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PRZEDMOWA
Tytuł zbioru kazań na perykopy 5. rzędu, pochodzi z 2. księgi Mojżeszowej, z 24. rozdziału i 7. wiersza. Przenosi on nas do czasów wędrówki ludu izraelskiego z Egiptu do
ziemi, którą Bóg obiecał dać potomkom Abrahama, do niezwykłej chwili, najważniejszej w dziejach Izraela, a mianowicie do zawarcia przez Boga przymierza z Izraelem. Na
nią składały się Boże słowa woli zawarcia przymierza z potomkami Abrahama, określenie konkretnych Bożych wymagań, które lud powinien wypełnić, spisanie przez Mojżesza tego wszystkiego w Księdze Przymierza, odczytanie jej treści i deklaracja ludu, że
zachowa wierność Bogu i będzie przestrzegał wszystkie Jego słowa. „Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni”. A więc są to słowa ludu izraelskiego,
w których lud wyraził wolę przestrzegania wszystkiego, co Pan Bóg powiedział i przykazał.
Łaskawe przymierze Boga z Izraelem, kształtowało myślenie i działanie wszystkich
pokoleń izraelskich przez długą historię potomków Abrahama. Nie zawsze jednak lud
Boży pamiętał o przyrzeczeniu ojców pod górą Synaj. Nie zawsze Izrael był wierny
swojemu Bogu. Pomimo tego, Bóg nie cofnął danego przyrzeczenia opieki nad Izraelem. Bóg był wierny, chociaż nie zawsze lud pamiętał o słowach praojców: „Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni”.
Historia Izraela jest dla nas lekcją o Bożej miłości i wierności, a także przestrogą
przed jakąkolwiek próbą zaniechania wierności i posłuszeństwa Bogu. Apostoł Paweł
napisał w 1. liście do Koryntian (10,11): „wszystko […] jest napisane ku przestrodze dla
nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków”.
Kazania, znajdujące się w zbiorze, zatytułowanym: „Wszystko, co powiedział Pan,
uczynimy i będziemy posłuszni”, powinniśmy przyjąć jako świadectwa o Bożej, nieustającej opiece i miłości, i jako wezwanie do posłuszeństwa wszechmogącemu Bogu, tym
bardziej, że przymierze Boga z Izraelem, zostało przypieczętowane jedynie krwią zwierząt ofiarnych, zaś przymierze Boga z nami, zawarte zostało i przypieczętowane na
Golgocie, gdzie na krzyżu przelana została krew Syna Bożego, naszego Pana i Zbawiciela. Dlatego ku pocieszeniu, ale też i przestrodze, napisane zostały słowa, znajdujące
się w Liście do Hebrajczyków: „Wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego
wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia
lepiej niż krew Abla. Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi; jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my,
jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba” (Hbr 12,22-25).
W 1. liści św. Piotra czytamy: „Nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie
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był On na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero
w czasach ostatnich ze względu na was, którzy przez niego uwierzyliście w Boga, który
go wzbudził z umarłych i dał mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu” (1 P 1,
18-21).
Pan Bóg wziął nasze zbawienie w swoje ręce, ponieważ dla naszego zbawienia my
nic uczynić nie możemy. Ale możemy i powinniśmy nieustannie odpowiadać Bogu na
Jego łaskawe zmiłowanie się nad nami: „Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni”. I nie mogą to być tylko słowa, lecz za nimi powinna podążać nasza
gotowość słuchania Słowa Bożego i wypełnienia tego, czego Bóg od nas oczekuje.
Serdecznie i z wdzięcznością dziękuję mojej żonie, Annie, za pomoc przy redakcji
tekstów kazań.
Jasienica, dnia 20 listopada 2022 roku
Ks. Manfred Uglorz
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1. NIEDZIELA W ADWENCIE
Hasło tygodnia:
Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski. (Za 9,9a)

Stoję u drzwi i kołaczę
„A do anioła Kościoła w Laodycei napisz: To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny
i prawdziwy, początek stworzenia Bożego: Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący! A tak, żeś letni, a nie gorący ani zimny, wypluję cię z ust
moich. Ponieważ mówisz: Bogaty jestem i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję,
a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły, radzę ci, abyś nabył
u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe,
aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam; bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na
moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie. Kto ma
uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów”. (Obj 3,14-22)

Powyższe słowa należą do zbioru siedmiu listów Chrystusowych, które stanowią pierwszą część Objawienia św. Jana, ostatniej księgi znajdującej się w kanonie Nowego
Testamentu. Chociaż listy Chrystusowe skierowane są do konkretnych Kościołów w Azji
Mniejszej, mają jednak wymiar uniwersalny, to znaczy, że w dużej mierze to, co dotyczy tych Kościołów, dotyczy każdego Kościoła, każdej parafii, każdej społeczności wierzących, na każdym miejscu i w każdym czasie. Jeśli list do Kościoła w Laodycei mówi
o adwencie, a więc o przyjściu naszego Pana, Jezusa Chrystusa, w słowach: „Oto stoję
u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę
z nim wieczerzał, a on ze mną”, to słowa te dotyczą także nas, jako społeczności wierzących w Jezusa Chrystusa, tu i teraz.
Nie będziemy dalecy od prawdy, że słowa naszego Pana: „Oto stoję u drzwi i kołaczę”, nie dotyczą adwentu Pańskiego, który będzie miał miejsce u kresu dni tego świata, ale adwentu, który trwa nieustannie, dotyczą raczej przyjścia Pańskiego każdego
dnia i na każdym miejscu. Pan nasz i Zbawiciel, Jezus Chrystus, nieustannie przychodzi
i puka do „drzwi” Kościołów, naszych parafii, naszych domów i serc. Dlatego cały list
do Kościoła w Laodycei, każde słowo w nim się znajdujące, jest niezwykle ważne dla
nas, dla naszej wiary i pobożności.

Nasz Pan nakazał św. Janowi na wyspie Patmos napisać do anioła Kościoła w Laodycei:
„A do anioła Kościoła w Laodycei napisz: …Ponieważ mówisz: Bogaty jestem i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły, radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się
wzbogacił”. Nie chodzi w tych słowach jedynie o bogactwo materialne – którym chlubił
się Kościół w Laodycei – lecz o bogactwo duchowe.
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Przyjrzyjmy się sobie w lustrze tych słów!
Wiele Kościołów, diecezji i parafii pyszni się swoim bogactwem i zabiega o nie,
zapominając, że wokół jest wiele biednych i ubogich społeczności, którym – mówiąc
często używanym zwrotem – trudno koniec z końcem powiązać. Wiele jest także ludzi,
głównie tzw. nowobogackich, którzy z lubością pokazują, w jakim żyją przepychu i dostatku, i zapewne nawet przez chwilę nie pomyślą, że patrzą na nich ludzie i widzą jak
żyją, gdy tymczasem patrzący na to, nieustannie myślą o tym, jak przeżyją jutrzejszy
dzień i czym nakarmią swoje głodne dzieci.
Czy Kościół w Laodycei uważał siebie, że jest bogaty w sensie duchowym? Zapewne
tak, ponieważ wywyższony Chrystus radził temu Kościołowi, aby nabył u Niego złota w
ogniu wypróbowanego, aby się wzbogacił i aby przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość jego, oraz maści, by nią namaścić oczy, aby przejrzał”.
W słowach tych niewątpliwie chodzi o duchowe dary, ponieważ Pan Kościoła, Chrystus, nakazał napisać, aby te dary członkowie Kościoła w Laodycei nabyli u Niego,
o którym apostoł Paweł napisał: „Znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem jego ubogaceni zostali”
(2 Kor 8,9). Dary duchowe daje ubogi w materialne dobra Chrystus, ubogi, chociaż
wszystko posiadający.
Rzadko bogactwo materialne idzie w parze z bogactwem duchowym. Przypomnijmy sobie bogacza z przypowieści Pana Jezusa o bogaczu i biednym Łazarzu! Bogacz
z przypowieści Pana Jezusa codziennie ucztował, ponieważ mógł sobie na to pozwolić.
Duchowo jednak był bardzo ubogi, ponieważ nie potrafił dostrzec biedy, leżącego
u jego progu chorego Łazarza, który żywił się odpadkami ze stołu bogacza, które zapewne ukradkiem wynosili słudzy za drzwi, aby nimi mógł się pożywić chory Łazarz.
Ale także przypomnijmy sobie ubogą wdowę, która jest przykładem ubóstwa materialnego. O niej Pan Jezus powiedział: „Zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa
wrzuciła więcej do skarbnicy niż wszyscy, którzy wrzucali. Bo wszyscy wrzucali z tego,
co im zbywało, ale ta ze swego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie” (Mk 12,42-44).
Wiele mamy w Kościele bogatych parafii, ale też wiele biednych materialnie, a nawet bardzo biednych. To prawda, że wszyscy zbieramy pieniądze na Bratnią Pomoc
im. Gustawa Adolfa, a zbiórka jest dzielona między ubogie, potrzebujące wsparcia
parafie. Ale czy bogate parafie, kiedykolwiek poza Bratnią Pomocą im. Gustawa Adolfa, z własnej woli podzieliły się swoim bogactwem z jakąś parafią ubogą? Czy sponsorowały kiedyś jakąś akcję w Kościele, np. ewangelizację, wydanie literatury religijnej
itp.? Istnieją pozytywne przykłady. Ale ile ich jest i czy za nimi idą inne?
I tu warto przypomnieć słowa Pana Jezusa, które znajdują się w przypowieści o sądzie: „Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych
moich braci, mnie uczyniliście” oraz „Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie
uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście” (Mt 25,40.45).
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Do przemyślenia więc są słowa Chrystusa: „A tak, żeś letni, a nie gorący ani zimny,
wypluję cię z ust moich”. One mówią o nieużyteczności. Przez Laodyceję przepływa
potok, biorący swój początek w gorącym źródle niedaleko Hierapolis. Woda w potoku
przepływająca przez Laodyceję była już tylko letnia, a jej wypicie powodowało torsje.
Woda w potoku była użyteczna w jego w górnym i dolnym biegu, a więc kiedy była
gorąca lub kiedy była zimna. Przez te słowa Pan Kościoła nam mówi, że Kościół, parafie oraz każdy wierzący powinien być użyteczny, powinien przynosić dobre owoce.
Jeśli tego nie będzie w społeczności ludzi wierzących, zostaną odrzuceni, jak ci, o których Pan Jezus w przypowieści swojej o sądzie powiedział: „Zaprawdę powiadam
wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście”.
W oczach Chrystusa Kościół w Laodycei był bezużyteczny. Słowa Chrystusa z Listu
do Laodycei: „…wypluję cię z ust moich”, były dla Laodycejcyków i dla nas są poważnym ostrzeżeniem. Zapowiadają odrzucenie.

Ale nasz Pana postępuje z Laodycejczykami, jak dobry pasterz z owcami swojego stada. Nie tylko napomina, ale daje słowo, aby członkowie Jego Kościoła poszli za głosem
swojego Pasterza: „Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś
się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość
twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał”. Słowa te nawiązują do
dobrej sytuacji gospodarczej mieszkańców Laodycei. Czerpali oni zyski z handlu i produkcji znanego wówczas balsamu, leczącego oczy oraz wyrobu tkanin i dywanów z kruczo czarnej wełny.
Laodycejczycy mieli dużo złota, ale mało mieli „prawdziwego złota”, wypróbowanego w ogniu. Ta rada nakazuje nam sięgnąć do 1. listu św. Piotra, gdzie czytamy:
„Mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia
się w czasie ostatecznym. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba,
zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza
okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus” (1 P 1,5-7). Brak więc było członkom Kościoła
w Laodycei prawdziwej wiary, wiary stałej, wypróbowanej i przynoszącej dobre owoce.
Pan radził także nabyć maści leczącej oczy i białe szaty, symbolizującej pojednanie
i sprawiedliwość, szatę sprawiedliwości Chrystusowej (Obj 7,9nn). Członkowie Kościoła w Laodycei powinni więc przejrzeć dzięki Słowu Bożemu, Ewangelii Chrystusowej,
nawrócić się i w Chrystusie przyoblec się w szatę sprawiedliwości Chrystusa Pana.
Chrześcijanie zawsze i na każdym miejscu powinni wziąć sobie do serca ostrzeżenie
Pana Kościoła, poznać swoje słabości i grzechy, nawrócić się ze złej drogi, wzbogacić
się w prawdziwą, wypróbowaną wiarę i chodzić w czystości w Jezusie Chrystusie. To
jest koniecznością, tak być musi, bo Pan jest blisko, stoi u drzwi i puka: „Oto stoję
u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę
z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak
i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie”. Amen.
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Panie Boże, w czasie adwentu, w który pozwoliłeś nam wkroczyć, przypominasz nam,
że zbliża się dzień powtórnego przyjścia na ziemię Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Syn Człowieczy, siedzący po Twojej prawicy, przyjdzie na obłokach w chwale, by
zgromadzić przed swym obliczem wszystkie narody i je osądzić, a zbawionych ludzi
zabrać do swojego Królestwa.
Święty Boże, wiesz, że jeszcze nie jesteśmy przygotowani na spotkanie z Twoim Synem i nie trwamy w pokornym oczekiwaniu na Niego. Dopomóż nam oderwać się od
marności tego świata, które zagłuszają sumienia i czynią myśli grzesznymi. Pragniemy
zwrócić się ku Tobie i przylgnąć do Twojego ojcowskiego serca. Ożyw naszą wiarę,
abyśmy z ufnością oczekiwali na spotkanie z Panem i Zbawicielem wszystkich ludzi.
Naucz nas czuwać we dnie i w nocy, żeby dzień przyjścia Pańskiego nie zaskoczył nas
jak złodziej śpiącego gospodarza z przypowieści Pana Jezusa.
Panie Boże, przygotuj Kościół, oblubienicę Chrystusa na dzień wesela Barankowego. Oczyść go i oblecz w szatę świętości i sprawiedliwości, żeby wszedł do chwały Twojego Królestwa, a wszyscy jego członkowie wielbili Twoje Imię na wieki.
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Amen.
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2. NIEDZIELA W ADWENCIE
Hasło tygodnia:
Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. (Łk 21,28)

Słuchaj!
„Słuchaj! To mój miły. Oto idzie on, wspina się po górach, skacze po pagórkach. Mój miły podobny jest do gazeli lub do młodego jelonka. A oto już stoi za naszą ścianą, patrzy
przez okno, zagląda przez kraty. Mój miły odzywa się i mówi do mnie: Wstań, moja
przyjaciółko, moja piękna! Chodź! Bo oto minęła zima, skończyły się deszcze, ustały.
Kwiatki ukazują się na ziemi, czas śpiewu nastał i gruchanie synogarlicy słychać w naszej
ziemi. Figowiec zarumienia już swoje owoce, a winna latorośl zakwita i wydaje woń.
Wstańże, moja przyjaciółko, moja piękna, chodź!”. (Pnp 2,8-13)

Przywykliśmy już do tego, że w nowym porządku biblijnych tekstów, przeznaczonych
przez Kościół do czytania podczas niedzielnych i świątecznych nabożeństw w kościele,
znajdują się często biblijne perykopy, które swoją treścią nas zaskakują, czasem nawet
szokują. Dzisiaj przeżywamy 2. niedzielę adwentową, a tekst biblijny, przeznaczony
dzisiaj jako podstawa kazania, nic nie mówi o przyjściu Pańskim. Pochodzi ze Starego
Testamentu, z Pieśni nad pieśniami. Wiemy, że w tej starotestamentowej księdze znajdują się piękne pieśni miłosne, śpiewane w Izraelu podczas zbierania winogron, czy
zaślubin. Jaki jest więc związek między nimi a nowotestamentowymi świadectwami
o naszym Panu i Zbawicielu Jezusie Chrystusie?
Co łączy nasz dzisiejszy tekst z adwentowym zwiastowaniem przyjścia Pańskiego?
Wydaje się, że tylko pojedyncze słowa lub bardzo krótkie zdania, i nic więcej. Przede
wszystkim jest to słowo: ‘słuchaj’ oraz zdanie: „To mój miły. Oto idzie on”.
Czas adwentu wzywa nas do czujności, nasłuchiwania, czy nie nadszedł już czas
przyjścia Pańskiego. A więc „Słuchaj!” Siostro i Bracie w Chrystusie, czy nie stoi już
u drzwi Oblubieniec Kościoła. Przecież kiedy uczniowie Jana Chrzcicielna przyszli do
Jezusa i zapytali Go: „Dlaczego my i faryzeusze pościmy, a uczniowie twoi nie poszczą?”, Jezus odpowiedział: „Czyż mogą goście weselni się smucić, dopóki z nimi jest
oblubieniec? Nastaną jednak dni, gdy oblubieniec zostanie im zabrany, a wtedy pościć
będą” (Mt 9,14.15). A w Objawieniu św. Jana Chrystus, który w nawiązaniu do swojej
ofiary na Golgocie nazwany został Barankiem, jest Oblubieńcem, Kościół zaś Jego Oblubienicą: „Weselmy się i radujmy się, i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele Baranka, i oblubienica jego przygotowała się; i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący
bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych” (Obj 20,7.8). Nastaną dni…,
jest czas przygotowania…
Sądzę, że to wystarczy, aby pieśń zakochanej izraelskiej dziewczyny, nasłuchującej
i oczekującej swojego ukochanego oblubieńca, mogła być podstawą adwentowego
zwiastowania. Jest ona wyrazem jej wielkiej miłości do oblubieńca, tęsknoty za spotkaniem z tym, którego wybrało jej serce. Jest pewna, że serce jej wybrańca pała także
9
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miłością do niej. I opowiada ona o tym swojej przyjaciółce, a może matce lub ojcu. Ta
miłość i tęsknota może być obrazem miłości Kościoła do Chrystusa, każdego prawdziwie wierzącego do swojego Pana i Zbawiciela.
Pieśń izraelskiej dziewczyny o miłości składa się dwóch części. W pierwszej opowiada ona o swojej miłości i tęsknocie za spotkaniem z oblubieńcem. Rozpoczyna się
ona od słowa: „Słuchaj”. W drugiej części dziewczyna opowiada o spotkaniu z oblubieńcem, o jego słowach, będących wyrazem jego miłości do niej: „Wstań, moja przyjaciółko, moja piękna! Chodź! Bo oto minęła zima, skończyły się deszcze, ustały.
Kwiatki ukazują się na ziemi, czas śpiewu nastał i gruchanie synogarlicy słychać w naszej ziemi. Figowiec zarumienia już swoje owoce, a winna latorośl zakwita i wydaje
woń. Wstańże, moja przyjaciółko, moja piękna, chodź!”

Słowa zakochanej dziewczyny: „Słuchaj! To mój miły. Oto idzie on, wspina się po górach, skacze po pagórkach. Mój miły podobny jest do gazeli lub do młodego jelonka.
A oto już stoi za naszą ścianą, patrzy przez okno, zagląda przez kraty”, mogą być i powinny obrazować miłość Kościoła do swojego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
W apostolskim i poapostolskim Kościele funkcjonowało aramejskie słowo: ‘Maranatha’, które znaczy: ‘Przyjdź Panie’, ale pisane rozdzielnie: ‘Maran atha” znaczy: ‘Pan
przyszedł’. Występuje ono już w Nowym Testamencie, a mianowicie w 1. liście apostoła Pawła do Koryntian (1 Kor 16,22), a także na końcu Objawienia św. Jana (Obj 22,
20). Wyrażało ono tęsknotę Kościoła za spotkaniem z Chrystusem Panem i właściwie
było modlitwą i prośbą o spełnienie się obietnicy Chrystusa, dotyczącej Jego powtórnego przyjścia. Funkcjonuje ono także w naszej liturgii Wieczerzy Pańskiej. Ksiądz kończy jedną z modlitw komunijnych słowami: „Przyjdź rychło Panie”. Całe zgromadzenie
liturgiczne zaś odpowiada: „Przyjdź Panie, Jezu!”. Ale tu rodzi się pytanie: Czy te słowa
są wyrazem rzeczywistości, tęsknym oczekiwaniem na spotkanie z naszym Panem
i Zbawicielem w Wieczerzy Pańskiej, przede wszystkim na spotkanie z Chrystusem,
podczas Jego powtórnego przyjścia? Czy tylko są reliktem z przeszłości? Może śpiewamy: „Przyjdź Panie, Jezu”, a w duchu myślimy: Poczekaj jeszcze ze swoim przyjściem? Jakkolwiek jest, musimy zawsze pamiętać, że nasz Pan powiedział: „Czuwajcie,
bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie” (Mt 25,13). Pamiętać też należy na napomnienie apostoła Pawła: „A o czasach i porach, bracia, nie ma
potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak
złodziej w nocy. Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich
nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną” (1 Tes 5,1-3).
Ale w słowach pieśni izraelskiej dziewczyny: „Słuchaj! To mój miły. Oto idzie on,
wspina się po górach, skacze po pagórkach. Mój miły podobny jest do gazeli lub do
młodego jelonka. A oto już stoi za naszą ścianą, patrzy przez okno, zagląda przez kraty”, zawarte jest dla nas pewne poselstwo i zadanie do wykonania. Jak ona dzieli się
swoją tęsknotą i miłością, tak i my powinniśmy się dzielić naszą wiarą i chrześcijańską
nadzieją z naszymi bliźnimi, ze światem, w którym Bóg dal nam żyć i pielgrzymować,
a który coraz mniej wie o Chrystusie, a jeśli coś wie, to nic lub niewiele chce uczynić
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prawdziwie dobrego dla bliźnich. Niewielu chce odnowy swojego życia i nic nie czyni,
aby żywsza stała się wiara a miłość do Chrystusa bardziej gorąca. A przecież zanim
myśmy Go umiłowali lub zanim zdecydujemy się Go miłować i tęsknić za spotkaniem
z Nim, On nas wyprzedził i bezinteresownie umiłował (1 J 4,10). Pan Jezus żegnając się
ze swoimi uczniami, powiedział do nich: „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody…, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem” (Mt 28,19.22). A autor 1. listu św. Piotra napomina nas: „Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim
kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który
was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości” (1 P 2, 9). Powinniśmy się dzielić z naszymi bliźnimi nie tylko chlebem, ale także naszymi uczuciami, naszą wiarą i nadzieją.

W drugiej części pieśni, zakochana izraelska dziewczyna śpiewa o przyjściu swojego
ukochanego. Wspomina jego słowa: „Wstań, moja przyjaciółko, moja piękna! Chodź!
Bo oto minęła zima, skończyły się deszcze, ustały. Kwiatki ukazują się na ziemi, czas
śpiewu nastał i gruchanie synogarlicy słychać w naszej ziemi. Figowiec zarumienia już
swoje owoce, a winna latorośl zakwita i wydaje woń. Wstańże, moja przyjaciółko, moja
piękna, chodź!”. To opis bardo żywy i barwny, pełen ekspresji i sięgający szczytów miłosnej poezji.
„Minęła zima…”. Słowa te, przypominają nam słowa naszego Pana, które należą do
zupełnie innej płaszczyzny życia, a mianowicie życia duchowego: „Wypełnił się czas
i przybliżyło się Królestwo Boże” (Mk 1,15a), albo słowa, które Pan Jezus powiedział do
Samarytanki przy studni Jakubowej: „Nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi
czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu
ją oddawać w duchu i w prawdzie” (J 4,23.24), czy wreszcie: „Ciemność ustępuje,
a światłość prawdziwa już świeci” (1 J 2,8).
Przyjście Chrystusa jest dowodem, że Bóg wysłuchał modlitwę swojego ludu: „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” (Iz 64,1.2). Przyjście Chrystusa przemieniło świat. W Chrystusie otwarta została droga do Boga. W Chrystusie
Bóg stał się nam bliski. Chrystus jest obecnością Wszechmogącego między nami. Chrystus jest Bogiem dla nas, Bogiem łaskawym i miłosiernym.
Trawestując słowa oblubieńca z Pieśni nad pieśniami: „Oto minęła zima, skończyły
się deszcze, ustały. Kwiatki ukazują się na ziemi, czas śpiewu nastał i gruchanie synogarlicy słychać w naszej ziemi. Figowiec zarumienia już swoje owoce, a winna latorośl
zakwita i wydaje woń”, możemy powiedzieć, że Chrystus, Oblubieniec Kościoła i wierzącej duszy, przemawia do nas słodko: Pójdźcie do mnie, bo oto nastał dzień, nadeszła
wiosna, zakwita nowe życie, „pachnie” Ewangelia zbawienia, serca stają się bardziej
radosne, a Kościół może wydać wiele błogosławionych owoców, które zmienią oblicze
ziemi.
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Pozostaje więc nam na zakończenie powiedzieć: słuchajcie siostry i bracia, słuchaj
Kościele, to Chrystus jest blisko, oto stoi On każdego dnia u naszych drzwi i mówi: „Oto
stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego
i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie” (Obj 3,20.21).
A więc: słuchajcie i bądźcie gotowi przyjąć swojego Zbawiciela. Amen.

Panie Jezu! Gdy przyjdziesz po raz drugi na ziemię, przed Twoim obliczem zgromadzą
się wszystkie narody, a Ty sądzić będziesz żywych i umarłych. Spraw, abyśmy także i my
uklękli przed Twym tronem. Czy ostaniemy się przed sprawiedliwym Twoim sądem?
Czy usłyszymy słowa: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, odziedziczcie Królestwo,
przygotowane dla was od założenia świata”?
Chryste, który umarłeś za nas na krzyżu, bądź nam miłościw grzesznym ludziom
i okaż nam swoje miłosierdzie! Spraw łaskawie, abyśmy byli wiernymi słuchaczami
Twojego słowa i z radością wypełniali Twoją wolę. Prosimy Cię, daj nam siłę do wytrwania przy Tobie, gdyż wierność swoją okazujesz tym, którzy Tobie są wierni i posłuszni. Twoje słowo, niech nam będzie światłością na drodze naszego życia. Naucz
nas postępować według Twojej woli i racz łaskawie wybaczyć nam nasze grzechy. Jako
Twoi uczniowie i uczennice, pragniemy naśladować Cię w doczesności, a w Królestwie
Bożym wraz ze wszystkimi zbawionymi chwalić Twoje święte Imię. Amen.
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3. NIEDZIELA W ADWENCIE
Hasło tygodnia:
Przygotujcie na pustyni drogę Pańską. Oto Wszechmocny, Pan przychodzi w mocy.
(Iz 40,3.10)

Pocieszajcie lud Pański
„Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg! Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina, bo otrzymało
z ręki Pana podwójną karę za wszystkie swoje grzechy. Głos się odzywa: Przygotujcie na
pustyni drogę Pańską, wyprostujcie na stepie 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 40,1-5)

Istotnym elementem ludzkiego życia jest oczekiwanie. Spoglądamy w przyszłość i nieustannie się czegoś spodziewamy. Dzieci i młodzież oczekują dnia ukończenia szkoły
i wejścia w dorosłe życie, młodzi małżonkowie narodzin dziecka, chorzy zaś na dzień,
w którym odzyskają siły i zdrowie, spracowani i zmęczeni na zasłużony odpoczynek.
Oczekiwanie – to „atmosfera i powietrze”, którym oddychamy. I być może dlatego
okres adwentu, jako czas oczekiwania na przyjście Pańskie, jest bliski sercu i wnosi
w nasze życie wiele ciepła, miłych i głębokich przeżyć.
Spełnienie się tego, na co oczekujemy, budzi radość, porusza serce, napełnia błogością. Doświadczył tego naród izraelski, do którego Bóg posłał proroka wołającego:
„Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg! Mówcie do serca Jeruzalemu
i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina, bo
otrzymało z ręki Pana podwójną karę za wszystkie swoje grzechy”.
Niewola babilońska dla ludu Bożego Starego Testamentu była tragicznym wydarzeniem. Utrata ojczyzny i wolności, poniżenie, groźba zagłady, wynarodowienia i utrata
tożsamości religijnej, składały się na lata doświadczeń narodu, któremu wydawało się
przez wieki, że nie może go spotkać nic złego, jest bowiem narodem wybranym i szczególną własnością Pana. Ale kiedy dobiegły do końca dni zniewolenia i doświadczenia,
wszechmogący Bóg polecił obwieścić to swojemu ludowi i przypomnieć mu przyczyny
niewoli.
Grzech, niewierność przymierzu z Bogiem, zaufanie pokładane jedynie w materialnych, widzialnych dobrach oraz instytucjach religijnych, raniły miłość Bożą i obrażały
Jego świętość. Sprawiedliwość Boża domagała się wymierzenia kary. Bóg karząc naród
izraelski, pragnął otworzyć jego oczy, przeorać serca, przeobrazić, mocniej związać
z sobą i ożywić swoim Duchem. Doświadczenie bowiem jest nie tylko karą, a karanie
odpłatą. Wymierzona kara posiada także pozytywny aspekt. Naród izraelski dotknęła
karząca ręka Boża właśnie dlatego, aby odwrócił się on od grzechu, skierował nogi
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swoje na drogę sprawiedliwości. Bóg przez usta proroka mówił, że lud został podwójnie ukarany za popełnione grzechy. Ale nakazując także wołać: „Izraelu nie zapomnę
o tobie. Starłem jak obłok twoje występki, a twoje grzechy jak mgłę: nawróć się do
mnie, bo cię odkupiłem” (Iz 44,21b.22), wskazał na cel doświadczenia i karania.
W Bożym karania objawia się także Boża miłość.
Czy lud Boży Starego Testamentu zrozumiał tę lekcję doświadczenia?
Wielu zrozumiało, wśród tych wielu na pewno autor Trenów, który modlił się na
gruzach Jeruzalemu: „Spraw Panie, abyśmy wrócili do ciebie, a wrócimy!” (Tr 5,21).
A czy my rozumiemy sens naszych nieszczęść, klęsk i doświadczeń?
Wszystko to, co aktualnie przeżywamy, nasze upokorzenia i niedostatki, nie tak
wielkie, aby już żyć nie było warto, są wynikiem naszego grzechu, ducha niemocy,
niereligijnego myślenia, braku zaufania i sprawiedliwości, chociaż uważamy się za
ludzi sprawiedliwych i wysoce religijnych. Bez uświadomienia sobie tego związku przyczynowego między naszym duchowym stanem a naszą egzystencją, niemożliwa jest
przebudowa naszego życia i ciągle jeszcze daleko będziemy od lepszego jutra. Miłość
i karanie Boże prowadzi do upamiętania.
Koleje naszego życia zmuszają nas do przemyśleń i refleksji.
Czy w naszych doświadczeniach dostrzegamy palec Boży? Czy czynimy cokolwiek,
aby poprawić nasze życie?
Przebudowa życia ludzkiej społeczności rozpoczyna się zawsze od zmiany nastawienia, przemiany myślenia i postępowania jednostki. Naród i społeczeństwo przeobraża się wtedy, gdy jego członkowie nawracają się do Boga.
Czy uczciwą i sumienną pracą zdobywamy chleb powszedni? Czy rozumiemy, co to
znaczy, że lepszą rzeczą jest dawać aniżeli brać? Czy zaprzestaliśmy myśleć jedynie
o sobie? Czy mamy więcej serca dla Kościoła i czy dostrzegamy potrzeby wszystkich
wierzących, głównie tych, którzy przebywają w naszych domach opieki? Czy jaśniejszym płomieniem rozpala się nasza wiara i ufność?
Pytania te nie mogą pozostać bez odpowiedzi. Naszą odpowiedzią na nie musi być
nasza wiara, nowy stosunek do otaczającego nas świata, nowy sposób myślenia i działania, zwielokrotniona gorliwość i pogłębiona miłość. Doświadczenia i sytuacja w jakiej
się znajdujemy, to również Boży głos, wzywający nas do przebudowy i odrodzenia
życia, na który także winniśmy odpowiedzieć serdeczną prośbą: „Spraw, Panie, abyśmy wrócili do ciebie, a wrócimy!”

Powróćmy w naszych rozważaniach do Babilonu, do czasu, w którym dobiegły do końca dni niewoli ludu izraelskiego. Tych, którzy rozumieli i poznali swoją winę, wytrwali
przy wierze ojców i matek, i z nadzieją oczekiwali końca niewoli, prorok w imieniu Bożym pocieszał. Z Bożego polecenia wołał: „Przygotujcie na pustyni drogę Pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego! Każda dolina niech będzie podniesiona,
a każda góra i pagórek obniżone; co nierówne, niech będzie wyrównane, a strome
zbocza niech się staną doliną!”
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To była zapowiedź zbawienia. Jak dzięki interwencji Boga pod wodzą Mojżesza lud
wybrany przed wiekami opuścił Egipt i udał się do Ziemi Obiecanej, tak i teraz zwiastuje prorok – Izrael powróci do swojej ojczyzny, ziemi przyobiecanej ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Jak Bóg prowadził swój lud w czasach egipskiego exodusu
przez pustynię w słupie ognia w nocy, a dymu podczas dnia, tak objawi się chwała
Pańska i odrodzony lud pod przewodnictwem samego Boga podąży do ziemi ojców.
Prorok wołający: „Przygotujcie na pustyni drogę Pańską”, zapowiedział, że lud powracający do ojczyzny, pójdzie drogą wygodną i bezpieczną, drogą, którą zwać będą
Pańską. I cokolwiek byśmy myśleli o dalszych losach Izraela, a Biblia daje nam o nich
bardzo dużo do myślenia, to powrót ludu Bożego z niewoli babilońskiej po wszystkie
czasy jest także znakiem wybawienia z wszelkiej niewoli.
Kiedy nadszedł czas zbawienia dany nam przez Boga w Jego Synu, Jezusie Chrystusie, ten który był poprzednikiem naszego Zbawiciela, odniósł do siebie słowa proroka:
„Przygotujcie na pustyni drogę Pańską”. Jan, syn Zachariasza i Elżbiety, zapytany przez
Żydów, czy jest Mesjaszem lub Eliaszem, który miał poprzedzać przyjście Pomazańca
Pańskiego, odpowiedział: „Ja jestem głosem wołającego na pustyni: Prostujcie drogę
Pana” (J 1,23). Jak posłannictwo proroka końca niewoli babilońskiej, tak też w pełnym
tego słowa znaczeniu poselstwo Jana Chrzciciela było adwentowym poselstwem, które musi się rozlegać tak długo, dopóki nie wypełni się czas i ostatecznie cały lud Boży
wejdzie do odpocznienia.
„Prostujcie drogi Pańskie!” (Łk 3,4). Nasza droga życia jest ścieżką, po której kroczymy do naszej wiecznej ojczyzny. Czy jest ona drogą Pańską? Czy jest prosta i kierujemy się na niej zasadami sprawiedliwości? A może ciągle jeszcze jest kręta? Może
nadal kroczymy drogą obłudy, zakłamania, samolubstwa i pychy? Może już zapomnieliśmy, że powinniśmy posługiwać się językiem miłości i przychylności, a nie jak się to
często dzieje językiem nienawiści, zazdrości i zakłamania.
Jesteśmy dziećmi Bożymi odkupionymi krwią Jezusa Chrystusa, a jako dzieci Boże
oczekujemy spełnienia wszystkich obietnic Bożych, wśród nich tej najświętszej i największej, obietnicy zbawienia wiecznego. Oczekujemy na ten dzień, w którym nasz
Zbawiciel powie nam: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo,
przygotowane dla was od założenia świata” (Mt 25,34).
Życie nasze jest adwentowym oczekiwaniem. Wielkość i świętość tej największej,
danej nam przez Boga obietnicy, wymaga od nas szczególnej świętości życia. Niechaj
więc każda nierówność naszej drogi życia zostanie z pomocą Bożą wyrównana! Niechaj ścieżka, po której kroczymy, będzie drogą Bożą!
Czas spełnienia się obietnic Bożych jest blisko. Czas ich wypełnienia trwa. Niechaj
to będzie naszym pocieszeniem w doświadczeniu i w znoszeniu wszystkich niedogodności życia doczesnego.
„Przyjdź, o Królu Boskiej chwały, przyjdź nasz wodzu doskonały!
Światło świata, w Twej jasności niech się zmieni stan ludzkości!”. (ŚK. 52,1).
Amen.
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Panie Boże wszechmogący, łaskawy Ojcze! Czas adwentu, który pozwalasz przeżywać
Twojemu ludowi, przypomina nam, że spełniła się Twoja obietnica przyjścia Mesjasza.
Przed wiekami zesłałeś Jezusa Chrystusa, najlepszego Syna Twojego ludu izraelskiego,
światłość dla pogan. Kościół Twój wspomina Jego chwalebne przyjście i wielbi Cię za
Twoją wierność i dobroć. Boże, wierzymy, że wraz z przyjściem Chrystusa Pana dla
wszystkich ludzi rozbłysła światłość i nadzieja zbawienia. Prowadź łaskawie swój lud
w światłości Chrystusa do życia wiecznego. Rozprosz mroki grzechu i zgromadź wokół
Twojego Syna wszystkich, którzy jeszcze nie poznali Ciebie, jedynego i prawdziwego
Boga, i nie uwielbili Jezusa Chrystusa, Odkupiciela świata. Pragniemy w czas adwentu
umocnić społeczność z naszym Panem i Zbawicielem, którego posłałeś, aby także
w mrokach naszego życia zabłysła światłość.
Panie Boże łaskawy, prosimy Cię, dopomóż nam dochować Ci wierności. Nasze
serca wciąż są chwiejne i potrzebują Twojego wsparcia. Pragniemy pamiętać o naszym
ślubowaniu konfirmacyjnym i być wiernymi Tobie i Kościołowi, w którym znajdujemy
pokarm życia wiecznego. Spraw, aby nasza społeczność z Tobą przetrwała wszystkie
próby i objawiła się w dzień przyjścia Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą
i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
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4. NIEDZIELA W ADWENCIE
Hasło tygodnia:
Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się… Pan jest blisko. (Flp 4,4.5)

Pan jest blisko
„Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie
znana wszystkim ludziom: Pan jest blisko. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim
w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie”. (Flp 4,4-7)

Chrześcijański Kościół w czasach apostolskich żył nadzieją na rychłe, drugie przyjście
Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Nadzieja ta opierała się na obietnicy Zbawiciela i Pana
Kościoła: „Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie!
W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział.
Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu
i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli” (J 14,1-3). Inne zaś słowa
naszego Pana, a mianowicie, że nikt nie zna dnia ani godziny, w której Syn Człowieczy
przyjdzie, czyniły nadzieję oczekiwania żywszą i gorętszą, dlatego w zwiastowaniu
uczniów Pańskich w czasach apostolskich rozlegało się nieustannie ostrzeżenie: „Pan
jest blisko”.
Słyszymy je również dzisiaj dzięki obecności w naszym życiu świadectwa uczniów
Pańskich, rozlegającego się z kart Nowego Testamentu. Jest to przede wszystkim
świadectwo apostoła Pawła skierowane z więzienia do umiłowanego Kościoła w Filippi. Apostoł, uwięziony z powodu zwiastowania Ewangelii, przekonany był, że zbliża się
czas jego męczeńskiej śmierci, a tym samym bliskie zjednoczenie z Tym, dla którego
żył, poświęcił swoje siły i był gotowy dla Niego umrzeć.
Dla chrześcijan mieszkających w Filippi także zbliżał się dzień zjednoczenia z Panem. Pan bowiem jest blisko, dlatego powinni
− radować się,
− żyć w skromności,
− nie troszczyć się zbytnio o nic, lecz wszystko w modlitwie powierzyć Bogu.
Czy ten testament apostoła Pawła również nas obowiązuje?
Obietnica powtórnego

przyjścia Jezusa Chrystusa nie zdezaktualizowała się, chociaż
upłynęło od chwili dania jej uczniom wiele czasu. Ale to, co dla nas jest wiele, dla Boga
jest czymś zgoła innym. Apostoł Piotr pisze, że tysiąc lat w oczach Bożych jest jak jeden
dzień. Pomimo więc upływu dwudziestu wieków od czasu pierwszego przyjścia Pańskiego, napomnienie apostolskie: „Pan jest blisko”, musi budzić w sercu człowieka −
w szczególności wierzącego − właściwe reakcje. Pierwszą z nich powinna być radość:
„Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się”.
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Człowiek instynktownie szuka radości i pragnie ją dla siebie jak najdłużej zachować.
Gdy zostanie mu ona odebrana, odczuwa to jako cierpienie. Ogarnięty bólem i smutkiem, pragnie się zeń wyzwolić. Niekiedy jest gotowy podjąć wielki trud, byleby tylko
odzyskać utraconą radość i pogodę ducha.
Radować się, weselić się i cieszyć – jest to hasło ludzi dwudziestego pierwszego
wieku. Właściwie człowiek ma prawo do radości. I to jest jego niezbywalne prawo.
Lecz radość radości nierówna. Z różnych źródeł ludzie czerpią radość. Jakże często
czerpią ją ze źródeł zatrutych! Czerpiąc z tych źródeł, dzieje się tak, jak śpiewamy
w jednej z pieśni: „Żałość w sercu, a na ustach śmiech”. Jedni szukają radości w zabawach oferowanych przez świat ludzi niewybrednej rozrywki, inni radują się z nagromadzonych dóbr. Jeszcze inni topią troski i szukają chwilowej radości w alkoholu i narkotykach. Dla innych radości dostarcza rozbój, awantury i burdy uliczne. Nędzna i nic
nie warta to radość!
Człowiek wierzący powinien się radować z tego, co posiada wartość niewymierną,
co naprawdę człowieka ubogaca i może uczynić szczęśliwym. Wiara w Boże obietnice
daje radość. Możliwość bliskiego spotkania z Panem i zjednoczenia się na wieki z Bogiem jest dobrem, z którym łączy się radość nad radości. Kto oczekuje na dzień przyjścia Pana, ten może radować się z każdego dnia i w każdej chwili. Czyż nie jest to dla
nas źródłem radości, że wiemy, wierzymy i żywimy nadzieję, iż nasz Pan, który dla
swego ludu stał się człowiekiem i umarł na Golgocie, jest blisko nas i wyciąga ku nam
swoją łaskawą dłoń? Czy nie budzi w nas błogiego uczucia radości to, że nasz Zbawiciel
pragnie mieć swój lud blisko siebie na wieki? Czyż nie jest to dla nas pociechą w smutku i trwodze śmierci?
Bliskość Pana i bliskość Jego powtórnego przyjścia, jest dla człowieka szczerej wiary
pocieszeniem w każdej chwili – w szczęściu i nieszczęściu, na drogach pokoju i trwogi
o jutro, w pracy i odpoczynku. I radość z bliskości Pana jest radością trwałą, jak nieodwołalne są obietnice Boże, jak trwała jest moc pociechy płynącej z krzyża. A ile jest
wiary w ludzkim sercu oraz ufności w obietnice Boże, tyle jest też prawdziwej, nieprzemijającej radości.

Bliskie przyjście Pańskie, zwiastowanie i opowiadanie Chrystusa, Jego zbawczego dzieła i słowa obietnicy: „Przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem,
i wy byli”, powinno również prowadzić do życia w skromności. Apostoł Paweł bowiem,
przypominając bliskie przyjście Pańskie, pisał: „Skromność wasza niech będzie znana
wszystkim ludziom”. I to jest drugie adwentowe wezwanie, skierowane do nas, do
adwentowego ludu Bożego, przygotowującego się na przyjęcie Pana Adwentu.
Skromność nie jest powszechną ani wrodzoną cnotą. Biblijne opowiadanie o raju
uczy nas, że to raczej chęć wywyższenia się i pycha są właściwe naturalnemu postępowaniu człowieka. Szatański podszept: „Będziecie jako Bóg” (1 Mż 3,5), został wpisany w serce ludzkie i jemu też podległy jest człowiek, tak iż powszechne jest pragnienie:
wyżej, coraz wyżej, na nic nie zważać, deptać, pogardzać, osądzać bliźniego, siebie
ubóstwiać, wynosić się ponad innych.
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Królestwo Boże – jak uczy nas Chrystus – jest przygotowane nie dla zapatrzonych
w siebie, pełnych niezdrowych i wybujałych ambicji. „Bóg pysznym się sprzeciwia,
a pokornym łaskę daje” (1 P 5,5). Gdy więc rozlega się znów w czasie adwentu wołanie: „Pan jest blisko”, wraz z nim głoszone jest napomnienie: „Bądźcie skromni!”. A to
napomnienie szczególnie głęboko powinno się zapisać w sercach, wszak naszym obowiązkiem i powinnością jako dzieci Bożych, jest naśladowanie Zbawiciela i Pana naszego, który dla nas jest wzorem skromności. Powiedział On: „Uczcie się ode mnie,
bom ja jest cichy i pokornego serca” (Mt 11,29). Chociaż postawa naszego Pana była
pełna godności, wszak inaczej być nie mogło, to jednak Jego codzienną szatą była
prawdziwa i niekłamana pokora. Nie gardził biednymi i nie odpędzał od siebie tych,
którzy uważani byli w Izraelu za zakały społeczeństwa.
Ubiorem i ozdobą każdego naszego dnia powinna być skromność. Apostoł Paweł
pisał: „Niech skromność wasza będzie znana wszystkim ludziom”. Dlatego, że Pan jest
blisko i nadejdzie chwila, w której będziemy musieli zdać rachunek z naszego postępowania, należy każdy dzień przeżyć zgodnie z tym, czego naucza nas w „Małym katechizmie” nasz reformator, ks. dr Marcin Luter, aby żyć „w czystości i skromności […]
tak w słowach, jak i w uczynkach”. Wiele więc zmian powinniśmy dokonać w naszym
życiu. Czas adwentu jest nam dany, abyśmy szczególnie intensywnie rozmyślali nad
naszym dotychczasowym postępowaniem i z pomocą Ducha Świętego odnowili nasze
życie na wzór Syna Bożego, Jezusa Chrystusa.

