle Pisma Świętego, poprzez które przemawia do nas Bóg i budzi 
w nas ufną wiarę. Zechciejmy spojrzeć na nie poprzez słowa apostoła Pawła: „Podpo-
rządkowujcie się wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusowej”. 

Szlachetnych kamieni jest mniej, aniżeli nieszlachetnych. Pospolite leżą wszędzie. Ró-
wnież ludzie szlachetnej, głębokiej, wrażliwej wiary są mniejszością. Wiara wielu ludzi 
jest powierzchowna. Bóg jedynie wie najlepiej, które serca szczerze się do Niego przy-
znają i są podporządkowane Ewangelii Jezusa Chrystusa, a które nie. 

 Może ktoś zapytać: Co te uwagi mają wspólnego ze Świętem Żniw? Naszym obo-
wiązkiem jest dziękować Bogu za chleb powszedni, a nie klasyfikować ludzi. 

 Nie chodzi nam o klasyfikowanie ludzi i oddzielanie jednych od drugich, bowiem 
Pan Jezus powiedział w jednej z przypowieści swoich, że do czasu ostatecznego żniwa 
winna rosnąć ‘pszenica’ razem z ‘kąkolem’. W święto dziękczynienia za żniwa, powinni-
śmy sobie uświadomić prawdę, że nasze dziękczynienie nie zawsze świadczy o tempe-
raturze naszej wiary. Czy w wielu wypadkach słowa podziękowania za chleb powszedni 
nie są wyrazem obłudnej i małej wiary? Jak bardzo często nasza modlitwa dziękczynna 
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jest jedynie splotem nic nieznaczących słów, może pięknych, lecz nie wypływających 
z serca! A może także, jak poganie, sądzimy, że dla swojej wielomówności zostaniemy 
wysłuchani? 

 Obserwując życie, analizując je, dostrzegamy, że nie zawsze za słowami i deklara-
cjami podąża wiara, która winna być czynna w miłości. Drzewo czasem obsypuje się 
kwiatami, które zapowiadają bogactwo owoców, ale gdy przyjdzie jesień, owocu na 
nim nie znajdujemy. Słowa nie zawsze potwierdzamy działaniem. Modlitwa nasza nie 
zawsze jest zwróceniem się ku Bogu i otwarciem się na Boga. Słowa nie zawsze są wy-
razem myśli serca. Jest tak dlatego, że nie we wszystkim jesteśmy bezwzględnie pod-
porządkowani Ewangelii Pana i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. Jesteśmy słucha-
czami Ewangelii, wzruszają nas jej podniosłe słowa, przyjmujemy jej obietnice, lecz nie 
chcemy we wszystkim stać się jej sługami. Stoimy obok niej i ona nie jest w nas. 

 Ludzie pragną mieć dużo, a w tym dążeniu do bogactwa dóbr materialnych, z któ-
rych pragną korzystać pełną garścią, nie dostrzegają spraw ważnych, nabrzmiałych 
problemów społecznych, nie widzą całości, nie zauważają bliźnich i nie pytają, czy bliź-
ni również posiada i czy mu starczy. Taka postawa nie wypływa z Ewangelii. Jest za-
przeczeniem ewangelicznego poselstwa naszego Zbawiciela. Nie jest zgodna ze sło-
wami Jezusa: „Nie troszczcie się i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy 
pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać? [...]. Ojciec wasz niebieski wie, że tego 
wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości 
jego, a wszystko inne będzie wam dodane” (Mt 5,25nn). Jakże często podobni jeste-
śmy do bogacza z przypowieści Jezusa, któremu pola przyniosły obfity plon! Powiedział 
on do siebie: jedz, bądź spokojna duszo, masz wiele skarbów na wiele lat. Ale zapo-
mniał ów bogacz, że Bóg w każdej chwili może upomnieć się o jego duszę. Czyje będzie 
to, co zostanie zgromadzone? Zapominamy, że winniśmy gromadzić skarby w niebie. 

 Nie oznacza to, że nie powinniśmy myśleć o przyszłości. Ewangelia nie mówi, że 
zabezpieczenie sobie przyszłości jest grzechem. Ale grzechem jest nasza troska wy-
łącznie o nas. Grzechem jest pytanie o jutro przed pytaniem o to, co jest sprawiedliwo-
ścią. 