W obliczu zbliżającego się dnia adwentu Pana, apostoł Paweł napomina nas również,
abyśmy się zbytnio nie troszczyli o sprawy doczesne, gdyż taka troska utrudnia przygotowanie na dzień Pański i realizację napomnienia: „Niechaj biodra wasze będą przepasane, a świece zapalone” (Łk 12,35). Zbytnia troska jest balastem w pielgrzymce ku
pełni poznania Chrystusa, Jego Ewangelii, a przede wszystkim zjednoczenia z Bogiem.
Troska utrudnia marsz, przyćmiewa wzrok, przytępia słuch, czyni serce nieczułym i niewrażliwym. Nie znaczy to, że winniśmy przestać myśleć o jutrzejszym dniu, o naszej
pracy i powinnościach wobec rodziny i społeczeństwa. Ale powinność nie może przerodzić się w troskę, która wypełnia do reszty nasze życie. Jest tylko jedna błogosławiona troska, a jest to troska o Królestwo Boże i jego sprawy, troska o aktywne życie
w miłości Boga i bliźniego.
„Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu”. Nie chciejmy więc być sami z naszymi sprawami
i kłopotami, które codziennie nas spotykają. Nie pozwólmy, aby one trawiły i pożerały
nasze siły, wszak poświęcić je winniśmy o wiele wznioślejszym sprawom, aniżeli te,
które codziennie zaprzątają nasze myśli, myśli o doczesności. Nie pozwólmy, aby
nadmiar trosk osłabiał naszą wiarę, niweczył nasze czuwanie i oczekiwanie na dzień
powtórnego przyjścia naszego Zbawiciela. Raczej wiarą zwyciężajmy je, powierzając
wszystko w prośbach naszych Bogu. O naszych codziennych kłopotach powiedzmy
naszemu Bogu w modlitwie. On je zna, ale już samo powierzenie w błaganiach i dzięk-
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czynieniach naszych spraw Wszechmogącemu, przynosi nam ulgę i ukojenie strapionej
duszy.
„Bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywają, wszystkim, którzy go wzywają szczerze” (Ps 145,18). W naszym oczekiwaniu na przyjście Zbawiciela i Pana, Pan staje się
nam naprawdę bliski, jeśli wzywać Go będziemy szczerze, czego nie należy rozumieć
w ten sposób, jakoby bliskość Jego od naszych modlitw była zależna, ale że w modlitwie poznajemy najlepiej, że On rzeczywiście jest blisko nas, jako Ten nieustannie
patrzący na nas, wysłuchujący naszych błagań i pukający do drzwi naszych serc.
„Radości! Z nami Bóg, i miłe Jego dzieci!
Nowego świata dzień już nad tą ziemią świeci.
Więc, ludy, zbierzcie się, do Pana spieszcie wraz
I chwały wznieście pieśń w zbawienia wielki czas” (ŚE 14,5).
Amen.

Jezu Chryste, Panie i Zbawicielu nasz jedyny! Ty miałeś cierpliwość nad swoimi uczniami, którzy nie zawsze Ciebie rozumieli i nie chcieli razem z Tobą czuwać w godzinie
Twojego doświadczenia. Okazałeś serce grzesznikom i cierpliwość faryzeuszom, ufającym w swoją sprawiedliwość. Także nasze grzechy, nieprawości i zaniedbania znosisz
z cierpliwością. Daj nam o tym pamiętać w czasie adwentu, w którym powinniśmy się
przygotować na Twoje przyjście.
O Panie, gdybyś nie był cichy i spokojnego serca, Twój gniew starłby nas sprzed
Twojego oblicza. Miej litość nad nami. Bądź łagodny dla sług Twoich. Przebacz nam
nasze grzechy i oczyść swoją krwią. Przyoblecz nas w szatę Twojej sprawiedliwości,
abyśmy mogli ostać się w godzinie sądu i wraz ze zbawionymi wielbić Twoje Imię przez
całą wieczność.
Chryste, Panie i Zbawicielu nasz jedyny, miej cierpliwość nad całym światem, który
coraz bardziej pogrąża się w grzechu i nieprawości. Porusz ludzkie serca, aby wszyscy
upamiętali się i nawrócili do Ciebie. Ocal dzieci Boże, nabyte na własność litościwego
Boga przez Twoją krew przelaną na Golgocie, przez Twoją śmierć i zmartwychwstanie.
Wysłuchaj nas Panie. Amen.
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WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA
Hasło dnia:
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 2,10b.11)

I poszła, aby się wypełniło słowo
„Poszedł również Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego,
zwanego Betlejem, ponieważ był z domu i z rodu Dawida, aby zapisano go wraz z Marią,
żoną swoją, która była brzemienna. I kiedy tam przybyli, nadszedł czas porodu. I porodziła syna swego pierworodnego, i owinęła go w pieluszki, i położyła go w żłobie, gdyż
nie było dla nich miejsca w gospodzie. A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający
i trzymający nocne straże nad stadem swoim. I anioł Pański stanął przy nich, a chwała
Pańska zewsząd ich oświeciła; i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł: Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu,
gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym.
A to będzie dla was znakiem: Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone
w żłobie. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga
i mówiących: Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma
upodobanie. A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli jedni do drugich:
Pójdźmy zaraz aż do Betlejemu i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan. I śpiesząc się, przyszli, i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie. A ujrzawszy,
rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu. I wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się
temu, co pasterze im powiedzieli. Maria zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim. I wrócili pasterze”. (Łk 2,4-20)

Wieczór Wigilijny ma dla nas szczególne znaczenie, nie ze względu na spotkania przy
stole i przeżywanie w gronie rodziny uroczystej wieczerzy, ale, że w ten wieczór rozlega
się zwiastowanie z pól betlejemskich: „Nie bójcie się, oto zwiastuję wam wielką radość, która stanie się udziałem całego ludu, ponieważ dziś w mieście Dawidowym narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. I to wam będzie za znak: Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie” (Łk 2,11.12). Owo „dziś” wyznaczone zostało przez Boga. I wszystko owemu „dziś” zostało podporządkowane, a więc
to, że cesarz August wydał dekret, aby spisano obywateli jego imperium oraz Józef
i Maria, którzy udali się do Betlejem, miasta rodzinnego wielkiego króla Dawida. Brzemienna Maria poszła do Betlejem, aby wypełniło się słowo Pana Zastępów.

Lud izraelski oczekiwał wypełnienia się Bożych obietnic.
Ludzkość od zarania dziejów znała obietnicę zwycięstwa nad złem. Bóg powiedział
do pierwszych ludzi: „I sprawię, że będzie nieprzyjaźń między tobą [wężem symbolizującym zło] a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem, ono zmiażdży ci
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głowę, a ty ukąsisz je w piętę” (1 Mż 3, 15). Obietnica wpisana była w serca ludzi, dlatego tęsknili za zwycięstwem nad złem.
Ta obietnica ostatecznego zwycięstwa nad złem wpisywana była we wszystkie późniejsze obietnice, które dotyczyły przyjścia Mesjasza. Najpierw niezbyt wyraźnie, Bóg
bowiem powołując Abrahama, powiedział do niego: „Uczynię z ciebie wielki naród,
będę ci błogosławił i rozsławię twoje imię, i staniesz się błogosławieństwem” (1 Mż 12,
2). Później patriarcha Jakub, wnuk Abrahama przed swoją śmiercią, przepowiadając
swojemu synowi, Judzie, przyszłość, powiedział: „Nie będzie Judzie zabrane berło ani
laska od jego nóg, dopóki nie przyjdzie ten, komu się one należą. I jemu będą posłuszne narody” (1 Mż 49,10).
W czasach wielkich proroków Pańskich, obietnice Boże były bardziej czytelne. Prorok Izajasz wołał: „Dziecię narodziło się nam, dany jest nam syn i na jego ramionach
spocznie władza. I nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę
Pokoju” (Iz 10,5). A na innym miejscu: „Wyrośnie różdżka z pnia Isajego i odrośl z jego
korzeni” (Iz 11,1.2). I wiele można byłoby jeszcze wspomnieć zapowiedzi dotyczących
przyjścia Mesjasza. One wszystkie świeciły jak jasne gwiazdy na ciemnym „firmamencie” poznania przez człowieka Bożej rzeczywistości. Były przewodnikami ludu wybranego. Budziły w sercach tęsknotę za lepszym jutrem i nadzieję, że obiecany Mesjasz,
Zbawiciel jest już blisko.
Każde pokolenie izraelskie miało nadzieję, że to w czasie jego życia wypełni się czas
oczekiwania, i że Bóg litując się nad swoim ludem, przyjdzie mu z pomocą w osobie
przyobiecanego Mesjasza. I zapewne niejedna kobieta z rodu Dawida w sercu swoim
cicho pragnęła, aby to ją Bóg wybrał z pośród wszystkich kobiet na matkę Zbawiciela.
Czy takie pragnienie nurtowało serce Marii z Nazaretu?
Trudno na takie pytanie odpowiedzieć. Ale Maria, podążając z Nazaretu do Betlejem, wiedziała, że ona jest tą wybraną przez Boga, aby w łonie swym nosiła Mesjasza.
W Nazarecie bowiem anioł Gabriel powiedział do niej: „I poczniesz w łonie, i urodzisz
syna, i nadasz mu imię Jezus. On będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego.
A Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego Królestwu nie będzie końca” (Łk 1,31-33).
Maria z pokorą przyjęła słowa Gabriela. Posłusznie i z pokorą udała się do Betlejem, aby wypełniły się wszystkie słowa Pańskie, a wśród nich także zapowiedź proroka: „A ty, Betlejem Efrata, chociaż najmniejsze z plemion judzkich, to z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie panował w Izraelu. Początki jego od wieków, od dni pradawnych” (Mi 5,1). Kiedy Maria podążała do Betlejem, jeszcze na „firmamencie” Starego
Testamentu świeciły gwiazdy przewodniczki ku nadziei zbawienia. Ale niebawem miały zgasnąć, a zaświecić miało wielkie światło dla Izraela i wszystkich ludzi, którzy zamieszkują okrąg ziemi, bowiem „nadszedł czas, aby porodziła”. Wiemy, że w niezwykłych warunkach urodziła Maria swojego Syna. Dlatego, że miejsce w gospodzie nie
było odpowiednie, Maria urodziła w pasterskiej szopie Dziecię, które przez anioła Gabriela zostało nazwane Synem Najwyższego.
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To nieprawdopodobna historia. Syn Najwyższego urodził się w szopie, w skrajnej
biedzie i nędzy. I dlatego wielu, szczególnie dzisiaj, w erze dynamicznie rozwijającej się
nauki, nie wierzy w to, że Bóg wkroczył w historię, w stworzony przez siebie świat,
w postaci słabego Dziecka. To nie mieści się w obrębie zdrowego rozsądku. Wieczny
wkroczył w czas, Stwórca przyoblekł się w stworzone ciało. Dlatego święta, które są
przed nami, wielu woli nazywać świętami rodzinnymi, albo świętami zimowymi. Coraz
częściej nie przechodzą ludziom przez usta słowa: Święta Bożego Narodzenia. Dla
wielu świat jest ciągle bez Boga, jest przestrzenią, w której rządy sprawuje wyłącznie
człowiek.
Maria uwierzyła słowom Gabriela, że z niej narodzi się Mesjasz. Dlatego nazwana
została błogosławioną. Uczeń Jezusa, Tomasz, nie wierząc w zmartwychwstanie swojego Nauczyciela, powiedział, że nie uwierzy, dopóki nie dotknie ran Ukrzyżowanego.
Ale kiedy zobaczył rany po gwoździach, wyznał: „Pan mój i Bóg mój”. A zmartwychwstały Pan powiedział do niego: „Uwierzyłeś, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni,
którzy nie widzieli, a uwierzyli” (J 20,29).
Maria z pokorą przyjęła zwiastowanie anioła Gabriela. Wybór na matkę Zbawiciela
nie wzbudził w jej sercu uczucia dumy i pychy. Przekraczając próg domu matki Jana
Chrzciciela, Elżbiety, którą odwiedziła, dała wyraz swej pokory w słowach: „Bóg wejrzał na uniżoność służebnicy swojej”. W słowach Matki naszego Zbawiciela nie można
dostrzec cienia pychy: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, ponieważ spojrzał na uniżenie swojej służebnicy. Odtąd błogosławioną
zwać mnie będą wszystkie pokolenia, bowiem wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
którego imię jest święte” (Łk 1,46-49). Ewangelista Łukasz w historii nawiedzenia
brzemiennej Elżbiety przez Marię, nie omieszkał też przypomnieć słów pozdrowienia,
wypowiedzianych przez Elżbietę: „I jesteś błogosławiona, bo uwierzyłaś, że wypełnią
się słowa, które Pan do ciebie wypowiedział” (Łk 1,45). Tytuł Błogosławiona wiąże się
z wiarą Marii, jej pokornym przyjęciem słów anielskiego zwiastowania. Nasz Zbawiciel
powiedział, że błogosławieni są wszyscy, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go.
Bóg czyni nas powiernikami swoich obietnic. Czy jesteśmy godni zaufania, przede
wszystkim godni tego, że obietnice te wypełniły się przed wiekami także dla nas? Nikt
nie jest godzien darów, które z ręki Bożej otrzymuje. Nikt nie jest godzien tego, aby
usłyszeć słowa: „Dziś narodził się wam Zbawiciel”. Nikt nie jest godzien tego, aby stać
się narzędziem Bożym i nieść w życie swojej rodziny i bliskich pociechę, która płynie
z betlejemskiego zwiastowania. Nikt… a jednak Bóg nas wzywa, abyśmy najpierw przyszli do stajenki i pochylili się nad Dziecięciem Bożym, a następnie abyśmy stali się głosicielami wypełnienia największej tajemnicy i obietnicy Bożej. Każdy bez wyjątku, niezależnie od wiedzy, stanu i pochodzenia, jest niegodnym narzędziem w ręku Boga,
poprzez które Bóg pragnie przeprowadzić swoją wolę, zrealizować swoje plany i zbawienne zamierzenia. To winniśmy sobie w naszej służbie uświadomić, gdyż błogosławioną może być nasza służba jedynie wtedy, gdy jest przez nas przyjęta i wykonywana
z pokorą i w prostocie serca.
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Gdy człowiek pragnie wynosić się ponad innych, a podstawą i przyczyną takiego
wynoszenia się jest powierzona mu służba świadectwa dla Jezusa Chrystusa, wówczas
nie jest ona źródłem błogosławieństwa. W takiej służbie Bóg nie ma upodobania.
W słowie Bożym czytamy: „Bóg pysznym się sprzeciwia, pokornym zaś łaskę okazuje”
(1 P 5,5). A psalmista zaś powiada: „Bogu miłą ofiarą jest duch skruszony, pokornym
i skruszonym sercem nie pogardzisz, Boże” (Ps 51,19).
Ale powróćmy na drogę, po której podążała Maria z Józefem. Była to uciążliwa
droga, nie tylko dlatego, że Maria była brzemienną, ale że musiała ją podjąć z powodu
polecenia znienawidzonej przez Żydów władzy Rymu. Ale Maria podążała do Betlejem,
do miasta jej sławnego przodka; podążała z pokorą, ale i z radością, bowiem już świtało, zbliżał się dzień, ten zapowiedziany, dzień, w którym spełnić się miało słowo proroka: „Lud, który chodzi w ciemności, zobaczy wielkie światło i objawi się jasność nad
mieszkańcami krainy mroków. Sprawisz wiele radości, obdarzysz weselem, tak że radować się będą przed tobą, jak się radują w żniwa…” (Iz 9,1.2a). W ten dzień nie tylko
pasterzy zewsząd oświeciła światłość, ale odtąd Chrystus, Światłość świata świeci każdemu, kto się do Niego zbliża z wiarą. Mówi On: „Ja jestem światłością świata. Kto
idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło życia” (J 8,12).
Nie jest rzeczą przypadku, że w Wigilię, u progu Świąt Narodzenia Pańskiego, na to
jest zwrócona nasza uwaga. Duch Boży u progu Świąt Godowych pragnie nam przypomnieć, że w nadchodzące święta nie można myśleć tylko o sobie oraz wielbić
i chwalić Boga za dary Jego miłosiernego serca dla mnie, ale że każdy z nas winien
Bogu dziękować za dar Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, który jest nam wszystkim darowany, gdyż w Nim i przez Niego Bóg umiłował cały świat. I właśnie uwielbienie miłości Bożej powinno być treścią Świąt Godowych, a nie bogactwo świątecznego stołu.
Wigilia i Święta Bożego Narodzenia to okazja, aby zastanowić się nad tym, jak pomóc
innym ludziom, co uczynić, aby wszyscy ludzie obchodzili święta Narodzenia Zbawiciela z wiarą, a nie dlatego, że taka jest tradycja.
Chrześcijanie nie mogą zapomnieć, dlaczego obchodzimy Święta Narodzenia Pańskiego i komu je zawdzięczamy. Nie mogą też zapomnieć, co jest źródłem radości
Świąt Godowych. Święta Godowe zawdzięczamy Bogu, który w Jezusie Chrystusie
wypełnił swe odwieczne obietnice zbawienia. Radość Świąt Narodzenia Bożego leży w
żłobku. Źródłem naszej radości godowej, powinien być przede wszystkim Syn Boży,
narodzony przed wiekami z Marii w Betlejem. Człowiek nie ma prawa do Świąt Narodzenia Pana Jezusa, jeśli w narodzeniu Jezusa, Zbawiciela świata nie upatruje źródła
swej radości i jeśli w Dzieciątku betlejemskim nie pokłada zbawiennej nadziei. To
święta nadziei. Jak można je świętować bez nadziei? To święta radości z narodzenia
Syna Bożego. Jak można je świętować bez wiary w narodzenie Pańskie? Kto tak czyni,
uzurpuje sobie prawo, które mu się nie należy.
Wspomnijmy na świadectwo wittenberskiego kaznodziei, Marcina Lutra: „W istocie najcenniejsza umiejętność chrześcijan i ich najwyższa mądrość to poznanie Chrystusa jako tego, który stał się człowiekiem i tak bardzo się uniżył, ze uznawano go za
człowieka bezwartościowego i najbardziej ze wszystkich godnego pogardy, udręczo24
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nego i smaganego przez Boga i to wszystko z powodu naszych grzechów. Nie ma też
lepszej obrony przed diabłem i bardziej nie można mu zaszkodzić jak gdy naucza się,
głosi kazania, śpiewa pieśni i mówi o Jezusie Chrystusie i Jego człowieczeństwie”.

Dziecię, które Maria nosiła w swoim łonie, jest darem Boga dla wszystkich ludzi, darem łaskawym, przewyższającym wszelkie inne dary. „Człowiek, gardząc Bogiem, odszedł od Niego. Bóg, miłując człowieka, przyszedł do ludzi. Pan umiłował bezbożnego,
aby go uczynić sprawiedliwym. Umiłował chorego, aby go uzdrowić. Co mam więcej
powiedzieć?” – pytał Fulgencjusz z Ruspe.
Cóż dziś powiemy?
Wielbiąc Boga, przypomnijmy sobie napomnienie Słowa Bożego, które jest aktualne nie tylko u progu czasu adwentowego, ale także u progu czasu godowego – „Noc
minęła, a dzień się rozpoczyna. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się
w zbroję światłości” (Rz 13,12).
„Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony;
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony.
Wzgardzony – okryty chwałą,
Śmiertelny – Król nad wiekami.
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami” (ŚE 35,1).
Amen.

Jezu Chryste, wierzymy i wyznajemy, że będąc w postaci Bożej, przyjąłeś postać sługi
i stałeś się człowiekiem. Niepojęta jest wielka tajemnica Twojego wcielenia, niepojęty
jest cud nocy betlejemskiej. Byłeś bogaty, jak tylko Bóg może być bogaty w światłość
i dostojeństwo. Przez narodzenie w Betlejem wyrzekłeś się chwały, którą zawsze miałeś u Ojca i stałeś się słabym i ubogim Dzieckiem, narażonym na niebezpieczeństwa
i prześladowanie. Stałeś się ubogim, abyśmy my byli bogaci w dary łaski Bożej. Okazałeś łaskę zbawienia, ofiarowałeś dary pojednania, usprawiedliwienia, odpuszczenia
grzechów i poświęcenia w Duchu Świętym.
Chryste, Zbawicielu nasz, wielka jest więc łaska Twoja. Nie ma takich słów, byśmy
Ci mogli przez nie złożyć należne podziękowania. Zechciej więc przyjąć uwielbienie,
jakie potrafimy wypowiedzieć. Bądź uwielbiony na wieki.
Zbawicielu, daj nam poznanie, że przez Twoje narodzenie w ubóstwie, wszystkie
skarby, jakie człowiek zdoła zgromadzić na ziemi, tracą wartość przed obliczem Boga.
I chociaż dobra materialne są także wyrazem błogosławieństwa Bożego, to jednak
przewyższają je dary Twojej zbawiającej łaski, za którą niech zawsze tęsknią nasze
serca.
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Spraw, abyśmy ten wieczór wigilijny przeżyli w pokoju i we wzajemnej miłości,
którą jesteśmy złączeni tu, w kościele, ale przede wszystkim przy wigilijnych stołach
w naszych domach i w domach opieki.
Wysłuchaj nas Panie w Duchu Świętym. Amen.
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1. ŚWIĘTO BOŻEGO NARODZENIA (JUTRZNIA)
Hasło dnia:
Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy jego chwałę. (J 1,14a)

Nowy, prawdziwy Pasterz ludu Bożego
„Ustanowię nad nimi jednego pasterza, mojego sługę Dawida, i będzie je pasł; będzie je
pasł i będzie ich pasterzem. A Ja, Pan, będę ich Bogiem, a mój sługa Dawid będzie księciem wśród nich – Ja, Pan, to powiedziałem. Zawrę z nimi przymierze pokoju, wytępię
z ziemi drapieżne zwierzęta, tak że będą bezpiecznie mieszkać nawet na pustyni i spać
w lasach. I złożę na nich i na otoczenie mojego wzgórza błogosławieństwo, i spuszczę na
nich deszcz we właściwym czasie, a będzie to deszcz błogosławieństwa. Wtedy drzewa
leśne wydadzą swój owoc, a ziemia wyda swoje plony; będą bezpiecznie mieszkać na
swojej ziemi i poznają, że Ja jestem Pan, gdy połamię drążki ich jarzma i wyratuję ich
z ręki ich ciemiężców. Już nie będą łupem narodów ani dzikie zwierzęta nie będą ich pożerać; będą bezpiecznie mieszkać, a nikt nie będzie ich straszył. I wywiodę dla nich bujną roślinność, tak że już nie będą ofiarami głodu w kraju ani nie będą już znosić zniewag
narodów. I poznają, że Ja, Pan, ich Bóg, jestem z nimi, i że oni, dom izraelski, są moim
ludem – mówi Wszechmocny Pan. Moimi owcami jesteście, owcami mojego pastwiska,
a Ja jestem waszym Bogiem – mówi Wszechmocny Pan”. (Ez 34,24-31)

Chrystus zapowiedziany przez proroków Starego Testamentu, przyszedł przed wiekami
na świat w ciemności nocy. Przyszedł w postaci niemowlęcia, a więc podobnie jak każde dziecko ludzkie. Ale narodził się – można powiedzieć – w nieludzkich warunkach,
bo w stajni. Jednak takich wypadków w historii ludzkości było wiele. Nie każdy mógł
się urodzić w pałacu, w pięknej wilii, w normalnym domu, czy w szpitalu. Dawniej często niewolnice rodziły w szopach; biedne służące, nierzadko zgwałcone przez pana,
rodziły w oborach, przy zwierzętach, które obsługiwały. Ale to, co różni narodzenie
Chrystusa od wyżej wspomnianych haniebnych sytuacji, to pochodzenie Chrystusa,
któremu z polecenia Bożego nadano imię Jezus. Według prorockich zapowiedzi, Chrystus, a więc Mesjasz miał być rodu królewskiego. Powyższe słowa z Księgi Ezechiela
mówią o tym wyraźnie: „A Ja, Pan, będę ich Bogiem, a mój sługa Dawid będzie księciem wśród nich”.
Nie można obwiniać matki Jezusa, Marii, za narodzenie Mesjasza w stajni, ale można postawić pytanie: Dlaczego Bóg do tego dopuścił, aby Chrystus, Jego posłaniec
urodził się betlejemskiej stajni. Ale niezbadane są drogi i wyroki Boże. Człowiek nigdy
nie odgadnie myśli Bożych, przede wszystkim Bożych postanowień. Czasem wydają się
one być ludziom dziwne i właściwie według ludzkiej logiki nie do przyjęcia. Tak czy
inaczej musimy się zgodzić z tym, że Bóg czyni niezwykłe rzeczy i dopuszcza do sytuacji, jak ta, o której mówimy w każde Święta Narodzenia Bożego. I dzisiaj musimy kolejny raz pochylić się nad Dzieckiem, narodzonym w betlejemskiej stajni.
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Ale nasz dzisiejszy tekst biblijny, mówi jeszcze o wielu innych sytuacjach, które wywołują w nas zdziwienie i zakłopotanie. Wiemy, że Bóg obiecał Abrahamowi, z którym
zawarł przymierze, że ziemię, w której jest tylko gościem, da na własność jego potomkom. Ludowi swojemu przez usta proroka zapowiedział powrót z ziemi niewoli do ziemi obiecanej Abrahamowi i Jakubowi. W zadziwiających słowach prorok opisuje tę
ziemię: „I złożę na nich i na otoczenie mojego wzgórza błogosławieństwo, i spuszczę na
nich deszcz we właściwym czasie, a będzie to deszcz błogosławieństwa. Wtedy drzewa
leśne wydadzą swój owoc, a ziemia wyda swoje plony; będą bezpiecznie mieszkać na
swojej ziemi i poznają, że Ja jestem Pan, gdy połamię drążki ich jarzma i wyratuję ich
z ręki ich ciemiężców”. Ezechiel prorokował też w imieniu Boga Izraela, że potomkowie
Jakuba, wnuka Abrahama, „będą w niej mieszkać zarówno oni, jak i ich synowie i wnuki po wszystkie czasy” (Ez 37, 25).
Jak to? Czy Bóg czasem nie uprawiał propagandy sukcesu, jak w obecnych czasach
wielu polityków i partii? Co prawda, potomkowie Jakuba powrócili z niewoli babilońskiej. Ale zastali ziemię zniszczoną, w żadnym wypadku nie przypominającą tej, o której
prorokował Ezechiel. A co z ich potomkami? Co z Żydami po roku 70. po Chr., po przegranej wojnie z legionami rzymskimi i po zburzeniu Jerozolimy? Czy nie wiele z nich
zostało wziętych do niewoli? Czy historia nie powtórzyła się po upadku powstania Szymona Bar-Kochby w 135 roku po Chr.? Przecież nie wolno było wtedy Żydom zbliżać się
do zburzonej Jerozolimy, wielu poszło do niewoli, wkrótce rozproszyli się po całym basenie Morze Śródziemnego, Małej Azji i Europy. W różnym czasie i w różnych krajach
byli wypędzani i pozbawiani mienia i życia.
Nie możemy też zapomnieć o czasach nam bliższych, o holocauście, o wypędzeniu
Żydów z Polski za czasów władzy komunistycznej. Gdzie był Bóg, gdy mordowano Żydów, Polaków i innych w Auschwitz (Oświęcimiu) i innych obozach zagłady? A co czynią
niektórzy, gdy prześladuje się braci według ciała naszego Pana i Zbawiciela? Zgadzają
się na to. Dlaczego Bóg na to pozwala?
Niechaj nikt nie myśli, że te pytania są formą oskarżenia Boga za Jego milczenie
w wymienionych powyżej sytuacjach. Stawia się je po II wojnie światowej z całą ostrością. Ale niech też nikt nie myśli, że Bóg kiedykolwiek milczy i jest bezczynny, nawet
bezradny. Dlaczego tak jest? Otóż nikt nie dał na pytania zadowalającej odpowiedzi.
Ale musimy tu powiedzieć – jeśli chodzi o holocaust – że wielu Żydów, ale także
chrześcijan – którzy szli do komór gazowych, szli z głębokim przekonaniem, że ostatecznie oprawcy zostaną ukarani, bo nie może niesprawiedliwość triumfować nad
sprawiedliwością, że zło nie może zwyciężyć dobra, lecz dobro zwycięży zło. Mamy na
to dużo dowodów i świadectw złożonych przez tych, którzy przeżyli piekło niewoli
i udało się im uniknąć śmierci.
Ale pytanie o Boga pozostaje. A może chodzi Bogu, aby każda niesprawiedliwość
pobudziła do refleksji? Bóg przecież chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. A to nakazuje nam myśleć o celu naszego życia, bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat
pozyskał, a na duszy swojej poniósł szkodę – powiedział Pan Jezus. A może wiele nam
wyjaśnią słowa ks. Marcina Luthera Kinga, niezłomnego bojownika o prawa afro28
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amerykańskiej ludności w Stanach Zjednoczonych Ameryki: „Kiedy nasze dni stają się
ponure, przytłoczone ciężkimi chmurami rozpaczy, a nasze noce stają się ciemniejsze
niż tysiąc północy, pamiętajmy, że w tym świecie jest twórcza moc, działająca ku temu,
by zniszczyć góry zła. Moc, która potrafi wskazać drogę z sytuacji bez wyjścia i zmienić
ciemne wczoraj w jasne jutro”.
Zbawcza wola Boga, cel i przeznaczenie człowieka do życia z Bogiem, niezależnie od
tego, czy konkretny człowiek przejść musiał – mówiąc w przenośni – piekło cierpienia,
w każdej sytuacji daje nadzieję, że dobro zwycięży tu, czy tam za zasłoną doczesności.
Taką niezłomną nadzieję mieli starotestamentowi psalmiści. A odpowiedzią na pytania,
które postawiliśmy powyżej pod wpływem dzisiejszego tekstu biblijnego, jest nasz
Zbawiciel, Chrystus. Droga Chrystusa od twardego żłobu do krzyża Golgoty, budzi nadzieję w cierpieniu i umieraniu, że – jak pisze apostoł Paweł – „zawsze będziemy z Panem” (1 Tes 4,17).
Twardość żłobu, Dziecka narodzonego z Marii, była zapowiedzią krzyża i śmierci,
w nie dającej się opisać męce i duchowym zmaganiu się z samym sobą Chrystusa. Jak
było ono ogromne, świadczą słowa ukrzyżowanego Chrystusa: „Boże mój. Boże mój,
czemuś mnie opuścił” (Mt 27.46). Pomimo milczenia Boga, gdy nasz Zbawiciel umierał
na Golgocie, dobro i sprawiedliwość zwyciężyły, ponieważ w wielkanocny poranek rozniosła się wieść: „Pan zmartwychwstał!”
Dzisiejszy tekst biblijny poprowadził nas poprzez meandry tajemnicy ludzkiego życia.
Powróćmy jeszcze na chwilę do niego. W nim znajduje się Boża obietnica wypowiedziana przez proroka Pańskiego: „I złożę na nich i na otoczenie mojego wzgórza błogosławieństwo, i spuszczę na nich deszcz we właściwym czasie, a będzie to deszcz błogosławieństwa. Wtedy drzewa leśne wydadzą swój owoc, a ziemia wyda swoje plony;
będą bezpiecznie mieszkać na swojej ziemi i poznają, że Ja jestem Pan, gdy połamię
drążki ich jarzma i wyratuję ich z ręki ich ciemiężców” oraz „I będą mieszkać w ziemi,
którą dałem mojemu słudze Jakubowi, w której mieszkali ich ojcowie; będą w niej
mieszkać zarówno oni, jak i ich synowie i wnuki po wszystkie czasy”. Czy potomkowie
Jakuba nie mają dzisiaj swojej ojczyzny, tej Abrahamowej i Jakubowej? Czy ziemia ich
nie wydaje wspaniałych plonów? Ale może ktoś powiedzieć, że mają, lecz dzięki politycznej decyzji. Pamiętajmy jednak, że Pan Bóg wykorzystuje różnych ludzi i stosuje
różne środki, aby zrealizować swoje postanowienia i obietnice. Także zapamiętajmy, że
nigdy nie realizują się one jednocześnie, w tym samym czasie. Przed nami jeszcze jest
wiele tajemniczych postanowień i działań wszechmogącego Boga. Czy droga życia Jezusa nie jest tego także dowodem. Posłaniec Pański ogłosił na polach betlejemskich
pasterzom, że narodził się Zbawiciel w mieście Dawidowym (Łk 2,10.11). Ale czy już
wtedy dokonało się zbawienie? Ono dokonało się na Golgocie i zbawczo działa
w sercach naszych Duch Boży także dziś, kiedy te słowa słyszymy. Pan Jezus w rozmowie z Martą, siostrą Łazarza, którego Pan Jezus z martwych wskrzesił, powiedział: „Ja
jestem zmartwychwstaniem i życiem; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie”
(J 11,25). A więc całe nasze życie jest realizacją tego ostatecznego celu, do którego
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człowiek podąża, z racji swojego przeznaczenia i powołania. Na tej drodze może nas
spotkać wiele dobrego, ale też i złego w postaci cierpienia fizycznego i duchowego. Jak
Jezusa po narodzeniu w Betlejem prześladował Herod, tak jakiś „Herod” będzie i nas
prześladował; jak Jezusa, prześladowali faryzeusze, tak będą nas osądzać od czci
i wiary; a może jak na Jezusa, jakiś „Piłat” wyda na nas wyrok śmierci. Wszystko jest
możliwe. Ale my musimy iść dalej drogą – jakakolwiek ona będzie – do celu, który Bóg
nam wyznaczył, aby mówiąc słowami psalmisty być blisko Boga (Ps 73,28) i zawsze być
z Bogiem.
W Jezusowej drodze życia jest zapisana nasza droga, która zakończy się dobrze. Apostoł Paweł o tym nas zapewnia, bowiem z wiarą i wgłębokim przekonaniu napisał: „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 nas
odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy
głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz?” (Rz 8,31.32.35) oraz „A wiemy, że
Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują” (Rz 8,28).

Zebraliśmy się w kościele na nabożeństwo jutrzenne, gdy było jeszcze ciemno, lecz
teraz już wstaje jutrzenka. To obraz nowej rzeczywistości, nowej ery, która rozpoczęła
się wraz z narodzeniem Chrystusa. Św. Jan pisze o tym w słowach: „Ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci” (1 J 2,8). Gdy Bóg posłał swojego Syna, ustąpiła
ciemność, zajaśniała światłość, skończyła się noc, nastał dzień. Skończyło się błądzenie,
a dana została prawda. Słowa obietnicy Bożej: „Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy
światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość” (Iz 9,1) się
spełniły. W Chrystusie dany został nowy Dawid, Pasterz wszystkich ludzi, który powiedział o sobie: „Ja jestem dobrym pasterzem” (J 10,11). Nie jest On pasterzem tylko
w przypowieści ani w słowach, ale jest rzeczywistym pasterzem, który idzie razem
z nami przez życie, ochrania i strzeże. Nie jest pasterzem tylko od przypadku do przypadku, lecz zawsze, każdego dnia. Sam nas o tym zapewnia: „Ja jestem z wami po
wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28,20). Amen.

Panie Boże, wielbimy Cię z radością w ten dzień Pamiątki Narodzenia Twojego Syna,
Jezusa Chrystusa. Godzien jesteś czci i chwały, gdyż zmiłowałeś się nad światem
i w Jezusie zesłałeś nam Zbawiciela. Niech światłość betlejemskiej nocy rozproszy
mroki naszego życia, a pokój, o którym śpiewali aniołowie na polach betlejemskich,
zamieszka w naszych sercach i domach. Spraw, aby zwaśnione narody podały sobie
dłonie w uścisku przebaczenia i zgody.
Panie Boże, chociaż od narodzenia Twojego Syna upłynęło już wiele wieków, świat
wciąż jest pogrążony w mrokach, gdyż ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość, wojnę niż pokój, waśnie niż zgodę.
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Boże sprawiedliwy, złam moce otchłani i wkrocz ze zbawienną światłością w życie
Twoich dzieci. Uczyń je radośniejsze i szczęśliwsze. Niech dzisiaj Twój Syn znajdzie
w sercach wszystkich ludzi swój żłób i mieszkanie. Daj poznać wszystkim ludziom, że
społeczność z naszym Odkupicielem, gwarantuje zwycięstwo nad śmiercią i grzechem.
Pobłogosław, Panie, nasze serca, wszystkich drogich i bliskich. Połącz nas wszystkich
w jednej Chrystusowej rodzinie.
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen
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1. ŚWIĘTO BOŻEGO NARODZENIA
Hasło dnia:
Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy jego chwałę. (J 1,14)

W Chrystusie są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania
W Chrystusie są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie, w korzenieni weń i zbudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Baczcie, aby
was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach
ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie; gdyż w nim mieszka cieleśnie cała
pełnia boskości i macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy
i zwierzchności. (Kol 2,3.6-10)

W święta Bożego Narodzenia, które kierują nasze oczy i myśli w stronę Betlejem, do
stajenki, w której narodził się nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus, zauważamy, że jest
różnica pomiędzy Ewangelią o narodzeniu Pana Jezusa a pozostałymi fragmentami
Ewangelii św. Łukasza raz pozostałych Ewangelii. Nie chodzi o to, że Ewangelia o narodzeniu Chrystusa mówi o małym, słabym Dziecku, pozostałe zaś fragmenty Łukaszowej
Ewangelii mówią o życiu dorosłym naszego Pana. Ewangelia godowa ma w sobie coś
z sielanki i pomimo słów anioła do pasterzy: „Dziś narodził się wam Zbawiciel”, nic albo
niewiele zapowiada. Nie pozwala odkryć w Jezusie czegoś, co z całą mocą i wyrazistością przekazują dalsze fragmenty Ewangelii św. Łukasza.
Dziecko z Betlejem wyrosło na człowieka, który miał odwagę stanąć przed uczonymi w Piśmie i faryzeuszami, i wytknąć im ich zakłamanie, chociaż uważali się oni i byli
uważani za nauczycieli ludu, ludzi bez nagany, skrupulatnie przestrzegających Boże
prawo. Jezusowi, chociaż powiedział: „Lisy mają jamy, ptaki niebieskie gniazda, lecz
Syn Człowieczy nie ma gdzieżby skłonił głowę” (Łk 9, 58), były uległe żywioły. Jezus
uzdrawiał chorych i ludziom dawał nadzieję na lepsze jutro.
Dziecko z Betlejem, owinięte w pieluszki ani Ewangelia o Nim, właściwie tego nie
zapowiadało. A jednak, kiedy dorosło, ludzie, którzy Go słuchali i widzieli cuda, które
czynił, pytali: „Czyż nie jest to syn cieśli? Czyż matce jego nie jest na imię Maria, a braciom jego Jakub, Józef, Szymon i Juda? A siostry jego, czyż nie są wszystkie u nas?
Skąd ma tedy to wszystko?” (Mt 13,55.56). A czy dwunastoletni Jezus już nie zachwycił w świątyni tych, którzy z Nim rozmawiali. Św. Łukasz pisze: że „zdumiewali się
wszyscy, którzy go słuchali, nad jego rozumem i odpowiedziami” (Łk 2,47). A kiedy ludzie zobaczyli cuda, które czynił, czy nie pytali: „Kim jest Ten, że nawet wiatry i morze
są mu posłuszne?” (Mt 8,27).
Bóg w swej mądrości wszystko ukrył w betlejemskim Dziecku, lub prawie wszystko
ukrył przed ludźmi, a dopiero objawił to, co było ukryte, kiedy Dziecko z Betlejem stało
się dorosłym mężczyzną i nabyło mądrości. Jezus świadomy swojej godności i celu swojego powołania, sam stopniowo objawiał się ludziom, jako Chrystus, Syn Boży, Zbawi32
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ciel. Kiedy przed Jezusem pewnego razu stanęli faryzeusze i uczeni w Piśmie ze swoimi
wątpliwościami i zarzutami pod adresem Jezusa, nasz Pan powiedział do nich: „Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż
na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się, a oto tutaj więcej niż Jonasz. Królowa
z Południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i potępi je; bo przybyła z krańców
ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tutaj więcej niż Salomon” (Mt 12,41.42). Ale
czy wszystko objawił? Takie pytanie pozwala nam zadać apostoł Paweł, kiedy słyszymy
pierwsze słowa naszego świątecznego tekstu biblijnego: „W Chrystusie są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania”.

Apostoł Paweł pisząc o Chrystusie, w którym ukryte są wszystkie skarby mądrości i poznania, nie miał na myśli skarbów tego świata, ukrytych głęboko w sejfach wielkich
banków, nie chciał też powiedzieć, że skarby ukryte w Chrystusie, na wieki są w Nim
ukryte i niedostępne dla nikogo. To są skarby mądrości Bożej i poznania Boga. Jezus
przecież powiedział: „Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi” (J 8,32). One są
ukryte. Człowiek powinien ich poszukiwać.
Warto tu przypomnieć dwie przypowieści Pana Jezusa, a mianowicie o kupcu, który
poszukiwał drogocennych pereł i o rolniku, który znalazł w ziemi zakopany skarb (zob.
Mt 13,44.45). Zarówno kupiec, jak i rolnik wszystko uczynili, aby nabyć i posiąść to, co
znaleźli. Według przypowieści Jezusa o kupcu i rolniku, skarbem jest Królestwo Boże.
Ale apostoł Paweł pisze o skarbie mądrości i poznania Boga, ukrytym w Chrystusie, co
nie oznacza, że nie jest nim także Królestwo Boże, wszak ono przyszło do nas w Chrystusie. Wynikają z tego dwie prawdy, że mądrości i poznania Boga należy szukać
w Chrystusie i że należy przede wszystkim w swoim życiu uczynić miejsce dla Chrystusa.
Skarb mądrości Bożej, którą według Starego Testamentu jest bojaźń Boża, a według Nowego Testamentu krzyż Chrystusa (zob. 1 Kor 1,22-24) oraz skarb poznania
Boga, rozpoznawalny jest tylko w wierze i przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Skarbiec
mądrości i poznania Boga, otwarty jest dla wierzących, dla dzieci Bożych, zamknięty
zaś jest dla niewierzących. Kluczem do niego jest wiara. Wiara w Chrystusa jest drogą
do Boga i wiarą bierzemy z ręki Bożej wszystkie skarby Boże, jak mądrość, poznanie,
usprawiedliwienie, pojednanie i pokój z Bogiem. Wiemy, że wiara jest ze słuchania
Słowa Bożego, przeto słuchając Słowa Bożego, zdobywamy klucz do skarbów wiecznego zbawienia. W Objawieniu św. Jana czytamy słowa Chrystusa do Kościoła w Filadelfii: „To mówi Święty, prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera,
a nikt nie zamknie, i Ten, który zamyka, a nikt nie otworzy” (Obj 3,7).
Bóg zasiał w sercach naszych pragnienie poznania prawdy. Nie dopuśćmy, aby to
ziano zmarniało, ale przez słuchanie Sowa Bożego, wyrosło i obfity plon przyniosło.
Przypomnijmy w Święta Bożego Narodzenia słowa ks. Marcina Lutra, że Chrystus jest
owinięty w słowie Bożym, jak Dziecię Boże w betlejemskiej stajence było owinięte
w pieluszki. Mając to wszystko na uwadze, zawsze pamiętajmy na słowa Apostoła Pańskiego z naszej dzisiejszej lekcji: „Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak
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w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, jak was
nauczono, składając nieustannie dziękczynienie”.

Apostoł napomina nas także w Pamiątkę Narodzenia Pańskiego: „Baczcie, aby was kto
nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie; gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy
i zwierzchności”. Apostoł mówi o filozofii i czczych urojeniach, opartych na ludzkich
naukach i żywiołach świata, które w jego czasach rozwijały się w Azji Mniejszych,
głównie w Kolosach i Efezie, ale i dzisiaj nie brak nauk, które są głoszone i przez które
niektórzy ludzie odwodzą słabych w wierze od wiary i od Chrystusa. Głoszą, że Dziecię
Jezus, narodzone w Betlejem było tylko człowiekiem, a nie Synem Bożym. Głoszą, że
Bóg nie może się narodzić, ponieważ jest wieczny. Zważmy, że jeśli Bóg nie może przybrać kształtu człowieka, to cóż to jest za Bóg, który czegoś nie może. Nauki, które ograniczają Boga, przez które naucza się, co Bóg może a czego nie może, są zwodnicze,
celem których jest odwiedzenie od wiary i od Kościoła. Apostoł pisze, że w Chrystusie
jest bogactwo mądrości Bożej i prawdy, że w Nim zamieszkała pełnia Boskości. Pełnia
Boskości była już w Chrystusie, Bożym Dziecku narodzonym w Betlejem. Jeśli tylko Bóg
zbawia, a co do tego nie mamy wątpliwości, to dlaczego anioł Pański na betlejemskich
polach powiedział: „Dziś się wam narodził Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym”? Czyż nie czytamy na początku Ewangelii św. Jana, że „Na początku
było SŁOWO, a SŁOWO było u Boga, a Bogiem było SŁOWO. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim
było życie, a życie było światłością ludzi. A SŁOWO ciałem się stało i zamieszkało wśród
nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy” (J 1,1nn).
Może sceneria narodzenia Chrystusa, Syna Bożego, nie była tak dramatyczna jak
opisuje ją św. Łukasz, chociaż nie mamy powodów, aby w nią wątpić, ale w niej zawarte
jest jądro prawdy o Chrystusie, że w Nim zamieszkała pełnia Boskości, że On jest pełnią
i głową wszystkiego. Dlatego, jak Maria, matka naszego Zbawiciela, zapamiętała wszystko, co słyszeli pasterze, którym objawił się posłaniec Boży i którzy przyszli do stajenki,
aby oddać pokłon narodzonemu Zbawicielowi świata, i my zapamiętajmy poselstwo
anielskie i objawioną prawdę o Chrystusie w słowach apostoła Pawła. Zapamiętajmy
i niezachwianie wierzmy, że mamy w Chrystusie Boga, ukrywającego się pod Jego cielesnością i że w Nim ukryte są wszystkie skarby mądrości i prawdy. A więc jak przyjęliśmy
Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźmy, wkorzenieni weń i zbudowani na nim,
i utwierdzeni w wierze, jak nas nauczono, składając nieustannie dziękczynienie”. Amen.

Boże miłosierny, który jesteś nieskończony, doskonały, wieczny i niepojęty, przybliżyłeś się do nas i w Jezusie Chrystusie wpisałeś się w naszą ludzką historię. Dziękujemy
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Ci, że odwieczne SŁOWO, które było u Ciebie i było Bogiem, stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Niepojęta to tajemnica! Gdy do żłobu zostało złożone Dziecię, nazwane imieniem Jezus, zwiastowali ją aniołowie pasterzom na polach betlejemskich,
a pasterze innym ludziom. Spraw, abyśmy poszli ich śladem.
Panie Boże, dziękujemy Ci, że ta radosna wieść o narodzeniu Chrystusa, znów dzisiaj obiega cały świat i raduje serca ludzi. Dlatego wraz z aniołami śpiewamy Tobie:
„Chwała Bogu na wysokościach”.
O Miłosierny, przez wcielenie Twojego Syna, okazałeś miłość grzesznym ludziom.
Narodzony z Dziewicy Twój Syn jest obrazem Twojego serca i ojcowskiej dobroci. Patrząc na Jego oblicze, oglądamy chwałę Twoją. Objawiona w Jezusie Chrystusie miłość
Twoja jest nam podporą w życiu i źródłem nadziei i pewności, że zawsze jesteś z nami.
Boże, okaż łaskawie zmiłowanie tym, którzy nie śpieszą dzisiaj w Duchu do Betlejem.
Wysłuchaj przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela wszystkich ludzi. Amen.
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2. ŚWIĘTO BOŻEGO NARODZENIA
Hasło dnia:
Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy jego chwałę. (J 1,14a)

Wpisany w historię
„Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Abraham był ojcem Izaaka, a Izaak ojcem Jakuba, a Jakub ojcem Judy oraz braci jego. A Juda zrodził
z Tamar Faresa i Zarę, a Fares był ojcem Ezrona, a Ezron ojcem Arama. A Aram był ojcem Aminadaba, a Aminadab ojcem Naasona, a Naason ojcem Salmona. 5.A Salmon
zrodził z Rahab Booza, a Booz zrodził z Ruty Jobeda, a Jobed był ojcem Jessego. A Jesse
był ojcem Dawida, króla, a Dawid zrodził z żony Uriasza Salomona. 7.A Salomon był ojcem Roboama, a Roboam ojcem Abiasza, a Abiasz ojcem Azafa. A Azaf był ojcem Jozafata, a Jozafat ojcem Jorama, a Joram ojcem Ozjasza. A Ozjasz był ojcem Joatama, a Joatam ojcem Achaza, a Achaz ojcem Ezechiasza. A Ezechiasz był ojcem Manassesa, a Manasses ojcem Amona, a Amon ojcem Jozjasza. A Jozjasz był ojcem Jechoniasza i braci jego w czasie uprowadzenia do Babilonu. A po uprowadzeniu do Babilonu Jechoniasz był
ojcem Salatiela, a Salatiel ojcem Zorobabela. A Zorobabel był ojcem Abijuda, a Abijud
ojcem Eliakima, a Eliakim ojcem Azora. A Azor był ojcem Sadoka, a Sadok ojcem Achima, a Achim ojcem Eliuda. A Eliud był ojcem Eleazara, a Eleazar ojcem Matana, a Matan
ojcem Jakuba. A Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus, zwany
Chrystusem. Tak więc wszystkich pokoleń od Abrahama do Dawida jest czternaście; od
Dawida do uprowadzenia do Babilonu – pokoleń czternaście; od uprowadzenia do Babilonu do Chrystusa – pokoleń czternaście”. (Mt 1,1-17)

Zapewne zdziwienie budzi to, że Kościół na 2. święto Narodzenia Bożego przeznaczył
biblijny tekst z Ewangelii św. Mateusza, w którym znajduje się genealogia Jezusa Chrystusa. Co prawda w tekście tym dwukrotnie wymienione jest imię naszego Zbawiciela
i jest w nim powiedziane, że narodził się On z Marii, ale czy to wystarczy, aby mógł być
on podstawą świątecznego kazania? Cały szereg przodków Jezusa wymienionych w genealogii naszego Pana i Zbawiciela, to tylko imiona, które dla naszej wiary niewiele
znaczą, z wyjątkiem imienia matki naszego Zbawiciela. A przecież w święta Narodzenia
Bożego oczekujemy, aby Słowo Boże mocno do nas przemówiło, pobudziło nas do
wiary i napełniło radością. Dwukrotne wymienienie imienia naszego Zbawiciela – wydaje się nam – to za mało, chociaż śpiewamy: „Imię Jezus wiecznie świeże, zniszczyć go
nie może czas”.
Wsłuchując się w słowa naszego dzisiejszego tekstu biblijnego, powinniśmy zwrócić
uwagę, że w Mateuszowej genealogii Jezusa Chrystusa, wymienione są imiona pięciu
kobiet, co jest osobliwe, ponieważ starotestamentowe genealogie wymieniają tylko
imiona linii męskiej synów, w długim szeregu kolejnych rodzin izraelskich. Przypadek
to, czy zamierzona przez ewangelistę św. Mateusza zmiana w pisaniu genealogii
w Starym Testamencie i judaizmie? Z całą pewnością to nie jest przypadek, lecz zamierzone działanie.
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Wymienione kobiety znane są nam głównie ze Starego Testamentu. Poświęcone
im zostało dość dużo uwagi, bo odegrały one ważną rolę w dziejach Izraela, chociaż
nie były Izraelitkami, z wyjątkiem Marii, matki Pana Jezusa. Wymieńmy je: Tamar,
Rahab, Rut i żona Uriasza Hetejczyka, i oczywiście Maria, która nazwana jest żoną
Józefa.
Jeśli Kościół tę osobliwą genealogię przeznaczył jako podstawę kazania na 2. Święto Bożego Narodzenia, to oczekuje, abyśmy z niej wydobyli treści, które powinny być
zwiastowane w dniu pamiątki narodzenia Jezusa w Betlejem. Lecz aby je wydobyć
i pokazać w świetle fundamentalnych słów Ewangelii o Jezusie Chrystusie: „Dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan”, należy przyjrzeć się kobietom
w Mateuszowej genealogii naszego Zbawiciela.
Kim była Tamar?
Tamar była Kananejką, żoną Era, pierworodnego syna Judy [syna Jakuba]. Po śmierci
Era, który nie pozostawił po sobie potomstwa, Juda zgodnie z prawem lewiratu (zob.
5 Mż 25,5-10) powinien był dać swojemu drugiemu synowi Onanowi za żonę Tamar.
Tak uczynił Juda, ale Tamar z winny Onana także nie urodziła mu syna. Powinna więc
była Tamar zostać żoną trzeciego syna Judy, Szeli. Ale tym razem Juda złamał prawo
lewiratu. Odesłał bowiem Tamar do jej ojca. Po wielu latach, kiedy Judzie zmarła żona,
Juda udał się do Timny. Z tego skorzystała Tamar, która w przebraniu nierządnicy
zwiodła Judę. Kiedy okazało się, że synowa Judy jest brzemienną, Juda oskarżył Tamar
o cudzołóstwo i kazał ją spalić. Ona jednak pokazała niepodważalny dowód swej niewinności i oznajmiła, że dzieci które ma urodzić (Peres i Zerach) są dziećmi Judy. Skruszony i upokorzony Juda powiedział wtedy: „Ona jest sprawiedliwsza niż ja, bo nie
dałem jej synowi memu, Szeli” (1 Mż 38,26). Zapamiętajmy te słowa!
Druga kobieta – wymieniona w genealogii – Rabab, nierządnica z Jerycha, także
była Kananejką. Ukryła ona w swoim domu dwóch wywiadowców Jozuego przed zburzeniem Jerycha przez Izraelitów. Za to, co uczyniła, ona i jej krewni uniknęli śmierci.
W Liście do Hebrajczyków (11,31) znajdują się słowa pochwały za jej gościnność i wiarę: „Przez wiarę nie zginęła nierządnica Rachab wraz z nieposłusznymi, bo przyjęła
przyjaźnie wywiadowców”. Zapamiętajmy te słowa!
Trzeciej kobiecie wymienionej w genealogii w Starym Testamencie, poświęcona
została piękna księga, a mianowicie Księga Rut, opowiadająca o rodzinie Elimelecha
i Noemi z Betlejem, która w okresie głodu w Izraelu wywędrowała na moabskie pola.
Rut była Moabitką, żoną jednego z synów Elimelecha i Noemi. Kiedy na moabskiej
ziemi zmarł Elimelech i jego synowie, Noemi postanowiła wrócić do Betlejem. Rut
postanowiła pójść ze swoją teściową. A kiedy ta nalegała, aby Rut pozostała w swojej
ojczyźnie, Rut powiedziała do swojej teściowej, dając dowód swojej miłości i wierności: „Nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie; albowiem dokąd ty
pójdziesz i ja pójdę; gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam; lud twój – lud mój, a Bóg
twój – Bóg mój” (Rt 1,16). Zapamiętajmy te słowa!
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I wreszcie czwarta kobieta, której imię nie zostało wymienione w genealogii, ale
powiedziane jest o niej że była żoną Uriasza Hetyty. Stary Testament mówi, że nazywała się ona Batszeba. Prawdopodobnie była Hetytką jak jej mąż, będący na służbie
wojskowej u króla Dawida. Dawid obcował z nią zarówno przed śmiercią, jak i po
śmierci jej męża. Po śmierci męża, której winien był sam król, Dawid pojął za żonę
Batszebę. Z niej narodził się Salomon, obok Dawida najsławniejszy król w Izraelu. Dlatego, że w żyłach Salomona płynęła krew hetycka, został on przyjaźnie przyjęty w Jerozolimie, nie tylko przez ludność izraelską, lecz także hetycką, która w stolicy Izraela
była dość liczna. To można zaliczyć Batszebie za zasługę, a także i to, że dzieliła z Dawidem wszystkie troski i nadzieje.

Co to znaczy, że w genealogii Jezusa według ewangelisty Mateusza, znajdują się imiona czterech kobiet, które nie były Izraelitkami. Dwie były Kananejkami, jedna Moabitką
i jedna Hetytką. Należały więc do narodów obcych Izraelitom, które często były znienawidzone przez potomków Jakuba.
Ewangelista Mateusz chce powiedzieć nam, ludziom XXI wieku, w którym często
w ostrej formie odradza się rasizm, że Bóg, jako suwerenny Pan historii, aby zrealizować swoje zbawcze plany, wykorzystywał i nadal wykorzystuje ludzi jakich chce, gdzie
i kiedy chce. Nie patrzy na ich zasługi, na brak jakichkolwiek kwalifikacji moralnych.
Bóg jest Bogiem wszystkich ludów na ziemi, dlatego Jezus Chrystus jest synem człowieczym. Dlatego posłaniec Boży na betlejemskich polach, powiedział do pasterzy,
pilnujących swoje stada: „Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która
będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest
Chrystus Pan, w mieście Dawidowym” (Łk 2,10.11). Chrystus jest więc nie tylko Zbawicielem Żydów, ale wszystkich ludzi. I Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni (1 Tm 2,
4). Apostoł Paweł napisał: „W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani
nieobrzezania, cudzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim
i we wszystkich” (Kol 3,11),
Jeśli Chrystus jest Panem, Królem i Zbawicielem wszystkich narodów, bez względu
na kolor skóry, języka, kultury i religii, to znaczy, że nie ma także Polaka, Niemca, Białorusina, Afgańczyka i Ukraińca, a to znaczy, że powinniśmy wszystkim okazywać miłość, nieść pomoc, wyciągać rękę do każdego, tym bardziej, że i my oczekujemy na
podobne odruchy serca, chociaż może nam się nie odwdzięczą. Wszyscy ludzie należą
do Boga. Wszyscy ludzie są sobie braćmi i siostrami. Kain po zabójstwie swojego brata
Abla, na pytanie Boga: „Gdzie jest brat twój Abel?”, usłyszał słowa: „Głos krwi brata
twego woła do mnie z ziemi” (1 Mż 4,1nn). Pan Jezus na pytanie uczonego w Piśmie:
„Kto jest bliźnim moim?”, odpowiedział podobieństwem o miłosiernym Samarytaninie
(Łk 10,25nn). I to jest nauka dla nas w święta Bożego Narodzenia. Jeśli Chrystus przez
narodzenie w Betlejem stał się naszym Bratem, to i my powinniśmy być sobie braćmi
i siostrami.
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Ostatnią

kobietą wymienioną w genealogii Jezusa jest Maria, matka naszego Pana
i Zbawiciela, która w Mateuszowej genealogii nazwana została żoną Józefa. Zauważmy,
że Jezus nie został tu nazwany synem Józefa, lecz Marii. Przez to ewangelista Mateusz
chciał powiedzieć, że Pan Jezus nie narodził się z woli mężczyzny, lecz – jak to wynika
z Ewangelii św. Łukasza – z woli wszechmogącego Boga. Ewangelista pisze, że w Nazarecie anioł Gabriel, posłaniec Boży, powiedział do Marii: „Nie bój się, Mario, znalazłaś
bowiem łaskę u Boga. I oto poczniesz w łonie, i urodzisz syna, i nadasz mu imię Jezus.
Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego
ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca”. A Maria powiedziała wówczas do anioła: „Jak się to stanie, skoro nie znam
męża? I odpowiadając anioł, powiedział jej: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane
Synem Bożym” (Łk 1,30-35).
Przez narodzenie Jezusa w Betlejem z Marii Dziewicy, wypełniło się słowo starotestamentowego proroctwa: „Sam Pan da wam znak: Oto panna pocznie i porodzi syna,
i nazwie go imieniem Immanuel” (Iz 7,14). Bóg jest wierny i prawdomówny. Bóg dotrzymuje danego słowa. Jego obietnice spełniają się prędzej, czy później, ale zawsze
w historii ludzkości znajdą swój ostateczny kształt.
Cztery kobiety wspomniane powyżej, należały do Starego Testamentu, piąta – Maria należy do Starego i Nowego Testamentu. Do Starego Przymierza należała, zanim
zgodnie ze słowami anioła nie poczęła jeszcze Chrystusa z Ducha Świętego, do Nowego Przymierza, jako błogosławiona między narodami, należy po poczęciu i narodzeniu
Pana Jezusa. Widzimy więc, że historia podążała ku tej chwili, w której narodził się
Chrystus, chwili, w której posłaniec Pański zwiastował dobrą nowinę pasterzom: „Dziś
narodził się wam Zbawiciel… A to będzie dla was znakiem: Znajdziecie niemowlątko
owinięte w pieluszki i położone w żłobie”.
W zwiastowaniu anioła, zawarte jest i dla nas zadanie, które wyartykułowane zostało przez naszego Zbawiciela, poselstwo, znajdujące się na końcu Ewangelii św. Mateusza: „…czyńcie uczniami wszystkie narody” (Mt 28,19). A zacząć należy od siebie
i własnego domu. Amen.

Boże Wszechmogący, wspaniałe jest Imię Twoje na całej ziemi! Objawiłeś bowiem
swoją łaskę, zbawienną dla wszystkich ludzi. Niepojęta jest Twoja dobroć, którą okazujesz wszystkim Twoim dzieciom, niezależnie od ich pochodzenia i godności.
Dziękujmy Ci, że przez narodzenie Twojego Syna w Betlejem, zmieniła się sytuacja
grzesznej ludzkości. Przychodząc na świat w Jezusie Chrystusie, wpisałeś się w naszą
ludzką historię. Wziąłeś na siebie obowiązek naszego zbawienia. Boże, czyż może być
jeszcze coś wspanialszego od Twojego miłosierdzia? Dziękujemy Ci za Twoją łaskawość okazaną wszystkim ludziom na całej ziemi, w których masz upodobanie.
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O Wszechmogący, pragniemy zawsze wielbić Cię za te święta, które przeżywamy,
za pokój i bogactwo Twojej łaski, ponieważ możemy odtąd w Chrystusie stanąć przed
Twoim obliczem i jako pojednani z Tobą, oczekiwać zbawienia wiecznego.
Panie Boże, niech uwielbione będzie święte Twoje Imię na wieki wieków. Amen.
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1. NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU
Hasło tygodnia:
Wspomniał na łaskę swoją i wierność dla domu Izraela; wszystkie krańce ziemi ujrzały zbawienie Boga naszego. (Ps 98,3)

Śpiewajcie radośnie
„Śpiewajcie radośnie, niebiosa, i wesel się, ziemio, i wy, góry, rozbrzmiewajcie radością,
gdyż Pan pocieszył swój lud i zmiłował się nad jego biedakami! A jednak Syjon mówi:
Pan mnie opuścił i Wszechmocny zapomniał o mnie. Czy kobieta może zapomnieć
o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona? A choćby nawet
one zapomniały, jednak Ja ciebie nie zapomnę. Oto na moich dłoniach wyrysowałem
cię, twoje mury stoją mi zawsze przed oczyma”. (Iz 49,13-16)

To są słowa Boga o Jerozolimie, o ludzie Bożym, który po czasie niewoli, powrócił do
ojczyzny i zamieszkał w murach odbudowanej stolicy Izraela. „Pan pocieszył swój lud
i zmiłował się nad jego biedakami!”.
Co nam, po wielu wiekach, mają do powiedzenia te słowa? Czy w ogóle są to także
słowa o nas i do nas?
Może teraz ktoś pomyśleć, że do przyjęcia z prorockiego zwiastowania jest jedynie
wezwanie: „Śpiewajcie radośnie!”.
Ale dlaczego mamy śpiewać radośnie?
„Śpiewajcie radośnie, niebiosa, i wesel się, ziemio, i wy, góry, rozbrzmiewajcie radością”. Właściwie jest to wezwanie do radosnego śpiewania, skierowane do całego
stworzenia, kosmosu, nieba i ziemi. Wszystko ma śpiewać radośnie, całe stworzenie
ma rozbrzmiewać radością. A więc nie tylko w ludzkich sercach ma zagościć radość.
Radosną pieśnią ma rozbrzmiewać cały kosmos.
Prorok okresu niewoli w imieniu Boga pisał: „Z radością wyjdziecie i w pokoju zostaniecie przyprowadzeni. Góry i pagórki wybuchną przed wami okrzykami radości,
a wszystkie drzewa polne będą klaskać w dłonie. Zamiast głogu wyrośnie cyprys, zamiast pokrzywy wyrośnie mirt. I będzie to dla Pana chlubą, znakiem wiecznym, który
nie zniszczeje” (Iz 55,12.13). To przenośnia, ale dużo mówiąca. Wolność dla Izraela,
była wydarzeniem nie tylko historycznym, ale ma znaczenie w wymiarze poza egzystencją człowieka, w wymiarze tego, co stworzone, nad czym Bóg ma pieczę i co
utrzymuje dzięki swojej mocy, powiedzmy – w wymiarze biologicznego życia. To jest
dla nas niepojęte, ale staje się bardziej zrozumiałe w świetle słów apostoła Pawła:
„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” (Rz 8,1-21).
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Potężny hymn radości całego stworzenia jest odpowiedzią na wielkie dzieło Boga,
dzieło zbawienia. Dla ludu izraelskiego było to wybawienie z niewoli babilońskiej i powrót do ziemi ojczystej, ziemi ojca wiary, Abrahama. Dla nas jest to wyzwolenie z niewiary, z pogańskich mrzonek, z niewoli grzechu.
W betejemską noc chóry aniołów śpiewały: „Chwała na wysokościach Bogu, a na
ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie” (Łk 2,14). W Święta Bożego narodzenia łączymy się z anielskimi chórami i śpiewamy radosne kolędy, w których wysławiamy Boga za narodzenie Dziecka Betlejemskiego, Jezusa, Zbawiciela świata:
„Radośnie śpiewajmy, w sercach Panu grajmy!
Radość nasza w żłobie leży o tej dobie,
Nad słońce jaśniejszy Jezus najmilejszy.
Tam na wysokości, kędy są radości,
Anieli śpiewają i nas zachęcają.
Śpiewąjmyż serdecznie Bogu chwałę wiecznie” (ŚE 80,1.4).
Czy śpiewamy, bo taka jest tradycja, czy śpiewamy z potrzeby serca? Ale nie słowa
są najważniejsze. Najważniejsze jest tchnienie i bicie serca dla Boga z wdzięczności za
to, co dla nas uczynił w swoim Synu, Jezusie Chrystusie. Chętnie Bogu ofiarujemy to,
co nam łatwo przychodzi, trudniej zaś ofiarować to, co wymaga z naszej strony rzeczywistego wyrzeczenia. Boże Narodzenie jest wezwaniem do poświęcenia życia dla Boga,
który pochylił się nad nami w Jezusie Chrystusie.

Bóg stworzył człowieka, ale człowiek zbuntował się przeciwko swojemu Stworzycielowi. Nasi przodkowie chodzili i my chodzimy własnymi drogami. Urządzamy sobie życie
według własnego uznania. Zapominamy o Bożych przykazaniach, o naszym powołaniu
i o celu, do którego – zgodnie z wolą Bożą – powinniśmy dążyć. Izrael zapomniał
o przymierzu z Bogiem. Cudzołożył – jak piszą prorocy – z obcymi bogami. Pogardził
miłością Bożą, rozkochał się w złudnych mamidłach i w słowach fałszywych proroków.
Współczesny nam świat podąża śladem Izraela o kamiennym sercu i twardym karku.
Współczesna Europa zapomina o swoich korzeniach, o swojej chrześcijańskiej historii,
o swoim powołaniu. Każdy z nas o tym często zapomina.
Ale Bóg niczego nie zapomina. Pamięta o swoich obietnicach. Bóg zmiłował się nad
niewiernym Izraelem i nad wszystkimi dziećmi swoimi. I Bóg przypomniał ludzkości
o swojej pamięci i wierności, kiedy w Betlejem narodziło się Dziecię Jezus, Syn Najwyższego, nakazując aniołowi zwiastować: „Dziś narodził się wam Zbawiciel”. Każde Święta
Bożego Narodzenia są nam dane, aby odświeżona została nasza pamięć o Bożej miłości
i zmiłowaniu nad nami, nad każdym człowiekiem, nad tym, który radośnie śpiewa:
„Radośnie śpiewajmy, w sercach Panu grajmy!”, ale i tym, którego bogiem – jak pisze
święty Paweł – jest brzuch.
Bóg zmiłował się nad nami, dając nam w Jezusie Chrystusie Zbawiciela, Pasterza,
który nas prowadzi. I Bóg o nas pamięta w każdej chwili naszego życia.
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Izraelici, którzy powrócili z niewoli, zastali zniszczony kraj, zburzone domy, w których zamieszkały dzikie zwierzęta, a Syjon leżał w gruzach. Wrogowie przeszkadzali
w odbudowaniu domów i murów Jerozolimy. Brak było chleba, głód zaglądał w oczy
ludziom. Czy tak wyobrażali sobie powrót do ojczyzny? Radość i entuzjazm zamienił się
w gorycz. Wielu więc sądziło, że Bóg, owszem dotrzymał obietnicy, ale zapomniał
o swoim ludzie. Dał wolność, ale bez pomocy.
A czy Bóg o nas pamięta? Czy wszystko jest tak, jak przed laty sobie wyobrażaliśmy?
Na pewno nie. Ale to nie znaczy, że Bóg zapomniał o nas. Bóg pamięta. To my ciągle
zapominamy, że Bóg nie jest na każde nasze zawołanie i nie musi rozwiązywać za nas
każdego problemu. Mamy domy i mieszkania, mamy chleb i wiele, wiele jeszcze innych
rzeczy, chociaż niektórzy ich nie mają. A te miliony ludzi, którzy obecnie żyją na granicy
nędzy, bowiem ratując swoje życie przed zbrodniczymi reżimami, przed zbrodniami,
gwałtami, opuścili swoje ojczyzny! Co z tymi, którzy dla wiary w Chrystusa cierpią!
Pomyślmy o nich, pomódlmy się przynajmniej za nich!
Pan Bóg niczego nie zapomina. Bóg o wszystkim pamięta! Prorok z polecenia Bożego wołał: „Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad
dziecięciem swojego łona? A choćby nawet one zapomniały, jednak Ja ciebie nie zapomnę. Oto na moich dłoniach wyrysowałem cię, twoje mury stoją mi zawsze przed
oczyma”.
Pan Bóg nie jest kobietą, jak chcą dziś niektórzy. Nie jest ani mężczyzną, ani kobietą,
lecz Duchem. Ale Boże serce wypełnione jest macierzyńską miłością. Prawdziwa matka
nigdy nie zapomina o swoim dziecku. Należy sądzić, że także o tym, które zabiła. Jak
matka lituje się nad swoim dzieckiem, tak Bóg lituje się nad nami. Obdarza nas
wieczną miłością. Aby pokazać, jak bardzo nas miłuje, posłał swojego Syna, który z Nim
jest w jedności. Dał Go światu i poświęcił, abyśmy zostali przez Niego uwolnieni z objęć
grzechu i złego, zostali uratowani i zbawieni. I jeśli stale w kazaniach powtarzamy słowa: „Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń
wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (J 3,16), to dlatego, abyśmy zawsze mieli
przed oczyma Jego miłość i trwali we wierze w Niego, byli pewni, że idzie z nami przez
życie i nas nie opuści. Bo mówi On przez usta proroka: „Oto na moich dłoniach wyrysowałem cię”.
A jeśli wydaje się nam, że droga, po której nas Bóg prowadzi, nie jest dla nas najlepsza, że my wybralibyśmy lepszą, to pamiętajmy, że myśli Boże o nas są inne aniżeli
nasze myśli i że drogi Boże też są inne aniżeli nasze. Prorok mówi w imieniu Boga: „Jak
niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż
myśli wasze” (Iz 55,9). A więc:
„Miłości Boska, bądźże z nami!
Niech pokusa, troska nas nie mami!
Dla Syna miłego, nam narodzonego,
Zmiłuj się nad nami!” (ŚE 35,5).
Amen.
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Boże Wszechmogący, Ty nie milczysz, ale od wieków przemawiasz i objawiasz zbawienną Twoją wolę. Od chwili stworzenia objawiasz się przez dzieła Twoich rąk. Wysławiamy Cię, że włożyłeś swoje Słowo w usta proroków, których powołałeś na świadków Twojej woli. Wielbimy Cię, bo przemówiłeś przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, narodzonego z Dziewicy w Betlejem. Święta, które pozwoliłeś nam przeżyć w pokoju i radości, na nowo przypomniały nam, że przemówiłeś także do nas, abyśmy mogli
poznać Twoje Boskie zamierzenia. Wierzymy, że przemawiasz wciąż przez Słowo, które głosi chwałę Twojego Syna, a żłób i ubóstwo Jezusa, jest wezwaniem do upamiętania, skierowanym do grzesznego świata, poszukującego bogactwa i marności tego
świata.
Spraw, abyśmy dzięki oświeceniu Twojego Ducha, pojęli cud nocy betlejemskiej
i Twojej miłości, objawionej w ucieleśnieniu Twojego Syna. Panie Boże, mów do nas
przez Ewangelię aż do dnia, kiedy rozstaniemy się z doczesnością. Prowadziłeś nas
i chroniłeś. Niech Duch Twój nadal oświeca nasze dusze, a w dniu śmierci niech zabłyśnie nam blask chwały zbawienia w Twoim Synu i jedynym Panu i Pasterzu naszym.
Amen.
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DZIEŃ STAREGO ROKU
Hasło dnia:
W ręku Twoim są losy moje. (Ps 31,16a)

Prowadzeni przez miłość Bożą
„Jeśli Bóg za 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, zmartwychwstał, 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. Albowiem jestem tego
pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość,
ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie
zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”.
(Rz 8,31b-39)

Przeżywanie dnia Starego Roku, albo jest patrzeniem w przeszłość i analizowaniem
doznań, osiągnięć, porażek, a jest to wtedy poważne potraktowanie życia, albo jest
ucieczką od owego rozrachunku z przeszłością, remanentu życia i sumienia, i rzuceniem się w wir zabawy, co nie najlepiej świadczy o człowieku, który jest przecież istotą
myślącą i refleksyjną.
Upływający czas jest wezwaniem do dziękowania Bogu za wszystko, co z Jego ręki
otrzymujemy i za darowaną nam okazję do serdecznej prośby o mądre serce i właściwe wykorzystanie szybko upływających dni. Wierzące serce za psalmistą powinno
wołać: „Panie, Tyś był ostoją naszą […]. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli
mądre serce!” (Ps 90,1.12). Spokojna refleksja, której towarzyszy modlitwa, wnosi
w życie wiele szczęścia i radości, przede wszystkim owocuje w poznanie, że nad naszym życiem czuwał Bóg, że nad wszystkim, co nas radowało i smuciło, rozpostarta
była ręka Boża i jaśniało nad nami światło miłości Bożej.
Rok, który żegnamy, był kolejnym rokiem nadziei na poprawę bytu, oczekiwania lepszego jutra, a może nawet przekonania, że wraz z nim nadejdzie poprawa w każdej,
powiedzmy, prawie każdej dziedziny życia. Ta nadzieja była związana z obietnicami
i deklaracjami ludzi, którym społeczeństwo powierzyło władzę i obdarzyło mandatem
zaufania. Ale nasza nadzieja, jako ludzi wiary, związana jest z przekonaniem, że
wszechmogący Bóg, który jest przewodnikiem na naszej drodze życia, ucieczką i skałą,
nie dopuści do tego, abyśmy stanęli w obliczu katastrofy.
Katastrofy rzeczywiście nie było, wbrew temu co zapowiadali katastrofiści, politycy
posługujący się demagogicznymi hasłami. Jednakże wielu z nas nie żyło się łatwo. Zapowiadana i oczekiwana poprawa nie nastąpiła. Wielu zakosztowało smaku bezrobo45
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cia. W oczy wielu spojrzało widmo głodu. Wielu rozczarowało się i gorzko przeżyło
rozpad ideałów. Być może w naszej społeczności ewangelickiej, w której zawsze pielęgnowano poszanowanie pracy i chleba, nigdzie nie doszło do bankructwa i katastrofy,
ale na pewno jakiś niedostatek wszyscy odczuwamy, mimo wzmożonego wysiłku.
Wielu jednak jakieś katastrofy przeżyło – powódź, pożar, gwałtowna śmierć kogoś
bardzo bliskiego. Żyją wśród nas rodziny bez dachu nad głową. Wielu żyje na skraju
nędzy, wielu zdaje sobie sprawę, że nie da się odbudować dorobku całego życia, a czasem nawet kilku pokoleń.
Ale czy to oznacza, że Bóg nas opuścił, zapomniał o nas, odwrócił od nas swoje
oblicze, mimo że jako społeczeństwo uważamy się za pobożnych, przywiązanych do
Boga i powołujemy się na nasze chrześcijańskie korzenie? Czy wyczerpała się cierpliwość i skończyła się miłość Boża? Nie. Apostoł Paweł pisze: „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”.
Boża miłość nie gaśnie, nie „faluje” jak nasza, ludzka. Jest trwała, niezmienna,
wieczna. Miłość Boża wszystko ogarnia i rozlana jest przez Ducha Świętego w naszych
sercach. Bóg, który jest miłością, okazał nam swoją miłość w Jezusie Chrystusie, Zbawicielu naszym, „którego nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał”. W Chrystusie
Jezusie Bóg staje się nam bliski i objawia się nam jako dobry Ojciec, który ma litość
nad swoimi dziećmi. W Chrystusie Jezusie Boża miłość wpisuje się w naszą egzystencję. I wszystko, co dla nas uczynił nasz Zbawiciel, dowodzi tej bezinteresownej miłości.
Dlatego możemy zapytać za apostołem Pawłem: „Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz?”. I bądźmy tego pewni jak on, że nic nas nie odłączy od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Nasza wiara mówi nam i utrzymuje w pewności, że rzeczywiście nic nas nie odłączy
od miłującego serca Ojca wieczności i że w miłości Bożej wszystko przezwyciężymy.
Wszystko, co przeżywamy i doświadczamy jako krzyż, jest dopustem Bożym, bo
ciągle jeszcze przypisujemy sobie jakieś zasługi, nieustannie rozpiera nas pycha, nieustannie wydaje się nam, że przecież od nas tak wiele zależy i że to my jesteśmy panami świata. Ciągle też oczekujemy na jakiś cud, zapominając, że cudem jest Boża
miłość do nas oraz to, że w ogóle jeszcze żyjemy i możemy się cieszyć każdym darowanym nam dniem.
Cokolwiek powiemy o roku, który żegnamy, był on dla nas rokiem darowanej łaski,
chociaż pod krzyżem. I może właśnie dlatego, że pod krzyżem, był rokiem łaski. W tym
roku wiele razy zostaliśmy wezwani do odnowy myślenia, i to nie tylko w sferze ekonomicznej, ta bowiem sfera dla naszej wiary jest prawie obojętna, ale głównie w sferze religijnych doświadczeń. Temu służyło zwiastowanie Kościoła, refleksja nad Słowem Bożym. I kto znalazł w sobie dość hartu ducha, wiary i odwagi, by spojrzeć we
własne serce, ten mógł w tym zwiastowaniu usłyszeć głos Boga, odczuć Jego dotknię-
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cie i odczuć tchnienie Ducha Bożego, odradzającego wiarę i naszą kaleką miłość. Wierzące serce znajdzie w każdym Słowie Boga światło rozpraszające mroki życia i wątpliwości. Słowo Boże dopomaga nam zrozumieć nasze drogi życia i wiedzie ku przyszłości, która nie będzie wiejącą chłodem pustką, lecz przestrzenią wypełnioną miłością Bożą, dobrocią i łaską. Jeśli się komuś wydaje, że dotychczas tego nie doświadczył,
to przynajmniej w tym dzisiejszym słowie o miłości Bożej, przeznaczonym na dzień
Starego Roku, niech stara się znaleźć moc, która jest w stanie przeobrazić myślenie.
Słowo Boże, które jest nam dane na te ostatnie chwile kończącego się roku, dopomaga nam zakończyć stary rok z optymizmem i wkroczyć w nowy rok z nadzieją, której
źródłem nie są ludzkie zapewnienia, ale nigdy nie zawodząca miłość Boża. Jest to słowo, które zapewnia, że nasze życie pod krzyżem nie jest klęską, lecz zwycięstwem.
Krzyż i doświadczenie, śmierć i zło, teraźniejszość i przyszłość, przez ten jeden w swoim rodzaju krzyż, a mianowicie krzyż Jezusa Chrystusa, tracą swoją destrukcyjną moc.
Chrześcijanie pod krzyżem, chociaż w pozycji zgiętej, znajdują dość siły, aby wszystko
przezwyciężyć, wszak pod krzyżem najbardziej wyraźnie objawia się miłość Boża.
Czy odczuwamy powiew tchnienia nadziei i pewności wiary, wyłaniającej się z objawienia miłości Ojca w Synu?

Apostoł Paweł w Liście do Rzymian pisze także, iż dobroć Boża do upamiętania nas
prowadzi. Przeżyty rok, każda chwila świadcząca o miłości Bożej, prowadziła nas do
upamiętania. I niech nikt nie sądzi, że upamiętania nie potrzebuje, gdyż jest wystarczająco sprawiedliwy. Kto się nie narodzi z Boga, daleko jest od Królestwa Bożego.
I kończący się już ostatni dzień starego roku jest nam też dany, abyśmy porzucili nasze
ludzkie widzenie spraw Bożych, zdecydowanie odrzucili umiłowanie samych siebie, a stali się żywymi świadkami przeobrażającej miłości Bożej.
„Rok znów minął stary, przyjmij dzięki, Boże,
Za Twej łaski dary, wielbim Cię w pokorze;
Tobie wszystkie polecam sprawy, Tyś Bóg łaskawy” (ŚE 101,1).
Amen.

Panie,

Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Chrystusa Jezusa! Z podziękowaniem przychodzimy w tym ostatnim dniu roku przed Twoje łaskawe oblicze. Rozpoczęliśmy ten rok z Tobą i z Tobą pragniemy go zakończyć. Każdego dnia byłeś blisko nas i
rozświetlałeś drogi naszego życia światłem Chrystusowej Ewangelii. W tych ostatnich
godzinach starego roku, wielbimy Cię za Twoją dobroć i miłość.
Panie, Boże nasz, Ty byłeś zawsze dla nas łaskawy i miałeś cierpliwość nad nami.
Okaż swoją łaskę także i w tych ostatnich chwilach starego roku i przez wierność swoją, odpuść nam wszystkie nasze grzechy, którymi Ciebie obrażaliśmy. Obmyj nas –
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prosimy krwią Twojego Syna, abyśmy mogli przekroczyć próg nowego roku z pokojem
i radością w sercu.
Panie Boże, gdy o północy stary rok przejdzie do historii, uchwyć nas mocno za
rękę i wiedź dalej przez życie, które racz napełnić Twoim błogosławieństwem.
Łaskawy Boże, racz nas wysłuchać przez Pana i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.

48

Dzień Nowego Roku

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

Miłościwy Rok Pana
„I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. I według swojego zwyczaju wszedł w dzień
sabatu do synagogi. Powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza. A gdy
otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną i namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom
wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym na wolność wypuścił uciśnionych, abym ogłosił
miłościwy rok Pana. A zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł. A oczy wszystkich
w synagodze były na niego zwrócone. Wtedy zaczął do nich mówić: Dziś wypełniło się to
Pismo w waszych uszach”. (Łk 4,16-21)

Szybko upływa czas. Pożegnaliśmy stary rok, dziś wkraczamy w nowy. Witamy go z niekłamaną wdzięcznością zań Bogu, bowiem głęboko przekonani jesteśmy o tym, że darowany jest nam z łaski.
Nie wszyscy, którzy jeszcze niedawno byli wśród nas, razem z nami przekraczają
próg nowego roku. Wielu zostało przez Pana odwołanych do wieczności. Nam zaś Bóg
w swojej dobroci darowuje znowu jeden rok życia, który przyjąć winniśmy z Jego ręki
jako miłościwy rok Pana.
Wraz z nadejściem pierwszego dnia nowego roku, zadajemy sobie pytania: Jaki będzie
ten nowy rok? Co nam przyniesie?
Zastanawiamy się nad przyszłością, nad treścią trzystu sześćdziesięciu pięciu dni
roku, który jest przed nami. Jak bardzo to ludzkie! Stale idziemy naprzód. Nikt z nas
przecież nie cofa się w czasie. Zrozumiała jest przeto ludzka ciekawość i pytania o przyszłość. W wielu wypadkach ta ciekawość może być jednak niezdrowa. Staje się ona
taką, kiedy człowiek nie tylko pyta o jutrzejszy dzień, ale sam usiłuje rozwikłać tajemnice przyszłości. Pyta o to karty, gwiazdy itp. Jak często tak się dzieje! Zapominamy, że
losy naszego życia są w ręku Boga i że jedynie Wszechmogący, który zna nas najlepiej,
najlepiej też zna drogi i ścieżki naszego doczesnego życia.
Boże dziecko u progu nowego roku winno pytać: Panie, jaki dla mnie będzie ten
nowy rok, w który mnie z łaski wprowadzasz? Lecz dziecko Boże winno też umieć usłyszeć na to pytanie Bożą odpowiedź. Odpowiedzią tą jest prorockie słowo w ustach
Pana i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa: „Duch Pański nade mną, przeto namaścił
mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana”. Czy dobrze słyszymy Bożą odpowiedź na nasze pytanie skierowane do Boga? Tak, nowy rok, który rozpoczynamy w imieniu Pańskim, darowany
jest nam przez Boga jako miłościwy rok, rok Bożej łaski i dobroci. A więc nowy rok ma
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być dla nas rokiem, w którym nadal zwiastowana będzie dobra nowina, Chrystusowa
ewangelia, Boża moc ku zbawieniu dla każdego wierzącego. Ma to być dla nas rok
wyzwolenia i uwolnienia z mocy grzechu, który stale nam towarzyszy, gdyż urodziliśmy się jako niewolnicy grzechu. Ma być to dla nas również rok przejrzenia, duchowego uzdrowienia, rok Bożej światłości.
Czy ten darowany nam miłościwy rok Pana należycie wykorzystamy? Czy zechcemy
w nim wiernie słuchać dobrej nowiny o zbawieniu? Czy pozwolimy, aby Pan wyzwolił
serca nasze od złego? Czy skorzystamy z łaski miłościwego roku Pana? Oto noworoczne pytania. Dotyczą one nie tylko naszej przyszłości, ale nas samych, naszej postawy
wobec przyszłości i darów Bożych. Wkraczając w nowy rok, powinniśmy już mieć gotowe odpowiedzi na powyższe pytania. Z Bożej oferty i darów naszego Zbawiciela
Jezusa Chrystusa, powinniśmy naprawdę szczerze skorzystać, a nasza gotowość winna
w ciągu całego roku znajdować swą realizację. Nie wystarczy bowiem tylko chcieć
słuchać i być uwolnionym, ale należy rzeczywiście słuchać głosu Bożego i stać się wolnym, wyzwolonym przez Pana od złego. Tylko w przyjęciu Bożej oferty zrealizuje się
dla nas miłościwy rok Pana.
Nowy rok, w który wkraczamy, jest miłościwym rokiem Pana. Ale to nie znaczy, że
omijać nas w nim będą przykre doświadczenia, ból i krzyż. To, co naprawdę pochodzi
z ręki Boga, jest cudowną mozaiką radości i smutku, pokoju Bożego i krzyża. Miłość
Boża objawia się bowiem nie tylko w radości serca, w szczęściu i pokoju, ale także
w smutku, doświadczeniu, bo kogo Bóg miłuje, tego też doświadcza. Wędrówka za
Panem jest naśladowaniem Go, a naśladowanie – to niesienie krzyża w pokorze serca.
Świadomi musimy być tego, że w miłościwym roku Pana przeplatać się będą z sobą
dni radości i smutku. Niejeden w tym roku osiągnie cel swoich marzeń, tęsknot i dążeń. Niejeden też zegnie swoje kolana pod ciężarem doświadczenia, krzyża i zawoła:
Panie, rozjaśnij oblicze swoje i przyjdź z pomocą!