 Czy nie przeraża nas ogrom troski o siebie samego? Czy nie przeraża nas brak po-
słuszeństwa wyznawanej Ewangelii Chrystusowej? 

 Zauważamy także inne zjawisko. Nie tylko dostrzegamy połowiczną, samolubną 
wdzięczność, za którą nie podąża działanie, pomoc bliźnim, lecz również brak wszelkiej 
wdzięczności. Nie potrafimy Bogu podziękować za wszystko, co nas spotyka w życiu 
i co otrzymujemy z ręki Bożej. Nie dostrzegamy małych darów świadczących o Bożej 
pamięci. Nie dziękujemy i nie jesteśmy wdzięczni za okruchy z Bożego stołu. Skłonni 
jesteśmy dziękować w Święto Żniw, ale na co dzień nie składają się nasze ręce do mo-
dlitwy, kiedy przed nami zostanie położona skromna kromka chleba. Ilu z nas, zasiada-
jąc do stołu, pamięta podziękować Bogu za Jego dobra, które nie tylko dzięki naszej 
pracy posiadamy? Bóg pragnie, abyśmy za wszystko Mu dziękowali i chwalili Jego świę-
te imię. Złożone ręce do modlitwy nad chlebem powszednim, także są wyrazem posłu-
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szeństwa Ewangelii Jezusa Chrystusa. Modlitwa stołowa powinna być nieodłącznym 
elementem naszego duchowego życia. Uczono i uczy się jej zgodnie z „Małym katechi-
zmem” naszego Reformatora dzieci i młodzież. Lecz czy w wielu domach ta nauka nie 
jest przez zachowanie się i obojętność rodziców świadomie lub nieświadomie wyma-
zywana? 

 Ale nie o same słowa tylko chodzi. Duch Boży pragnie nas nakłonić do wdzięczności 
Bogu przez działanie, ofiarne życie, otwarcie się dla bliźniego. Zasadnicza myśl, którą 
Duch przez apostoła Pawła pragnie nam przekazać, zawarta jest w słowach: ,,A władny 
jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod 
dostatkiem mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. [...] I ubogaceni we wszystko 
będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość”. Bóg daje, lecz nie daje wyłącznie 
nam i dla nas. On ubogaca nas, a przez nas również bliźnich naszych. Bóg stworzył 
człowieka do życia w społeczności i uczynił go odpowiedzialnym za całą ludzką spo-
łeczność. Nikt nie może powtórzyć za Kainem: „Czy jestem stróżem brata mego?”. Mo-
dląc się: „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”, prosimy Boga o codzienny 
pokarm nie tylko dla siebie, lecz dla wszystkich. Tę prośbę Bóg spełnia w wielu wypad-
kach wyłącznie przez nas. 

 Nie wolno nam ani na chwilę zapomnieć myśleć o tym, że nie ma ludzi potrzebują-
cych i wyciągających ręce po chleb powszedni. Są oni wszędzie. Są także pośród nas 
i w naszym Kościele. Pamiętajmy, że Kościół nasz utrzymuje domy opieki, gdzie starzy, 
schorowani, słabi ludzie oczekują pomocy, przyjaznego serca, codziennej strawy. 
Utrzymanie takich domów to wielki wysiłek. Pomoc udzielana ludziom potrzebującym 
możliwa jest jedynie dzięki wysiłkowi całego Kościoła, wszystkich jego członków, powo-
łanych do posłuszeństwa wyznawanej przez nas Ewangelii Chrystusowej. I o tym pa-
miętać należy nie tylko w Święto Żniw, obchodzone przez nas co roku, lecz przez cały 
rok, każdego dnia. Ochotny dawca znajdzie zawsze okazję, aby otworzyć swe serce, 
wyciągnąć rękę i przyjść z pomocą potrzebującym. 

 Kto daje, ten dziękuje i chwali Boga. Kto udziela pomocy, ten najlepiej wielbi do-
broć i szczodrobliwość Boga. „Bo sprawowanie tej służby – pisze apostoł Paweł – wy-
daje obfity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu”. 