Duch Boży poprzez słowo prawdy daje nam radę, abyśmy mogli we właściwy sposób
przeżyć wszystkie dni miłościwego roku Pana i nie zwątpić w chwili doświadczenia. Ta
rada zawarta jest w słowach opisujących zachowanie mieszkańców Nazaretu po przeczytaniu przez Jezusa w synagodze słów proroctwa. Ewangelista Łukasz pisze: ,,A oczy
wszystkich w synagodze były na niego zwrócone”.
Na co i na kogo u progu nowego roku spoglądamy? Gdybyśmy się dokładnie przyjrzeli ludzkim namiętnościom, pasjom i upodobaniom, to zauważylibyśmy, że ludzie
pokładają nadzieję i ufność w wielu rzeczach. Lecz złudna jest nadzieja pokładana nie
w Bogu! Jeśli chcemy przejść przez nowy rok szczęśliwie, mimo doświadczeń, które
nas może spotkają, to trzeba nam nieustannie patrzeć na Jezusa. „Patrzcie na Jezusa,
który jest początkiem i celem wiary” – pisze autor Listu do Hebrajczyków. Patrzmy na
Jezusa w dniach szczęścia, radości i dostatku, abyśmy nie zapomnieli, że zawdzięczamy je Panu! Patrzmy na Jezusa, gdy cień krzyża padnie na drogę naszego życia lub gdy
trzeba będzie iść doliną cienia śmierci, abyśmy nie zbłądzili w ciemności! Patrzmy na
Jezusa, gdyż jedynie On może uczynić każdy dzień roku naprawdę szczęśliwym! Pa-
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trzmy na Jezusa, gdyż jedynie z Nim i przez Niego każdy nowy rok staje się miłościwym
rokiem Pana! Patrzmy na Jezusa, aby z Jego ust w nasze serca spływała radosna nowina o zbawieniu! Patrzmy na Jezusa, abyśmy w świetle Jego chwały widzieli cel naszej
doczesnej pielgrzymki!
Co znaczy patrzeć na Jezusa?
Znaczy wierzyć! Wiara nie jest ciepłym posłaniem, w którym nam miło i sennie.
Wiara nie jest snem o pokoju opartym na słowach kaznodziei, wzywających do wzięcia
swojego zbawienia we własne ręce. Wiara jest zaufaniem Temu, który mówi: „Niechaj
się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie!” (J 14,1). Wiara jest
codziennym doświadczeniem w życiu Tego, który z gorejącego krzewu wołał do Mojżesza: „JESTEM”, i który objawił się w Jezusie Chrystusie nieustannie przypominającym
nam: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14,6). Wiara jest esencją życia ucznia lub
uczennicy Jezusa, gotowej wziąć krzyż swój na siebie i naśladować swojego Nauczyciela i Zbawiciela wszystkich wierzących w imię Jego.
Co znaczy wierzyć?
Wiara jest naśladowaniem Jezusa Chrystusa, a naśladowanie jest kroczeniem za
Jezusem, naszym Panem i Zbawicielem, wstępowaniem w Jego ślady, radowaniem się
razem z Nim, kiedy Ewangelia o Królestwie Bożym i zbawieniu jest głoszona i przyjmowana przez świat, tak bardzo obecnie obojętny na ludzkie krzywdy, gotowy poddać
się w niewolę pieniądza i sławy, a także obcych religii, nie mających do zaoferowania
nic wielkiego, jak tylko niewolę jakimś złudzeniom, zasadom, normom, z których nic
nie wynika – ani radosnego, ani zbawiennego.
Naśladowanie Jezusa – jeśli będzie potrzeba – jest wzięciem na siebie krzyża, bólu
i cierpienia, nie tylko tego, który nas przygniata, ale także krzyża bliźniego, drugiego
człowieka potrzebującego pomocy. A więc:
„Drogą życia aż po zgon
W imię Zbawcy idźmy wszędzie;
Gdy przewodnią gwiazdą On,
Wszystko dobrem dla nas będzie” (ŚE 94,3).
Amen.

Boże, który stworzyłeś słońce i gwiazdy, dzień i noc, i wszystko utrzymujesz od chwili,
w której powołałeś wszechświat z niebytu do istnienia. Imię Twoje sławimy i uwielbiamy w dzisiejszy noworoczny poranek, bo wprowadziłeś nas w nowy rok i dajesz
obietnicę zbawienia i błogosławieństwa na dalsze dni pielgrzymki naszej. Przede
wszystkim dziękujemy Ci za Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, że przez Jego imię objawiłeś nam swoje serce ojcowskie, pełne łaski i miłosierdzia. Dziękujemy Ci, że wzywającym Jego imię obiecałeś zbawienie wieczne.
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Boże łaskawy, prowadź nas przez wszystkie dni roku, który jest przed nami. Ochraniaj od wszystkiego złego na ciele i duszy. Twoja chwała, która jest na obliczu Twojego
Syna, niechaj nam będzie światłem w naszej pielgrzymce ku niezniszczalnej ojczyźnie
pokoju i wiecznej szczęśliwości, a każde słowo, które wychodzi z Twoich ust, niechaj
nam będzie pokarmem i pociechą w trudzie i znoju dnia powszedniego.
Boże, prosimy Cię, błogosław nasze domy i rodziny, pola i warsztaty pracy, wszelką
dobrą i sprawiedliwą sprawę. Oczyść serca nasze, napełnij je Duchem swoim, abyśmy
wydawali dobre owoce i wielbili święte Twoje imię. Odwróć od nas zasłużone kary i doświadczenia, oszczędź nam udręki i trwogi. A ponieważ i w tym roku, który rozpoczynamy, każda chwila może być początkiem doświadczenia, krzyża i końcem doczesnej
pielgrzymki, przeto czuwaj nad nami i niechaj prowadzi nas Twoja łaskawa dłoń.
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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2. NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU
Hasło tygodnia:
Ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.
(J 1,14b)

Czas łaski Pana
„Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował
ubogim dobrą nowinę; posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone,
abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana
i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń
pochwalną zamiast ducha zwątpienia. I będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku jego wsławieniu”. (Iz 61,1-3)

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

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

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

Panie

Boże, dziękujmy Ci, że prowadzisz nas przez życie, dajesz dary zbawienia
i napełniasz nasze serca prawdziwą radością z obietnicy życia wiecznego. Z wdzięcznością wielbimy Cię w kościele, w zgromadzeniu Twojego ludu. Każda chwila przeżyta
w domu Twojego Słowa i modlitwy niesie szczęście, gdyż tam, gdzie gromadzą się Twoje dzieci, Ty jesteś obecny w Jezusie Chrystusie.
Panie Boże łaskawy, uraduj nasze serca ożywczym tchnieniem Ducha Prawdy,
który niczym czyste wody, niesie siłę życia i wiary. Niech odnowi Twój Kościół na ziemi,
a wszystkim ludziom dopomoże, aby poznali i ukochali Ciebie, jedynego i prawdziwego
Boga, który doskonale objawił się w wcieleniu Twojego Syna. Panie, nie zachwieje się
Twój Kościół, nie tkną go złe moce, gdyż Ty jesteś w nim.
Boże miłosierny, oczekujemy dnia, w którym powołasz nas do wiecznego przybytku
Twojej chwały, gdzie od wieków wielbią Cię niezliczone rzesze aniołów. Nie będzie już
w nim łez, cierpienia i trudu. Jak namiotem ochronisz zbawionych, obdarzysz ich pokojem i życiem, które przewyższa wszelkie nasze wyobrażenia.
Boże litościwy, wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa. Amen.
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ŚWIĘTO EPIFANII
Hasło dnia:
Ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. (1 J 2,8)

Światło ewangelii
„A jeśli nawet ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną,
w których bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło
ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Albowiem nie siebie samych
głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla
Jezusa. Bo Bóg, który rzekł: Z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze,
aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym”. (2 Kor 4,3-6)

Święto Epifanii jest jednym z najstarszych świąt chrześcijańskich, celem którego było
pogłębienie refleksji na temat objawienia się Boga w Jezusie Chrystusie. Bóg przez
narodzenie Jezusa Chrystusa, objawił się w ciele całemu światu. Słowo ‘epifania’ oznacza bowiem ‘objawienie’. W Chrystusie, Bóg wpisał się w sposób szczególny, jak nigdy
dotąd w historię świata i ludzkości. O prawdziwej epifanii Boga można mówić dopiero
od chwili narodzenia Chrystusa. Nikt nie widział Boga, tylko Jednorodzony Bóg, wcielony LOGOS, Syn Boży (J 1,18). Jedynie On mógł mówić o Bogu tak, jak nikt dotąd. Chrystus jest epifanią Boga, jest światłością, która rozbłysła nad ludźmi mieszkającymi
w ciemności (Iz 9,1). Pan Jezus powiedział: „Ja jestem światłością świata; kto idzie za
mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota” (J 8,12). Przez
to epifanijne świadectwo, Chrystus wskazuje na siebie jako ucieleśnienie Boga światłości i chwały oraz wskazuje na cel swojego posłannictwa. Jako ucieleśnienie światłości
Bożej, będzie poprowadził grzeszną ludzkość ku zbawieniu, które Bóg przygotował
w swoim Synu.
Jasnym światłem, rozpraszającym mroczne rejony naszego życia, jest Ewangelia,
głoszona przez Chrystusa i Ewangelia o Jezusie Chrystusie narodzonym z Marii Panny,
ukrzyżowanym, zmartwychwstałym i wywyższonym po prawicy Bożej. Pan Bóg prowadzi nas w świetle Ewangelii i w niej daje poznanie swojej dobroci i łaski. I modlimy się,
aby światło Ewangelii jasnym blaskiem świeciło nam nie tylko przez życie, ale przede
wszystkim wówczas, kiedy wstępować będziemy w dolinę cienia śmierci.
Jezus Chrystus nie dla wszystkich jest światłością i nie wszyscy w Ewangelii o chwale
naszego Pana widzą światło dla swojej duszy na drodze życia. Światło Chrystusowej
Ewangelii nie świeci tym, którym – jak pisze apostoł Paweł – „bóg świata tego zaślepił
umysły”. Dla człowieka niewierzącego, żyjącego według upodobań własnego umysłu
i serca, Ewangelia, to tylko słowo, jakiś zbiór sentencji, które przekazują jakieś wzniosłe
idee i myśli, dziś nieżyciowe, ale nic więcej. Ale człowiek wiary w Ewangelii odnajduje
ukryty skarb, przewyższający wartością wszystkie skarby świata. Według wyznania
apostoła Pawła, Ewangelia jest mocą ku zbawieniu wierzącemu (Rz 1,16). Ewangelia
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świeci blaskiem chwały Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. W niej i przez nią Chrystus się
objawia. Przez nią Duch Boży wnosi w nasze serca blask chwały naszego Zbawiciela,
który kształtuje życie i postawy.
Apostoł Paweł pisząc: „Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie
świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga”, daje nam
również poznać, czym jest niewiara i skąd się ona bierze.
Niewiara jest zaślepieniem. W przeszłości usiłowano wmówić nam, że wiara jest
opium dla narodów, a więc otępiającym i złudą upajającym narkotykiem. Współczesna
niewiara nie jest wynikiem strachu przez totalitarnym reżimem, ale brakiem refleksji
nad genezą świata, biegiem historii, nawet ewolucyjnej myśli. To niewiara jest narkotykiem, który upaja współczesną ludzkość i siłą wpycha w objęcia zła, ciemności, zguby
i upadku. Niewiara jest zaciemnieniem umysłu, znieczuleniem serca i prowadzi do nikąd.
Ojcem niewiary jest „bóg świata tego”, a więc szatan. On od samego początku jest
kłamcą, zwodzicielem i księciem ciemności. On sprawia, że dla wielu Ewangelia jest
zasłonięta, a jej moc poddana próbie. Znajdujący się pod jego wpływem tkwią
w ciemności niewiary, nie znają prawdy, nie pojmują głębi treści Ewangelii oraz nie żyją
według niej. Ewangelia mówi: „Miłuj!” a oni nie znają litości. Chrystus przez swoją
ewangelię woła: „Przebaczaj!”, a oni żyją w nienawiści.
Ale „bóg świata tego” – to także wszystko, co świat oferuje, z blichtrem pieniądza
i bogactwa, wyuzdaniem i nieetycznym życiem, upajaniem się władzą i egoistyczny
korzystaniem z niej, głupotą przybierającą pozę mądrości.
Byłoby błędem sądzić, że „bóg świata tego” zaciemnia umysły tylko zdeklarowanym
satanistom. Szatan sieje swoje ziarno także w sercach ludzi, powołujących się na nakazy Ewangelii. 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). Nie wystarczy nazywać siebie chrześcijaninem, ewangelikiem, lecz należy głęboko przeżywać treść Ewangelii oraz blask chwały Chrystusa. Niechaj nikt nie
sądzi, że można Boga oszukać i zwieść rzekomą wiernością Ewangelii. Bóg żąda od nas
zdecydowanej wiary, czytelnego świadectwa życia, a nie jedynie deklaracji, pustych
słów i zwodzicielskiej pozy.
Apostoł Paweł pisze, że Ewangelia jest zasłonięta dla tych, którzy giną. Niewiara nie
jest drogą, na której człowiek spotka Boga i znajdzie swoje szczęście. Niewiara jest
odwróceniem się od Boga, jest grzechem, którego Bóg nienawidzi.

Treścią Ewangelii jest Chrystus. W imieniu Jezusa Chrystusa zawarte jest wszystko, co
Bóg chce powiedzieć człowiekowi przez Ewangelię, „albowiem nie ma żadnego innego
imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4,12).
Zbawienie darowane nam w Jezusie Chrystusie, jest związane z Jego boskością, albowiem człowiek nie może zbawić człowieka. Apostoł Paweł nazywa Chrystusa obrazem
Boga. To Pawłowe określenie Chrystusa, jako obraz Boga żywego, zdaje się nawiązywać
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do słów autora 1. Księgi Mojżeszowej, w których powiedziane zostało, że Bóg stworzył
człowieka na swój obraz i podobieństwo (1 Mż 1, 26). Człowiek, buntując się przeciwko
Bogu, niweczy i niszczy w sobie obraz Boży.
Prawdziwym obrazem Boga jest Chrystus, który jako nowy Adam, przez swoje posłuszeństwo Bogu, pojednał Boga z człowiekiem. Jest mocą odnawiającą i odradzającą
ludzkość. Duch Boży przeobraża nas, abyśmy stali się nowymi stworzeniami, otwartymi
na Boga i bliźniego. On przez Ewangelię dokonuje radykalnej odnowy obrazu Bożego
w nas, który przez pychę zostaje w nas zniszczony. Nie dokonuje się to poza Chrystusem, lecz w Chrystusie. Droga do utraconego szczęścia przeżywania bliskości Boga
wiedzie przez „poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusa”. Nikt jej sam
o własnych siłach przebyć nie może, bo „Bóg, który rzekł: Z ciemności niech światłość
zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na
obliczu Chrystusowym”. Bóg jest więc sprawcą poznania i wiary. Komu Duch Boży dopomógł do poznania Chrystusa, Jego łaski i chwały, ten stanął przed Bogiem, Jego miłością i sprawiedliwością. Pan Jezus bowiem powiedział: „Kto mnie widział, widział
Ojca” (J 14,9).
Bóg napełnił serca nasze światłem Ewangelii Chrystusa i pozwala nam dostrzec
zadanie, jakie nam zostało powierzone. Naszym zadaniem jest głoszenie Chrystusa,
przybliżanie Go światu, zwiastowanie Ewangelii, aby we wszystkich sercach zajaśniało
światło poznania chwały Bożej. Treścią naszego świadectwa powinno być fundamentalne wyznanie: „Jezus jest Panem”. Nikt bez Ducha Bożego nie może go złożyć przed
światem (1 Kor 12, 3). Ono decyduje o jakości i treści naszej wiary. Można idee Ewangelii wcielać w życie bez wiary, ale wtedy będzie to jedynie filantropią. Bez Chrystusa
nie może się ona długo utrzymać i opanować całą ludzkość. O tym czy jesteśmy chrześcijanami, decyduje wiara w Jezusa, jako Pana i Chrystusa, a więc Boga w ciele ponad
nami i z nami. Ale wraz z tą wiarą musi kroczyć miłość bliźniego, która jest znakiem
rozpoznawczym prawdziwych chrześcijan.
Nasza wiara i poznanie Chrystusa nakłania nas do złożenia świadectwa wobec świata o Chrystusie, jako Panu, jako o obrazie Boga i jako o światłości świata. Nikt z nas,
przede wszystkim Kościół, jako społeczność wierzących, nie może głosić czegoś innego. Apostoł Paweł pisze: „Nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest
Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa” (2 Kor 4,5) oraz: „Uznałem za
właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego” (1 Kor 2,2). Budzą więc naszą nieufność pewne wizje Kościoła i jego roli
w świecie, z pominięciem związku przyczynowego: Chrystus – Kościół, bowiem Kościół
nie jest wielkością samoistną, lecz dziełem Ewangelii Jezusa Chrystusa. Zaniepokojenie
muszą budzić także świadectwa, uwypuklające rolę człowieka w nawróceniu, chociażby w każdym zdaniu tego świadectwa znajdowało się imię naszego Pana. Tylko Chrystus, Jego chwała – to treść naszej wiary, poznania, dążności i świadectwa. Wszystkie
nasze myśli, cele i wielkie przedsięwzięcia, muszą mieć na uwadze „poznanie chwały
Bożej, która jest na obliczu Chrystusa”. Nie możemy utracić z pola widzenia Chrystusa,
Jego Ewangelii i to niezależnie od tego, kim jesteśmy i jakie zostało nam powierzone
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zadanie w Kościele, ponieważ naszym powołaniem jest życie w blasku i w chwale Syna
Bożego, na dobre i złe, ku zbawieniu i umiłowaniu bliźniego.
Amen.

Chryste, Synu Boży, nasz Panie i Zbawicielu jedyny! Ty przyoblekłeś się w nasze ludzkie ciało, aby przebywać między nami i zgodnie z wolą Twojego Ojca zbawić nas przez
swoją śmierć na Golgocie. Bądź więc pochwalony! Objawiłeś się poganom chodzącym
w ciemności, a uczniom swoim pozwoliłeś spojrzeć na jaśniejące chwałą i dostojeństwem Twoje oblicze. Bądź więc uwielbiony Panie!
Powiedziałeś: „Ja jestem światłością świata”. Prosimy Cię, Chryste, spraw, aby
światłość Twojego oblicza zajaśniała także w naszych sercach i rozświetliła drogi naszego życia. Spraw, aby Twoja światłość była dla nas błogosławieństwem i służyła naszym bliźnim ku poznaniu prawdy zbawienia. Pobłogosław, Panie, misjonarzy, którzy
składają świadectwo o Tobie na całej ziemi. Pobłogosław tych, którzy głoszą Twoje
Słowo i je słuchają. Niech Twoja ewangelia wyda owoc w sercach ludzi na całej ziemi,
owoc pokoju i wzajemnej miłości.
Panie łaskawy, pobłogosław dzieła miłosierdzia i diakonii. Dopomóż wzrastać posiewowi Ewangelii oraz przez nią pobudź wiarę, aby była mocą ku zbawieniu każdemu
człowiekowi i źródłem nadziei dla niego.
Wysłuchaj wszystkich, którzy proszą Cię o błogosławieństwo i światło poznania
Twojej prawdy. Amen.
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1. NIEDZIELA PO ŚWIĘCIE EPIFANII
Hasło tygodnia:
Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. (Rz 8,14)

Świadectwo o Synu Bożym
„Nazajutrz ujrzał Jezusa, idącego do niego, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech
świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Za mną idzie mąż, który był przede mną, bo
pierwej był niż ja. I ja go nie znałem; lecz dlatego przyszedłem, chrzcząc wodą, aby był
objawiony Izraelowi. Jan świadczył też, mówiąc: Widziałem Ducha, zstępującego z nieba
jakby gołębica; i spoczął na nim. I ja go nie znałem; lecz Ten, który mnie posłał, abym
chrzcił wodą, rzekł do mnie: Ujrzysz tego, na którego Duch zstępuje i na nim spocznie,
Ten chrzci Duchem Świętym. A ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym”. (J 1,29-34)

Prawdziwość proroctwa i objawienia weryfikuje historia. Jeśli proroctwo spełniło się,
to znaczy, że było ono prawdziwe, jeśli objawienie zmienia świat na lepsze i nie jest
zarzewiem waśni i niepokoju, wtedy należy mu zaufać. Takie było objawienie się Boga
wieczności w Jezusie Chrystusie. W Chrystusie spełniło się prorockie słowo Starego
Testamentu i w Nim [w Chrystusie] i przez Niego nieustannie przeobraża się świat,
mroki życia przemieniają się w światło życia, przez wieki – chociaż nie bez oporów –
zwyciężał pokój i sprawiedliwość.
Bóg objawił się w Jezusie Chrystusie, swoim jednorodzonym Synu. Ale, aby w Nim
ludzkość mogła zobaczyć objawiającego się Boga, wieczną światłość, prawdę i życie,
Bóg powoływał i powołuje ludzi, aby nieśli przez świat pochodnię Bożego światła i objawienia. Bóg objawił się w Jezusie Chrystusie, ale objawia się też przez ludzkie świadectwo o Chrystusie złożone przed ludźmi.

Pan Bóg przez anioła powiedział Marii z Nazaretu, kim będzie Dziecię z niej narodzone
(Łk 1,32). Anioł na polach obwieścił, że Dziecię narodzone w Betlejem i położone
w żłobie jest Zbawicielem i Chrystusem (Łk 2,11.12). Ale na tym nie kończy się łańcuch
głosicieli chwały Chrystusa.
Bóg powołał Jana, zwanego Chrzcicielem, syna Zachariasza i Elżbiety, aby na pustyni, nad Jordanem obwieścił Żydom, że wypełniło się prorockie słowo i przyszedł na
świat długo oczekiwany Mesjasz. Odziany w skórę wielbłądzią, wzywał do upamiętania i przygotowania się na przyjęcie Mesjasza. Kiedy Jezus przyszedł nad Jordan wraz
z innymi pątnikami, Jan wskazując na Jezusa z Nazaretu, powiedział: „Oto Baranek
Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Za mną idzie
mąż, który był przede mną, bo pierwej był niż ja. I ja go nie znałem; lecz dlatego przyszedłem, chrzcząc wodą, aby był objawiony Izraelowi”. To nie było mgliste przeczucie
serca, ale świadectwo wiary, oparte na otrzymanym objawieniu. Jan bowiem powiedział: „Widziałem Ducha, zstępującego z nieba jakby gołębica; i spoczął na nim. I ja go
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nie znałem; lecz Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie: Ujrzysz
tego, na którego Duch zstępuje i na nim spocznie, Ten chrzci Duchem Świętym”.
Chociaż – jak wiemy – Jan zachwiał się w swojej wierze, kiedy został uwięziony (Łk 7,
19), to tu, nad Jordanem jego spojrzenie na Chrystusa było jasne i sięgało ono daleko
w przyszłość. Wskazując palcem na Jezusa i świadcząc o Nim, że jest Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata, widział krzyż Chrystusa, oczyma wiary oglądał śmierć
posłanego przez Boga Mesjasza i rozumiał, że nie będzie to daremna śmierć, ale
śmierć Zbawiciela, który gładzi grzechy wszystkich ludzi.
Świadectwo Jana Chrzciciela jest treścią naszej chrześcijańskiej wiary w Jezusa
Chrystusa, Syna Bożego. Apostoł Paweł pisał do Kościoła w Koryncie: „Usuńcie stary
kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni; albowiem na
naszą wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus” (1 Kor 5,7). Za starożytnym
Kościołem, za naszymi reformatorami podczas każdej Wieczerzy Pańskiej śpiewamy:
„O Baranku Boży, który gładzisz świata grzech,
Zmiłuj się nad nami.…
O Baranku Boży, który gładzisz świata grzech,
Dajże nam swój pokój”.
W tym błagalnym śpiewie wyrażamy swoją wiarę w zbawczy sens śmierci Jezusa
Chrystusa i prosimy naszego Zbawiciela, aby dla swojej krzyżowej zasługi, zgładził nasze winy i obdarował nas pokojem z Bogiem.

Łańcuch świadków Chrystusa nie kończy się też na Janie Chrzcicielu. Świadectwa Jana
Chrzciciela, syna Zachariasza słyszał nad Jordanem między innymi Jan, syn Zebedeusza.
Słysząc świadectwo Jana, zdecydował się pójść za Jezusem i związać z Nim swoje życie,
czego owocem jest jego Ewangelia.
„Ewangelia św. Jana” jest niezwykłym świadectwem o Chrystusie. Ewangelista Jan
nie tylko starał się w bardzo zwięzły sposób przedstawić najważniejsze wydarzenia
z życia Jezusa z Nazaretu, ale przede wszystkim z pomocą Ducha Świętego zgłębić
słowa Jezusa i wydobyć z nich to, co świadczyło o Jezusie jako Synu Bożym. Dlatego na
zakończenie swojej ewangelii napisał: „Wiele innych cudów uczynił Jezus wobec
uczniów, które nie są spisane w tej księdze; te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus
jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego” (J 20,
30.31).
Bez świadectwa Jana, syna Zebedeusza i innych uczniów Pańskich, nasza znajomość Chrystusa byłaby znikoma, a może w ogóle bez ich świadectwa byśmy nic nie
wiedzieli o Chrystusie. Nasz Pan i Zbawiciel nakazał swoim uczniom iść i głosić Jego
ewangelię: „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem” (Mt 28,
19.20) oraz „Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi
świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1,8).
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I tak świadectwo o Jezusie Chrystusie, głoszone było przez wieki, a wieść o Nim rozszerzała się i rozszerza aż do czasów nam obecnych.
Psalmista Pański mając na myśli chwałę Boga, jako Stworzyciela, pisał: „Niebiosa
opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk jego. Dzień dniowi przekazuje
wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać
ich głosu...” (Ps 19,2-4). Parafrazując te słowa, możemy powiedzieć, że pokolenie pokoleniu, usta ustom przekazują wieść o Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu.
Nakaz Chrystusa, aby w mocy Ducha Bożego zwiastować Ewangelię zbawienia,
świadczy o chwale Bożej objawionej w Chrystusie i o zbawczym czynie Boga w Tym,
o którym Jan Chrzciciel zaświadczył nad Jordanem, że jest Barankiem Bożym, który
gładzi grzech świata, nieustannie obowiązuje. Obowiązywał naszych rodziców, którzy
nas prowadzili do Chrystusa i do Kościoła, obowiązuje nas, którzy dźwigamy sztandar
ewangelii i obowiązywać będzie nasze dzieci. Ale czy nasze świadectwo jest wystarczająco mocne i wyraźne? Czy w naszych domach światło prawdy jest na świeczniku,
czy też schowane pod korcem? Czy nasza wiara jest żywa, czy też może przygasła
i obojętne jest nam, czy Kościół przetrwa w świecie, a w nim głos żywej Ewangelii
o Chrystusie i zbawieniu?
Nie może nam to być obojętne. Na całym świecie wielu chrześcijan cierpi i wielu
ciągle traci życie dla Ewangelii i Chrystusa. Jeśli jedni cierpią, to drudzy powinni się za
nich modlić. Jeśli jedni z powodu wyznawanej wiary umierają, to drudzy nie mogą być
letni i obojętni. Musimy przekazane nam dziedzictwo wiary zachować w naszych domach, rodzinach, w naszym kraju i w Europie, w której ludzie coraz mniej myślą o swoich chrześcijańskich korzeniach. Jeśli zapomnimy z czego wyrosła nasza kultura
i wszystko, co z nią jest związane, a więc wolność, elementarne poczucie równości,
rozpłyniemy się w obcej nam duchowo religii i kulturze, zalewającej Europę. Jeśli Jan
składa świadectwo: „A ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym”, to musimy podjąć to świadectwo i powiedzieć sobie i wszystkim na około: My
składamy o tym świadectwo, co widzieliśmy i w co wierzymy, w Jezusa Chrystusa,
Baranka Bożego, gładzącego grzech całego świata. Może się przebudzimy, może przebudzi się Europa, której korzenie są chrześcijańskie. I oby tak się stało, ale też oby
niebawem nie było za późno! Wzajemnie się napominajmy, wzajemnie pobudzajmy
się do wiary i działania!
„Zbudź, Panie, ducha ojców wiary,
Syjonu stróżów, którzy pełniąc straż,
Tak w nocy, jak w południa skwary
Stawali wrogom śmiało twarzą w twarz.
Daj, by ich głos po krańce ziemi biegł,
By cały świat u stóp Twych kornie legł.
Niech ogień Twój rozpłomienieje
I rychło już obejmie wszelki kraj.
O Panie, niwa już bieleje,
Więc wielu chętnych nam żniwiarzy daj.
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Ulituj się, ulituj, Panie, żniw:
Sług garstka Twych, a wielki obszar niw”. (ŚE 541,1.2)
Amen.

Panie Boże, dziękujemy Ci, że choć nie zasługujmy na to wyróżnienie, to jednak uznałeś nas za swoje dzieci. Przez Jezusa Chrystusa usynowiłeś nas, obmyłeś Jego krwią
przelaną na Golgocie i obdarowałeś obietnicą wiecznego zbawienia.
Nie zawsze jesteśmy Ci wierni, zapominamy o swoim chrześcijańskim powołaniu
i bliższe są nam sprawy tego świata. Jednak Ty nie gniewasz się na nas i przez swoje
Słowo dajesz nam poznanie naszych błędów i grzesznych czynów, nakłaniasz do pokuty i powrotu pod Twoją łaskawą opiekę.
Oświeć nas, miłosierny Boże, i poświęć na swoje mieszkanie przez Ducha Pocieszyciela, który niech nas prowadzi, abyśmy byli prawdziwymi dziećmi Twoimi i służyli
Tobie do końca dni naszych. Zbierz wszystkie swoje dzieci w Kościele Jezusa Chrystusa,
duchowej naszej matce. Naucz nas miłości i szacunku do Kościoła, który powołałeś
przez Ducha Świętego. Daj Kościołowi wiernych nauczycieli i duszpasterzy, zachowaj
w poznaniu prawdy, abyśmy w nim, jak w bezpiecznej arce, dotarli do wiecznej przystani i przed Twoim obliczem, Ojcze łaskawy, żyli oraz wielbili święte Twoje Imię.
Racz wysłuchać nas wszechmogący Boże przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym.
Amen.
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2. NIEDZIELA PO ŚWIĘCIE EPIFANII
Hasło tygodnia:
Z jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską. (J 1,16)

Boga poznajemy po Jego śladach
„Rzekł Pan do Mojżesza: [...] znalazłeś łaskę w oczach moich i znam cię po imieniu.
I rzekł Mojżesz: Pokaż mi, proszę, chwałę twoją! I odpowiedział Pan: Sprawię, że całe
dostojeństwo moje przejdzie przed tobą, i ogłoszę imię „Pan” przed tobą, i zmiłuję się,
nad kim się zmiłuję, i zlituję się, nad kim się zlituję. Nadto powiedział: Nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. I rzekł
Pan: Oto miejsce przy mnie. Stań na skale. A gdy przechodzić będzie chwała moja, postawię cię w rozpadlinie skalnej i osłonię cię dłonią moją, aż przejdę. A gdy usunę dłoń
moją, ujrzysz mnie z tyłu, oblicza mojego oglądać nie można”. (2 Mż 33,17b-23}

Starotestamentowy tekst biblijny przeznaczony na 2. niedzielę po Epifanii poprzedza
modlitwa Mojżesza. Odpowiedzią na modlitwę sługi Bożego Mojżesza są słowa, którymi rozpoczynają się przeznaczone do rozważania w dzisiejszą niedzielę starotestamentowe słowa: „znalazłeś łaskę w oczach moich i znam cię po imieniu”. Po tych słowach serce Mojżesza zapewne żywiej zabiło. Wódz Izraela poczuł się pewniej, przede
wszystkim zrozumiał, że Bóg jest blisko, że Boża ręka go dotyka, i że może bez lęku
odezwać się do Boga. Mojżesz zwrócił się więc do Boga w słowach: „Pokaż mi, proszę,
chwałę twoją!”. Prośba ta znaczy: Pozwól, abym mógł Cię oglądać w całej Twojej chwale i dostojeństwie.
Wracamy więc dzisiaj znowu do zagadnienia widzialności, czy też niewidzialności
Boga, które zawarte było w Ewangelii Święta Epifanii. Prośba Mojżesza jest jasna.
Mojżesz chce widzieć Boga. Ale w naszym dzisiejszym tekście biblijnym nie chodzi
jedynie o to, czy można, czy też nie można oglądać Boga. W nim chodzi przede
wszystkim o problem głębszy, teologicznie bardziej istotny, chodzi o objawienie Boga
w świecie. Słowo starotestamentowego tekstu odpowiada na pytanie: Czy Bóg jest
poznawalny i po czym poznajemy Boga?
Mojżesz znalazł łaskę w oczach Pana, ale nie mógł oglądać chwały Świętego Izraelskiego. Odmowa Boża była zdecydowana. Jest w niej również mowa o przyczynie odmowy: „Nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać
i pozostać przy życiu, …ujrzysz mnie z tyłu, oblicza mojego oglądać nie można”. Ale
Mojżesz, a wraz z nim lud izraelski – według słów Bożych – zobaczy i doświadczy potęgi świętego Boga, który potomków Jakuba wywiódł możną dłonią z Egiptu. „Sprawię,
że całe dostojeństwo moje przejdzie przed tobą, i ogłoszę imię «Pan» przed tobą,
i zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, i zlituję się, nad kim się zlituję”. Bóg objawił się ludowi i jeszcze objawi swoje Imię, a to znaczy, że poprzez to Imię lud pozna Istotę swojego
Boga, ale także lud pozna suwerenność Boga, bo nad kim Bóg będzie się chciał zlito-
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wać, nad tym się zlituje. Nikt więc nie może ani też nie ma prawa wpływać na decyzje
Boże.
Ale po czym człowiek może poznać Boga? W jaki sposób Bóg objawia się człowiekowi?
Jest o tym mowa w słowach Boga do Mojżesza: „Oto miejsce przy mnie. Stań na
skale. A gdy przechodzić będzie chwała moja, postawię cię w rozpadlinie skalnej i osłonię cię dłonią moją, aż przejdę. A gdy usunę dłoń moją, ujrzysz mnie z tyłu, oblicza
mojego oglądać nie można”. To bardzo obrazowa mowa. Mojżesz nie mógł zobaczyć
oblicza Boga, ale będzie mógł Go oglądać z tyłu, a więc oglądać „plecy Boże”. Bóg jest
więc rozpoznawalny z tyłu, po przejściu, po znakach i śladach, które pozostawia.
Świat jest stworzony przez Boga. Świat jest znakiem pozostawionym przez stwórczą działalność Wszechmogącego. Ale to nie jedyny znak. Przypomnijmy sobie dzisiejszą Ewangelię.
2. niedziela po Epifanii, dzięki Ewangelii o cudzie w Kanie Galilejskiej (J 2,1-11),
wskazuje na Jezusa, jako objawiciela stwórczej mocy Bożej, przemieniającej stworzenie. Jezus przez cud w Kanie Galilejskiej objawił swoją chwałę, a gdzie Chrystus Pan
objawia swoją chwałę, tam człowiek musi odpowiedzieć na Boże powołanie i podjąć
decyzję. Uczniowie Pańscy – jak jest to powiedziane w Ewangelii – odpowiedzieli wiarą. Światło, które rozbłysło w Kanie Galilejskiej pomogło uczniom Pańskim uwierzyć
w Jezusa jako Chrystusa.
W Jezusie Chrystusie spełniła się więc prośba Mojżesza, męża Bożego: „Pokaż mi,
proszę, chwałę twoją!” (2 Mż 33,18). Mojżesz nie mógł zobaczyć oblicza Bożego i być
zachowany przy życiu. Dane mu było jedynie spojrzeć na Boga z tyłu, a więc – jak powiedział ks. dr Marcin Luter – na „plecy Boże”. Boga poznajemy po Jego przejściu, po
pozostawionych przez Niego śladach. Trwałym śladem pozostawionym przez Boga
w historii, jest Chrystus, w którym zamieszkała pełnia boskości (Kol 1,19).
W poznaniu Pana Boga chodzi nie tylko o Jego stwórcze dzieła, lecz przede wszystkim o zbawcze dzieła.
Cuda dokonywane przez Chrystusa, były znakami zbawczej mocy i działalności Boga. Ale droga Jezusa prowadziła na Golgotę, na krzyż. To On jest najbardziej wymownym i wyrazistym znakiem pozostawionym nam, abyśmy w Nim rozpoznali zbawcze
dzieło, Bożą łaskę i miłosierdzie.
Nawiązując do obrazowego języka dzisiejszego starotestamentowego tekstu biblijnego, możemy powiedzieć, że Bóg ukrywał się w krzyżu. Krzyż Jezusa Chrystusa jest
dłonią Boga, zakrywającą oczy wezwanych przed Jego oblicze, aby zostali zachowani
przy życiu. Krzyż i cierpienie Chrystusa, hańba i pogarda są maską zakrywającą oblicze
Najwyższego. Na obliczu Boga jest oślepiający blask chwały, na „plecach” zaś krzyż.
Nasz Reformator, Marcin Luter upodobał sobie ten temat i często mówił o Bożych
plecach i znakach, po których rozpoznajemy naszego Boga, Jego Istotę, to, czym chce
być On dla nas i czym jest dla nas.
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Myśl o Bogu ukrywającym się w krzyżu stale towarzyszyła Marcinowi Lutrowi.
W centrum jego teologicznego zainteresowania znajdowała się pasja Jezusa Chrystusa. W Lutrowym zwiastowaniu nieustannie rozlega się Słowo o Bogu wzniosłym, mądrym, pełnym chwały, jednakże ukrywającym się w poniżeniu, pogardzie, głupocie
i cierpieniu. Szatą Boga ukrytego, Boga, jakim jest On w sobie samym, jest pasja, cierpienie Jezusa Chrystusa. Gdyby święty i wielki Bóg zechciał, mógłby swój majestat
i chwałę objawić nie przez krzyż, cierpienie, hańbę i poniżenie, lecz przez objawienie
bogactwa ducha w bogactwie ciała, a więc przez chwałę w chwale, wielkość w wielkości, bogactwo w bogactwie. Tego jednak nie uczynił. Wybrał inny sposób objawienia
swojej chwały.
Pan Bóg mądrość swoją okazał w głupocie, prawdę w postaci „kłamstwa”, wolę
swoją w grzechu, łagodność i miłosierdzie w wiecznym gniewie, sprawiedliwość w niesprawiedliwości, chwałę w pohańbieniu, bogactwo w ubóstwie, potęgę w słabości,
zwycięstwo i triumf w przegranej krzyża. Takie myślenie wyrasta ze słów apostoła
Pawła: „Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla
nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem: Wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie
uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata?
Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości,
przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy
Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa
ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo, natomiast
dla powołanych – i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą
i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza
niż ludzie” (zob. 1 Kor 1,27.28; 2 Kor 8,9). A więc kazanie o męce i krzyżu Chrystusa
jest zarazem kazaniem „wzniosłym i lichym, tajemniczym i jawnym, mocnym i słabym”.
Bóg objawiony w istocie rzeczy nadal pozostaje Bogiem ukrytym. Bóg ukryty, Bóg
sam w sobie, ukrywa się w Jezusie Chrystusie, w krzyżu, cierpieniu, hańbie i pogardzie.
Bóg ukryty jest Bogiem ukrzyżowanym. To poniżenie Jezusa Chrystusa stanowi dla nas
schody, po których wstępujemy do poznania Boga. Kto więc pragnie wspiąć się do
miłości i poznania Boga, niech porzuci metafizyczne rozważania o poznawalności Boga, a raczej niech zwróci się ku człowieczeństwu Jezusa Chrystusa.

To jest dla nas pouczające. Boga poznać możemy jedynie po Jego przejściu, a więc po
pozostawionych śladach. Nie żądajmy więc żadnego dowodu ani na Jego istnienie, ani
dowodów przemawiających za Jego działaniem w świecie, w naszym życiu, ale miejmy
oczy szeroko otwarte. Ślady Bożego działania są wszędzie. Wszędzie Bóg pozostawił
znaki swojego działania. Pozostawił je w naszym życiu. Wycisnął je nawet w naszych
sercach w postaci wiary i ufności, którą w Nim pokładamy. Módlmy się, aby Bóg pozwolił nam zobaczyć na każdym miejscu znaki Jego obecności i zbawiennego działania,
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a także abyśmy mogli uchwycić się Jego dłoni i iść za Nim przez życie ku wiecznej
chwale w Jego Królestwie.
„Pan Bóg jest mą siłą
I obroną miłą,
Stać bezpiecznie może,
Gdyż ma Ciebie Boże, ma dusza”. (ŚE 694,1)
Amen.

Boże łaskawy, Ty jesteś źródłem prawdziwej radości! Prowadzisz nas drogami, które nie
wszystkie są proste i łatwe, i nie zawsze nam się podobają. Często jesteśmy doświadczani.
Ale Ty, Boże sprawiedliwy, wiesz, co czynisz. Jesteśmy Ci wdzięczni za Twoje prowadzenie, za każdy krzyż, bo wszystko służy ku dobremu tym, których miłujesz. Niech więc
radują się nasze serca w Tobie, nawet w próbie i doświadczeniu.
Niech weselą się nasze serca w Jezusie Chrystusie, w którym objawiłeś swoją miłość
do nas, bo w Chrystusie jednasz nas z sobą, pozwalasz nazywać Cię naszym Ojcem
i ofiarowujesz dary zbawienia wiecznego. W Chrystusie i przez Chrystusa możemy cieszyć się Twoją bliskością, za co jesteśmy Ci wdzięczni i za co Ci dziękujemy.
Panie Boże, spraw łaskawie, abyśmy radowali się z wszystkiego, co otrzymujemy
z Twoich rąk. Prosimy Cię, naucz nas także dzielić się naszą radością z bliźnimi, abyśmy
wszyscy dziękowali Ci za życie w społeczności z Tobą.
Wysłuchaj nas łaskawie, dobry Boże, przez Twojego Syna, a naszego Pana i Zbawiciela. Amen.
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3. NIEDZIELA PO ŚWIĘCIE EPIFANII
Hasło tygodnia:
Przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa, i zasiądą w Królestwie Bożym. (Łk 13,29)

Moc Boża ku zbawieniu
„Albowiem nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka, bo usprawiedliwienie Boże
w niej bywa objawione, z wiary w wiarę, jak napisano: A sprawiedliwy z wiary żyć będzie”. (Rz 1,16.17)

Kolejna

niedziela okresu epifanijnego, nakazuje naszym myślom pozostać w kręgu
świadectwa o chwale i mocy Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Przed oczyma naszymi
przesuwa się postać naszego Zbawiciela, który okazywał miłosierdzie wzgardzonym,
czynił cuda, uzdrawiał chorych. Kościół w okresie Narodzenia Pańskiego przypomniał
nam słowa apostoła Jana: „Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi
widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, […] to i wam zwiastujemy”
(1 J 1.2a). Ale jakie znaczenie ma dla nas to świadectwo po dwudziestu wiekach?
Gdyby to świadectwo było świadectwem o człowieku, dzisiaj należałoby wyłącznie
do historii i nie odgrywałoby większej roli w naszym życiu. Jednakże jest to świadectwo o Słowie żywota, które było Bogiem i było u Boga (J 1,11), a które stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas (J 1,14). Jest to świadectwo o Synu Bożym, który przyjął postać sługi, przeszedł przez poniżenie i śmierć, ale któremu Bóg darował imię ponad
wszelkie imię (Flp 2,5-11). W tym świadectwie jest obecny Jezus Chrystus, jedyny
i prawdziwy Syn Boży i jako zmartwychwstały Pan działa wśród nas i w nas. Dlatego –
pisze apostoł Paweł – jest ono mocą Bożą ku zbawieniu.

Jak to się dzieje, że świadectwo Ewangelii o Jezusie Chrystusie jest mocą Bożą ku zbawieniu? Jak zbawcza moc ewangelii przemienia nasze życie?
Chrystusowa Ewangelia nie jest ludzką historią, zwykłym słowem, które we współczesnym świecie posiada coraz mniejszą wartość, lecz jest Bożą historią, żywym Słowem, przez które Boży świat przenika naszą egzystencję. Pan Jezus powiedział: „Gdy
przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. A On, gdy przyjdzie,
przekona świat o grzechu, i o sprawiedliwości, i o sądzie; o grzechu, gdyż nie wierzyli
we mnie; o sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie; o sądzie
zaś, gdyż książę tego świata został osądzony” (J 16,13a.8-11). A więc Duch Boży przenika zwiastowanie i świadectwo. Przenika przede wszystkim Chrystusową Ewangelię,
objawiając światu i każdemu człowiekowi z osobna łaskę Bożą. Człowiek poddając się
prowadzeniu Ducha Bożego może usłyszeć w ewangelii wyrok Boży, uwalniający i zapewniający go o usprawiedliwieniu i zbawieniu pomimo grzechów, z powodu których
zasługujemy jedynie na gniew i potępienie. Ta radosna wieść dzięki zawartej w niej
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mocy Ducha Świętego, podnosi człowieka z upadku i otwiera go dla Boga, który martwego ducha ożywia, przeobraża i w Chrystusie stwarza na nowo. Ewangelia działa
zbawczo wśród nas i w nas.
Ewangelia – to najwspanialsze świadectwo. Czy można się więc jej wstydzić? Wstydzić należy się świadectwa, które o nas, jako grzesznikach jest wydawane. Ewangelia
świeci blaskiem, który nigdy nie przygaśnie. Dlatego apostoł Paweł wyznaje: „Nie
wstydzę się ewangelii Chrystusowej”. Ale jeśli tak wyznawał, to widocznie byli ludzie,
którzy wstydzili się radosnej wieści o zbawieniu. Wielki Apostoł pisał, że słowo o krzyżu Chrystusa dla Greków było głupstwem, a dla Żydów zgorszeniem (1 Kor 1,23). Czym
jest dla nas Ewangelia? Czy zawsze każdy z nas jest gotowy zaświadczyć o jej zbawczej
mocy? Czy zawsze i wszędzie jest ona dla nas źródłem chluby? Często wstydzimy się
ewangelii. Przekonani jesteśmy, że może ona i powinna funkcjonować w murach naszych kościołów, a nasz stosunek do niej jest sprawą prywatną i tajną. Ale wtedy ona
rzadko jest zbawienną mocą, przeobrażającą nasze życie, Kościół, już na pewno nie
ten świat, w którym żyjemy.
Zwiastowania Ewangelii o zbawczej mocy krzyża Chrystusowego potrzebuje nasza
wiara, gdyż z niego wyrasta i nim się żywi. Czy odmawiamy sobie chleba? Czy bez pożywienia zachowamy życie? Czy pojadą nasze samochody bez paliwa? Dlaczego więc
wydaje się nam, że możemy żyć bez Ewangelii, że jej zbawcza moc jest zbędna w naszym życiu? Bez Chrystusowej Ewangelii umiera nasza wiara i wewnętrzne życie. Ale
też bez wiary żadną miarą nie możemy wziąć i przyswoić sobie tego, co Bóg w Ewangelii i przez nią nam daruje. Bez wiary wszystkie dary zbawienia są poza naszym zasięgiem. Ewangelia stwarza wiarę, ale się jej też domaga i potrzebuje. A więc działający
przez nią Duch Boży w pełnym tego słowa znaczeniu jest jedyną mocą sprawiającą
w sferze naszej egzystencji zbawienie i możność jego przyswojenia, a to dlatego, aby
zawsze i wszędzie jedynie Bóg był Bogiem zbawienia.

Apostoł Paweł nie wstydził się Ewangelii Chrystusowej, w niej i przez nią bowiem objawiona została sprawiedliwość Boża. Na innym miejscu swojego Listu do Rzymian
Wielki Apostoł pisał: „Teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość
Boża, o której świadczą zakon i prorocy, i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa
Chrystusa dla wszystkich wierzących” (Rz 3,21.22). A więc w Ewangelii Chrystusowej
dopiero w całej pełni i rozciągłości Bóg objawił swoją sprawiedliwość. Prawo i prorocy,
czyli Pismo Starego Testamentu jedynie składało świadectwo o sprawiedliwości. Dopiero teraz, gdy światu głoszona jest Ewangelia Jezusa Chrystusa i o Jezusie Chrystusie,
dane jest nam pełne poznanie sprawiedliwości Bożej.
Czyżby nikt przed przyjściem Chrystusa nie wiedział, czym jest sprawiedliwość Boża?
Bóg zawsze był i będzie sprawiedliwy, ale zanim narodził się w Betlejem Syn Boży,
zanim zawisł na krzyżu, nad ludzkością, zarówno nad poganami, jak i nad Żydami, wyciągnięta była karząca dłoń Boga. Zakon dawał jedynie poznanie grzechu, aby cały
świat podlegał sądowi Bożemu. Ale gdy Chrystus umarł na Golgocie za grzechy świata
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i stał się sprawcą zbawienia, a tym samym treścią Ewangelii, dobrej nowiny o zbawieniu, światu objawione zostało nowe, właściwe oblicze Boga. W Chrystusie zajaśniało
nad nami oblicze miłości i łaski Boga i Ojca naszego, a więc objawiona została w pełni
Boża sprawiedliwość, gdyż według Pisma Świętego, głównie według Ewangelii, sprawiedliwość nie jest aktem, na mocy którego każdy otrzymuje to, co się mu należy, tak
byłoby według świeckiego pojmowania sprawiedliwości, na którym opiera się współczesne prawo i sądownictwo. Sprawiedliwość Boża to przychylność i Boże otwarcie się
dla grzesznika, Boże działanie, mające na celu zbawienie człowieka, jego dobro i szczęście.
W Ewangelii objawione zostaje usprawiedliwienie Boże. Jako obwieszczenie łaski
pozwala nam na spojrzenie w Boże serce, pełne miłości i źródło niewyczerpanego
dobra. Ewangelia ujawnia nam naszą nową sytuację przed Bogiem, jaka zaistniała
wraz ze śmiercią Jezusa Chrystusa, którego Bóg za nas grzechem uczynił, aby sam był
sprawiedliwym i usprawiedliwiającym, a więc uniewinniającym winnego grzesznika
dla zasługi krzyżowej Syna Bożego.
Czy może być radośniejsza i bardziej pokrzepiająca wieść?
Ale zwróćmy uwagę, że usprawiedliwienie Boże według apostoła Pawła objawione
jest „z wiary w wiarę”. Znów więc powracamy do myśli wyżej wyartykułowanej, że
wszystko, co dotyczy naszego zbawienia, posiada związek z wiarą, dodajmy, żywą
i ufającą wiarą, która nieustannie wzrasta i w nową, mocniejszą wiarę się przemienia.
Bóg nas znajdzie na każdej drodze, ale my spotykamy się z Nim jedynie na drodze
wiary. A na tej drodze świadomi wartości Ewangelii, objawiającej usprawiedliwienie
z wiary, odważnie wyznawajmy: „Nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona
bowiem mocą Bożą ku zbawieniu”. Amen.

Zbawicielu świata, Jezu Chryste, który jesteś SŁOWEM Boga żywego. Dziękujemy Ci za
Twoje przyjście, za śmierć Twoją i słowo radosnej Ewangelii, przez które objawiłeś Istotę Boga, i za wszystko, co uczyniłeś dla naszego zbawienia.
Wszystko przemija i ginie w odmętach nicości, ale Twoje Słowo trwa na wieki. Jest
ono dla nas pociechą, dlatego je z radością przyjmujemy. Kształtuj przez nie nasze życie.
Panie, dziękujemy Ci, że jak przed wiekami okazywałeś swoją moc, tak będziesz
czynił to, dopóki niebo i ziemia nie przeminą. Jak obiecałeś, Jezu Chryste, tak niech
trwa Twoje Słowo i głoszona będzie Ewangelia zbawienia wszystkim narodom, aby
świat poznał, że jesteś Panem i wszystko jest poddane Tobie.
Prosimy Cię, Panie, zachowaj nas od złego, od słów pustych i przewrotnych, których
świat chętnie słucha. Spraw, abyśmy wsłuchiwali się tylko w Twoje Słowo i z niego
czerpali siły do wytrwania przy Tobie. Zaszczep je w naszych sercach, pobłogosław je
z obfitości Twojej łaski, aby wydało stokrotny owoc ku chwale Twojego Imienia.
Racz nas wysłuchać łaskawy Panie i nasz Zbawicielu. Amen.
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OSTATNIA NIEDZIELA PO ŚWIĘCIE EPIFANII
Hasło tygodnia:
Nad tobą zabłyśnie Pan, a jego chwała ukaże się nad tobą. (Iz 60,2)

W blasku Chrystusowej chwały
„A po sześciu dniach zabrał Jezus z sobą Piotra i Jakuba, i Jana, brata jego, i prowadził ich
na wysoką górę na osobność. I został przemieniony przed nimi, i zajaśniało oblicze jego
jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło. I ukazał się im Mojżesz i Eliasz, którzy
rozmawiali z nim. Wtedy odezwał się Piotr i powiedział do Jezusa: Panie! Dobrze nam tu
jest. Jeśli chcesz, zrobimy tu trzy namioty: jeden dla ciebie, dla Mojżesza jeden i dla Eliasza jeden. Gdy on jeszcze mówił, oto jasna chmura ich okryła i rozległ się głos z chmury:
Ten jest moim umiłowanym Synem, którego sobie upodobałem, jego słuchajcie! A gdy
to usłyszeli uczniowie, upadli na swoją twarz i przestraszyli się bardzo. A Jezus przystąpił
i dotknął się ich, i powiedział: Wstańcie i nie lękajcie się! A podniósłszy swoje oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus nakazał im, aby nikomu
nie mówili o tym, co widzieli, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie”. (Mt 17,1-9)

Dobiegł do końca czas epifanii, w którym na pierwszym planie było zwiastowanie objawienia chwały Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Syn Boży przyjął „postać sługi”
i chwała Jego jako SŁOWA, które było u Boga i było Bogiem, ukryta została pod zasłoną
ciała, które wziął z „łona dziewicy Marii”. Chrystus w czasie swojego ziemskiego życia
przez głoszenie Ewangelii, swoją działalność i czynione cuda odsłaniał jednak stopniowo przed ludźmi tajemnicę swojej Boskiej godności, a serca ludzkie w blasku Jego
chwały budowały się w wierze i poznaniu dobroci Bożej.
Tylko mały promyk chwały Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, dostrzegany był przez
liczne rzesze, które szły za Nim i z radością słuchały Jego Ewangelii o Królestwie Bożym.
W serca ludzkie wpadał jedynie nikły blask Boskiej chwały Syna Bożego, jakby odbity
od Jego ludzkiej natury, przyjętej przez Niego dla naszego zbawienia. Lecz gdy zbliżał
się czas krzyżowej śmierci, Pan uznał za stosowne, aby na serca Jego uczniów padł
większy snop Jego światła i blasku niebiańskiej chwały. Dlatego wziął trzech uczniów
swoich: Piotra, Jakuba i Jana, i udał się z nimi na górę wysoką, gdzie przemienił się
w czasie modlitwy przed ich oczami.
Zasłona progu doczesności i wieczności opadła na górze Przemienienia Pańskiego.
Pan ukazał się uczniom w blasku swojej Boskości, zakrytej dotąd przed oczyma
uczniów. Oblicze i szata Jego zajaśniały jak słońce. Uczniowie mogli spojrzeć na oblicze
Pana chwały. Budziło to zrozumiałą fascynację niecodziennym zjawiskiem, ale także
głęboki lęk i zbożną cześć. Tak dzieje się zawsze, gdy śmiertelnik znajdzie się na styku
świata Boskiego ze światem ludzi cielesnych. Boża rzeczywistość urzeka swym pięknem, ale budzi także trwogę.
Dla uczniów Pańskich spojrzenie na jaśniejące Boską chwałą oblicze ich Pana i Nauczyciela było wspaniałym przeżyciem. Ewangelista nie próbuje nawet opisać uniesie72
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nia serc uczniów Pańskich, gdyż niemożliwe jest opisanie tego, co przeżywa śmiertelny
człowiek w spotkaniu z chwałą Boga. Wspomina jedynie słowa apostoła Piotra: „Panie! Dobrze nam tu jest”, świadczące wymownie o wspaniałości i niepowtarzalności
przeżycia.
Pamiętając o przeżyciach uczniów Pańskich na górze Przemienienia, zrozumiała
staje się dla nas ich tęsknota za wiecznym połączeniem się z Panem. Uczniowie modlili
się o rychłe powtórne przyjście Pana: „Przyjdź Panie Jezu!”. Nie lękali się męczeńskiej
śmierci. Apostoł Paweł napisał: „Chrystus jest dla mnie życiem, a śmierć zyskiem […].
Być z Chrystusem to daleko lepiej” (Flp 1,21.23).
Wszelka społeczność z naszym Panem, czy to przez modlitwę, słuchanie Słowa
Bożego, czy obecność przy stole Pańskim, obojętnie gdzie ma ona miejsce – w domu,
w małej kaplicy, w dużym kościele – dostarcza wierzącemu sercu prawdziwie głębokich i wspaniałych przeżyć. Czyż nie śpiewamy:
„O, jak to miejsce jest rozkoszne,
Gdzie Bóg przebywa z Słowem swym,
A hymny ku czci Jego głośne
Radośnie wzwyż unoszą się.
Tam serca wiernych szczęściem lśnią
I dzięki szczere Bogu ślą” (ŚE 557,1)?
Czy tego nie doznajemy, gdy Bóg kładzie nam na serca swoje Słowo i gdy myśli
nasze biegną w modlitewnym uniesieniu przed Jego oblicze? Niewątpliwie tak, ale
pamiętajmy, że wspaniałość i głębia tego przeżycia zależą od temperatury naszej wiary i umiłowania Boga.
Spoglądanie na chwałę Pana budzi, obok fascynacji osobą naszego Pana, uczucia
lęku i trwogi. Izajasz, widząc w świątyni chwałę Pana Zastępów, zawołał: „Biada mi!
Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg […], ponieważ widziałem Króla,
Pana Zastępów” (Iz 6,5). Uczniowie Pańscy, słysząc na górze Przemienienia głos Boga:
„Ten jest moim umiłowanym Synem, którego sobie upodobałem, jego słuchajcie!”
upadli na twarz, a serca ich zostały ogarnięte bojaźnią.
Człowiek, uświadamiając sobie swoją słabość i grzeszność, lęka się świętości i majestatu Boga. Trwoga przed śmiercią w wielu wypadkach jest lękiem przed spotkaniem
z Bogiem. Człowiek boi się przytłaczającej przewagi wszechmocnego, wszechobecnego
i wszechwiedzącego Boga, nie posiada bowiem niczego, co mógłby Bogu zaoferować.
Grzesznik ma bardzo dużo przed Bogiem do ukrycia. Jednakże przed Bogiem niczego
ukryć nie jesteśmy w stanie.
Mając przed oczyma reakcję uczniów na głos świętego Boga: „Ten jest moim umiłowanym Synem, którego sobie upodobałem, jego słuchajcie!” postawić należy pytanie: Jak reagujemy na Boże świadectwo o Jezusie Chrystusie? Jakie myśli i uczucia
rodzą się w naszych sercach, gdy pada na nie zasiew Słowa Bożego?
Słowo Boże winno budzić w nas uczucie błogiego pokoju i zbożnej czci. Wydawać
się może, że pokój i lęk wzajemnie się wykluczają. Pokój i lęk pochodzący ze świata nie
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znajdują wspólnego mieszkania. Pokój i lęk, który jest z Boga, w cudowny sposób ze
sobą współżyją. Zbożna cześć i bojaźń Boża rodzą się bowiem z miłości do Boga i z poznania świętości, sprawiedliwości i ojcowskiego serca Bożego.
Wiemy, że nie zawsze z zainteresowaniem słuchamy Słowa Bożego i nie zawsze
Boże świadectwo o Jezusie Chrystusie budzi w nas uczucie czci dla Niego. Często świadectwo Boże pada na rolę naszych serc, między ciernie naszych myśli i grzechów, i nie
wydaje żadnego plonu. W wielu wypadkach nie budzi ono głębszego zainteresowania.
Nie przenikają naszych serc słowa: „Jego słuchajcie!”.
Chrystus Pan, Syn Boży, którego boska chwała objawiona została Jego uczniom na
górze Przemienienia, a nam przez Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, jest dla
nas najwyższym autorytetem w sprawach wiary i naszego postępowania. Jego słowo
jest Słowem Boga. Jego zwiastowanie jest objawieniem Bożej drogi zbawienia. Jego
Ewangelia jest objawieniem miłości Bożej. On sam jest – jak powiedział Marcin Luter –
obrazem ojcowskiego serca naszego Boga.
„Jego słuchajcie!”. Siostro i Bracie, zastanówcie się, ile czasu poświęcacie z darowanego wam przez Boga życia na słuchanie Jezusa Chrystusa, Jego Ewangelii łaski
i pokoju? Czy nie jest to jedynie nikły ułamek waszego życia? Zastanówcie się także, co
ze słuchania Chrystusowej Ewangelii pozostaje w waszych sercach i co zabieracie
z niego w codzienne życie.
Słowo Boże uczy nas, że mamy być nie tylko słuchaczami Słowa, lecz także jego
wykonawcami. Zastanów się również, Bracie i Siostro, kim dla ciebie jest Jezus Chrystus. Czy jest On tylko świętym człowiekiem, czy też jest dla Ciebie prawdziwym Bogiem w naszym ludzkim ciele, aby jako prawdziwy człowiek i prawdziwy Bóg, w jednej
osobie zadośćuczynił Bogu za nasze grzechy i winy? Jeśli na górze Przemienienia opadła cielesna zasłona i objawiona została Boska chwała Syna Bożego, to jakże jeszcze
można wątpić w prawdziwość Boskiej natury naszego Zbawiciela? Duch Boży wiedzie
więc nas także dzisiaj ku umocnieniu i utwierdzeniu naszej wiary w Boski majestat
naszego Pana. A ta wiara jest dla nas zbawienna, bo tylko o takim Panu można powiedzieć: „Jego słuchajcie!”.
Zechciejmy słuchać Pana i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa i w blasku Jego Boskiej chwały kroczyć z Nim przez życie! Zechciejmy podporządkować się Jemu i świętością życia składać o Nim świadectwo! Z Nim dobrze nam być. W Nim jest życie, pokój i radość.
„Weź, Jezusie, życie me,
W ręce Twe oddaję je!
Weź mój czas i każdy dzień
Do ostatnich życia tchnień”. (ŚE 765,1)
Amen.
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Panie Boże, Stwórco wszystkiego, co jest widzialne i niewidzialne, który powiedziałeś,
aby w ciemności zajaśniała światłość, usłysz wołanie nasze i rozjaśnij nad nami swoje
oblicze. Przyoblekłeś w ludzkie ciało Syna swojego, Jezusa Chrystusa, aby przez przyjście Jego zamieszkała między nami chwała Twoja i w mrokach naszego życia zabłysło
światło Twojego poznania dobroci i łaski. Wielbimy i chwalimy Cię, Boże, gdyż jedynie
dzięki Tobie żyjemy i odnajdujemy drogę wiodącą do Ciebie.
Boże, pozwalasz nam w życiu pełnym niebezpieczeństw widzieć Jezusa, który powiedział o sobie: Ja jestem drogą. Dziękujemy Ci, że życie nasze w Jego bliskości jest
szczęściem i radosną pielgrzymką ku wieczności. Gdy On nas prowadzi, Ty jesteś blisko, a Twoja dłoń chroni nas od złego. Wdzięczni jesteśmy, że każda chwila życia w
blasku chwały Jezusa Chrystusa jest doświadczeniem błogosławieństwa przyszłego
zbawienia, którym obdarzysz nas w Twoim Królestwie. Dobrze nam być blisko Chrystusa, przeto wielbimy Cię, chwalimy, czcimy i błogosławimy.
Święty Boże, spraw, aby światło chwały Twojego Syna jaśniało również w Kościele,
w sercach uczniów i uczennic Jego, których On odkupił i nabył na własność krwią i drogą, niewinną śmiercią swoją na Golgocie. Niechaj Twój Kościół będzie miastem na
górze leżącym, światłością świata i solą ziemi. Błogosław wszystkich, których powołałeś do głoszenia ewangelii o pokoju i łasce, aby zwiastowanie Dobrej Nowiny przyniosło owoce na chwałę Twojego imienia. A tym, którzy żyją w ciemności, niechaj zajaśnieje światłość Twojego Syna, przez którego racz wysłuchać nas łaskawie. Amen.
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5. NIEDZIELA PRZED OKRESEM PASYJNYM
Hasło tygodnia:
Nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności, i objawi zamysły serc; a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. (1 Kor 4,5)

Pan – Bogiem ponad wszystkim
„Według swojej woli postępuje z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi. Nie ma
takiego, kto by powstrzymał jego rękę i powiedział mu: Co czynisz?” (Dn 4,32)

Zawstydza nas niejednokrotnie wiara ludzi, których nie podejrzewamy o bogate życie
duchowe. Podobnie zawstydzeni zostajemy przez świadectwo ludzi, o których sądzimy,
że do złożenia świadectwa wiary nie są zdolni. Przykładów na to nie trzeba szukać daleko. Dostarcza je życie. Podaje je również Biblia. Ewangeliści piszą o niewieście kananejskiej, pogance, do której Chrystus Pan powiedział: „Niewiasto, wielka jest wiara
twoja" (Mt 15,28). O rzymskim setniku zaś rzekł: „Zaprawdę powiadam wam, u nikogo
w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem” (Mt 8,10).
Słów, pochodzących z Księgi Daniela: „Według swojej woli postępuje z wojskiem
niebieskim i z mieszkańcami ziemi. Nie ma takiego, kto by powstrzymał jego rękę
i powiedział mu: Co czynisz?” nie wypowiedział mąż Boży Daniel. Nawet nie wyszły
one z ust pobożnego Izraelity. Jest to wyznanie serca burzyciela Jerozolimy, babilońskiego króla Nebukadnesara, wyraz poznania i głębokiego przeświadczenia, że Pan jest
Bogiem ponad wszystkim.
Dziwne były losy i kręte były drogi życia Nebukadnesara. Ten zuchwały, śmiało poczynający sobie w młodości król babiloński był biczem w ręku Boga przeciwko ludowi
izraelskiemu, zbyt często zapominającemu o przymierzu zawartym z Bogiem i o swoim
dziejowym posłannictwie. Chociaż pobił lud wybrany, zrównał z ziemią mury świętego
miasta, zabrał ze świątyni jerozolimskiej kosztowne naczynia kultowe, pokonany został
przez Boga. Wobec znaków, które Bóg czynił, dumny i potężny król poznał, że nie ma
innego boga na niebie, jak tylko Bóg Izraela. Z polecenia królewskiego, Panu przeto
miały kłaniać się wszystkie narody w wielkim państwie, w którym rządy Nebukadnesara oparte były na sile i mocy babilońskiego żołnierza. Lecz powodzenie rodzi pokusy.
Po latach świetności w sercu babilońskiego króla, duma i pycha zwyciężyły rozsądek,
pokorę wobec Pana i przysłoniły poznanie wielkości Boga, w którego obliczu nawet
wielcy tego świata są małymi. Król zapatrzony w swoją wielkość został ukarany przez
Boga. Obłąkany, wypędzony ze swego królestwa, żył jak dzikie zwierzęta na pustyni
z dala od ludzi.
Bóg jednak przywrócił królowi rozum. Księga Daniela mówi, że wtedy znowu król
podniósł swe oczy ku niebu i błogosławił Najwyższego i Żyjącego. I wyznał, dając wyraz poznania wielkości i suwerenności Boga: „Według swojej woli postępuje z woj-
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skiem niebieskim i mieszkańcami ziemi. Nie ma takiego, kto by powstrzymał jego rękę
i powiedział mu: Co czynisz?"
Zawstydza nas wyznanie króla. Chociaż podobnie jak król Nebukadnesar odczuwamy na sobie rękę Bożą, to jednak – mimo pełni objawienia danego nam w Jezusie
Chrystusie – nie umiemy zawsze w Bożym działaniu uznać wyższości Jego suwerennej
woli. Zbyt często Bogu przypominamy o naszej woli. Skłonni nawet jesteśmy wieść ze
Stwórcą spór i domagać się od Niego wytłumaczenia z Jego decyzji. Oczekujemy, aby
się raczył usprawiedliwić wobec nas, jeśli Jego zrządzenia nie są po naszej myśli.
Często stawiamy pytanie: dlaczego? W doświadczeniu, chorobie, cierpieniu, pytamy: dlaczego? Podobnie pytamy, gdy nie powodzi się nam w życiu, pracy, nauce itp.
Gdy śmierć odbiera nam kogoś bliskiego, przepełnieni bólem pytamy: dlaczego?
I oczekujemy odpowiedzi. Szukamy jej w sobie. Próbujemy ją otrzymać, analizując
doświadczenia innych ludzi. Chcemy ją znaleźć na kartach Pisma Świętego.
Człowiekowi niejednokrotnie nie wystarczy stwierdzenie: „Według swojej woli
postępuje [...] z mieszkańcami ziemi”. Buntuje się przeciwko Bożemu Słowu: „Zmiłuję
się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję” (Rz 9,15). Ludzkie poczucie
sprawiedliwości zda się być urażone przez Bożą suwerenność i niezależność. Dzieje się
tak, gdyż nie umiemy uznać bezwzględnej wyższości Boga. Ciągle nie dostrzegamy tej
ogromnej przepaści, jaka nas dzieli od Stwórcy. Z bielmem dumy i pychy na oku wydaje się nam, że ona nie istnieje lub prawie jej nie ma. Nasza wola wydaje nam się równie ważna, a nawet nietykalna jak wola Boga.
Tymczasem to wszystko złudzenie, rodzące rozczarowanie, gorycz, a nawet bunt,
gdy Bóg okazuje swą wolę nad nami, mieszkańcami ziemi. Dystans, jaki istnieje między
nami a Bogiem, doskonale przedstawia obraz wzięty przez apostoła Pawła z życia.
Stosunek garncarza do gliny określa stosunek Boga do nas. I dlatego Apostoł Narodów
pyta: „O człowiecze! Kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór
do twórcy: Czemuś mnie takim uczynił?" (Rz 9,20). Nikt nie powstrzyma ręki Bożej.
Nikt nie zmieni Bożego postanowienia. Nawet potężny król Babilonu Nebukadnesar
był tylko narzędziem w ręku Boga i uznać musiał niezależność woli Bożej.
Niejednokrotnie dotknięcie ręki Bożej odczuwamy boleśnie. Kładzie ona nieraz
krzyż na drodze naszego życia, przysłania słońce, rozdziera serce. W bólu, doświadczeniu czy nawet na dnie rozpaczy nie wolno nam pytać: dlaczego? Należy raczej
dziękować za wszystko, gdyż na sercu winniśmy mieć wypisane Chrystusowe słowo: „Co Ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz" (Jan 13,7). Nie możemy zapomnieć, że żyjemy głównie teraźniejszością i oceniamy nasz los w skali
doznań przeżywanej chwili, a nie celu, ku któremu prowadzi nas Bóg. Wszechmocny jak garncarz nas kształtuje, nie powściąga swojej ręki, gdyż dąży do ostatecznego ukształtowania naszej duszy. Nasza ocena życia, zdarzeń i losu jest więc
inna aniżeli Boża.

Bóg wolny jest w swym działaniu. Niczym nie jest skrępowana Jego wola. Jedynym
motywem działania Bożego jest miłość, która stale w osobie Jezusa Chrystusa przycią77
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ga nas ku sobie. Dlatego widzieć winniśmy w życiu, w radości i smutku, tę wyciągniętą
dłoń, która nie cofnęła się przed postawieniem Syna Bożego, a naszego Pana i Zbawiciela na drodze cierpienia i krzyża. Suwerenna wola Boga jest wolą zbawienną, budzącą zaufanie, jeśli oglądana i przyjmowana jest w świetle krzyża Golgoty. . . .
„W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie,
W krzyżu miłości nauka.
Kto Ciebie, Boże, raz pojąć może,
Ten nic nie pragnie ni szuka”. (167,1)
Amen.

Boże, niespokojne będą nasze serca, dopóki nie spoczną w Tobie! Trwożymy się, gdyż
jesteśmy ludźmi grzesznymi. Lękamy się o dzień jutrzejszy, o naszą pracę, dom i rodzinę. Żyjąc w obawie, nie potrafimy skutecznie wykonywać naszych obowiązków i pewnie kroczyć drogą naszego powołania.
Prosimy Cię, łaskawy Panie Boże, ucisz nasze serca, wzmocnij ducha i rozbudź ufność w Twoje opatrznościowe prowadzenie. Dopomóż nam stać się mocnymi w wierze
i stałymi w nadziei, abyśmy zawsze byli gotowi także nieść pomoc wszystkim zaniepokojonym i zatrwożonym.
Wiesz, że niełatwo jest stanąć przed bliźnim, który potrzebuje pociechy i wzmocnienia w wierze. Niełatwo jest znaleźć właściwe słowa, które ukoiłyby serca smutnych
i zagubionych Twoich owieczek. Błagamy Cię, natchnij nas mocą Ducha Świętego, włóż
w nasze usta właściwe słowa i daj nam odwagę w składaniu świadectwa.
Mocy nasza, siło i źródło miłości i dobroci! Jeśli Ty będziesz blisko, wystarczy, a będziemy umieli zaświadczyć: „Nie bójcie się! Oto wasz Bóg”, i wszyscy zalęknieni nawrócą się do Ciebie i znajdą w Tobie pociechę i ukojenie.
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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4. NIEDZIELA PRZED OKRESEM PASYJNYM
Hasło tygodnia:
Pójdźcie i oglądajcie dzieła Boże: Przedziwnymi okazują się pośród synów ludzkich.
(Ps 66,5)

Wiara, która przezwycięża lęk i uzdrawia
„I szedł za nim wielki tłum, i napierali na niego. A niewiasta, która od dwunastu lat miała krwotok i dużo ucierpiała od wielu lekarzy, i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie
pomogło, przeciwnie, raczej jej się pogorszyło, gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła
w tłumie z tyłu i dotknęła szaty jego, bo mówiła: Jeśli się dotknę choćby szaty jego, będę
uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok, i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. A Jezus poznawszy zaraz, że z niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł: Kto się dotknął szat moich? Na to rzekli mu uczniowie jego: Widzisz, że lud napiera na ciebie,
a pytasz: Kto się mnie dotknął? I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy
owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się jej stało, przystąpiła, upadła przed nim
i wyznała mu całą prawdę. A On jej rzekł: Córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju
i bądź uleczona z dolegliwości swojej”. (Mk 5,24b-34)

Ewangelia dzisiejszej niedzieli mówi o

kobiecie, która od dwunastu lat cierpiała na
krwotok. Ze zdania tego nie można wywnioskować, o jaką chorobę chodzi. Być może,
że chodzi o hemofilię, która właściwie jest nieuleczalna i często prowadzi do przedwczesnej śmierci. Jeśli przypomnimy, że według Starego Testamentu i judaizmu z czasów Jezusa, choroba była uważana za pewnego rodzaju stadium śmierci, ponieważ do
śmierci prowadziła, to zrozumiałe są jej wysiłki, mające na celu wyleczenie. I chociaż
ewangelista nie pisze o tym, to zapewne życie jej od dwunastu lat pełne było lęku. Bo
któż więcej, czy mniej nie boi się śmierci, bo jest ona tajemnicą, w pewnym sensie
niepojętą. Lęk przed śmiercią nakazywał jej szukanie pomocy u wielu lekarzy, a ci, nie
mogąc jej uleczyć, zamiast ulżyć jej cierpieniu, zadawali jej ból. Wszystko co miała,
wydała, lecz oczekiwane wyzdrowienie nie nadeszło.
Lęk powodował szukanie pomocy. Kobieta szukając pomocy, zapewne wierzyła, że
znajdzie ją u lekarzy. Zawiodła ją jej wiara i nadzieja na wyzdrowienie. A zawiodła dlatego, że pokładała ona swoją wiarę w ludziach i lekarstwach.
Nie chcemy przez to powiedzieć, że szukanie pomocy u lekarzy jest bezcelowe. Nie.
Należy zaufać wiedzy lekarzy i mieć nadzieję, że ich wysiłki i aplikowane lekarstwa nie
pójdą na marne. W słowie ‘lęk’, wystarczy tylko zmienić samogłoskę ‘ę’ na samogłoskę
‘e’, a otrzymane słowo będzie brzmieć „lek’. Wrodzony nam lęk, towarzyszący od
chwili narodzin, jest pewnego rodzaju lekarstwem, służącym nam do szukania pomocy
w nieszczęściu, chorobie, zagrożeniu życia. Lęk kobiety, o której mówi Ewangelia, nie
był więc czymś złym, lecz był pewnego rodzaju lekarstwem przeciw jej nieszczęsnej
chorobie. Lęk bowiem prowadził ją do lekarzy, w których zdolności wierzyła. W jej
wypadku bezsilność lekarzy, nie jest dla nas nauką, że lekarz i lekarstwa nie mogą nam
pomoc. Czasem nie pomagają, ale wyjątki nie stanowią reguły. Jeśli się lękamy czegoś,
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na przykład choroby, to dajmy się jemu prowadzić i szukajmy pomocy, jest on lekarstwem na skutki nieszczęścia, które nas spotkało.

Kobieta cierpiąca na krwotok – jak czytamy w Ewangelii – całe swoje mienie poświęciła na lekarzy, szukając u nich pomocy. Oni jednak jej nie byli w stanie udzielić pomocy.
Ale dowiedziała się, że pomóc jej może tylko Jezus, którego czyny rozgłaszali ludzie.
Pośpieszyła więc do Niego. Ale gdy Go odnalazła, nie upadła przed Chrystusem na kolana z prośbą na ustach: „Panie, ratuj! Panie, uzdrów!”, bo serce jej było pełne wstydu
i lęku. Wiedziała, że według prawa Mojżeszowego jest nieczysta i nie powinna się zbliżać do zdrowych ludzi. Ale czy wtedy mogłaby być uzdrowiona? Podeszła do Jezusa
bez słowa, lecz z nadzieją i wiarą w sercu w moc Chrystusa Pana: „Jeśli się dotknę
choćby szaty jego, będę uzdrowiona”.
Kananejska kobieta wołała głośno, prosząc Jezusa o pomoc dla jej chorej córki:
„Zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Córka moja jest okrutnie dręczona przez
demona” (Mt 15,22). Ślepy Bartymeusz także głośno wołał: „Jezusie, Synu Dawida!
Zmiłuj się nade mną!” (Mk 10,47). Dziesięciu trędowatych z daleka wołało: „Jezusie,
Mistrzu! Zmiłuj się nad nami” (Łk 17,13). Wszystkie te słowa były wyrazem wiary. Ale
może też być wiara, która w ciszy walczy i prosi. Taka była wiara chorej kobiety, która
w sercu swoim mówiła: „Jeśli się dotknę choćby szaty jego, będę uzdrowiona”.
Jest wiara, która nie szuka rozgłosu. Nie jest ona gorsza ani lepsza od tej, która
głośno domaga się swojego. Wszystko zależy od osobistych doznań i przeżyć. Psalmiści
śpiewali o swojej ufności pokładanej w Bogu. Abraham nie mówił nic o swojej wierze,
ale trwając w wierze posłusznie poszedł za głosem Boga.
Pozwólmy ludziom okazywać swoją wiarę tak, jak chcą. Jednak nie możemy pochwalać zachowania, które ma na celu obnoszenie się swoją wiarę. Fałszywa jest wiara, która szuka poklasku i uznania bliźnich. Taka była wiara faryzeuszy i dlatego Pan
Jezus nie pochwalił modlitwy faryzeusza w swojej przypowieści o dwóch modlicielach
w świątyni.
Zauważmy – lęk przed śmiercią zaprowadził kobietę cierpiącą na krwotok do Jezusa. Jej wiara przezwyciężyła lęk. Ale to już była inna wiara, aniżeli ta, która kazała jej
udawać się do lekarzy.
Zauważmy też, że nie tylko owa cierpiąca kobieta dotknęła się Zbawiciela, lecz i inni ludzie z powodu tłoku ocierali się o Jezusa. Na ich dotknięcie Jezus nie reagował.
Ale gdy dotknęła się Go kobieta złożona chorobą od dwunastu lat, Jezus poznał, że –
jak pisze ewangelista – uszła z niego moc. To nie znaczy, że moc uzdrawiana w wypadku Pana Jezusa była ograniczona, lecz że dotknięcie wiary chorej kobiety, spowodowało jej uleczenie. Chrystus Pan odczuwał bliskość gorącego serca kobiety. Dzięki dotknięciu się wierzącym sercem Zbawiciela świata kobieta została uzdrowiona. I zapytał
Pan Jezus: Kto się dotknął szat moich? I to nie znaczy, że nie wiedział, kto się dotknął
jego szaty, ale chciał, aby ujawniła się chora kobieta. I tak się stało. Z lękiem i drżeniem przystąpiła ona, upadła przed Jezusem i wyznała mu całą prawdę. I znowu możemy
powiedzieć, że lęk postawił ją przed Jezusem, aby mogła spojrzeć na Jego oblicze. A wtedy
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Jezus powiedział do niej: „Córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju i bądź uleczona z
dolegliwości swojej”.

Chrystus zareagował na wiarę kobiety, wyrażoną nie w słowach, ale jednak wiarę rozpalającą jej serce. Reaguje także na naszą wiarę, która mieszka w sercu. On ją dostrzega. I wołanie naszych wierzących serc, nawet bez słów, w cichości, nie pozostaje bez
odpowiedzi. Doświadczamy tego w naszym życiu. Nieraz modlimy się do naszego Zbawiciela, ale jest to tylko pustosłowie, bez wiary. Wtedy nic się nie dzieje. Jednak, kiedy
nasze słowa płyną z serca, są wyrazem szczerej ufności w Nim pokładanej, wtedy czujemy, że coś się zmienia w naszym życiu, czujemy na sobie błogosławiącą nas rękę
naszego Zbawiciela. Nawet ciche westchnienia nie pozostają bez odpowiedzi.
Dla każdego człowieka zbawienne jest dotknięcie Zbawiciela świata. Błogosławiona
jest zawsze chwila, w której człowiek zbliża się do Jezusa Chrystusa w wierze, wtedy
bowiem moc Boża spływa na słabe, chore, grzeszne dusze.
Ileż w życiu jest takich chwil, w których powinniśmy sobie powiedzieć: Bylebym się
tylko dotknął lub dotknęła Jego, a będę uzdrowiony lub uzdrowiona! Gdy podobnie
jak owa kobieta, złożeni zostaniemy chorobą, lub cień krzyża padnie na drogę naszego
życia, idźmy do Jezusa i z wiarą uchwyćmy się Go, pełni nadziei, że On przyjdzie z pomocą i ratunkiem. Zawsze trzymajmy się Zbawiciela, a On nas nie zawiedzie. Gorącego
serca nie odrzuci. Dotknięcie wiary zawsze znajdzie u Niego odpowiedź: „Ufaj, wiara
twoja cię uzdrowiła”.
Ręka człowieka winna być zawsze w ręce Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, a serce
człowieka spojone i związane węzłem wiary i miłości z sercem Tego, który powiedział:
„Pójdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam sprawię
odpocznienie” (Mt 11,28). Amen.

Sprawiedliwy, święty

i nieśmiertelny Boże! Ty nienawidzisz grzechu, bo jesteś samą
jasnością i prawością. Zawsze zwracasz swoje oczy na sprawiedliwych. Wysłuchujesz
modlitwy, miłujących Cię Twoich dzieci. Otwierasz dobre ojcowskie serce przed tymi,
którzy kochają prawdę. Panie, jako grzesznicy, znajdujemy jednak łaskę w oczach Twoich. Ty wysłuchasz nasze modlitwy i pozwolisz nam być zawsze blisko Ciebie.
Boże miłosierny, ufamy, że nie dla naszej zasługi, bo takiej nie mamy, lecz dla posłuszeństwa Twojego Syna i Jego śmierci krzyżowej przygarniasz nas do siebie. Przez chrzest
przyodziałeś nas w szatę sprawiedliwości Chrystusa i dlatego z ufnością możemy wołać
do Ciebie i prosić o błogosławieństwo i wsparcie. Nie pozwól, abyśmy zachwiali się
w wierze i utracili darowaną nam sprawiedliwość naszego Pana.
Boże, rozjaśnij oblicze swoje nad nami i wysłuchaj swoje sługi, które wołają do Ciebie w Duchu Świętym, przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
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3. NIEDZIELA PRZED OKRESEM PASYJNYM – SETUAGESIMAE
Hasło tygodnia:
Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz! Nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy
nasze błagania przed twoje oblicze, lecz dla obfitego twego miłosierdzia. (Dn 9,18)

Powołanie Mateusza
„I odchodząc stamtąd, ujrzał Jezus człowieka, siedzącego przy cle, imieniem Mateusz,
i rzekł do niego: Pójdź za mną! A on wstał i poszedł za nim. A gdy Jezus siedział w domu
za stołem, wielu celników i grzeszników przyszło, i przysiedli się do Jezusa i uczniów jego. Co widząc faryzeusze, mówili do uczniów jego: Dlaczego Nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami? A gdy (Jezus) to usłyszał, rzekł: Nie potrzebują zdrowi lekarza,
lecz ci, co się źle mają. Idźcie i nauczcie się, co to znaczy: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary.
Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników”. (Mt 9,9-13)

Judaizm jest religią, w której wszelkie ludzkie działania określa prawo. W czasach Jezusa, chociaż prawo zbudowane było na prawie Starego Testamentu, to jednak nie ograniczało się tylko do niego. Obok starotestametowengo prawa funkcjonowała tzw. tradycja starszych, a więc liczne zakazy i nakazy, które obowiązywały pobożnych Żydów.
Według tradycji, czyli prawa starszych, pobożny Żyd nie mógł zbliżyć się do ludzi nieczystych w sensie religijnym, a także do celników. Żydzi gardzili celnikami głównie dlatego, że ci pobierali podatki, którymi obłożona była ludność z polecenia rzymskiej,
okupacyjnej władzy. Uważano więc celników za kolaborantów. Ponadto szybko bogacili
się na skutek nieuczciwości. I takiego oto człowieka Jezus powołał do grona swoich
uczniów.

Czego uczy nas Ewangelia o powołaniu Mateusza?
Pan Jezus powołując ludzi do grona swoich uczniów, nie brał pod uwagę ani etycznej postawy przyszłego ucznia, ani zdania ludzi na temat powołanych przez Niego.
Decyzja Chrystusa była suwerenna. To na skutek spotkania z Jezusem i przebywania z Nim, ma dokonać się głęboka zmiana w życiu powołanego. I tak jest dzisiaj.
U początku naszej drogi z Jezusem, powołani zostaliśmy do grona uczniów naszego
Zbawiciela i dzieci Bożych. Stało się to przez nasz chrzest, nakazany przez Jezusa Chrystusa, a dokonywany w imię naszego Pana i Zbawiciela. Bóg na początku naszej drogi
z Nim, nie pyta, skąd pochodzisz, jaka jest twoja rodzina, jaki masz kolor skóry, ale
bierze nas w posiadanie i wraz z naszym fizycznym i umysłowym rozwojem, mamy
wzrastać w Chrystusa i przemieniać się na Jego obraz. Chrystus, żegnając się ze swoimi
uczniami powiedział: „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28,
19.20). A więc głoście i czyńcie. Stajemy się prawdziwymi uczniami naszego Pana na
skutek głoszenia i słuchania Jego Ewangelii.
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Z Ewangelii o powołaniu Mateusza oraz z innych ewangelicznych opisów powołań
uczniów, wynika również, że o naszym statusie, jako ucznia lub uczennicy Jezusa nie
decyduje podjęta przez nas decyzja, 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 pierwszeństwo woli Jezusa przed naszą decyzją.
Oczywiście nie można zupełnie pominąć decyzji pójścia za Jezusem. Odpowiadający pozytywnie na wezwanie: „Pójdź za mną!”, potwierdza gotowość kroczenia za Mistrzem. Odpowiedź może być też negatywna. Zawsze jednak odpowiedź jest elementem wtórnym, a więc nie konstytutywnym, tworzącym krąg uczniów Jezusa. Krąg ten
stwarza wola powołującego, a więc Pana Jezusa. Dzięki suwerennej woli Chrystusa
jesteśmy Jego uczniami i uczennicami.
Uczniowie więc nie poszli za Jezusem, bo oto w Galilei pojawił się ciekawy nauczyciel, głoszący dotąd niespotykane nauki oraz krytykujący sprawiedliwość faryzeuszy
i uczonych w Piśmie, lecz dlatego, że ten Nauczyciel stanął na ich drodze i powiedział
do nich: „Pójdź za mną!”. I to też stanowi o różnicy między uczniem Jezusa a uczniem
uczonego w Piśmie. W judaizmie uczeń wybierał sobie nauczyciela, za nim szedł i siadał u jego stóp. W szkole Jezusa uczniów wybierał sobie Pan Jezus. I być może, ten
sposób konstytuowania kręgu uczniów był tak wielkim zaskoczeniem dla tych, do których Jezus powiedział: „Pójdź za mną!”, że pozostawiali oni wszystko i godzili się na
warunki, jakie postawił im Jezus w swojej szkole.
Dzisiaj wielu nie chce usłyszeć głosu naszego Pana i Zbawiciela: „Pójdź za mną!”,
bowiem wezwanie Pana nie tylko wymaga decyzji w jednej chwili, ale nieustannego
słuchania Ewangelii i wykonywania jej w życiu. Uczniem w szkole Jezusa nie przestaje
się być nigdy. Każdy dzień jest jedną lekcją nauki Ewangelii i nieustannym praktycznym jej wypełnianiem. Codziennie się uczymy i codziennie zdajemy praktyczny egzamin z tego, co zostało zapisane na tablicy naszych serc przez Boskiego Nauczyciela.