Nie wolno nam zapominać o naszym powołaniu i powinnościach wobec bliźnich. Oka-
zujmy miłosierdzie i serce! Bądźmy ofiarni nie tylko dlatego, że jest powiedziane, że  
„ochotnego dawcę Bóg miłuje”, lecz że jest to naszą powinnością i obowiązkiem wy-
pływającym z wiary! Być posłusznym Ewangelii Chrystusowej, znaczy między innymi 
dostrzegać potrzeby bliźnich i przychodzić z pomocą potrzebującym. Chciejmy być 
wyznawcami Ewangelii nie tylko z imienia, lecz z powołania, aby chwalono Boga także 
za to, że podporządkowujemy się Ewangelii, której jesteśmy wyznawcami!  

„O Boże, Ty nam wszystko dajesz!  
Ten świat jest jako wielki dom,  
Gdzie Ty, nasz Ojciec, nie przestajesz  
Obdarzać dobrem dziatwę Swą.  



ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA ZA ŻNIWA 

 271 

 

Twych błogosławieństw zdroje nas  
Na każdy wzbogacają czas” (ŚE 251,1). 

Amen. 

* * * 

Panie Boże, dawco dobrych i doskonałych darów! Twoją jest wolą, abyśmy przede 
wszystkim byli bogaci w Tobie. Uchroń nas od miłości do dóbr doczesnych, stwórz 
w nas serca miłujące bliźnich naszych i współczujące głodnym i bezdomnym.  

 Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i królu-
je na wieki wieków. Amen.  
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PAMIĄTKA REFORMACJI 

Stójcie w Chrystusie! 

„Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie 
poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, powiadam wam: jeśli się da-
cie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowie-
kowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. Odłączyliście się od 
Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia; wypadliście z łaski. Albo-
wiem 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”. (Ga 5,1-6)  

500 rocznica Reformacji, którą obchodziliśmy przed kilkoma latami, była okazją do 
refleksji nad dziełem odnowy chrześcijańskiego Kościoła. W Kościele zawsze mówiono, 
że potrzebna jest reforma Kościoła. Chociaż Jezus Chrystus jest ten sam, wczoraj i dziś, 
i na wieki – to jednak Kościół, jako zgromadzenie grzesznych i usprawiedliwionych 
wierzących w Chrystusa, pielgrzymuje w świecie i wiele brudu tego świata wnoszone 
jest w ten dom duchowy, którym jest powołany przez Chrystusa Kościół i który budo-
wany jest mocą Chrystusowej Ewangelii. Także i dziś podnoszone jest hasło: Kościół 
musi się stale reformować.  

 Jak – według ks. Marcina Lutra – Kościół jest dziełem słowa Bożego, tak odnowa 
Kościoła jest w słowie Ewangelii. I przez Ewangelię Kościół się oczyszcza, buduje i na-
biera mocy. Innej drogi i możliwości nie ma. Potrzebna jest więc nieustanna refleksja 
nad Ewangelią Jezusa Chrystusa, nieustanne przewietrzanie Kościoła, wyrzucenie z je-
go ludu starego kwasu. Kościołowi potrzeba nowego, świeżego powietrza, ożywczego 
ducha, nowego fermentu. Ale jakieś slogany, zaskakujące pomysły, którymi niejedno-
krotnie karmiony jest lud Boży, niewiele zmienią. Tylko głęboka refleksja nad słowem 
Bożym, zwrócenie się w kierunku krzyża Chrystusa i od krzyża do bliźniego, może spo-
wodować głęboką przemianę Kościoła, a wraz z nim odnowę oblicza ziemi, na której 
panuje duch świata, duch nienawiści, zazdrości, walki i pogoni za złudnym szczęściem.  

 Apostoł Paweł wskazuje nam na Chrystusa jako źródło odnowy. Powinna ona prze-
biegać pod hasłem: Stójcie w Chrystusie! 

Sytuacja współczesnego Kościoła pod wieloma względami odbiega od sytuacji Kościo-
łów w Galacji, do których Wielki Apostoł skierował swój list. Nie chodzi o to, że całko-
wicie zmienił się poziom życia, że korzystać możemy z wielu owoców myśli ludzkiej, że 
ludzie dzisiaj są światlejsi i lepiej wykształceni. Chodzi o to, że także priorytety w obrę-
bie wiary i nauki Kościoła nieco się zmieniły, przynajmniej tak się wielu ludziom wyda-
je. Chodzi o to, że Kościołowi zagrażają inne siły, poglądy i nauki, aniżeli te, które za-
grażały wierzącym w galackich Kościołach.  

 Zagrożeniem dla wiary galackich chrześcijan były poglądy judaizujących chrześcijan, 
którzy przybyli do Azji Mniejszej z Palestyny. Wielu z nich nie zrozumiało istoty Ewan-
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gelii Jezusa Chrystusa. Głosili oni nauki niezgodne z Ewangelią, którą zwiastował apo-
stoł Paweł: że człowiek jest usprawiedliwiony z łaski Bożej przez wiarę w Jezusa Chry-
stusa. Fałszywi nauczyciel głosili w Galacji naukę, według której konieczne jest obrze-
zanie i wypełnianie przykazań zawartych w Mojżeszowym prawie. Apostoł Paweł więc 
pisał: „Oto ja, Paweł, powiadam wam: jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie 
pomoże. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że 
powinien cały zakon wypełnić”. Ale nikt nie może wypełnić całego prawa, dlatego 
Chrystus wziął na siebie przekleństwo prawa i umarł za grzeszników na Golgocie, aby 
usprawiedliwić niesprawiedliwych.  

 Judaizujący chrześcijanie zalecali poszukiwanie własnej sprawiedliwości, sprawie-
dliwości z uczynków prawa. Poszukiwanie własnej sprawiedliwości jest zdradą Chrystu-
sa i pogardą dla łaski Bożej. Apostoł Paweł dlatego pisał: „Odłączyliście się od Chrystu-
sa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia z wiary” (Ga 5,4). Ci, którzy sądzą, 
że zbawienie zależy od święcenia sabatu, odłączyli się od prawdy, że w Chrystusie jest 
zbawienie. Ci, którzy twierdzą, że zbawienie jest w imieniu Jehowa, również odłączyli 
się od Chrystusa, ponieważ z woli Boga zbawienie związane jest z imieniem Jezus, 
z imieniem naszego Zbawiciela 

 Dar usprawiedliwienia z łaski dzięki krzyżowej zasłudze Jezusa Chrystusa, jest Bożą 
ofertą dla całej ludzkości, gdyż Wszechmogący chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni 
(1 Tm 2,4). Staje się on własnością tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, w moc Jego 
zbawczej ofiary i krwi niewinnie przelanej na Golgocie. I chociaż Bóg usprawiedliwia 
człowieka z łaski, darmo bez uczynków, to jednak może ono być przyjęte jedynie przez 
wiarę. Wiara jest warunkiem przyjęcia łaski usprawiedliwienia. 

 Nikomu nie wolno przejść obojętnie obok daru łaski. Nikt nie może uspokajać swo-
jego sumienia i mówić: cokolwiek czynić będę dobrego, łaska zostanie mi okazana. 
Wyciągniętą Bożą dłoń uchwycić może jedynie żywa wiara, wyrażająca się w miłości 
(Ga 5,6). Dlatego Wielki Apostoł Narodów napominając: „Z bojaźnią i ze drżeniem 
zbawienie swoje sprawujcie” (Flp 2,12), ostrzega przed lekceważeniem łaski Bożej. 
Zapłacona za nią została najwyższa cena, cena życia Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. 
Wiarą bierzemy Boży dar i wiarą odpowiadamy na Boże zmiłowanie. 

 Usprawiedliwienie z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa, jest jądrem Ewangelii 
Bożej. Za jej wyznawanie prześladowani byli reformatorzy, ojcowie i matki naszej wia-
ry. W ucisku i doświadczeniu pociechą były dla nich Jezusowe słowa: „Błogosławieni, 
którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo 
Niebios (...). Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie 
(...)” (Mt 5,10-12).  

Dzisiaj nasza wiara zagrożona jest z wielu stron.  