Nie wiemy dlaczego celnik Mateusz, decydując się pójść za Jezusem, wyprawił ucztę
w swoim domu, na którą zaprosił swoich dawnych przyjaciół i tych, którzy już z Jezusem chodzili. Faryzeusze i uczeni w Piśmie widząc, że Jezus wszedł do domu celnika
Mateusza, szemrali i mówili do uczniów Jezusa: „Dlaczego Nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami?”. Postawa Jezusa była dla nich zaskoczeniem, czymś niesłychanym i niemożliwym do zaakceptowania, bowiem społeczność stołu, według judaizmu,
była antycypacją społeczności dzieci Bożych w Królestwie Bożym. Jezus zasiadając
z grzesznikami przy jednym stole, chciał powiedzieć, że Królestwo Boże jest otwarte dla
wszystkich. Wszyscy są do niego wezwani i wszyscy powinni odpowiedzieć na to wezwanie pozytywnie.
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Jezus znał myśli faryzeuszy i słyszał ich słowa: „Dlaczego Nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami?”. Dlatego powiedział: „Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co
się źle mają. Idźcie i nauczcie się, co to znaczy: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie
przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników”.
Zbawiciel nasz wyraźnie powiedział, że to właśnie grzesznicy potrzebują Jego pomocy. To oni są chorymi, sparaliżowanymi, trędowatymi w sensie duchowym. Im należy się pomoc, oczyszczenie i przywrócenie duchowego zdrowia. W słowach Jezusa:
„Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają”, można się dopatrzyć pewnej
ironii. Pozornie zdrowymi nazywa Jezus faryzeuszy. Im lekarz jest niepotrzebny. Jezus
przychodzi, by sprawiać ulgę chorym, przychodzi, by wzywać do siebie nie sprawiedliwych, ale grzeszników. I ci, którzy zostali przez faryzeuszy nazwani grzesznikami, zdają
się rozumieć Go lepiej niż uczeni w Piśmie i faryzeusze.
Odpierając zarzuty faryzeuszów Jezus wyjaśnia również, że Bóg żąda od ludzi nie
tyle darów ofiarnych, ile raczej miłosierdzia, okazywanego innym ludziom. Życie
uczennicy i ucznia Jezusa ma być wypełnione okazywaniem miłosierdzia i wzywaniem
innych do miłosierdzia. Jezusowa przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, który
przyszedł z pomocą pokaleczonemu przez złoczyńców człowiekowi, jest takim wezwaniem, które musi usłyszeć uczeń Pański. Lewita i kapłan z przypowieści Jezusa, myśleli
jedynie o ofiarach składanych Bogu, o czystości rytualnej, a zapomnieli o bardzo ważnym słowie, które znajduje się już w Starym Testamencie u proroka Ozeasza: „Miłości
chcę, a nie ofiary, i poznania Boga, nie całopaleń” (Oz 6,6).
Być uczniami Jezusa Chrystusa, znaczy okazywać miłość. Ewangelista Jan pisze, że
Jezus powiedział do uczniów swoich: „Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym
wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie” (J 13,
34.35). Dlatego przypomnijmy jeszcze raz słowa Jezusa z pożegnania z uczniami: „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem
z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata”.
Być uczniem i uczennicą Chrystusa, znaczy czynić wolę Boskiego Nauczyciela. A wolą Jego jest okazywanie miłości nie tylko w słowach, lecz głównie w czynie. Nie wystarczy współczuć biednym, ale należy im przyjść z pomocą. A co czynimy naszym bliźnim,
czynimy samemu Chrystusowi. Pan Jezus powiedział: „Zaprawdę powiadam wam,
czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście”
(Mt 25,45). Nie wystarczy umieć jedynie dostrzec potrzebującego, cierpiącego i wzywającego pomocy. Trzeba się nad nim pochylić i uczynić to, co należy uczynić w jego
życiu. Św. Jakub pisał: „Ktoś z was powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się
i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże?” (Jk 2,16).
Jakub powiedział także: „Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu”
(Jk 4,17).
Zechciejmy być prawdziwymi uczniami i uczennicami Pana Jezusa Chrystusa, a nie
tylko z imienia! Amen.
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Panie Boże, Ojcze miłosierny, który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz chcesz, aby nawrócił się i żył. Wyciągnąłeś rękę swoją ku nam i przez Jezusa Chrystusa pojednałeś się
z błądzącą ludzkością. I nam, dobry Boże, niesiesz pokój i ratujesz nas z niedoli, choć
jako ludzie grzeszni nie jesteśmy godni Twojego zmiłowania. Pragniemy, Panie, do końca naszych dni mocno trzymać się Twojej wszechmocnej dłoni i przez wiarę w Syna
Twojego, Jezusa Chrystusa, dostąpić usprawiedliwienia i wiecznego zbawienia.
Pozwól nam zrozumieć, że sprawiedliwość nasza jest darowaną nam szatą Chrystusową, którą przyodziewasz nagość ludzkich dusz. Błagamy Cię, Boże miłosierny, zachowaj nas w pewności, że w Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym mamy zbawienie. Ale
daj nam też poznanie, że usprawiedliwienie z wiary jest wezwaniem do uświęcenia
życia i pogłębienia pobożności w Duchu Świętym. Dopomóż nam zachować wiarę aż
do końca naszych dnia, aby ofiara krzyżowa Twojego Syna nie była dla nas daremną,
lecz obfitowała ku usprawiedliwieniu i pojednaniu.
Racz, Boże litościwy, wysłuchać nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen.
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2. NIEDZIELA PRZED OKRESEM PASYJNYM – SEXAGESIMAE
Hasło tygodnia:
Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie utwardzajcie serc waszych. (Hbr 3,15)

Bóg, który mówi
„Jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust: Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją
wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Bo z radością wyjdziecie i w pokoju zostaniecie przyprowadzeni”. (Iz 55,10-12a)

Treścią naszej wiary i fundamentem jest Bóg, który w swojej światłości i chwale jest
nieuchwytny dla rozumu i niepojęty w działaniu, a jednak nam bliski i zawsze nam
przychylny. Jest to Bóg Słowa i zbawczego działania, Bóg, który „wielokrotnie i wieloma
sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy,
przez którego także wszechświat stworzył” (Hbr 1,1.2). Historia zbawienia ludzkości
jest wiec historią Słowa Bożego, poprzez które od chwili powołania ojca naszej wiary,
Abrahama, aż do objawienia chwały Jezusa Chrystusa, Bóg kierował do człowieka,
dając mu przez nie poznanie sensu swojego działania i egzystencji.
Słowo Boże posiada wielką wartość. Jest dobrem niezbywalnym. Jako ludzie wiary
żyjemy ze Słowa Bożego. I jak długo Słowo naszego Boga będzie nam drogie i bliskie,
tak długo nie będzie zagrożona nasza wiara i egzystencja Kościoła.
Czy to przekonanie znajdujemy w Słowie Bożym, na którym opiera się nasza wiara?

Bóg powiedział przez usta proroka: „Jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy
ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust: Nie
wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem”. Te Słowa Boże rozpatrywane nawet w oderwaniu od sytuacji w jakiej zostały
wypowiedziane, są dostatecznie jasne i zrozumiałe. Bóg przez nie składa świadectwo
o mocy swojego słowa, które jest zawsze skuteczne i zgodnie z Jego wolą działa zbawczo. Jeśli jednak w te słowa wsłuchamy się z pomocą Ducha Świętego, mając równocześnie przed oczyma skomplikowaną sytuację ludu izraelskiego w czasach, w których
je Bóg wypowiedział, poznamy ich szczególną głębię i bogactwo treści.
Bliżej nieznany nam prorok okresu niewoli babilońskiej, otrzymał od Boga polecenie, aby zwiastował koniec niewoli, kres poniewierki i poniżenia. Poselstwo jego nie
zostało przyjęte z radością. Lud Boży dźwigając jarzmo niewoli, utracił nadzieję na
lepsze jutro. Wygnańcy wątpili w to, że Bóg chce i może interweniować na korzyść
narodu wybranego. Czy Bóg, którego świątynia leży w gruzach, może rywalizować
z bogami Babilonu? – pytali potomkowie Abrahama w Babilonii.
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Prorok wystąpił przeciwko wątpiącym. Wskazał na ziemię i niebo skrzące się miliardem gwiazd. Pytał: „Kto to stworzył?” (Iz 40,26). A odpowiadając na postawione
przez siebie pytanie, przypomniał, że jedynie Bóg Izraela jest stworzycielem wszystkiego, co podziwiać może oko ludzkie. On przeto może wybawić lud z niewoli. Wszystkie zbawcze dzieła Boże, zinterpretował prorok jako dzieła stwórcze. Historyczny wybór Izraela na lud Pana, to najwspanialszy akt stwórczy Boga. Takim aktem będzie też
wyzwolenie z babilońskiej niewoli. Przez Słowo Bóg stworzył świat, przez swoje Słowo
też przeobrazi Izraela, odmieni jego los i na nowo osadzi go w ziemi ojców. Bóg skutecznie zadziała przez swoje Słowo. W nim tkwi stwórcza moc. Jak deszcz sprawia, że
ziemia staje się urodzajną i rodzi zboże, tak słowo Pańskie zaowocuje i z niego zrodzi
się nowe życie. Jak Bóg na początku rzekł: „Niech się stanie!”, tak i teraz wszystko
stanie się według Jego woli. W rozumieniu proroka niebo i ziemia, cały wszechświat,
jest najlepszym dowodem na potwierdzenie obietnicy wybawienia Izraela z niewoli
babilońskiej.

Autor Listu do Hebrajczyków

pisał: „Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał
Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do
nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także
wszechświat stworzył” (Hbr 1,1.2). Najpełniej i najwyraźniej Bóg przemówił do nas
przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa, którego głos, jak nigdy dotąd, był głosem Boga.
Syn Boży, Chrystus i nasz Zbawiciel, chociaż był w doskonałej jedności z Ojcem, nie
zwiastował swojej woli i nie realizował jakiegoś własnego programu, lecz jako Syn posłany przez Ojca, był wyrazicielem woli Ojca oraz w Nim i przez Niego Bóg działał
zbawczo. Jezus powiedział o sobie: „Ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który
mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. Ja wiem, że przykazanie jest żywotem wiecznym. Przeto, co Ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział
Ojciec” (J 12,49.50).
Zwiastowana przez Jezusa ewangelia o pokoju z Bogiem i o Królestwie Niebios,
ożywiała ludzkie serca, uaktywniała i budziła w nich wiarę. Działała zbawczo, była i jest
nadal zaczynem nowego życia. A jeśli się sprzeciwiano Jezusowi i nie przyjmowano
Jego słów, jeśli padały one między ciernie i na skalistą ziemię, to jednak i wtedy nie
było ono słowem wypowiedzianym po darmo. Każde nie przyjęte, odrzucone słowo,
sądzi człowieka. Pan Jezus powiedział: „Jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, Ja go nie sądzę; nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić.
Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego: Słowo, które głosiłem,
to go sądzić będzie w dniu ostatecznym” (J 12,47.48). I to jest powiedziane nam ku
przestrodze. Każde słowo naszego Zbawiciela, które nie zrodzi w nas owocu, przed
którym zamknęliśmy drzwi serca, osądza nas i świadczyć będzie przeciwko nam w dniu
chwalebnego przyjścia Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Ale każde słowo Ewangelii,
które przyjmujemy do serc naszych z wiarą i radością, jest w nas czynne zbawczo.
Apostoł Jakub pisze: „Przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może
zbawić dusze wasze” (Jk 1,21). Wielki Apostoł Narodów, św. Paweł, składając świadectwo o mocy krzyża Jezusowego, powiedział, że kazanie o krzyżu dla Greków i Żydów
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jest zgorszeniem i głupstwem, ale dla tych którzy wierzą, jest mocą Bożą ku zbawieniu
(por. 1 Kor 1,18). Dlatego apostoł Paweł także wyznaje: „Nie wstydzę się ewangelii
Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy” (Rz 1,
16).

Ks. dr Marcin Luter powiedział, że Kościół powstał i żyje ze Słowa Bożego. Kościół jest
wszędzie tam, gdzie wiernie jest zwiastowana Ewangelia i gdzie udzielane są sakramenty zgodnie z ustanowieniem i wolą Pana Kościoła. Chlubimy się tym, że jesteśmy
Kościołem Słowa, społecznością, dla której Ewangelia jest największym skarbem. Czy
jednak to przekonanie nie należy już do przeszłości? Czy posłuszni jesteśmy Słowu,
wychodzącemu z ust Bożych? Czyż nie dzieje się tak, że niektóre prawdy biblijne stają
się dla nas niewygodne i staramy się je przemilczać?
Chcemy być ludźmi wolnymi i nimi jesteśmy w Jezusie Chrystusie, lecz chcemy
mieć również wolność w akceptowaniu prawd Bożych. Chcemy mieć władzę nad słowem, środkami Bożego oddziaływania wśród nas. Chcemy czasem porządek ustanowiony przez Boga „postawić na głowie”. Kto nas do tego upoważnił? Pomyślmy, czy
w takim stanie rzeczy nie leży przyczyna naszych klęsk i niepowodzeń?.
Kościół stale potrzebuje reformy, lecz nie w duchu i według zasady: dziel i rządź ani
także w duchu jakiejś iluzorycznej demokracji, w której każdy może wszystko
w Kościele. Wszelka reforma winna być wprowadzana w duchu łagodności, miłości
i zawsze zgodnie z duchem porządku ustanowionym przez Boga. Nosicielem tego ducha jest Słowo Boże. Jeśli jemu będziemy posłuszni, nie musimy się lękać o przyszłość,
bo Słowo Boże daje życie. Nie wraca ono puste do ust Bożych, lecz wykonuje to, w jakim celu zostało wysłane. Uwierzmy tym słowom!
„Słowo Boże doskonałe,
Źródło życia i światłości,
Sercom szczerym zrozumiałe,
Uczy wszystkich powinności.
Słowo to w umysłach ludzi
Chęć do prawych czynów budzi”. (ŚE 386,1)
Amen.

Święty Boże, łaskawy Ojcze! Chcesz, aby ludzie poznali prawdę i byli zbawieni. Dziękujemy Ci, że w Twoim planie zbawienia, który urzeczywistniłeś w Jezusie Chrystusie, nie
pominąłeś żadnego człowieka. Wysławiamy Cię, bo przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa
nad złymi mocami, wyrwałeś wierzących z ciemności śmierci i przeniosłeś do Królestwa Twojego Syna.
Boże miłosierny, jesteśmy wdzięczni Tobie, że przez wiarę w zbawczą moc krzyża
Chrystusowego, zajaśniało w naszych sercach światło prawdy, która wyzwala z grzechu. Przez wiarę usynowiłeś nas i uznałeś obywatelami Królestwa sprawiedliwości
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i pokoju. Umacniaj nieustannie naszą wiarę, abyśmy nie utracili darowanego nam dziedzictwa, na które nie zasługujemy.
Boże, przez Ducha Świętego buduj i umacniaj na ziemi Królestwo Twojego Syna.
Niech Kościół, Oblubienica Jego, przygotowuje się na spotkanie z Nim i przyozdabia się
w klejnoty wiary na wesele Barankowe. Niech na każdym miejscu będzie głoszona
ewangelia o zbawieniu, a pokój i sprawiedliwość zwyciężą otchłań władcy zła. Boże,
umocnij wśród nas panowanie swoje w Duchu Świętym i przez Jezusa Chrystusa, Pana
wszystkich wierzących. Amen.
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OSTATNIA NIEDZIELA PRZED OKRESEM PASYJNYM – ESTOMIHI
Hasło tygodnia:
A wziąwszy z sobą dwunastu, rzekł do nich: Oto idziemy do Jerozolimy, i wszystko,
co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Amen. (Łk 18,31)

Miłość jest drogą doskonalszą
„Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią
dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje,
i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże.
Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie
nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic
złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy; wszystko zakrywa,
wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje;
bo jeśli są proroctwa, przeminą; jeśli języki, ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci. Bo
cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie; lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe, przeminie. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię; lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem
tego, co dziecięce. 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. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy; lecz z nich
największa jest miłość”. (1 Kor 13,1-13)

Pytanie o istotę chrześcijaństwa było stawiane w przeszłości wielokrotnie. Odpowiedzi, jakie dawano na nie, zazwyczaj nie były identyczne. Na pierwszym miejscu wymieniano w nich różne elementy chrześcijańskiej nauki. Jeśli zadowolimy się bardzo ogólną odpowiedzią, to prawdziwa jest odpowiedź, że chrześcijaństwo jest religią zbawienia. Ale także często określa się chrześcijaństwo jako religię miłości, bowiem Bóg,
w którego wierzymy, jest Bogiem miłości. Św. Jan pisze: „Bóg jest miłością” (1 J 4,8).
Prawdą są słowa: „Bóg jest miłością”, ale definicja chrześcijaństwa jako religii miłości, szczególnie we współczesnym świecie, w którym organizuje się różnego rodzaju
parady miłości, musi być przez nas akceptowana z dużą ostrożnością. Jeśli mamy na
myśli chrześcijańską etykę, to możemy powiedzieć, że fundamentalnym nakazem
chrześcijańskiej etyki jest przykazanie miłości: „Będziesz miłował Pana, Boga swego,
z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe
i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak
siebie samego” (Mt 22,37-39) lub „Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali” (J 13,34).
Miłość wzajemna jest znakiem rozpoznawczym Jego uczniów, a więc chrześcijaństwa. Powiedział bowiem Pan Jezus: „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi,
jeśli miłość wzajemną mieć będziecie” (J 13, 35). Według apostoła Pawła miłość jest
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drogą doskonalszą od pożądania niektórych darów Ducha Świętego i chlubienia się
nimi. Naszą lekcję apostolską bowiem poprzedzają słowa: „Czy wszyscy mają dary
uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? Starajcie się
usilnie o większe dary łaski; a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą” (1 Kor 12,
30.31).

Wielki Apostoł Narodów pisze: „Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym
miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał całą wiedzę, i choćbym
miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.
I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże”.
Powyższe słowa należy zawsze rozpatrywać w kontekście sytuacji Kościoła w Koryncie. W korynckiej wspólnocie wierzących w Chrystusa, doszło do głębokiego rozdarcia wewnętrznego. Część korynckich chrześcijan powoływało się na Piotra, część na
Apollosa, męża biegłego w Pismach, część szukała własnej drogi zbawienia, jeszcze
inni hołdowali libertyńskim zwyczajom. Rozdarcie potęgował fakt, że część korynckich
chrześcijan chlubiło się niektórymi darami Ducha Świętego, jak glosolalią, darem wykładania glosolalii, darem mowy mądrości itp. Od wywyższania się nad innymi bardzo
krótka była droga do pogardzania innymi, a także samym apostołem Pawłem, o którym należało pamiętać, że on i jego współpracownicy są szafarzami tajemnic Bożych
(por. 1 Kor 4,1nn).
Apostoł Paweł, który czuł się odpowiedzialny za koryncki Kościół, napominał wierzących w Koryncie i pragnął im przypomnieć prawdę, którą przecież powinni byli
znać, że niczym są te wszystkie dary, którymi się chlubili Koryntianie, jeśli nie idą one
w parze z miłością, bowiem chrześcijańska wiara powinna być czynna w miłości (zob.
Ga 5, 6). Dlatego chrześcijanie nie mogą pozorować postępowania w miłości: „I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym
nie miał, nic mi to nie pomoże”.
Droga miłości chrześcijańskiej – to przede wszystkim droga działania w miłości, ale
nie miłości ślepej, bezkrytycznej, głównie pozorowanej. Autor 1. Listu św. Piotra wzywając do miłości: „Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku
nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco” (1 P 1,
22), pisał także: „Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę, i obłudę, i zazdrość,
i wszelką obmowę jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie nie sfałszowanego
duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu” (1 P 2,1.2).

Jaka powinna być chrześcijańska miłość? „Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa,
nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie,
nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości,
ale się raduje z prawdy; wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi” – pisze Wielki Apostoł.
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Miłość wyklucza wszystko, co w chrześcijaństwie nazwane jest złem i grzechem.
Miłość wyklucza brak cierpliwości i przychylności dla bliźniego. Eliminuje zazdrość i pychę. Nie dopuszcza do nieprzystojnego postępowania. Nie jest egoistyczna. Można
powiedzieć, że miłość eliminuje z codziennego życia mnóstwo grzechów. Nie dopuszcza, aby one opanowały nasze serca. Autor 1. Listu św. Piotra, wzywając małoazjatyckich chrześcijan do miłości, także pisze: „Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni
ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów” (1 P 4,8).
Apostoł Paweł nakreślił przed naszymi oczyma obraz idealnej miłości. Czy jesteśmy
w stanie kierować się w życiu naszym taką miłością? Czy nasza miłość jest cierpliwa,
dobrotliwa, nie zazdrości, nie jest chełpliwa? Czy eliminuje ona z naszego życia nieprzystojne postępowanie? Ideałem miłości jest wyłącznie miłość naszego Pana, Jezusa
Chrystusa do grzesznego rodu ludzkiego. Chrystus żywił w swoim sercu miłość doskonałą i doskonale w swoim życiu ten ideał realizował. Miłość zaprowadziła Chrystusa na
Golgotę. Jego miłość jest synonimem ofiary za nas. Pan Jezus powiedział: „Większej
miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich” (J 15,
13).
Pomimo tego, że apostoł Paweł nakreślił przed nami ideał miłości, naszym obowiązkiem jest dążyć do doskonałości także w miłości. Bóg jest miłością. Zbawiciel nasz
zaś powiedział: „Bądźcie doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest” (Mt 5,
48). Droga do doskonałej miłości prowadzi przez patrzenie na krzyż Chrystusa. Po niej
prowadzi nas pewnie jedynie Chrystus. On uczy nas miłości i do miłości rozpala serca
nasze.

Apostoł Paweł zwraca także uwagę na nieprzemijalną wartość miłości. „Miłość nigdy
nie ustaje”. Proroctwa przeminą, stracą na aktualności, kiedy się wypełnią. Języki ustaną. Podobnie przeminie tajemnicza wiedza, której tak bardzo pragnęli Koryntianie.
Ona – pisze Wielki Apostoł – wniwecz się obróci. Nawet wiara i nadzieja staną się bezprzedmiotowe, kiedy dane nam będzie oglądać Boga twarzą w twarz. Stanie się tak,
kiedy wszystko to, co jest cząstkowe, niepełne, połowiczne, dopełnione zostanie poznaniem Boga; kiedy to, co teraz jest przedmiotem nadziei stanie się rzeczywistością,
a wiara stanie się oglądaniem Boga. „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”.
Miłość jest przenoszona poza grób. We wieczności wiara i nadzieja stanie się zbędna, ale miłość nadal będzie funkcjonowała, bowiem przykazanie: „Będziesz miłował
Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej”,
jest przykazaniem na doczesność i wieczność. To, co nas łączy z Bogiem, a więc miłość,
będzie nas łączyć także we wieczności. Tych, których miłość łączyła tu na ziemi, będzie
też ona łączyć i spajać w niebie. Miłość nie dzieli, miłość przybliża, łączy i spaja na
wieczność.
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Póki żyjemy tu na ziemi, niech nas łączy miłość Jezusowa, niechaj we wzajemnej
miłości gromadzi nas krzyż, znak miłości Bożej. A im bliżej będziemy krzyża naszego
Zbawiciela, tym więcej będzie w nas miłości.
„Naucz, Panie, nas tej sztuki,
Najpiękniejszej z sztuk,
Aby świat Cię omamiony
Jeszcze poznać mógł!
Do krynicy Swej miłości
Nas codziennie wiedź,
By nie było życie nasze —
Jak brzęcząca miedź” (ŚE 566,3).
Amen.

Boże wszechmogący, dziękujemy Ci, że stworzyłeś ludzi na swój obraz i podobieństwo.
Ale grzech zniszczył Twój obraz w każdym człowieku, narodzonym w naturalny sposób.
A jednak w sercach Twoich dzieci pozostała iskra tęsknoty za Tobą. Roznieć ją, aby
wszyscy ludzie zwrócili się ku Tobie i w Tobie znaleźli uciszenie w tym świecie pełnym
niepokojów.
Panie Boże, napełń nas tęsknotą za Tobą, za powtórnym przyjściem Twojego Syna,
za życiem w społeczności z Tobą tu i teraz, a nade wszystko za bytowaniem w Twoim
domu, gdzie nasz Zbawiciel poszedł przygotować nam miejsce.
Spraw łaskawie, abyśmy każdego dnia z radością pochylali się nad Biblią i tęsknie
oczekiwali na Twoje Słowo, wszak przez nie nas prowadzisz i w Duchu Świętym napełniasz mocą ku zbawieniu. Nic nie ukoi naszej tęsknoty, tylko Twoje Słowo, gdyż przez
nie zbliżasz się do nas i rozpraszasz mroki i smutki naszego życia. Oczekujemy na Słowa
naszego Pana i jedynego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa i tęsknimy za chwilą, w której
nasz Pan przemawia do nas przez swoją Ewangelię.
Panie Boże, racz wysłuchać nas w Duchu Świętym. Amen.
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ŚRODA POPIELCOWA
Hasło dnia:
Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie! (Ps 51,12)

Nowa pobożność
„Gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy; szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają zapłatę swoją. Ale ty,
gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją. Aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz Ojciec twój, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci
tobie. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną; ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie
niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój –
tam będzie i serce twoje”. (Mt 6,16-21)

W

1. Liście do Koryntian apostoł Paweł pisał: „Skoro bowiem świat przez mądrość
swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy
mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie
zgorszenie, a dla pogan głupstwo, natomiast dla powołanych – i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą” (1 Kor 1,21-24). Ale pierwotne chrześcijaństwo nie od razu potrafiło podążyć za myślą apostoła Pawła. Całą
swoją uwagę zwróciło na zmartwychwstanie Jezusa. Treść Święta Zmartwychwstania
Pańskiego bowiem wyraża istotę chrześcijańskiej wiary. I chociaż genetycznie Wielkanoc związana jest z żydowską Paschą (por. 2 Mż 12,1-20), to jednak stała się ona znakiem odróżniającym chrześcijaństwo od judaizmu. Ale stawiany Żydom wymóg przygotowania się do obchodów Paschy, przeniesiony został do Kościoła.
Początkowo okres przygotowania na świętowanie Wielkanocy był krótki. W jednych
prowincjach kościelnych trwał dwa, w innych trzy dni. Biskup Aleksandrii, Dionizy,
zmarły w 264 roku, pisał o kilkudniowym okresie postu i pokuty, poprzedzającym Wielkanoc. Istniała jednak tendencja wydłużania tego okresu. W Rzymie przez pewien czas
przyjął się okres trwający trzy tygodnie. Patriarcha Aleksandrii w Egipcie, Atanazy,
w swoim liście pasterskim z 334 roku pisał o czterdziestodniowym okresie postu. O tak
długim okresie przygotowawczym do Wielkanocy, wspominają także inni ojcowie starożytnego Kościoła.
Skąd wziął się okres trwający akurat czterdzieści dni? W Biblii wiele liczb posiada
znaczenie symboliczne. Liczba czterdzieści określa czas przygotowania. I tak np. Izraelici przebywali na pustyni po wyjściu z Egiptu przez czterdzieści lat, zanim mogli wejść
do Ziemi Obiecanej. Prorok Eliasz szedł przez czterdzieści dni do góry Horeb, aby tam
przeżyć teofanię, spotkanie z Bogiem. Jezus przed rozpoczęciem działalności ewangelizacyjnej przebywał na pustyni i pościł także przez czterdzieści dni (Mt 4,1-11; Mk 1, 1213; Łk 4,1-13).
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Czterdziestodniowy okres przygotowawczy na świętowanie Wielkanocy, przyjął się
z małymi wyjątkami w całym Kościele chrześcijańskim, chociaż – i to należy tu powiedzieć – nie we wszystkich Kościołach obchodzony jest jednakowo. W naszym Kościele,
w którym zwraca się uwagę na zwiastowanie Słowa Bożego, akcent położony jest na
nabożeństwa niedzielne i tygodniowe, na których głównie zwiastowana jest Ewangelia
o męce i śmierci naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. I tak stał się on głównie okresem przygotowawczym na obchodzenie Wielkiego Piątku, pamiątki ukrzyżowania naszego Pana. Nazywamy go więc okresem pasyjnym. W pewnym sensie utracił on pierwotny, postny i pokutny charakter.
Okres pasyjny rozpoczyna się od Środy Popielcowej, w czasie której w pierwotnym
chrześcijaństwie na znak pokuty posypywano głowy popiołem, poszczono oraz intensywnie modlono się. Środa Popielcowa w pewnym sensie zachowała pierwotny charakter. Jednak nie wszędzie w naszym Kościele w Środę Popielcową odprawia się nabożeństwa i rozlega się wezwanie Jezusa do upamiętania: „Wypełnił się czas i przybliżyło
się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii” (Mk 1,14).
Te słowa naszego Zbawiciela są wezwaniem do głębokiego przemyślenia naszego
dotychczasowego życia, do przebudowania naszych myśli, a co za tym idzie naszego
życia. Są one wezwaniem do nowej pobożności.

Na czym ma polegać ta nowa pobożność?
Wielokrotnie mówił o tym Pan Jezus w kazaniu na górze, z którego między innymi
pochodzi nasza dzisiejsza Ewangelia. Mówi ona o poście, który był nakazany w Starym
Testamencie i mówi o tym w jaki sposób uczniowie Jezusa, także uczniowie i uczennice dnia dzisiejszego mają pościć. Przede wszystkim zwróćmy naszą uwagę, że Jezus nie
znosi postu ani go zakazuje. Wynika to wyraźnie ze słów: „A gdy pościcie, nie bądźcie
smętni jak obłudnicy”, a także tych, które nasz Pan skierował do uczniów Jana Chrzciciela: „Czyż mogą goście weselni się smucić, dopóki z nimi jest oblubieniec? Nastaną
jednak dni, gdy oblubieniec zostanie im zabrany, a wtedy pościć będą” (Mt 9.15). Ćwiczenie ciała ma być częścią życia tych, którzy naśladują Chrystusa. Nie lekceważmy
więc tych słów naszego Zbawiciela o poście!
Prawo Mojżeszowe nakazywało post ogólny w Święto Pojednania (3 Mż 23,27;
16,29), a także w ważnych wydarzeniach w życiu Izraelitów, np. w czasie klęski żywiołowej, zagrożenia dla egzystencji (np. Est 4,15) lub wojny. Żydzi niezależnie od nakazu
postu dla całego narodu wybranego w Dniu Pojednania, pościli z różnych okazji. Psalmista pisał: „Zniewagi urągających tobie spadły na mnie. Umartwiałem się postem,
a stało się to hańbą dla mnie” (Ps 69,10.11). W czasach Pana Jezusa, faryzeusze pościli
dwa razy w tygodniu, a mianowicie w poniedziałek i czwartek. I ta praktyka jest tłem
dla słów Jezusa z kazania na górze o poście.
Post nie tylko był połączony z modlitwą, ale w dniu postu posypywano głowy popiołem i nie dokonywano codziennych zabiegów kosmetycznych, np. namaszczanie
głowy wonnym olejkiem. Praktyka ta wskazywała, że oto ta osoba pości. Faryzeusze
ponadto w dniu postu modlili się na rogach ulic, aby ich widziano. Pościli więc dla
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uznania u ludzi, a nie dla Boga. I taka praktyka stała się przedmiotem krytyki naszego
Pana i Nauczyciela: „Gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy; szpecą bowiem
twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają
zapłatę swoją”.
Jezus krytycznie odnosił się do faryzejskiej pobożności, pobożności na pokaż, pobożności zewnętrznej. Wyraźnie widoczne jest to także w innych słowach naszego
Pana i Nauczyciela życia, a mianowicie o dawaniu jałmużny i o modlitwie: „Uważajcie
też, abyście swoją pobożnością nie obnosili przed ludźmi, aby was widziano; inaczej
nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich
ludzie chwalili… A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić
się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom; zaprawdę powiadam wam: Otrzymali swoją zapłatę”.
Praktyka posypywania głowy popiołem, albo pomazanie palcem zanurzonym
w popiele czoła, także dziś jest praktykowana w niektórych Kościołach i społecznościach religijnych. Czy taka praktyka jest obnoszeniem się przed ludźmi swoim postem,
czy tylko resztkami jakiejś tradycji? Pozostawmy na uboczu to pytanie. Raczej zastanówmy się na słowami Pana Jezusa: „Ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj
twarz swoją. Aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz Ojciec twój, który jest w ukryciu”. Ale czy namaszczenie głowy, które nakazuje Jezus, też nie jest znakiem praktykowania postu i obnoszeniem przed ludźmi swoją wątpliwej jakości pobożnością?
Może tak być. Ale Jezusowi chodziło o to, gdy powiedział: „Ale ty, gdy pościsz, namaść
głowę swoją i umyj twarz swoją”, aby poszczący czynił wszystko to, co czynił Żyd każdego dnia, a więc aby wyglądał tak, jak każdego innego dnia, schludnie i porządnie.
Post ma więc być sprawą wewnętrzną ucznia i uczennicy Jezusa, sprawą serca, które
we wierze staje przed Bogiem. Post ma wyglądać tak, jak powinna wyglądać modlitwa
naśladowców Chrystusa: „Gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy
drzwi za sobą, módl się do swojego Ojca, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który
widzi w ukryciu, odpłaci tobie”.
Ale jeszcze jedno pytanie musimy sobie postawić: Jeśli Pan Jezus mówi: „Ojciec
twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie”, czy praktykowanie postu, modlitwy i dawanie jałmużny nie ma na celu zgromadzenie sobie zasług przed Bogiem? Przecież
wszystko otrzymujemy z łaski, za darmo. Pan Jezus nakazuje post, dawanie jałmużny
i modlitwę, nie ze względu na nas samych, ale abyśmy codziennie ćwiczyli się w przestawaniu na małym, co potrzebne jest do życia, bez gromadzenia i robienia zapasów,
abyśmy ćwiczyli się w okazywaniu miłości i abyśmy byli świadomi, że Bóg widzi nas
i dlatego powinniśmy z Nim rozmawiać przez modlitwę. Chodzi nie o zasługę, ale
o prawdziwie chrześcijańską świadomość i ćwiczenie się w naśladowaniu Jezusa.

Kto pości i daje jałmużnę, i czyni to tak, aby zauważana była jego pobożność przez
ludzi, ten odbiera – według Pana Jezusa – chwałę od ludzi, a więc gromadzi sobie
skarby na ziemi, a nie w niebie. Każdy, kto gromadzi jakiekolwiek skarby na ziemi, nie
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ma z tego zysku, owszem ma, ale ma go tylko na ziemi. Tymczasem ma być inaczej. Pan
Jezus powiedział i to dotyczy głównie uczennic i uczniów Jezusa: „Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną;
ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną”. To nie znaczy, że nie powinniśmy niczego posiadać,
ani domu, ani mieszkania, ani samochodu, lecz to powinno nam służyć jedynie jako
narzędzie w służbie, służyć nam to powinno w służbie dla bliźniego i dla Chrystusa. Pan
Jezus powiedział: „Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych
najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” (Mt 25,40).
To, co gromadzimy tu na ziemi, przeminie, jak przeminie nasze życie. Nie przeminie
zaś to, jak to wynika ze słów Jezusa, co nagromadzimy sobie w niebie, ale nie jako
zasługa. Co więc liczy się przed obliczem Boga? Czy pobożne praktyki, czy też to, co
nie wypływa z ciała i służy ciału, lecz z serca i chwali Boga, a więc wiara, nadzieja i
miłość? Wiara jest skarbem, bo przez nią chwytamy z łaski daną nam sprawiedliwość
Chrystusową, którą przyodziani bywamy jak szatą. Nadzieja jest skarbem, bo dzięki
niej możemy patrzeć w przyszłość i oczekiwać wypełnienia wszystkich obietnic, danych nam przez Boga. Miłość jest skarbem, bo ona nas wszystkich łączy i spaja, przede
wszystkim łączy nas na wieki z Bogiem. To są skarby, które nam nikt nie ukradnie i
które nie niszczą się jak pokarm, dom, czy jakakolwiek inna rzecz na ziemi.

Ale powróćmy do postu. Powiedzieliśmy, że Jezus uważał post jako coś oczywistego,
i że ci, którzy poszli w Jego ślady, powinni pościć. Wielu jednak uważa, że skoro przez
post na nic nie zasługujemy przed Bogiem, czy wobec tego warto pościć? Raczej powinniśmy jeść i pić, cieszyć się z tego co zdołaliśmy nagromadzić. Owszem, powinniśmy
się cieszyć, ale przede wszystkim za to dziękować Bogu, bo cokolwiek mamy, mamy
dzięki Bożemu błogosławieństwu.
Współczesne społeczeństwa, to w dużej mierze tzw. społeczeństwa konsumpcyjne.
Należy kupować i to jak najwięcej. Do tego nakłaniają nas reklamy. I widzimy pełne
kosze, wyjeżdżające z marketów; pełne torby bluzek, sweterków itp. wynoszone ze
sklepów z odzieżą. Wielu ludzi nie jest w stanie zjeść tego, co zostało przez nich zakupione. Nie tylko resztki jedzenia, ale jeszcze zapakowane produkty żywnościowe, zostają wyrzucane do śmietników.
Według szacunków, na całym świecie marnuje się około 931 milionów ton żywności rocznie. Problem marnowania żywności dotyczy także nas, Polaków. Jak podają
opracowania problemu, rocznie w naszym kraju wyrzuca się około 5 ton jedzenia,
z czego aż 3 tony są wynikiem decyzji podejmowanych przez konsumentów.
Należy o tym mówić z ubolewaniem, ponieważ na świecie miliony ludzi cierpi głód,
miliony dzieci umiera z powodu niedożywienia. W wielu ewangelicznych opisach nakarmienia zgromadzonych ludzi wokół Jezusa, jest mowa, że uczniowie zbierali niedojedzony chleb, czy ryby. Nic nie mogło się zmarnować i nic nie może się zmarnować.
Należy kupować tyle, ile potrzeba, ile możemy zjeść i to nie objadając się. A jeśli coś
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zostanie, pamiętajmy, że są zwierzęta hodowlane u nas, czy u sąsiadów i one mogą
zjeść to, co „spada” z naszych stołów.
Środa popielcowa jest okazją do zastanowienia się na czym polega prawdziwy post
i nad tym, że na świece są ludzie głodujący. Żywności na świece jest pod dostatkiem,
jednak brak refleksji nad tym problemem. Przede wszystkim niesprawiedliwy jest podział żywności. Czy możemy temu zapobiec? Każdy powinien zrobić coś, co leży w jego
mocy. Zapamiętajmy Słowa Boże, które znajdują się w Księdze Izajasza: „Czy to jest
post, w którym mam upodobanie, dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że
się zwiesza swoją głowę jak sitowie, wkłada wór i kładzie się w popiele? Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Lecz to jest postem, w którym mam upodobanie: że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na
wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, lecz podzielisz twój chleb z głodnym
i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go,
a od swojego współbrata się nie odwrócisz” (Iz 58,5-7). Amen.

Panie i Zbawicielu świata, Jezu Chryste, jedyny Synu Boży! Twoja śmierć męczeńska
jest naszym ratunkiem i wybawieniem. Dziękujemy Ci za każde Twoje słowo spod krzyża i z krzyża, wszak przez nie objawiłeś nam miłość i znaczenie Twojej ofiary.
Z wdzięcznością powtarzamy słowa Twojej modlitwy: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią”.
Wierzymy, że gdy modliłeś się, umierając na krzyżu, myślałeś także o nas, grzesznych ludziach, winnych Twojego cierpienia. Oprawcy Twoi nie wiedzieli, co czynią, ale
my, którzy poznaliśmy wolę Bożą i ewangelię zbawienia, wiemy, że grzesząc, obrażamy
Imię Boże, urągamy Twojej świętości i ślepi jesteśmy na światło Ducha Świętego. Panie, odpuść nam nasze grzechy i winy, daj poznanie Twojej dobroci i łaski, abyśmy się
nawrócili i codziennie walczyli z grzechem i pożądliwością ciała, dążąc do życia świętego i doskonałego.
Chryste, nieustannie orędujesz za nami, grzesznymi ludźmi, bo jesteś Kapłanem na
wieki. Pamiętaj o nas, polecaj nas Bogu, abyśmy, gdy wypełnią się nasze dni, mogli
stanąć przed obliczem Ojca i dziękować Mu za zbawienie i życie wieczne. Amen.
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1. NIEDZIELA W OKRESIE PASYJNYM – INVOCAVIT
Hasło tygodnia
Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. (1 J 3,8b)

Od Hioba do Chrystusa
„I zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem;
wśród nich przybył też i szatan, aby się stawić przed Panem. I rzekł Pan do szatana:
Skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc: Wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Rzekł Pan do szatana: Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę
Hioba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego, trwa jeszcze w swej pobożności, chociaż ty mnie podburzyłeś, abym go
bez przyczyny zgubił. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc: Skóra za skórę!
Wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij
jego kości i jego ciała, a na pewno będzie ci złorzeczył w oczy. Na to rzekł Pan do szatana: Oto jest w twojej mocy, tylko jego życie zachowaj. I odszedł szatan sprzed oblicza
Pana, i dotknął Hioba złośliwymi wrzodami od stóp aż do głowy. Wtedy ten wziął sobie
skorupę, aby się nią skrobać; i siedział w popiele. I rzekła doń jego żona: Czy jeszcze
trwasz w swojej pobożności? Złorzecz Bogu i umrzyj! Odpowiedział jej: Mówisz, jak
mówią kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Hiob swymi ustami. A gdy trzej przyjaciele
Hioba usłyszeli o całym nieszczęściu, jakie spadło na niego, przyszli, każdy ze swojej
miejscowości: Elifaz z Temanu, Bildad z Szuach i Sofar z Naama. Umówili się pospołu,
aby pójść, wyrazić mu współczucie i pocieszyć go. A gdy z daleka spojrzeli na niego, nie
poznali go; poczęli głośno płakać i każdy z nich rozdarł swoje szaty, i rzucali proch w górę na swoje głowy. I siedzieli z nim na ziemi siedem dni i siedem nocy, a żaden nie przemówił do niego ani słowa; widzieli bowiem, że jego ból był bardzo wielki”. (Hi 2,1-13)

Rozpoczął się okres pasyjny. Zadziwiające… nie ma w naszym dzisiejszym tekście biblijnym, wyznaczonym przez Kościół do rozważania ani mowy o Chrystusie i o Jego
cierpieniu, ani o krzyżu Golgoty. Za to jest mowa o cierpieniu bogobojnego Hioba. Czy
jest jakiś związek między Hiobem a Chrystusem? Pozostawmy to pytanie, nim zajmniemy się później.