 Zagrażają nam przeróżni nauczyciele, którzy zapewniają, że znają prawdę i że ich 
społeczność, do której należą, jest tą prawdziwą, reprezentującą apostolski Kościół. 
Wielu też wyznawców naszego Kościoła dało się już zwieść i wielu porzuciło wiarę 
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swoich rodziców. Dlatego nasze kościoły świecą pustkami i parafie się wyludniają. 
O tych, do niedawna jeszcze naszych współwyznawcach, można powiedzieć, że prze-
cież mieli skarb Ewangelii, ale woleli obietnice bez pokrycia i możliwość karmienia 
frazesami swojej pychy religijnej. O takich ludziach należy pomyśleć, kiedy czytamy 
słowa apostoła Pawła: „Biegliście dobrze; któż wam przeszkodził być posłusznymi 
prawdzie?” (Ga 5,7). 

 Naszej wierze zagrażają nauki głoszone przez uczonych, zajmujących się powsta-
niem kosmosu i życia na ziemi. Są one prawdziwe, ale często wyjałowione z wiary 
w Boga. Nie możemy się temu dziwić. Ale jeśli je przyjmujemy, nie zastanawiając się, 
kto jest początkiem wszystkiego, to może upaść nasza wiara, wiara w Chrystusa, 
w Jego zbawczy czyn na Golgocie. Nauka mówi, jaki był początek i jak potoczyła się 
historia, ale nie może nam nic powiedzieć, co było przed początkiem wszystkich mate-
rialnych rzeczy. To może nam powiedzieć Boże objawienie, a mianowicie, że na począt-
ku Bóg stworzył niebo i ziemię, że Bóg był, jest i będzie na wieki, i że ku Niemu wszyst-
ko podąża.  

 Bóg w Chrystusie wpisany w historię kosmosu i naszą, ludzką historię, jest świa-
tłem, które nas prowadzi i które oświeca naszą drogę, która jest drogą w Jezusie Chry-
stusie. Było i jest więc ważne i obowiązujące napomnienie apostoła Pawła: „Stójcie 
w Chrystusie!”.  

 Musimy naszą wiarę budować na Chrystusie, na Jego Ewangelii o pokoju z Bogiem. 
Wiara jest skarbem, przez nią mamy dostęp do Boga, a ona jak pisze apostoł Paweł, 
ma „być czynna w miłości”. Cóż to oznacza? Niechaj komentarzem do tych słów będzie 
nauczanie Reformatora Kościoła: „Przez wiarę w Chrystusa nie jesteśmy uwolnieni od 
uczynków lecz od liczenia na uczynki, to znaczy od głupiego urojenia, że usprawiedli-
wienie zyskuje się przez uczynki. Wiara bowiem uwalnia nasze sumienia, czyni je pra-
wymi i ocala. Przez nią poznajemy, że sprawiedliwość polega nie na uczynkach, choć 
oczywiście ani nie może, ani nie śmie brakować uczynków, podobnie jak nie możemy 
obejść się bez pokarmu i napoju i całego tego funkcjonowania śmiertelnego ciała; jed-
nakże nie na uczynkach opiera się nasza sprawiedliwość, ale na wierze, aczkolwiek nie 
należy z tego powodu uczynkami pogardzać ani ich zaniechać. Tak przeto na tym świe-
cie jesteśmy pod przymusem konieczności życia w ciele, lecz sprawiedliwość nasza 
z niego się nie wywodzi”. Sprawiedliwością naszą jest Chrystus.  

Amen.  

* * * 

Panie Jezu, z Twojej woli powstał na ziemi Kościół, który umiłowałeś i nieustannie 
miłujesz. Przebacz wszystkim, którzy pod pretekstem posiadania prawdy nienawidzą 
Twojego Kościoła i wszystko czynią, aby go zniszczyć. Buduj swój Kościół na fundamen-
cie nauki apostolskiej, uzbrój go w miecz Ewangelii i napełń go światłem Ducha Twoje-
go. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i kró-
luje na wieki wieków. Amen.  
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DZIEŃ WSPOMINANIA ZMARŁYCH 

Mijają dni płaczu i żałoby 

„Potem wstąpił Mojżesz ze stepów moabskich na górę Nebo, na szczyt Pizga, który jest 
naprzeciw Jerycha; i Pan pokazał mu całą ziemię, od Gileadu aż po Dan, cały okrąg Naf-
taliego, ziemię Efraima i Manassesa, całą ziemię judzką, aż po Morze Zachodnie, i Ne-
geb, i obwód doliny Jerycha, miasta palm, aż po Soar. I rzekł Pan do niego: To jest ziemia, 
którą poprzysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, mówiąc: Twojemu potomstwu 
dam ją; pokazałem ci ją naocznie, lecz do niej nie wejdziesz. I umarł tam Mojżesz, sługa 
Pana, w ziemi moabskiej, zgodnie ze słowem Pana. I pogrzebał go w dolinie, w ziemi 
moabskiej naprzeciw Bet-Peor; a nikt nie zna po dziś dzień jego grobu. A Mojżesz miał 
sto dwadzieścia lat w chwili swojej śmierci, ale wzrok jego nie był przyćmiony i nie usta-
ła jego świeżość. I opłakiwali synowie izraelscy Mojżesza na stepach moabskich przez 
trzydzieści dni; potem minęły dni płaczu i żałoby po Mojżeszu”. (5 Mż 34,1-8) 

Kiedy stajemy na cmentarnej ziemi nad grobami naszych bliskich, przed oczyma na-
szymi przesuwają się obrazy z przeszłości, gdy nasi zmarli byli między nami. To jest 
szczęście, że możemy odwiedzać groby naszych dziadków, rodziców, groby naszych 
sióstr i braci, dzieci, a nawet wnucząt. Spełniają się wtedy w jakiś sposób słowa apo-
stoła Pawła: „Miłość nigdy nie ustaje” (1 Kor 13,8). I chociaż dzień wspominania na-
szych zmarłych nie wpisuje się wyraźnie w ciąg i łańcuch świąt związanych z naszym 
Panem, Jezusem Chrystusem i dokonanego przez Niego zbawienia, to jednak jest 
w nim jakaś zadziwiająca siła, która nakazuje nam w tym świątecznym dniu iść na 
cmentarz, położyć na grobach naszych bliskich kwiaty, symbol życia i zapalić świeczkę, 
symbol światłości Bożej, która obejmuje swoim ciepłem tych z tej i tych z tamtej stro-
ny. Święto wspominania naszych kochanych, bliskich, spaja też w myślach w jakiś prze-
dziwnych sposób tych, którzy odeszli, ale żyją w Chrystusie, z nami, którzy jeszcze je-
steśmy w drodze do odpocznienia.  

 Narody – jeśli mają taki zwyczaj – wspominając w dniu wspominania zmarłych, 
swoich wodzów, uczonych, pisarzy i artystów, łączą się z nimi, przez co wzmacniają 
poczucie jedności narodowej, chociaż są i tacy, którzy za wszelką cenę pragną je roze-
rwać, podeptać i zniszczyć. I ta myśl nakazuje nam teraz nasze oczy zwrócić w kierunku 
naszego tekstu biblijnego, w którym jest mowa o śmierci Mojżesza, pod wodzą którego 
Bóg wyprowadził swój lud izraelski z egipskiej niewoli.  

Izraelici zawsze nosili w swoich sercach swoich praojców – Abrahama, Izaaka i Jakuba; 
swoich sławnych królów – Dawida i Salomona, swoich przewodników wiary, przede 
wszystkim Mojżesza, którego obdarzali szczególną czcią i szacunkiem. Jemu przecież 
zawdzięczali wolność – chociaż podczas wędrówki przez synajską pustyni, czasem się 
przeciwko niemu buntowali. Przez jego ręce przecież otrzymali Boże przykazania i pra-
wa – chociaż nie zawsze je przestrzegali. I to, co najważniejsze, wiarę w Boga JESTEM 
(JAHWE). Ta pamięć była znacznie cenniejsza, aniżeli byłaby pielgrzymki do grobu wiel-
kiego wodza ludu izraelskiego. Prorok Malachiasz w imieniu Boga pisał: „Pamiętajcie 
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o zakonie Mojżesza, mojego sługi, któremu przekazałem na Horebie ustawy i prawa dla 
całego Izraela!” (Ml 3,22). Zamysłem Bożym było, aby nie czczono grobu Mojżesza, lecz 
dzieła, które Bóg dokonał przez niego. Nie człowiekowi, ale Bogu należy się chwała.  