Tekst biblijny na dzisiejszą niedzielę, zwaną Invocavit, przenosi nas do Starego Testamenty, do pięknej księgi, Księgi Hioba, którą anglikański biskup Richard Hanson nazwał
Listem do Rzymian Starego Testamentu. Zawarta jest w tych słowach głęboka, teologiczna prawda. Zarówno Księga Hioba, jak i List do Rzymian apostoła Pawła, mówią
o mądrości i suwerenności Pana Boga, a także stawiają pytanie o Bożą sprawiedliwość.
Księga Hioba jest dziełem poetyckim, jednak jej wstęp i zakończenie, prolog i epilog, zostały napisane prozą. Być może, że wstęp i zakończenie dodano później do zasadniczej części Księgi Hioba, aby jej treść była bardziej zrozumiała.
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Wstęp może nas nieco szokować, a jeśli nie szokować, to przynajmniej budzić pytanie. Co ma szatan do Boga i Bóg do szatana? Apostoł Paweł napisał: „Jaka jest społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka jest zgoda między Chrystusem
a Belialem” (2 Kor 6,14.15). Możemy zapytać: Jaka jest zgoda między szatanem a Bogiem? Czy Bóg układa się z szatanem? Zdecydowanie „Nie”. Wstęp do Księgi Hioba –
jak powiedzieliśmy – ma nam ułatwić zrozumienie głębokiej myśli, zawartej w tej księdze. Ma zwrócić uwagę czytelników na uniwersalność poruszonej myśli przez jej autora.
Sprawiedliwy i bogobojny Hiob cierpiał. Czy Bóg sprowadził na Hioba wielkie nieszczęście? „Nie”. Ale jeśli nic się nie dzieje bez wiedzy i woli Boga, to autor Księgi Hioba nam wyjaśnia: Cierpienie jest dopustem Bożym, ale zarazem czymś tajemniczym,
nieodgadnionym. Święty Jakub w swoim liście pisze: „Niechaj nikt, gdy wystawiony
jest na pokusę, nie mówi: Przez Boga jestem kuszony; Bóg bowiem nie jest podatny na
pokusy ani sam nikogo nie kusi” (Jk 1,13). Bez tej wiedzy niezrozumiałe są dialogi Hioba ze swoimi przyjaciółmi, przede wszystkim Słowa Boże, które znajdują się na końcu
Księgi Hioba: „Nuże, przepasz swoje biodra jak mąż; będę ciebie pytał, a ty mnie poucz! Czy chcesz rzeczywiście podważyć moją sprawiedliwość, pomówić mnie o krzywdę, aby okazać, że masz słuszność? Czy jesteś mocny jak Bóg i możesz jak On zagrzmieć głosem?” (Hi 40,79).
Prolog do Księgi Hioba pokazuje Hioba jako człowieka bogobojnego i sprawiedliwego. Czytamy w nim kilka razy: „Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący
od złego”. A jednak spotyka go wielkie nieszczęście – traci wszystko, dzieci i mienie,
zostaje sam, owrzodziały, ze swoją żoną, która z bólem w sercu patrzy na swojego
męża i razem z nim cierpi. Cios za ciosem spotykał Hioba, a on ciągle trwał w swojej
wierze. Nie narzekał, ale przyjmował wszystko, co go spotkało. Drapiąc skorupą swoje
pokryte ranami ciało, odrzucony przez wszystkich, jak dawniej, kiedy niczego mu nie
brakowało, trwał nadal przy Bogu, chociaż niebawem rozpocznie spór z Bogiem, obwiniając Go o niesprawiedliwość. Kiedy żona Hioba, patrząc na wielkie cierpienie męża, przemówiła do niego: „Złorzecz Bogu i umrzyj! ”, Hiob karci ją: „Mówisz, jak mówią
kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować
i złego?” Ale błędem byłoby, gdybyśmy nie zatrzymali się przy tych słowach. Właściwie
tekst hebrajski należy przełożyć następująco: Błogosław Boga i umrzyj! Jednak tłumacze ze względu na rekcję Hioba na słowa żony, przekładają je: a „Złorzecz Bogu
i umrzyj!” To krzywdząca, afeministyczna interpretacja słów żony Hioba. W jakim to
celu i komu ma służyć taka interpretacja? Czy ma uczynić z żony Hioba sługę szatana?
Należy wiernie przetłumaczyć słowa żony Hioba. Jeśli tak, to co żona Hioba chciała
powiedzieć swojemu mężowi?
Cierpienie i choroba jest jednym – według Starego Testamentu – ze stadiów śmierci, zbliżających do nieuchronnej śmierci. A więc słowa żony Hioba znaczą: Błogosław
Boga, nadal trwaj w swojej pobożności i umieraj, umieraj w swojej pobożności. Albo
więc te słowa zawierają pewien sarkazm, dlatego Hiob zareagował, jak zareagował:
„Mówisz, jak mówią kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mieli100
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byśmy przyjmować i złego?”, albo pobudzić mają Hioba do refleksji, zastanowienia się
nad sensem cierpienia bogobojnego męża. I chyba ta ostatnia refleksja jest prawdziwa, ponieważ, kiedy przyszli do niego przyjaciele i po ich długim milczeniu, w końcu
się odezwali i napierali na Hioba, aby się upokorzył przed Bogiem, bowiem jeśli cierpi,
to na pewno musiał zgrzeszyć przeciwko Bogu. I wtedy następuje reakcja Hioba, nie
chce się zgodzić na stary, funkcjonujący w Izraelu rzekomy pewnik, że cierpienie jest
wynikiem grzechu przeciwko Bogu i wtedy Hiob zaczyna szukać odpowiedzi na sens
swojego cierpienia.
Któż z nas z cierpliwością potrafi znosić swoje cierpienie, jak Hiob? Chętnie przyjmujemy dobro z ręki Boga, ale tego, co złe, przyjąć nie chcemy. Czy w cierpieniu nie
buntujemy się przeciwko Bogu? Czy nie pytamy, dlaczego nas spotyka choroba? Za
tym pytaniem kryje się owe stare myślenie, że cierpienie jest zawsze wynikiem jakiegoś grzechu.
Wielu w swoim krzyżu traci wiarę. Zapewne wielu w swojej chorobie, szczególnie
uciążliwej i nieuleczalnej, chętnie by przeklęło Boga. Autor prologu do Księgi Hioba,
pisze, że w żadnym słowie, tym samym w myśli, Hiob nie zgrzeszył przeciwko Bogu.
A jednak Hiob cierpiał. Ale bunt i narzekanie do niczego nie prowadzi. Psalmista poucza: „Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w nim nadzieję” (Ps 37,7).
Pewnego razu uczniowie idąc za swoim Panem i Nauczycielem spotkali człowieka,
który cierpiał od dzieciństwa. Uznali, że warto postawić pytanie swojemu Nauczycielowi: „Kto zgrzeszył, on, czy jego rodzice?” Sądzili, że Jezus rozwikła odwieczny problem rzekomego związku winy i kary. Co Pan Jezus odpowiedział swoim uczniom: „Ani
on, ani rodzice jego, ale aby się nad nim objawiła chwała Boża” (J 9,1nn).

Zwróćmy uwagę na słowa Pana Boga w Księdze Hioba: „Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba? Bo nie ma mu równego na ziemi”. Te słowa wskazują na uniwersalność Księgi Hioba i jej przesłania. Chodzi nam jednak o słowa: „mojego sługę”, bowiem
one nas prowadzą do innych Słów Bożych, a mianowicie do pieśni o słudze Pana, która
znajduje się w Księdze Izajasza: „Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo”
(Iz 42,1). Sługa Pana w Księdze Izajasza, to cierpiący sługa Boży: „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” (Iz 53, 3).
Nowy Testament dostrzega związek proroctwa Izajasza ze słowami, które rozległy
się podczas chrztu Jezusa w Jordanie: „Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie
upodobałem” (Mt 3,17). Chrystus jest umiłowanym Synem, Sługą Bożym. Potwierdzenie takiej interpretacji, znajdujemy u ewangelisty Mateusza, i nie tylko u niego. Ewangelista wyraźnie słowa z pieśni o Słudze Pana odnosi do Chrystusa, gdy pisze, że Jezus
zakazał mówić uczniom o licznych uzdrowieniach, a to, aby się wypełniły słowa: „Oto
sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie.
Złożę na niego Ducha mego, a On obwieści narodom sąd. Nie będzie się spierał i nie
będzie krzyczał, i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego” (Mt 12,18.19).
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Jezus od dzieciństwa cierpiał. Urodził się w stajni jako dziecko ubogich rodziców.
Prześladowany był przez Heroda. Faryzeusze oskarżali Go, że ma Belzebuba. Nie zawsze uczniowie rozumieli swojego Nauczyciela. Miara cierpienia Jezusa dopełnia się na
Golgocie. Umierał jak złoczyńca, najokrutniejszą śmiercią jaką wymyślili ówcześni ludzie.
Jest więc związek pomiędzy Hiobem a Jezusem, cierpieniem Hioba a cierpieniem
Jezusa Chrystusa. Ale jest też różnica. Hiob cierpi, aby dla siebie i potomnych rozwiązać sens cierpienia. Jezus umiera dla naszego Zbawienia. Przypomnijmy tylko niektóre
nowotestamentowe słowa, w których o tym mowa: „Bóg nie przeznaczył nas na
gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa” (1 Tes 5,
6); „[Bóg] tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się
sprawiedliwością Bożą” (2 Kor 5,21); „On [Chrystus] jest ubłaganiem za grzechy nasze,
a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata” (1 J 2,2)
Hiob jest więc typem Chrystusa.

Chrystus – to Ewangelia dla świata. Ale Ewangelią dla świata jest także Słowo o Chrystusie. Co mówi Nowy Testament o Chrystusie, największym cierpiętniku w dziejach
świata w kontekście Księgi Hioba?
Powiedzieliśmy za Richardem Hansonem, że Księga Hioba jest Listem do Rzymian
Starego Testamentu. Skąd wzięło się takie przekonanie?
Autor Księgi Hioba w swoich rozważaniach dochodzi do przekonania, że niepojęta
jest dla człowieka mądrość Boga. „[Bóg] czyni wielkie, niezbadane rzeczy i cuda, którym nie ma miary” (Hi 9,10). Co prawda apostoł Paweł pisze: „O głębokości bogactwa
i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki jego i nie wyśledzone drogi
jego! Bo któż poznał myśl Pana? Albo któż był doradcą jego?” (Rz 11,33.34), to jednak
apostoł Paweł w pierwszych ośmiu rozdziałach Listu do Rzymian, daje odpowiedź na
pytanie o mądrość i sprawiedliwość Bożą: „Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy
zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, i są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez
krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że
w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla
okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa” (Rz 3,22-26). I konkretyzuje
apostoł Paweł soje myśli na temat mądrości Bożej w 1. liście do Koryntian: „Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, (my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo, natomiast dla powołanych – i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością
Bożą.” (1 Kor 1,22-24) oraz „My głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata ani władców tego świata, którzy giną; ale głosimy mądrość Bożą
tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden
z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali” (1 Kor 2,6-8).
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Autor Listu św. Jakuba nakazuje nam myśleć o wytrwałości Hioba: „Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Hioba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan” (Jk 5,
11). Ale odpowiedzią na wszystkie pytania i wątpliwości bogobojnego Hioba jest Chrystus, Jego krzyż i śmierć.
I z tego płynie dla nas nauka. W cierpieniu fizycznym i duchowym, gdy śmierć nam
patrzy w oczy i uginamy się pod ciężarem oszczerstw – patrzmy wtedy na Chrystusa.
Autor Listu do Hebrajczyków zaś napomina: „biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest
przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać
należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy
tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu, utrudzeni. (Hbr 12,1-3). A św. Piotr
radzi: „Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie
różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się
objawi Jezus Chrystus. Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście, wierzycie w niego,
choć go teraz nie widzicie, i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz” (1 P 1,6-9).
„Teraz wszystko widzimy jakby w zagadce”, ale kiedy przekroczymy Jordan śmierci,
wtedy poznamy i zobaczymy wszystko „twarzą w twarz” (zob. 1 Kor 13,12.13). Amen.

Panie, Jezu Chryste, byłeś bez winy, a tak okrutnie obeszli się z Tobą ludzie. Wliczywszy
Cię do złoczyńców, osądzili Cię i zhańbili. Spraw, abyśmy zawsze pamiętali o Twoim
poniżeniu, wielbili Cię i wywyższali, bo jedynie Ty jesteś godny chwały.
Uchroń nas od grzesznych myśli i bluźnierczych słów. Niech będzie dla nas ostrzeżeniem milczenie Twoje nad urągającym Ci złoczyńcą. Gdy Ty milczysz, odbywa się sąd
nad człowiekiem. A Twoje Słowa są przecież pociechą i wskazują drogę do zbawienia
wiecznego. Daj nam to poznać Panie!
Pragniemy zawsze być w cieniu Twojego krzyża. Wołamy pokornie do Ciebie i prosimy, bądź miłościw nam grzesznym. To my zasłużyliśmy na karanie. Panie łaskawy, nie
milcz! Przemów do nas, aby przez Twoje Słowo zabłysło światło nadziei dla nas!
Panie, nie znamy dnia ani godziny naszej śmierci. Nie wiemy też, gdzie zostaniemy
odwołani ze świata. Ty znasz nasze życie i czas naszej śmierci. Dopomóż nam zbliżyć się
do niego z wiarą w Ciebie i daj nam usłyszeć Twoje zapewnienie: „Będziesz ze mną
w raju”. Amen.
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2. NIEDZIELA W OKRESIE PASYJNYM – REMINISCERE
Hasło tygodnia
Bóg daje dowód swej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami,
Chrystus za nas umarł . (z 5,8)

Nie uszanowali Syna Bożego
„I zaczął mówić do nich w podobieństwach: Pewien człowiek zasadził winnicę, ogrodził
ją i wykopał dół pod tłocznię, zbudował wieżę, a potem ją wynajął rolnikom i odjechał.
A w stosownym czasie posłał sługę do rolników, aby wziął od nich część plonów winnicy.
Lecz oni pojmali go, pobili i odesłali z niczym. I znów posłał do nich innego sługę, ale i tego zranili w głowę i znieważyli. Posłał jeszcze innego. Tego zabili. I wielu innych wysłał,
z których niektórych pobili, a innych pozabijali. Miał jeszcze jednego, umiłowanego syna
i wysłał go do nich jako ostatniego, mówiąc: Uszanują mego syna. Ale rolnicy powiedzieli
sobie: To jest dziedzic, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I pojmali go, zabili i wyrzucili poza winnicę. Co uczyni pan winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników, a winnicę odda
innym. Czy nie czytaliście w Piśmie: Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. I Pan to sprawił, jest to godne podziwu w oczach naszych. I chcieli
go pojmać, ale bali się ludu. Wiedzieli, że przeciwko nim powiedział to podobieństwo.
A opuściwszy go, odeszli”. (Mk 12,1-12)

Starożytni Rzymianie mówili: Historia magistra vite est (Historia jest nauczycielką życia). Historia Izraela oraz początków Kościoła, zawarta w Piśmie Świętym, nie tylko
daje nam wgląd w dzieje ludu Bożego starego i nowego przymierza, lecz głównie daje
poznanie historii Bożego zbawienia, i jako taka jest źródłem wiary i życia wiecznego.
Apostoł Paweł, mając na myśli to, co spotkało lud izraelski w czasie wędrówki do
Ziemi Obiecanej, napisał, że dzieje Izraela spisane zostały nie tylko dla przykładu, lecz
przede wszystkim ku przestrodze dla nas, którzy żyjemy u kresu wieków (1 Kor 10,11).
Przypowieść Jezusa o dzierżawcach winnicy jest w pewnym sensie zarysem historii
zbawienia, Bożego otwarcia się na człowieka i Bożego działania, aby człowiek mógł być
blisko Boga. Zechciejmy więc odczytać Jezusową przypowieść o dzierżawcach, jako
krótki zarys dziejów zbawienia. A jako, że historia napomina i uczy, chciejmy też z niej
wydobyć to wszystko, co w obliczu krzyża naszego Pana, Jezusa Chrystusa jest rzeczywiście napomnieniem i nauką wiary.

Słuchacze Jezusa zrozumieli sens przypowieści o dzierżawcach winnicy. Wyraźnie bowiem zawarta jest w niej aluzja do niektórych starotestamentowych tekstów, jak i wydarzeń.
Izrael był narodem wybranym i umiłowanym przez Boga. Bóg troszczył się o swój
lud, jak gospodarz o swoją winnicę. Ale potomkowie Jakuba nie zawsze okazywali
Bogu wdzięczność. Dzieje Izraela są historią wierności Boga, ale też historią niewierności ludu wybranego. Dlatego Izajasz zakończył swoją pieśń o winnicy Pana (Iz 5,1-7)
słowami: „Oczekiwał prawa, a oto – bezprawie, sprawiedliwości, a oto – krzyk”. Bóg
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wielokrotnie apelował do Izraela i napominał go przez proroków. Domagał się wierności, życia sprawiedliwego i owoców miłosierdzia. Ale Izrael, chociaż był narodem wybranym, niejednokrotnie okrutnie obszedł się z posłańcami Bożymi.
To właśnie o historycznym Izraelu mówi Pan Jezus w przypowieści: „Pewien człowiek zasadził winnicę, ogrodził ją i wykopał dół pod tłocznię, zbudował wieżę, a potem
ją wynajął rolnikom i odjechał. A w stosownym czasie posłał sługę do rolników, aby
wziął od nich część plonów winnicy. Lecz oni pojmali go, pobili i odesłali z niczym.
I znów posłał do nich innego sługę, ale i tego zranili w głowę i znieważyli. Posłał jeszcze
innego. Tego zabili. I wielu innych wysłał, z których niektórych pobili, a innych pozabijali”. Przywódcy narodu, a więc faryzeusze i uczeni w Piśmie zrozumieli, że owym
człowiekiem z przypowieści jest Bóg, a winnicą Izrael, dzierżawcami zaś oni, duchowi
przywódcy w Izraelu. Słudzy, których właściciel posyłał do dzierżawców, to prorocy
Pańscy. Co z nimi uczyniono? Czy przyjmowano ich z otwartymi rękoma? Czy przejmowano się ich poselstwem i słowami? Źle się obchodzono z nimi w przeszłości. Byli
oni prześladowani, a wielu z nich straciło życie. Przywódcy ludu więc z oburzeniem
słuchali słów Jezusa. Ewangelista pisze, że chcieli nawet Jezusa pojmać, ale bali się to
uczynić, bowiem lud stał jeszcze po stronie Proroka z Nazaretu.
Prawda zawsze mocno dotyka i boli tych, którzy są winni. Prawda często też wywołuje bunt i sprzeciw. Ludzie nieraz boją się prawdy. I tak jest zawsze, kiedy znajdujemy
się pod Słowem naszego Zbawiciela. Dotyka nas ono, jest – jak pisze autor Listu do
Hebrajczyków – jak miecz obosieczny i głęboko sięga do naszego sumienia.
Przeszłości nie da się zmienić, a prawdy o przeszłości wymazać. Ona musi przemówić. I ona też przemówiła do słuchaczy. Jednak nie wywołała skutku, jakiego należało
oczekiwać. I nie mogło być inaczej, bowiem historia zbawienia nie miała jeszcze w tym
czasie swojego centrum i zakończenia. W centrum historii zbawienia znajduje się krzyż
naszego Pana. I o nim mówił Chrystus w słowach: „Miał jeszcze jednego, umiłowanego
syna i wysłał go do nich jako ostatniego, mówiąc: Uszanują mego syna. Ale rolnicy
powiedzieli sobie: To jest dziedzic, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I pojmali go,
zabili i wyrzucili poza winnicę”.
Chrystus, Syn Boży, był posłany do Izraela. Bóg przez Jezusa Chrystusa zaapelował
jeszcze raz do swojego ludu wybranego, aby zechciał zaufać Mu i wypełniać Jego wolę.
Odpowiedzią na apel Boży było wołanie tłumu podburzonego przez faryzeuszy i saduceuszy: „Ukrzyżuj, ukrzyżuj go!” (Łk 23,21), które niebawem rozlegnie się pod pałacem Piłata.
Być może słuchacze Jezusa powiedzieli sobie: To prawda, że nasi ojcowie źle obeszli się z posłańcami Bożymi, prorokami, ale czy my mamy źle obejść się z Synem Bożym? Któż to jest ten Syn Boży? Czy Jezus myśli o sobie? Co sobie ten cieśla z Nazaretu
wyobraża? Czy nie na wiele sobie pozwala?
Jezus patrzył w przyszłość i wiedział, że naród izraelski Go nie pozna, że spotka Go
śmierć z ręki tych, którzy byli odpowiedzialni przed Bogiem za winnicę Pańską. Dlatego możemy też przypowieść o dzierżawcach odczytać jako spojrzenie naszego Pana
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w przyszłość i jako zapowiedź Jego męki i śmierci. Jakże wymowne są słowa Jezusa
o dzierżawcach winnicy: „pojmali go, zabili i wyrzucili poza winnicę”.

Są w przypowieści o dzierżawcach winnicy słowa, które mogą dać nam wiele do myślenia. Otóż Jezus mówi, że właściciel winnicy, widząc, że jego posłańców zelżono
i zabito, pomyślał sobie: „Uszanują syna mego”. Jeśli przypowieść o dzierżawcach winnicy obrazuje związek między Bogiem a Izraelem, to możliwe jest postawienie pytania:
Czy Bóg, zawierając przymierze z ludem izraelskim, zawierzył ludowi, który obdarzył
łaską i miłością? Apostoł Paweł pisze w 1. Liście do Koryntian, że miłość wszystkiego się
spodziewa. Czy Bóg oczekiwał wierności? Czy spodziewał się dotrzymania przymierza?
Przed Bogiem wszystko jest jawne. Bóg wiedział, jak zachowa się Izrael. A jednak
zawarł z potomkami Jakuba przymierze. Pan Jezus mówi w przypowieści: „Uszanują
syna mego”. I te słowa stawiają nas wobec nieprzeniknionej zagadki. Nie usiłujmy jej
rozwiązać, bowiem wydaje się, że Pan Jezus powiedział te słowa nie dlatego, abyśmy
usiłowali wejrzeć w serce Boże, ale abyśmy się zastanowili nad sobą.
Duchowi przywódcy nie uszanowali Syna Bożego, pojmali Go, osądzili, wymusili na
Piłacie, aby Go skazał na śmierć. I Syn Boży został ukrzyżowany, a więc wyrzucono go
poza winnicę Bożą, bowiem Stary Testament mówi, że przeklęty jest ten, który zawiśnie na drzewie. A jednak Bóg uczynił swojego Syna Kamieniem Węgielnym ludu swojego, Kościoła. Ludzka złość nie może zniweczyć Bożych planów.
W związku ze słowami Jezusa, które On włożył w usta właściciela winnicy, ważne
jest pytanie: Czy my potrafimy uszanować naszego Zbawiciela? Nasze grzechy Go
ukrzyżowały, ale czy my jako Jego wyznawcy z czcią odnosimy się do Niego i czy nie
wyrzucamy Go z naszego życia?
Wiele w naszym życiu wskazuje na to, że nie zawsze odnosimy się z czcią do Chrystusa, naszego Pana. Często nie pozwalamy Mu wejść w nasze życie. Zamykamy się
przed Nim. Każemy Mu czekać na marginesie naszych dni. Nie chcemy Mu oddać
w życiu tego, co należy się Jemu i Bogu.
I tak jest nie tylko w naszym osobistym życiu. W wielu formach kościelnego życia
dostrzegamy, że dla pasterzy ludu Bożego nie zawsze ważne są sprawy duchowego
budowania Kościoła, wiele jest w ich postępowaniu troski o to, co jest ziemskie, co nie
buduje, a jedynie konserwuje stan uśpienia, martwoty i bylejakości.
Kościół chrześcijański szczyci się, że nosi imię Chrystusa, ale w tym imieniu nie
zawsze dostrzega największy klejnot, ratunek i zbawczą moc. Spotykamy się z mylącymi słowami i gestami, rzadko z prawdziwym zaangażowaniem dla Ewangelii i duchowego budowania Kościoła.
Przypowieść Jezusa o dzierżawcach zawiera ostrzeżenie: „Co uczyni pan winnicy?
Przybędzie i wytraci wieśniaków, a winnicę odda innym”. To stało się w dziejach Izraela. Przyszli – jak powiedział Pan Jezus – ze Wschodu i Zachodu, Południa i Północy,
i zasiedli w Królestwie Bożym przy stole z Abrahamem, ojcem wszystkich wierzących.
I historia może się powtórzyć, ponieważ nasze miejsce w Kościele powszechnym może
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Pan Kościoła powierzyć innym, jeśli nie uszanujemy Chrystusa i nie zwiążemy z Nim
naszego życia.
„Jezu, Baranku Boży, któryś długi
Krwią swoją spłacił za nas, swoje sługi,
Tyś sam ofiarą, święty nasz Kapłanie,
O Jezu Panie!
O Pośredniku wieczny i jedyny,
Z Bogiem godzący w grzech upadłe syny!
Przyczyń się, daj nam z Bogiem pojednanie,
O Jezu Panie!” (ŚE 815,5.6).
Amen.

Panie Boże, miłosierny Ojcze! Dziękujemy Ci z całego serca, że ulitowałeś się nad nami
i wydałeś za nas na śmierć męczeńską swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Wyznajemy
przed Tobą, że nie jesteśmy godni Twojej łaski i często zasmucamy Cię grzechami swoimi. Odpuść nam dla zasługi swojego Syna wszystkie przewinienia nasze. Niech święta
i niewinna męka i śmierć Jego, nie będzie daremną dla nikogo z nas. Daj, abyśmy w jej
mocy poskramiali ciało swoje wraz z pożądliwościami, odstąpili od wszelkiej nieprawości oraz prowadzili święte, czyste i nienaganne życie. Dopomóż nam w łasce swojej,
abyśmy za przykładem naszego Zbawiciela cierpliwie znosili krzyż, hańbę i poniżenie.
Moc krzyża Chrystusa niechaj spłynie na wszystkie kraje i narody, odrodzi serca
i umysły. Wzmocnij sługi Twojego słowa, aby ewangelię o krzyżu głosili z mocą i miłością, kruszyli serca twarde, a pokutujących pocieszali i zwiastowali im pokój z Bogiem.
Boże, dopomóż nam, abyśmy w godzinie śmierci naszej pocieszali się krzyżem Twojego Syna, bez obawy opuścili ten świat i z Chrystusem powstali do nowego życia. Wysłuchaj nas przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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3.NIEDZIELA W OKRESIE PASYJNYM – OCULI
Hasło tygodnia
Oczy moje patrzą na Pana.

(Ps 25,15)

„To jest wasza pora i moc ciemności”
„Gdy On jeszcze mówił, nadeszła zgraja, a na jej czele jeden z dwunastu, imieniem Judasz, i ten zbliżył się do Jezusa, aby go pocałować. Jezus zaś rzekł do niego: Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego? A ci, którzy byli przy nim, widząc, na co się zanosi, rzekli: Panie, czy mamy bić mieczem? I uderzył jeden z nich sługę arcykapłana,
i odciął mu prawe ucho. A Jezus odezwał się i rzekł: Zaniechajcie tego! I dotknąwszy
ucha, uzdrowił go. Wtedy rzekł Jezus do arcykapłanów i dowódców straży świątynnej,
i starszych, którzy podeszli do niego: Jak na zbójcę wyszliście z mieczami i kijami? Gdy
codziennie bywałem z wami w świątyni, nie podnieśliście na mnie ręki. Lecz to jest wasza pora i moc ciemności”. (Łk 22,47-53)

Triduum paschale rozpoczyna się od Wielkiego Piątku i kończy w święta Wielkanocne.
Pojmanie Jezusa, które miało miejsce bardzo późnym wieczorem w Wielki Czwartek,
w przeddzień męki i śmierci naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, jest właśnie
początkiem owego tridium paschale.
Jezus po wieczerzy paschalnej udał się z uczniami do ogrodu Getsemane, gdzie się
modlił. Wychodząc z ogrodu napotkał zgraję ludzi, prowadzoną przez Judasza. I o tym
spotkaniu Jezusa i jedenastu uczniów z Judaszem i ludźmi, których prowadził, opisują
słowa, przeznaczone przez Kościół w niedzielę Oculi do rozważania. Wsłuchując się
w te słowa, wyczuwamy w nich niesamowitość sytuacji, które ewangelista Łukasz starał się oddać, przez wprowadzenie w ewangeliczny tekst takie słowa, jak: ‘pocałować’,
‘pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego’, „Panie, czy mamy bić mieczem?’ i tym podobne. Ewangelista kończy opis pojmania, słowami Jezusa: „To jest wasza pora i moc
ciemności”.
Pan Jezus wiedział, że zostanie wydany przywódcom narodu żydowskiego przez swojego ucznia, Judasza. Podczas wieczerzy paschalnej Jezus powiedział: „Zaprawdę powiadam wam, że jeden z was mnie wyda” (Mt 26,21).
Co się stało, co się wydarzyło, że Judasz postanowił zdradzić Jezusa i wydać Go
w ręce wrogów Jezusa, którzy od pewnego czasu planowali pojmać Jezusa, osądzić
i zabić? Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa. Pierwsi chrześcijanie próbowali znaleźć motywy zdrady Judasza. O jednym nawet jest mowa w Nowym Testamencie.
Judasz został nazwany złodziejem, co miało wskazywać, że zdradzając Jezusa znacznie
się wzbogaci. Ale to jest błędne założenie, które nie da się uzasadnić. Judasz wziął
pieniądze, ale gdy zobaczył, co kapłani i faryzeusze gotują Jezusowi, porzucił pieniądze
w świątyni i z rozpaczy powiesił się. A więc nie o pieniądze chodziło.
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Dlaczego więc wydał Jezusa przywódcom Żydów? Desperacki czyn Judasza, po
porzuceniu pieniędzy w świątyni, zdaje się wskazywać, że Judasz czegoś innego oczekiwał po Jezusie, nie Ewangelii i spektakularnych uzdrowień, ale skoro był Mesjaszem,
to dlaczego nie spełnił tego, co Żydzi oczekiwali po Mesjaszu, a więc nie wyzwolił narodu spod okupacji rzymskiej i nie przywrócił narodowi wolności. Dostrzegał, że bezczynność Jezusa, przy wzrastających oczekiwaniach może doprowadzić do narodowej
katastrofy. Zdają się na to wskazywać słowa Kajfasza, wypowiedziane w czasie jednego z posiedzeń Najwyższej Rady: „Wy nic nie wiecie, i nie myślicie, że lepiej jest dla
nas, by jeden człowiek umarł za lud, niż żeby wszystek ten lud zginął” (J 11,49b.50).
A więc Jezus musi zaprzestać działalności, aby nie doszło do wybuchu powstania,
które niechybnie skończy się katastrofą. Tak zapewne uważał Judasz. Zdradzając Jezusa i wydając Go w ręce przywódców żydostwa, był przekonany, że zakaz taki zostanie
kategorycznie wydany. Czy kapłani i faryzeusze to obiecali Judaszowi? Zapewne tak,
ale gdy Judasz zobaczył, że ci, którym wydał Jezusa, nie mają zamiaru dotrzymać danego słowa, postanowił zakończyć swoje życie.
Judasz, to tragiczna postać, opętany błędną ideologią polityczno-mesjańską, nie
potrafił się jej wyzbyć. Poszedł za Jezusem, ale Jezus nie był i nie chciał być mesjaszem, na jakiego oczekiwali Żydzi. Fałszywa ideologia była mocniejsza u Judasza, aniżeli sympatia dla Nauczyciela z Galilei i gotowość kontynuowania naśladowania Mistrza. Judasz prawdopodobnie nie chciał śmierci Jezusa. Ale wszystko potoczyło się nie
po jego myśli.

Czyn Judasza został nazwany zdradą. Według „Małego katechizmu” zdrada jest grzechem przeciwko Bożemu przykazaniu: „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”, ponieważ nasz Reformator objaśnia je następująco: „Powinniśmy Boga
bać się i miłować Go, abyśmy bliźniego swego fałszywie nie okłamywali, nie zdradzali,
nie spotwarzali i nie oczerniali, ale go uniewinniali, dobrze o nim mówili i wszystko ku
dobremu zwracali”.
Grzech zdrady, chociaż jest tak powszechny i zakorzeniony między nami, to jednak
nie potrafimy go często dostrzec, albo staliśmy się wobec niego obojętni. Zdrada ma
różne oblicza. Zdrada ma miejsce wtedy, gdy człowiek donosi na drugiego człowieka,
lub składa fałszywe świadectwo wobec drugiego człowieka lub w sądzie. Dzieci zdradzają swoich rodziców, kiedy zapominają o nich w ich starości i zamiast im pomagać,
opuszczają ich. Ale i rodzice zdradzają swoje dzieci, pozostawiając ich samych sobie
w trudnych sytuacjach życiowych. Można zdradzić swój Kościół i swoją wiarę, zapominając o swoich obowiązkach wobec Kościoła. Zdradzamy Chrystusa, kiedy bardziej niż
Jego Ewangelia, pociąga nas świat i złudne obietnice, które świat oferuje. Przywódcy
i rządzący zdradzają naród, z mandatu którego rządzą nami, gdy dużo obiecują, ale nie
wiele realizują, gdy bogacą się, a słabych pozostawiają bez pomocy.
Królewiecki filozof, Immanuel Kant powiedział, że chociaż nie byłoby wyraźnego
przykazania: „Nie kradnij!” to i tak nie należy zabierać cudzej własności. Możemy po-
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wiedzieć, że chociaż nie ma wyraźnego przykazania; „Nie zdradzaj!” to i tak przyzwoitość i solidarność ludzka zabrania zdrady.

Można by mniemać, że główną postacią dzisiejszej ewangelii jest Judasz. Nic podobnego. Główną postacią nie jest zdrajca, ale Zdradzony, czyli nasz Pan i Zbawiciel, Jezus
Chrystus. To na Niego powinny być dzisiaj zwrócone nasze oczy, i nie tylko dzisiaj, ale
zawsze.
Co Jezus ma nam dzisiaj do powiedzenia? Co pragnie wpisać w nasze serca?
Pan nasz mówi dzisiaj nie tylko przez swoje słowa, ale mówi całą swoją postacią
i zachowaniem. Wiedział, że pocałunek Judasza, nie jest pocałunkiem przyjaźni. Wiedział, że przyprowadzona przez Judasza zgraja uzbrojonych ludzi, przyszła Go pojmać.
Wiedział, że zostanie osądzony i skazany na śmierć. Wiedział, że spotka Go najokrutniejsza śmierć, śmierć na krzyżu. Ale Jezus nie krzyczy, nie ma w Jego zachowaniu bojaźni, nie strofuje Judasza, ale zwraca się do niego jak przyjaciel do przyjaciela: „Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego?” Łagodnie postawione pytanie, ma
wzbudzić w Judaszu refleksję.
Zgoła inaczej zachowuje się Jego jedenastu uczniów. Widząc wrogo spoglądającą
zgraję, pytają: „Panie, czy mamy bić mieczem?” Ewangelista pisze: „I uderzył jeden
z nich sługę arcykapłana, i odciął mu prawe ucho”. Ewangelista Jan pisze o tym następująco: „Wówczas Szymon Piotr, mając miecz, dobył go i uderzył sługę arcykapłana,
i odciął mu prawe ucho. A słudze temu było na imię Malthus” (J 18,10).
Nadeszła „godzina” Jezusa, o której Jezus często mówił swoim uczniom. Dlatego
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaniechajcie tego!” Ewangelista Jan dodaje do
tych słów: „Czy nie mam pić kielicha, który mi dał Ojciec?” Więcej, Jezus dotknął się
krwawiącego ucha Malthusa i uzdrowił je.
Pan Jezus nie potrzebował zbrojnej obrony. Dla niego ważniejsze jest wypełnienie
woli Bożej, zbawienie ludzi. Uzdrowienie Malthusa jest tego znakiem i zapowiedzą.
Wielu ludziom wydawało się w przeszłości i jeszcze się czasem wydaje, że sprawa
Chrystusa potrzebuje obrony, obojętnie jakiej, ale musi być ona zdecydowana. Sprawa
Jezusa potrzebuje raczej odważnego świadectwa. I to jest poselstwo dzisiaj do nas
skierowane. Całym naszym życiem, postawą, czynami i słowami mamy świadczyć
o Tym, o którym apostoł Piotr, zapewne pamiętający słowa Jezusa: „Zaniechajcie tego!”, po latach napisał: „Na to powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady; On grzechu nie popełnił ani
nie znaleziono zdrady w ustach jego”(1 P 3,21.22). Amen.

Panie i Zbawicielu nasz, Jezu Chryste! Za nasze winy przeszedłeś przez mękę poniżenia
i śmierci, kiedy prawie wszyscy opuścili Cię w złej godzinie. Nikt nie pojmie ogromu
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Twoich cierpień. Jeśli wydaje się nam, że rozumiemy wielkość Twojego doświadczenia,
niech będzie to nam wybaczone.
Wierzymy, że cierpiałeś jako człowiek i jako Syn Boży. Za nasze grzechy, które na
Ciebie zostały złożone, przeżywałeś oddalenie od Boga. Doświadczyłeś wszystkiego
niczym grzesznik, któremu nie została okazana łaska zbawienia. Nie Ty, Chryste, lecz
każdy z nas powinien cierpieć i ponieść najsroższą karę. Nie Ty, lecz każdy z nas miał
przejść przez ciemność opuszczenia przez Boga.
Zbawicielu nasz, dlatego, że Ty umierałeś bez łaskawego uśmiechu miłującego Boga, my będziemy mogli wkroczyć w ciemność śmierci w promieniach łaski Bożej, której
jesteś Poręczycielem.
Panie, Zbawicielu, prosimy, bądź przy naszym skonaniu. Amen.
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4. NIEDZIELA W OKRESIE PASYJNYM – LAETARE
Hasło tygodnia
Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem
zostaje; lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. (J 12,24)

Moja łaska nie opuści cię
„Na krótką chwilę porzuciłem cię, lecz znów cię zgromadzę w wielkiej miłości. W przystępie gniewu zakryłem swoją twarz na chwilę przed tobą, lecz w wiecznej miłości zlitowałem się nad tobą, mówi Pan, twój Odkupiciel. Bo tak jest u mnie, jak w czasach Noego: Jak przysiągłem, że wody z czasów Noego nie zaleją ziemi, tak przysięgam, że już
nie będę się gniewał na ciebie i nie będę ci robił zarzutów. A choćby się góry poruszyły
i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię, a przymierze mojego pokoju
się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad tobą lituje”. (Iz 54,7-10)

Słowa powyższego tekstu biblijnego przenoszą nas do czasów proroka końca niewoli
babilońskiej ludu izraelskiego. Znajdują się one w drugiej części Księgi Izajasza, w której umieszczone zostały mowy prorockie, dotyczące Izraela. Oto po latach niewoli, Bóg
przez usta proroka zapowiada nadejście czasu wyzwolenia z niewoli i powrotu do ziemi
ojców.
Z pierwszej części powyższego proroctwa wynika, że niewola babilońska potomków Jakuba, była karą za popełnione grzechy. Lista grzechów Izraela, którą da się sporządzić na podstawie starotestamentowych proroctw, jest długa. Wszystkie one były
wynikiem nieprzestrzegania prawa i lekceważeniem sprawiedliwości. Do tego dodać
trzeba bałwochwalstwo, szerzące się nie tylko w pałacach niektórych królów Izraela
i Judy. Także lud składał ofiary bożkom na wzgórzach. Tym samym Izrael zerwał łaskawe przymierze z Bogiem, zawarte za czasów Mojżesza na Synaju. Zgodnie ze związkiem przyczynowym, grzech − kara, który w czasach Starego Testamentu wydawał się
czymś oczywistym, nieposłuszny lud spotkała kara w postaci babilońskiej niewoli. Ale
czy miała być ona wieczną, która nigdy się nie skończy?
Wielu sądziło, że jak nie ma powrotu z grobu, tak nie ma też powrotu z Babilonu.
Tymczasem myśli Boże o nieposłusznym ludzie były zgoła inne, aniżeli myśli ludu, jęczącego w niewoli. Prorok z woli Boga miał je obwieścić ludowi: „Na krótką chwilę
porzuciłem cię, lecz znów cię zgromadzę w wielkiej miłości. W przystępie gniewu zakryłem swoją twarz na chwilę przed tobą, lecz w wiecznej miłości zlitowałem się nad
tobą, mówi Pan, twój Odkupiciel”. A więc Boży gniew nie trwa na wieki, na wieki trwa
Boża miłość. Prorok obwieszcza tę prawdę Boga, który przedstawia się ludowi izraelskiemu jako Odkupiciel.
Zatrzymajmy się na chwilę nad słowami: to „mówi Pan, twój Odkupiciel”. Tytuł ten
nawiązuje do występującej w starożytności praktyki, według której niewolnik mógł się
wykupić, lub zostać wykupiony z niewoli, przez rodzinę, lub bogatego przyjaciela. Ale
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czym Bóg zapłacił Babilończykom za uwolnienie Izraela? O takiej transakcji nic nie
wiemy. Wiemy tylko o karze, jaką ponieśli Babilończycy. Wymierzona została ona ręką
króla Persów, Cyrusa.
Stoimy więc przed pewną tajemnicą, która nie może być odkryta bez pomocy Nowego Testamentu. Rąbka tajemnicy uchyla prorok, powołany przez Boga na granicy
Starego i Nowego Testamentu, Jan Chrzciciel. Wskazując na Jezusa z Nazaretu, powiedział: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (J 1,29). To, co zawarte jest
w słowach świadectwa Jana, syna Zachariasza i Elżbiety, wypełniło się na Golgocie,
kiedy ukrzyżowany Chrystus, konając, powiedział: „Wykonało się” (J 19,30).
Ta odkupieńcza ofiara Syna Bożego, sięga w przeszłość i w przyszłość. Jest jedyną,
najwyższą, świętą ceną zapłaconą za grzechy świata. Święty Piotr napisał w swoim
liście: „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). O tym zbawczym czynie Pana Boga mówi także św. Piotr w słowach: „Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali
się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce” (1 P 1,10). Dlatego błogosławi on Boga: „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 dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym” (1 P 1,3-5).
Ale niepełne byłoby świadectwo o odkupieńczym czynie Boga w Chrystusie, którego zbawcza moc rozciąga się na całą historię człowieka na ziemi, gdybyśmy nie wspomnieli tu na słowa autora Listu do Hebrajczyków, dotyczące Chrystusa, naszego Pana:
„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 7,24.25).

Obok słów, które z dzisiejszego tekstu są dla nas najcenniejsze, że Bóg nazywa siebie
Odkupicielem, są Boże słowa, zwiastowane przez proroka: „A choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię, a przymierze mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad tobą lituje”.
Wszystko może się zachwiać na tym świecie, mogą zachwiać się góry, mogą nadejść
apokaliptyczne zniszczenia, burze, choroby i wojny, to jednak łaska Boża i Boże przymierze pokoju się „nie zachwieje”, to znaczy, że obiecany w Chrystusie pokój między
Bogiem a nami nie zostanie zerwany (zob. Rz 5,1nn) i że łaska Boża trwać będzie na
wieki. Pochylający się nad nami Bóg w Jezusie Chrystusie, nie odwróci od nas swojego
oblicza, ale zawsze w szczęściu i nieszczęściu, radości i niedoli, w błogości życia i cierpieniu będzie z nami. Bo Bóg w Chrystusie jest dla nas łaskawym Bogiem na każdy
dzień, abyśmy nie musieli żyć w trwodze, ale w nadziei zbawienia.

113

4. niedziela w okresie pasyjnym – Laetare

Ale wspomnijmy też, że wiele musieli jeszcze doświadczyć potomkowie Jakuba
w ciągu ich długiej historii – zburzenie świątyni w 70-tym roku po Chrystusie, ponieważ „nie poznali czasu nawiedzenia swojego” (zob. Łk 19,41nn), wygnanie z ojczyzny,
liczne prześladowania, holokaust, ale to wszystko ku przestrodze samych Żydów i nas,
abyśmy nie tylko pamiętali na wspaniałe, radujące serce słowa o pokoju i łasce Bożej,
ale też na zawsze obowiązującą przestrogę: „Baczcie…, żeby nie było czasem w kimś
z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego, ale napominajcie
jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa «dzisiaj», aby nikt z was nie
popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu” (Hbr 3,12.13).
„Na wszystkich drogach, Panie,
Swe okaż zmiłowanie,
Błogosław hojnie nam.
Zdrój jasny płynie z Ciebie,
Na ziemi, jak i w niebie,
Więc Tobie cześć i chwałę dam”. (ŚE 854,1)
Amen.

Panie Jezu, Zbawicielu grzesznej ludzkości! Dziękujemy Ci za ten czas pasyjny, darowany nam przez Ciebie. Pobłogosław każdą myśl, która przybliża serce do krzyża, i przez
Ducha Świętego poświęć ją, niech służy budowaniu wiary i poznawaniu Twojej miłości.
Panie, co znaczy Twoje Słowo z krzyża: „Pragnę”? Jakim pragnieniem było przepełnione Twoje serce, które biczowały bluźniercze słowa oprawców?
Dziękujemy, że przez Twoje słowo: „Pragnę”, Duch Święty mówi nam, że byłeś naszym bratem, że potrzeby ciała nie były Ci obce. Możemy więc zwrócić się do Ciebie
w każdej sprawie, a Ty wysłuchasz nas, bo wiesz, co znaczy zwyczajnie, po ludzku pragnąć. Pragnąłeś też naszego zbawienia. Dziękujemy Ci, że przede wszystkim uczysz nas
pragnienia zbawienia, sprawiedliwości i miłości, najważniejszych potrzeb duszy.
Chryste, umierając na Golgocie, myślałeś o zbawieniu grzesznego rodu ludzkiego
i Twoja wola była silniejsza od lęku przed cierpieniem i śmiercią krzyżową. Dziękujemy
Ci, że Boże pragnienie naszego odkupienia wypełniło się w Tobie.
Spraw Panie, aby nasze dusze zawsze pragnęły nasycenia zbawczymi darami Twojej
krzyżowej ofiary. Amen.
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5. NIEDZIELA W OKRESIE PASYJNYM – JUDICA
Hasło tygodnia
Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na
okup za wielu. (Mt 20,28)

Chrystus sprawcą zbawienia
„Za dni swego życia w ciele zanosił On z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci, i dla bogobojności został wysłuchany;
i chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a osiągnąwszy
pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcę zbawienia
wiecznego”. (Hbr 5,7-9)

Chrześcijańska wiara jest patrzeniem na Chrystusa, a życie nieustannym naśladowaniem Syna Bożego. Właściwie pojęta egzystencja chrześcijan jest wzrastaniem w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, przenikaniem naszej, ludzkiej, skażonej grzechem sfery, przez Tego, który powiedział: „Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi” (Mt 28,18b). Nasze spoglądanie na Jezusa jest więc czerpaniem zbawczej mocy ze Źródła i dążeniem ku Pełni. „Biegnijmy wytrwale w wyścigu – wzywa Apostoł Pański – patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary” (Hbr 12.1b.2a).
W okresie pasyjnym patrzenie na Chrystusa jest spoglądaniem na Ukrzyżowanego.
Czy może być coś bardziej pożytecznego dla wiary? Czy poza Ukrzyżowanym znajdziemy lepsze i bogatsze źródło mocy? Zbawienie jest dane wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Nie ma innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni (por. Dz 4,11.12).
Dlatego Apostoł Narodów, św. Paweł wyznaje: „Uznałem za właściwe nic innego nie
umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to tego ukrzyżowanego” (1 Kor 2,2).
Patrząc na krzyż Golgoty, wyznajemy: Chrystus jest sprawcą naszego zbawienia.