 Wiele Izraelici i obecnie żyjący Żydzi zawdzięczali i zawdzięczają Mojżeszowi. I jemu 
my też wiele zawdzięczamy, chociażby przykazania i Boże Imię – JAHWE (JESTEM). Ale 
Izraelici nie mieli szczęścia znać miejsce pochówku Mojżesza. Mojżesz w ziemi moab-
skiej ze szczytu góry Nebo oglądał kraj ojców, ale nie dane mu było do niego wkroczyć, 
bo tam zakończył swoje życie, które poświęcił z woli Boga Bogu. Nieznane było Izraeli-
tom miejsce jego grobu, co w późniejszym czasie stało się przyczyną różnych spekulacji 
w Izraelu. A może został zabrany przez Boga? A więc Mojżesz wcale nie umarł? Ale 
nasz biblijny tekst wyraźnie mówi o śmierci Mojżesza i o trzydziestu dniach żałoby i pła-
czu Izraelitów na stepach moabskich.  

Pozostawiając na uboczu żydowskie spekulacje na temat śmierci Mojżesza, postawmy 
raczej pytanie o Boży zamysł, według którego grób Mojżesza miał być nieznany. Zasta-
nówmy się, czy zamysł ten i nam coś mówi, czy zawarte jest w nim jakieś przesłanie.  

 Mojżesz zbudował sobie pomnik w sercach potomków Jakuba. On i jego dzieło było 
i powinno być znacznie ważniejsze i godne pamięci, aniżeli kamienie położone rękami 
Izraelitów na grobie Mojżesza, gdyby znane im było miejsce grobu Mojżesza. Wielu 
pragnie, aby mieć taki pomnik w serach ludzi, i to nie tylko na krótki czas, lecz na wie-
ki. W tym nie ma nic złego. Wielu marzy, aby przynajmniej najbliżsi pamiętali o ich 
grobach i dbali o nie, aby nie rosły na nich chwasty. Wielu też buduje sobie ‘pomniki’, 
na których znajdą się tablice pamiątkowe, informujące o budowniczym tego czy inne-
go domu, lub o założycielu instytucji, która się w tym domu znajduje. Sądzić należy, że 
nie ma w tym nic złego i nagannego.  

 Najważniejsze jest, aby ludzie budowali sobie pomniki w sercach swoich bliźnich, 
przez okazywaną im miłość, przez dobre słowo, pomocną dłoń, która kiedyś została 
w kierunku nich wyciągnięta. Sądzić należy, że głównie takie pomniki wdzięczności 
miał na myśli autor Listu do Hebrajczyków, kiedy pisał słowa: „Pamiętajcie na wodzów 
waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie ich 
wiarę” (Hbr 13,7). 

 Pamiętajmy więc o naszych babciach i dziadkach, o matkach i ojcach, którzy na-
uczyli nas modlić się i byli dla nas przykładem, jeśli nie chrześcijańskiego, to przynajm-
niej przykładnego życia. Pamiętajmy o tym, co dla nas uczynili i za to w dzień pamiątki 
zmarłych dziękujmy Bogu. A jeśli w dzień pamiątki zmarłych, lub w każdy inny dzień 
odwiedzamy groby naszych przodków, to pomyślmy o nich i spójrzmy na miejsce ich 
pochówku, czy jest zadbane, czy nie rosną na nim chwasty, choć one też chwalą Boga. 
Nie czcijmy tych miejsc pamięci sztucznymi kwiatami, bo one przecież mogą świadczyć 
o zgoła czymś innym, aniżeli o miłości, która sięga poza grób, aniżeli o pamięci i wdzię-
czności. Wygląd cmentarzy i grobów naszych zmarłych, świadczy o naszej kulturze, 
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o naszym stosunku do przeszłości, ale też o naszej wierze, miłości i nadziei, która sięga 
poza grób.  

 Bogu niech będą dzięki, że w Chrystusie śmiertelnych życiem obdarza! Amen.  

* * * 

Panie Boże, jesteś światłością i źródłem życia. Rozprosz ciemność naszych serc świa-
tłem Twojej prawdy i przez Syna swojego napełnij nasze dusze życiem wiecznym. 
Spraw, abyśmy przez wiarę w Jezusa Chrystusa już teraz żyli mocą, która pochodzi od 
Ciebie, a w dniu naszej śmierci z radością przekroczyli próg wieczności.  

 Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym. 
Amen. 
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