Patrzenie na Jezusa i naśladowanie Go jest znakiem i wyrazem posłuszeństwa, którego
winniśmy się przez całe nasze życie uczyć. Życie chrześcijan jest szkołą posłuszeństwa.
Mistrzem i Nauczycielem w niej jest Jezus Chrystus. O Nim Duch Boży mówi: „Chociaż
był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał”. Te słowa brzmią jako
wezwanie dla naszej wiary i chrześcijańskiej świadomości.
Czy Syn Boży musiał się czegokolwiek uczyć? Czyż nie dostrzegamy w Nim tego
wszystkiego, co jest absolutnym przeciwieństwem naszej słabości i ograniczoności?
Czy nie widzimy w Nim miary doskonałości?
Gdy wypowiadamy słowa: „Jezus Chrystus – Syn Boży”, rozumiane przez nas również jako formuła wiary, stajemy wobec niezgłębionej tajemnicy, niepojętego splotu
tego, co ludzkie i Boskie. W Chrystusie obecny jest Bóg, pełnia Boskości. Chrystus egzystował również jako człowiek i Jego sercem rządziło to wszystko, co jest nasze,
z wyjątkiem grzechu. Nikogo przeto nie mogą gorszyć biblijne słowa, że Chrystus Pan
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„nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał”. O Chrystusie, Synu Bożym narodzonym z Marii jest również powiedziane: „Jezusowi przybywało mądrości i wzrostu
oraz łaski u Boga i u ludzi” (Łk 2,52).
Szkoła posłuszeństwa – to szkoła cierpienia. W naszej świadomości na zawsze cierpienie zrosło się z osobą naszego Zbawiciela. Krzyż, na którym zakończył swoje ziemskie życie, jest symbolem całej Jego doczesnej egzystencji, która wtłoczona została
pomiędzy twardy żłób stajenki betlejemskiej i krzyż Golgoty. A wszystko, co pomiędzy
tymi dwoma znakami poniżenia i cierpienia jest zawarte, to doświadczenie, niesienie
krzyża, przeżywanie bólu fizycznego i duchowego. Ziemskie dzieje Syna Bożego, to
dzieje heroicznego zmagania, cierpienia bezgrzesznego za grzesznych, sprawiedliwego
za niesprawiedliwych. Każde słowo i gest Jezusa, niosący tyle ukojenia cierpiącemu
i zatrwożonemu człowiekowi, w istocie rzeczy były niesieniem ludzkich niedostatków,
dźwiganiem brzemion, współczuciem i współcierpieniem. Nie było tego pozbawione
nawet modlitewne wołanie Syna Bożego. W modlitewnym uniesieniu serce Jezusa
wypowiadało wszystkie utrapienia, skargi, tęsknoty i nadzieje duszy człowieczej. Jezus
je znał nie tylko dlatego, że jako Syn Boży swym spojrzeniem przenikał człowieka, lecz
że były one elementami Jego ziemskiego życia.
Duch Boży przez swoje słowo stawia nas dzisiaj wobec ludzkich rysów Syna Bożego.
Zapewne chce nam przez to przybliżyć naszego Zbawiciela, wskazać na Niego jako na
jednego z nas. „Za dni swojego życia w ciele zanosił On z wielkim wołaniem i ze łzami
modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci”. Autor tych słów dlatego na innym miejscu pisze: „Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł
współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak
my, z wyjątkiem grzechu” (Hbr 4,15).
Spoglądanie na Jezusa Chrystusa, dźwigającego nasze słabości, rozpamiętywanie
cierpienia, krzyża i śmierci Tego od Boga nam danego, a zarazem jednego z nas, posiada jedynie wtedy sens i wartość, jest budujące dla wiary, pomocne i zbawcze, jeśli
uświadomimy sobie, że Ten, który z „wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania”
zwracał się do Boga, aby wybawił Go od śmierci, co do boskości był równy Ojcu Niebieskiemu. A to oznacza, że Bóg w Chrystusie postawił siebie w miejsce człowieka. To
niepojęte! To przewraca porządek rzeczy!
Cierpienie Jezusa Chrystusa posiada zbawcze znaczenie dlatego, że było to cierpienie Boga w Chrystusie. Ziemskie życie Jezusa było proegzystencją Boga, bytowaniem
w ciele dla nas. Krzyż Golgoty jest znakiem naszego zbawienia, bowiem na krzyżu cierpiał i doznał trwogi umierania Syn Boży. Czyn Boga w Chrystusie jest zbawczo skuteczny po wszystkie czasy i dla wszystkich, którzy pod krzyżem się gromadzą, spoglądają
na cierpienie i umieranie Tego, który powiedział: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10,30),
„Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał” (J 12,45).
To niepojęte, burzące wszelkie ludzkie schematy myślowe, aby Ten, któremu
wszystko jest poddane i któremu wszyscy powinni być posłuszni, sam w cierpieniu
uczył się posłuszeństwa! To przekraczające wyobraźnię, aby Ten, który był i jest do-
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skonały, sam dążył do osiągnięcia pełni doskonałości! To wszystko się stało z woli Bożej, abyśmy patrząc na Jezusa, ucząc się od Niego posłuszeństwa Ojcu, w Ukrzyżowanym zobaczyli sprawcę naszego zbawienia.
Chrystus, jedynie Chrystus jest sprawcą zbawienia wiecznego. Był On nim na Golgocie i jest nim również dzisiaj. On przez słowo Ewangelii i sakramenty działa nieustannie zbawczo. On jest zbawczo obecny pośród swojego ludu. On zbawczo działa
w sercu każdego wierzącego, dotyka go i oczyszcza. Ożywia mocą swojego Ducha nasze omdlewające w trwodze śmierci dusze. Rozdmuchuje gasnący płomyk wiary. Podtrzymuje nas, znużonych pielgrzymów i wskazuje na cel doczesnej wędrówki. Pomaga
dźwigać brzemiona, koi ból, rozprasza trwogę. On sprawia w nas wszelkie dobre
„chcenie i wykonanie” (Flp 2,13).

Czy

ta prawda nie budzi w nas nowych sił, nowego życia? Czy ta wieść, Ewangelia
o zbawieniu w Chrystusie, nie otwiera naszych oczu i nakazuje nam widzieć w Ukrzyżowanym jasność i doskonałość, która swym pięknem urzeka i zachęca do podjęcia
pielgrzymki przez życie z Tym, który był we wszystkim doświadczony podobnie jak my,
z wyjątkiem grzechu? Tak, na pewno tak! Chciejmy ją podjąć z Chrystusem i w Chrystusie ze staropolską modlitwą na ustach i w sercu:
,,Do nas, Chryste, się przybliżaj
W dziwnej mocy swego krzyża;
Sobą niech nie rządzim sami,
Tyś Król, władaj sam sercami.
Umórz ciało, posil ducha,
Ducha ciało niechaj słucha!
W ręce Twojej, Chryste Panie,
Wszyscy niechaj pozostaniem”. (ŚE 115,8)
Amen.

„Wykonało się!” Panie, to dla nas najcenniejsze Słowa. Z wyżyn krzyża obwieściłeś
światu wypełnienie się woli Ojca niebieskiego: zbawienie ludzkości, pojednanie i pokój
z Bogiem.
Chryste, świadomi jesteśmy, że nim dokonało się nasze zbawienie, musiało dokonać
się Twoje życie w hańbie i cierpieniu. Najwyższa jest cena naszego odkupienia. Dziękujemy Ci za wszystko, co dla nas doświadczyłeś w ciele. Wielbimy Cię i pragniemy nasze
życie poświęcić Tobie.
Chryste Panie, dziękujmy Ci, że byłeś naszym Zbawicielem na krzyżu i jesteś nim
w naszych sercach, wszak nieustannie prowadzisz nas przez Ducha Świętego. Jesteś
stale obecny, posilasz darami słowa i sakramentów, aby i nad nami, gdy wypełni się
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czas naszej pielgrzymki, rozległo się Twoje ostatnie słowo: „Wykonało się!” Spraw,
abyśmy każdego dnia pocieszali się tą nadzieją.
Prosimy Cię, Panie Jezu, uczyń, aby wszyscy ludzie na świecie zrozumieli, że potrzebują Twojej pomocy i Twojego słowa: „Wykonało się!” Jedynie Ty dajesz nam wyzwolenie z mocy grzechu. Jedynie Ty oddałeś swoje życie dla zbawienia ludzkości. Bóg
przyjął Twoją ofiarę. Niech Jemu będzie w Tobie cześć i chwała na wieki wieków!
Amen.
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6. NIEDZIELA W OKRESIE PASYJNYM – PALMARUM
Hasło tygodnia
Musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale
miał żywot wieczny. (J 3,14.15)

Czy i ty poszedłeś za Nim?
„Nazajutrz wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus zbliża się do Jerozolimy, wziął liście palmowe i wyszedł Mu na naprzeciw. I wołał: Błogosławiony, który
przychodzi w imieniu Pana, Król Izraela! A Jezus znalazł osiołka, dosiadł go, zgodnie
z tym, co jest napisane: Nie bój się, Córko Syjońska! Oto Król twój przychodzi, siedząc
na oślęciu. Nie zrozumieli tego początkowo uczniowie Jego, ale gdy Jezus został uwielbiony, że to o Nim było napisane i że to uczynili dla Niego. Świadczył więc o Nim tłum,
który był z Nim, gdy Łazarza wywołał z grobu i wzbudził z martwych. Dlatego też tłum
wyszedł Mu na spotkanie, ponieważ usłyszał, że On uczynił ten znak. Wtedy faryzeusze
mówili między sobą: Widzicie, że nie zdołacie nic uczynić. Oto świat poszedł za Nim”.
(J 12,12-19)

Niedziela Palmowa wprowadza nas w Wielki Tydzień. Niedziela Palmowa i Wielki Piątek stanowią rzadko spotykany kontrast wydarzeń i nastrojów. Wjazdowi Jezusa do
Jerozolimy – o którym mówi Ewangelia starokościelna – towarzyszył entuzjazm tłumu,
szał radości, podniosłe śpiewy: „Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. Hosanna na wysokościach!” (Mt 21,9). W Wielki Piątek nastroje tych samych ludzi diametralnie zmieniły się. Ostatnim chwilom życia Jezusa towarzyszyła nienawiść, groźne pomruki tłumu, złowrogi krzyk: „Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go!”.
Chociaż tłumy radośnie witały Jezusa w stolicy Izraela, to zapadł już na Niego wyrok śmierci. Nie wiedział o tym wiwatujący tłum, natomiast wiedział o tym Jezus i Jego
przyszli sędziowie. Faryzeuszom jednak wydawało się, że przy takiej przychylności
tłumu do Jezusa, wykonanie wyroku jest niemożliwe. Mówili więc między sobą: „Widzicie, że nie zdołacie nic uczynić. Oto świat poszedł za Nim”.
Słowa te skłaniają do refleksji i pytania natury historycznej: Jak mogło się to zdarzyć, że ten sam tłum, teraz wiwatujący, za kilka dni będzie wołał: „Ukrzyżuj, ukrzyżuj
Go!”? Ale także do pytania, które dotyka naszej egzystencji: Czy i ty poszedłeś za
Nim?

Powyższe pytanie ma związek nie tylko z naszą dzisiejszą Ewangelią, ale także ze słowami Jezusa, które słyszeliśmy u progu czasu pasyjnego: „Oto idziemy do Jerozolimy”.
Czas pasyjny jest wędrówką za Jezusem szczególnego rodzaju. Pan idzie do Jerozolimy, świadomie kroczy w kierunku Golgoty, gdzie ma się rozegrać wielki dramat, o którym wiedział nie tylko Jezus, ale także starotestamentowi prorocy. Jeden z nich wieszczył: „Wszechmocny Pan otworzył moje ucho, a ja się nie sprzeciwiłem ani się nie
wzbraniałem. Moje plecy nadstawiałem bijącym mnie, a moje policzki tym, którzy
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mnie szarpali za brodę; nie zasłaniałem mojej twarzy przed zniewagami i pluciem” (Iz 50,
5-7). Cokolwiek już o tych słowach napisano, Jezus odniósł je do siebie. I one spełniły
się w ostatnich godzinach życia naszego Zbawiciela.
Pan Bóg w tym czasie pasyjnym wielokrotnie dawał nam możliwość, aby serca nasze mocniej zabiły i abyśmy zdecydowanie zechcieli pójść za Jezusem. Przeżywaliśmy
chwile duchowego wyciszenia. Mieliśmy możliwość patrzenia na krzyż oczyma naszej
wiary. Duch Boży przez Słowo Boże prowadził nas tuż obok Jezusa, który nieustannie
przypominał nam: „Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną” (Mt 16,24). Prowadził nas śladami Jezusa, ucząc
dźwigania własnego krzyża, gdyż apostoł Piotr pisał: „Dlatego powołani jesteście, ponieważ Chrystus cierpiał za was, pozostawiając wam przykład, abyście wstępowali
w jego ślady” (1 P 2,21).
Czy temu wezwaniu byliśmy posłuszni? Czy oczy nasze były zwrócone na Tego,
który wzywał nas do naśladowania? Czy krzyż Golgoty wyraźnie stał przed naszymi
oczyma? Czy przemawiał do nas? Czy poruszył nas do głębi? Czy w obliczu krzyża naszego Pana uświadomiliśmy sobie nasze winy, które Jezus wziął na siebie? Czy nasze
doświadczenia i cierpienia w obliczu krzyża Golgoty stały się lżejsze?
Zastanawiając się w sercu nad naszymi pytaniami, dostrzegamy naszą gnuśność,
zaniedbania, a więc grzech, który nieustannie policzkuje Chrystusa. Może byliśmy
w tym czasie pasyjnym i jesteśmy nadal jak uczniowie Jezusa, którzy w Getsemane
zamiast czuwać razem z Panem, nie czuwali? Może było i jest w nas wiele powierzchownego entuzjazmu. Na pewno wiele było troski o sprawy doczesne, a mało wierności w naśladowaniu Pana. Wiele mieliśmy czasu dla świata, a mało na refleksję nad
krzyżem Chrystusa. Musimy być świadomi tego, że zostanie nam to poczytane jako
lekceważenie krzyża Golgoty. A pamiętając o tym, musimy być świadomi również tego, że obciążają nas jeszcze inne grzechy.
W Wielkim Tygodniu, który jest przed nami, powinniśmy otworzyć nasze serca,
prosić o przebaczenie i odrodzenie. Uniżenie się przed Bogiem, poznanie naszych win,
przybliży nas do krwi Chrystusa, która – jak pisze apostoł Jan – oczyszcza od wszelkiego grzechu (1 J 1,7). Przez poniżenie i poznanie prawdy o nas samych prowadzi droga
do Boga, a prowadzi ona przez Golgotę, w cieniu przebaczających ramion naszego
Zbawiciela.
Ta droga to droga wiary w moc Chrystusowego krzyża. Lud wiwatujący na widok
zbliżającego się Jezusa, dopóki widział w Jezusie Tego, „który przychodzi w imieniu
Pańskim”, szedł za Jezusem i znajdował się na dobrej drodze ku swojemu zbawieniu.
Gdy jednak zachwiała się wiara ludu w Jezusa jako Pomazańca Pańskiego, stanął on na
drodze, która wiodła od Chrystusa do potępienia. Lud zamienił słowo „błogosławiony”
na „ukrzyżuj Go”.
Iść za Jezusem znaczy prowadzić życie w wierze i poznaniu mocy krzyża Chrystusowego. Iść za Jezusem przez życie znaczy, być łusznym Ewangelii, uwielbiać Jego imię.
Kiedy więc Duch Boży stawia nam dzisiaj pytanie: „Czy i ty poszedłeś za Nim?”, powin-
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niśmy także zastanowić się nad stanem naszej wiary. Czy nasza wiara jest tylko chwilowym uniesieniem, wyrażającym się w entuzjazmie, który szybko przemija? Czy też
jest ona – a tak być powinno – nieustannym wzrostem „z wiary w wiarę”?
Iść za Jezusem znaczy iść nieustannie, zawsze uznawać Jego przewodnictwo. Zawsze na ustach naszych powinno być słowo uwielbienia: „Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana”.
Historia tzw. Niedzieli Palmowej i Wielkiego Piątku, tłumu, który witał Pana,
a potem domagał się Jego śmierci, jest dla nas ostrzeżeniem i lekcją nauki wiary. Nie
wystarczy od czasu do czasu wołać: „Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana,
Król Izraela!”, a przez codzienny grzech ranić serce naszego Pana. Pełne uwielbienia
powitanie: „Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana, Król Izraela!” domaga
się bezwzględnego posłuszeństwa i nieustannego naśladowania naszego Zbawiciela.
Wydarzenia Niedzieli Palmowej zostały zapowiedziane przez proroka: „Córko Syjońska! Oto Król twój przychodzi, siedząc na oślęciu”. Wielu mogło się więc wydawać, że
nadszedł czas triumfu, zwycięstwa Izraela nad wszystkimi wrogami. Ale rychło okazało
się, że Ten, w którym widziano zapowiedzianego Mesjasza, dał się pojmać i zbliża się już
Jego koniec. Jeśli wiwatujący lud dał się zwieść faryzeuszom i kapłanom i za ich namową
wołał: „Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go!”, to w żadnym wypadku ta historia nie może się powtórzyć w naszym życiu. A czasem się ona zdarza, bo od wiary do niewiary jest tylko jeden
krok. Trudno zaś ten krok cofnąć. „Wiara, która może się nazwać wiarą chrześcijańską,
jest wiarą bez wszelkiego wahania – pisał nasz wittenberski Reformator – że Chrystus
stał się tym człowiekiem, [a więc niosącym naszą winę] nie tylko dla św. Piotra i innych
świętych, ale też dla ciebie, a nawet dla ciebie więcej niż dla wszystkich innych”.

Niedziela Palmowa nakazuje nam towarzyszyć Jezusowi w Jego ostatniej drodze. Mamy patrzeć na Jezusa. Autor Listu do Hebrajczyków napomina nas: „Dlatego i my, otoczeni wielkim obłokiem świadków, złóżmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas
zniewala, wytrwale biegnijmy w wyścigu i patrzmy na Jezusa, który jest początkiem
i który jest celem wiary, a który zamiast korzystać z należnej mu radości, wycierpiał
krzyż, nie myśląc o hańbie, usiadł po prawej stronie Bożego tronu. Myślcie więc o tym,
który znosić musiał od grzeszników tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście utrudzeni nie osłabli w duchu” (Hbr 12,1n).
„Chcemy do śmierci być Tobie oddani,
Chcemy należeć do wiernych Twych rzesz,
Bo nas prowadzisz do pewnej przystani,
Bo nas do zwycięstw i chwały swej zwiesz”. (ŚE 719,5)
Amen.

Panie Jezu, Mistrzu i Zbawicielu nasz jedyny! U progu Wielkiego Tygodnia idziemy pod
Twój krzyż i patrzymy na Twoje umieranie. Uczysz życia i godnego postępowania, ale
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też jesteśmy u Ciebie w szkole umierania. Twoja śmierć jest lekcją umierania dla Twoich naśladowców. Pragniemy być Twoimi uczniami i uczennicami w życiu i umieraniu.
Dziękujemy Ci serdecznie, że w cierpieniu i poniżeniu, jakie Ci zgotowano, pamiętałeś o synowskiej powinności wobec swojego Ojca niebieskiego. Chlubimy się Tobą
i dziękujemy za Ciebie świętemu i miłosiernemu Bogu. Pragniemy zawsze wstępować
w Twoje ślady, a umierającym wskazywać na Twój krzyż.
Ci, którzy Ciebie naśladowali, niech modlą się w godzinie śmierci, jak Ty to uczyniłeś na krzyżu oraz polecą swojego ducha łaskawemu Bogu. Uchroń nas, Panie, od niespodziewanego zgonu, jeśli taka jest Twoja wola. Pragniemy z świadomością zbliżyć
się do śmierci. Dopomóż nam więc zachować wiarę, że jesteś z nami i pozostaniesz na
wieki.
Panie Jezu, oręduj za nami u Ojca i nie dopuść, abyśmy zachwiali się w ufności pokładanej w Twoim zmartwychwstaniu. Jeśli jednak przeznaczona jest nam śmierć nagła, niech umieramy z Imieniem naszego Boga na naszych ustach w ostatnim tchnieniu.
Chryste, racz wysłuchać Twoje sługi! Amen.

122

Wielki Czwartek

WIELKI CZWARTEK
Hasło dnia
Pamiętnymi uczynił cuda swoje; łaskawy i litościwy jest Pan. (Ps 111,4)

Módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie
„I wyszedłszy, udał się według zwyczaju na Górę Oliwną; poszli też z nim uczniowie.
A gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: Módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie.
A sam oddalił się od nich, jakby na rzut kamienia, i padłszy na kolana, modlił się, mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie; wszakże nie moja, lecz twoja wola
niech się stanie. A ukazał mu się anioł z nieba, umacniający go. I w śmiertelnym boju
jeszcze gorliwiej się modlił; i był pot jego jak krople krwi, spływające na ziemię.
A wstawszy od modlitwy, przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących ze smutku. I rzekł
do nich: Dlaczego śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie”.
(Łk 22,39-46)

Wielki Czwartek poświęcony jest ustanowieniu przez naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa Wieczerzy Pańskiej. Ale dzisiejsza Ewangelia nie prowadzi nas do wieczernika,
lecz każe nam razem z Jezusem i Jego uczniami pójść do ogrodu Getsemane.
Słowa z Ewangelii św. Łukasza dają nam poznać ludzkie oblicze Jezusa, Jego trwogę
nie przed śmiercią, o której wiedział, że musi ona nieodwołalnie nadejść, lecz raczej
przed rodzajem śmierci, najokrutniejszą, na którą skazywani byli wielcy przestępcy i jawni wrogowie Rzymian, którzy okupowali Palestynę, ojczyznę Żydów. Pan Jezus wiedział, że przeznaczona jest mu gwałtowna, niezasłużona śmierć. Poszedł więc ze swoimi uczniami na Górę Oliwną, do ogrodu Getsemane, aby się przygotować na spotkanie ze swoimi oprawcami, na spotkanie śmierci i hańby ukrzyżowania.
Przygotowaniem była modlitwa, która na pewno była dłuższa, aniżeli ta, którą podaje ewangelista Łukasz: „Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie; wszakże nie
moja, lecz Twoja wola niech się stanie”. Modląc się tymi słowami, walczył ze swoimi
słabościami, z lękiem i przedśmiertną trwogą.
Modlitwa Jezusa z ogrodu Getsemane daje nam wiele do myślenia. Słowa: „…oddal
ten kielich ode mnie”, wskazują właśnie na ludzką naturę Jezusa, odziedziczoną przez
narodzenie z Marii. Ale Jezus wie, że musi oddalić od siebie swoje myśli i wolę, że musi
podporządkować się woli Boga. Jezus uczył swoich uczniów modlić się: „Bądź wola
Twoja”. Przy studni Jakubowej w Samarii powiedział do nich: „Moim pokarmem jest
pełnić wolę tego, który mnie posłał, i dokonać jego dzieła” (J3,36). Czy teraz miałby nie
spełnić tego, czego uczył swoich uczniów? Czy miałby zburzyć to, co zbudował?
Jezus woła w swojej modlitwie w Ogrójcu do Boga: „Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten
kielich ode mnie”. Ale Jezus wie, czym ma się skończyć Jego ziemska pielgrzymka. Idzie
naprzeciw swojego przeznaczenia, idzie tak, jak w pewnym sensie ojciec wszystkich
wierzących Abraham szedł na górę Moria, aby tam złożyć w ofierze swojego syna, Izaaka. Na górze Moria właściwie padło słowo: ‘dosyć’. Ono nie zostanie powtórzone na
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Golgocie. Jezus na ołtarzu krzyża miał złożyć i złoży ofiarę ze swojego życia za grzechy
wszystkich ludzi. Jezus to wiedział, dlatego modlił się: „…nie moja, lecz Twoja wola
niech się stanie”.
Modlitwa naszego Zbawiciela w ogrodzie Getsemane: „Ojcze, jeśli chcesz, oddal
ten kielich ode mnie; wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie”, jest dla nas
lekcją pokory i bezgranicznego zaufania Bogu.
Często buntujemy się przeciwko zrządzeniom Bożym i woli naszego Ojca, który jest
w niebie. Chociaż modlimy się: „Bądź wola Twoja”, to jednak z trudem ją przyjmujemy,
kiedy odchodzą nasi bliscy do wieczności, kiedy musimy się żegnać na cmentarnej
ziemi z tymi, których kochamy, kiedy dotyka nas choroba, wobec której jesteśmy bezradni.
Są też tacy, którzy przeklinają swój los, a nawet złorzeczą Bogu. Niechaj od tego
zachowa nas wszechmogący i miłosierny Bóg! Niech zamiast złorzeczenia, czy przeklinania, nasze sercae napełnią się wdzięcznością Bogu, że pozwolił nam przeżyć na drodze naszej pielgrzymki złe i dobre dni. Niech nasze serce i usta wołają: „Ojcze, jeśli
chcesz, oddal ten kielich ode mnie; wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie”. To jest pierwsza lekcja w szkole życia, lekcja dana nam przez naszego Pana i Zbawiciela

A oto druga lekcja.
Pan Jezus zabrał ze sobą do Ogrójca swoich uczniów. Zanim nieco oddalił się od
nich, powiedział: „Módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie”. Ewangelista Mateusz
zapamiętał wszystkie słowa Jezusa, wypowiedziane do swoich uczniów: „Czuwajcie
i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie; duch wprawdzie jest ochotny, ale
ciało mdłe” (Mt 26,41).
Ciało jest mdłe. Doświadczamy tego często w naszym życiu. Zabieramy się do jakiejś
pracy, obojętnie jakiej, fizycznej lub umysłowej, i najpierw wszystko się dobrze układa,
widać już jakieś owoce, ale po pewnym czasie dopada nas słabość, opadamy z sił i dostrzegamy, że naszych planów nie zrealizujemy, przynajmniej ich realizacja przesunie
się na czas późniejszy.
Gdy niespodziewanie zachorujemy, ufni w swoje witalne siły, pocieszamy się, że
słabość i choroba szybko przeminie. Ale kiedy nie przemija, kiedy się wzmaga, wówczas ogarnia nas lęk, a poddając się jiemu, przestajemy walczyć, znika nadzieja, a przed
oczami naszymi roztacza się coraz ciemniejszy obraz przyszłości.
Czasem nie potrafmy opanować naszych wzruszeń, bólu, cierpienia, gdy musimy się
żegnać z kimś, kto był nam bliski. Nasze życie rozpada się jak domek z kart, a wtedy
ogarnia nas taki smutek, że od niego do depresji jest tylko krok.
To wszystko świadczy, że ciało nasze jest mdłe i nie potrafimy z niego wykrzesać
żadnej iskry, nie mówiąc o ogniu, który czyniłby nas mocnymi.
A przecież miało być inaczej. Wydawało się nam, że duchowo jesteśmy mocni i odporni na wszelkie zło i doświadczenie. Duch jest ochotny, w duchu wylatujemy ponad
124

Wielki Czwartek

codzienność, w duchu – mówiąc obrazowo, zdobywamy ‘góry’ i budujemy ‘wieżowce’.
Ale rychło w życiu okazuje się, że ciało jest mdłe.
Tego chce nas nauczyć nasz Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus. I to jest druga lekcja
z Ogrójca. Musimy ją przerobić, abyśmy się nie chełpili, wynosili i nie ulegli żadnej
iluzji. Tego uczy nas także apostoł Paweł, kiedy pisze: „Bóg według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania,
abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród rodu złego
i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie, zachowując słowa życia ku
mojej chlubie na dzień Chrystusowy” (Flp 2,13-16) oraz „Przypatrzcie się zatem sobie,
bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata
głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydził mądrych, i to, co u świata słabego, wybrał Bóg,
aby zawstydzić to, co mocne, i to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym” (1 Kor 1,26-29).
Gdy Pan Jezus mówił do swoich uczniów, aby się modlili, to słowa te zostały wypowiedziane w kontekście Jego zmagania się ze słabościami i krzyża Golgoty. Kiedy
apostoł Paweł pisał powyżej zacytowane słowa, to z całą pewnością przed oczyma
miał krzyż Chrystusa, ponieważ zapewniał, że niczego innego nie pragnie, jak tylko
umieć zwiastować krzyż Pański. Tak i my na nasze życie powinniśmy patrzeć i rozumieć je, jak właśnie w perspektywie krzyża naszego Pana. Perspektywa ta pozwala
nam przezwyciężyć nasze słabości ciała, lęki i czarne widzenie przyszłości.

Pan Jezus opuszczał ogród Getsemane, jako zwycięzca nad własnymi słabościami i jako
przyszły zwycięzca śmierci. Potrafił śmiało spojrzeć w oczy Judaszowi, który Go wydał
przywódcom narodu żydowskiego. Uczniowie Jego patrzyli na swojego Nauczyciela,
chcieli go bronić, przed tymi, którzy przyszli Go pojmać, ale Pan powiedział do Piotra:
„Włóż swój miecz do pochwy”.
Autor Listu do Hebrajczyków napomina nas i uczy: „Patrzcie 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 siebie, abyście nie upadli na duchu,
utrudzeni”. (Hbr 12,2.3). Amen.

Panie Boże, Ojcze Jezusa Chrystusa, dziękujemy Ci, że Twój Syn w Pamiątkę Paschy,
obchodzonej dla wspominania wybawienia ludu izraelskiego z niewoli egipskiej, ustanowił na pamiątkę swojej krzyżowej śmierci na Golgocie święty sakrament swojego
Ciała i Krwi. Spraw, byśmy gromadząc się wokół ołtarza, aby pić z kielicha Pańskiego,
wspominali Twoje zbawcze dzieło, dokonane w Chrystusie. Panie Boże, napełnij nasze
serca mocą wiary w obecność Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa w chlebie, który łamiemy
i w winie, które pijemy na polecenie Twojego Syna. Prowadź nas w tej wierze do stołu
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Pańskiego, abyśmy w Twej niezmierzonej dobroci ucieszyli się darami krzyżowej śmierci Jezusa Chrystusa.
W dniu Pamiątki Ustanowienia Sakramentu Ołtarza, dopomóż nam przez Ducha
Świętego w poznawaniu naszych grzechów. Oczyść nas Krwią Twojego Syna, a będziemy oczyszczeni, nakarm nas Ciałem Jezusa Chrystusa, a będziemy nakarmieni prawdziwym chlebem życia wiecznego.
Boże, uczyń to nie dla naszych zasług, których nie mamy, ale dla posłuszeństwa
Tobie Chrystusa Jezusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen.
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WIELKI PIĄTEK
Hasło dnia
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. (J 3,16)

Pokój przez krew krzyża Chrystusa
„Bóg nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego,
w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało
stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane,
On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby
we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała
pełnia boskości i żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się
z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego”. (Kol 1,13-20)

Wielki Piątek – to dla nas ważny dzień w roku Kościelnym. Obchodzimy go na pamiątkę śmierci naszego Zbawiciela na Golgocie. To dzień, który nam podarował Bóg, a wraz
z nim prawdę o zbawieniu.
W tym krótkim tekście, przeznaczonym przez Kościół do rozważania w Wielki Piątek, zawarte jest całe poselstwo Nowego Testamentu, a więc co Bóg dla nas uczynił
i kim jest dla nas Chrystus. To Nowy Testament w Nowym Testamencie, katechizm
prawdy chrześcijańskiej o Zbawicielu i zbawieniu. Jeśliby z jakichś powodów z Nowego
Testamentu ostał się tylko powyższy fragment Listu do Kolosan, to i tak byśmy wiedzieli, jaka powinna być treść naszej chrześcijańskiej wiary. Postawmy więc dwa pytania i w świetle dzisiejszej lekcji apostolskiej odpowiedzmy na nie:
− Co Bóg dla nas uczynił?
− Kim jest Chrystus, Syn Boży?
Co więc wszechmogący Bóg dla nas uczynił?
Nie pytamy, co Bóg dla nas uczyni, ale co uczynił. Apostoł Pański nie pisze, że Bóg
nas wyrwie z mocy ciemności, ale że „nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego”. Apostoł nie pisze, co ma się z nami stać, dzięki działaniu Boga, ale co się już stało i czego jesteśmy uczestnikami. Podobnie pisze autor
Listu do Efezjan: „Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej,
którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem –
łaską zbawieni jesteście – i wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni
jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił” (Ef 2,4-9). Jeszcze jesteśmy na ziemi, a już Pan Bóg „posadził w okręgach niebie127
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skich w Chrystusie Jezusie”. Jeszcze jesteśmy ziemianami, a już obywatelami niebieskiej ojczyzny w Jezusie Chrystusie. Jeszcze pielgrzymi, a już jakby w niebie, odpoczywający po znoju wędrówki przez doczesne życie. Jeszcze ciemnością grzechu i świata
owładnięci, a już przeniesieni do królestwa światłości.
Mówiąc o pojednaniu z Bogiem i o zbawieniu, musimy zwrócić uwagę na dwa sformułowania, zawarte w naszym biblijnym tekście: Bóg „nas wyrwał z mocy ciemności
i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów” oraz „w nim [Chrystusie] zamieszkała cała pełnia boskości i żeby
przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego”.
Odpuszczenie grzechów i zbawienie, dokonało się w historycznym człowieku, chociaż Jego imię nie zostało w powyższych słowach użyte. Dokonało się ono w Jezusie
Chrystusie „przez krew krzyża jego”. Miało więc ono miejsce na konkretnym miejscu
i w konkretnym czasie, a mianowicie na Golgocie, kiedy ukrzyżowano Jezusa z Nazaretu i przelano Jego krew. Tam na Golgocie w Wielki Piątek ukrzyżowany Syn Boży, konając, zawołał: „Wykonało się”. Nasze zbawienie i pojednanie z Bogiem, nie jest więc
mityczną narracją, opowiadaną z pokolenia w pokolenie, ale historycznym wydarzeniem, które głoszone jest nie tylko w Wielki Piątek, ale ilekroć rozlega się słowo o krzyżu. Ono jest mocą Bożą ku zbawieniu, z niego płynie pociecha miłości (Flp 2,1), jest
fundamentem naszej nadziei na przygotowane nam odpocznienie u Pana Boga. Dlatego w czasie pasyjnym i w Wielki Piątek śpiewamy i zachęcamy do śpiewania:
„Czy chcesz wiedzieć, co ja wiem?
Kto jest chlubą, szczęściem mym?
Czyją pragnę głosić cześć?
Jaka pieśni mojej treść?
Jezus ukrzyżowany.
Kto jest twierdzą wiary mej?
Kto otuchą duszy mdłej?
Kto Swą dla mnie przelał krew,
Kto przejednał Boży gniew?
Jezus ukrzyżowany” (ŚE 116,1.2).

Jezus został ukrzyżowany! Czy tylko On jeden z wielu ukrzyżowanych rękami rzymskich
legionistów? Nie, ale Jego śmierć nie była śmiercią złoczyńcy, lecz Syna Bożego.
Apostoł w naszym biblijnym tekście składa o Nim świadectwo: „On jest obrazem
Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało
stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to
trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego
i dla niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim
jest ugruntowane, On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby
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w nim zamieszkała cała pełnia boskości”. To jest apostolskie świadectwo wiary w Jezusa Chrystusa. W nim zawarte jest wszystko, co zakryte było dla oczu tych, którzy za
czasów ziemskiego życia Jezusa spotykali się z Nauczycielem z Nazaretu i przed oczami
tych, którzy Pana Jezusa na śmierć skazali i tych, którzy swoimi rękami Go ukrzyżowali.
Ale wielu z uczniów Jezusa umiało już oczyma serca zobaczyć coś więcej. Wystarczy
wspomnieć słowa wyznania apostoła Piotra pod Cezareą Filipową: „Tyś jest Chrystus,
Syn Boga żywego” (Mt 16,16). Znacznie więcej potrafił po zmartwychwstaniu Chrystusa wyznać apostoł Tomasz. Stojąc przed Zmartwychwstałym, powiedział: „Pan mój
i Bóg mój” (J 20,28), a potem autor Listu do Kolosan: „On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia”. I nie na tym kończy się świadectwo
wiary o Chrystusie. Ojcowie soboru w Nicei (rok 325), nowotestamentowe świadectwo
o Chrystusie ujęli w następujące słowa i polecili nam je powtarzać: Wierzymy „w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, zrodzonego z Ojca, jednorodzonego, to jest
z istoty Ojca, Boga z Boga, Światłość ze Światłości, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego, zrodzonego, a nie uczynionego, współistotnego Ojcu, przez którego wszystko
się stało, co jest w niebie i co jest na ziemi, który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia
zstąpił i przyjął ciało, stał się człowiekiem, cierpiał i zmartwychwstał trzeciego dnia,
wstąpił do nieba, przyjdzie sądzić żywych i umarłych”.
Bardzo osobiste jest wyznanie reformatora Kościoła zachodniego, ks. dra Marcina
Lutra: „Wierzę, że Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg, z Ojca wieczności zrodzony i zarazem prawdziwy człowiek z Marii Panny narodzony, jest moim Panem” W dobie obecnej Emil Brunner pisał, wskazując na źródło poznania Chrystusa, którym jest Słowo
Boże: „On [ Chrystus] przyszedł i pokazał się nam samym, aby nas poprowadzić z kłamstwa do prawdy, z zatracenia ku zbawieniu, ze zguby i śmierci ku życiu, i ku błogości.
Lecz nie znaczy to, że Bóg ukazał nam obraz, zaczarowane zwierciadło, okno, przez
które możemy zajrzeć do centrum wszechrzeczy, w tajemnicę Boga i w naszą tajemnicę. Nie jako widzowie możemy zobaczyć w Jezusie Chrystusa, lecz wówczas tylko, gdy
czujemy, że do nas mówi, gdy pociągani bywamy do odpowiedzialności, gdy postawieni jesteśmy wobec decyzji. Jezusa jako Chrystusa może poznać tylko ten, kto Bogu
w Jezusie pozwala do siebie mówić”.
Kim dla nas jest Jezus Chrystus? Czy tylko nauczycielem wzniosłych idei etycznych?
Czy tylko człowiekiem, który dla swoich przekonań pozwolił, aby Go zabito? Jeśli jest
On dla nas tylko człowiekiem i nauczycielem, to nasza wiara jest pusta, jałowa, niechrześcijańska, bowiem chrześcijańska wiara − to wiara w człowieka Jezusa z Nazaretu,
w którym widziano Chrystusa, który jest obrazem Boga, w którym zamieszkała pełnia
Boskości, który jest początkiem wszystkiego, a więc przez którego wieki zostały stworzone, który jest Głową Kościoła, czyli Panem i fundamentem Kościoła, którego słowa
są życiem i zbawczą mocą, a którego ludzie skazali na śmierć i ukrzyżowali. On jest
pokojem naszym, przebłaganiem za nasze grzechy, obrazem i epifanią Miłości wiecznego Ojca.
Tylko dzięki takiemu Chrystusowi mogła być pokonana na Golgocie moc grzechu.
Tylko Chrystus może być i jest przewodnikiem do odpocznienia. Amen.
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Chryste, Zbawicielu nasz i jedyny Pośredniku między wiecznym Bogiem a nami! Ty
jesteś obrazem Boga, w którym zamieszkała pełnia Boskości. Ty jesteś początkiem
wszystkiego. Przez Ciebie wieki zostały stworzone i Ty jesteś Głową i fundamentem
Kościoła.
Dziękujemy Tobie, za Twoje wcielenie, życie, śmierć krzyżową i za zwycięstwo nad
śmiercią. Wielbimy Cię, ponieważ Ty pojednałeś nas z Bogiem i jesteś naszym pokojem. Ty objawiłeś nam serce Boga i jesteś wcieleniem Jego miłości. Spraw, abyśmy nie
tylko dzisiaj, ale zawsze o tym pamiętali i spraw, abyśmy w Tobie i przez Ciebie Boga,
naszego Ojca zawsze widzieli, Jemu się oddali i razem z Tobą kroczyli ku odpocznieniu.
Bóg przez Twoją śmierć na Golgocie, wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł do
Twojego Królestwa, Królestwa chwały i wiecznego zbawienia. Spraw, abyśmy w to mocno wierzyli i Tobie ufali. Amen.
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WIELKI PIĄTEK (NIESZPORY)
Hasło dnia
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. (J 3,16)

Ofiara Miłości
„Zaczną szukać w skrusze mojego oblicza, zatęsknią za mną w swojej niedoli. Gdyż miłości chcę, a nie ofiary, i poznania Boga, nie całopaleń”. (Oz 5,15b; 6,6)

Istotą Boga jest miłość. Takie świadectwo o Bogu złożył św. Jan w swoim pierwszym
liście (1 J 4,8). Pośród wielu przypisywanych przymiotów Bożych, miłość najlepiej i
najgłębiej opisuje Boga, naszego Ojca, przede wszystkim Ojca naszego Pana, Jezusa
Chrystusa.
Ukrzyżowany Chrystus jest epifanią miłości Boga. Patrząc więc na krzyż Golgoty,
powinniśmy w nim zawsze dostrzegać znak miłości Boga, który tak umiłował świat –
jak słyszymy to w haśle Wielkiego Piątku – że dał Syna swego Jednorodzonego, aby
każdy kto w Niego wierzy miał życie wieczne. Stale więc nasze oczy powinny być
zwrócone na wzgórze Golgoty, na środkowy krzyż, do którego ludzie przybili Chrystusa.
Ale słowa przeznaczone, jako podstawa kazania w czasie nieszpornego nabożeństwa wielkopiątkowego, nie prowadzą nas na Golgotę i nie są wezwaniem, abyśmy
w ukrzyżowanym Chrystusie widzieli – jak napisał w „Dużym katechizmie” ks. Marcin
Luter – serce miłosiernego Boga.
Słowa starotestamentowego tekstu, przeznaczonego w wielkopiątkowy wieczór,
prowadzą nas do czasów proroka Ozeasza, którego nazywamy prorokiem zawiedzionej miłości, a więc do czasów upadku wiary i pobożności w Izraelu. Upadek wiary,
zaufanie w rytuał ofiarniczy jest kontekstem dla słów: „Zaczną szukać w skrusze mojego oblicza, zatęsknią za mną w swojej niedoli. Gdyż miłości chcę, a nie ofiary, i poznania Boga, nie całopaleń”.

Ozeasz zapowiedział w tych słowach słuchaczom swojej prorockiej mowy, że nadejdzie
kiedyś czas, że zaczną szukać oblicza Bożego, a więc Pana Boga, i że kiedy spotka ich
niedola, zatęsknią za Bogiem. Do grona podobnych słuchaczy, do jakiego przemawiał
prorok Ozeasz, wołał również prorok Amos: „Oto idą dni – mówi Wszechmogący Pan –
że ześlę głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana”
(Am 8,11). Głęboki więc musiał być upadek wiary w Izraelu. Słowa Ozeasza mają więc
nam wiele do powiedzenia.
Ozeasz mówi o ofierze, ale nie o ofierze życia złożonej na Golgocie przez naszego
Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ozeasz mówi o ofiarach składanych Panu Bogu
przez kapłanów ze zwierząt ofiarnych i płodów ziemi. W tych ofiarach ludzie pokładali
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wielką nadzieję. Oczekiwali odpuszczenia grzechów i pojednania z Bogiem. Składali
ofiary, ale nadal grzeszyli, bogaci uciskali biednych, biedni nie mając za co żyć uciekali
się do rabunku i kradzieży. Nie pamiętali o prawie Pańskim, zabraniającym uciskania
wdów i sierot. Dlatego prorok w imieniu Pana Boga wołał: „Miłości chcę, a nie ofiary,
i poznania Boga, nie całopaleń”.
W środowisku proroków działających w Państwie Północnym, w Izraelu, spotykamy
się z jawnym sprzeciwem przeciwko składaniu ofiar. Ozeasz, pośród wszystkich starotestamentowych proroków, najbardziej zdecydowanie krytykował kapłaństwo i składane
przez kapłanów ofiary, a to w kontekście szerzącego się w Izraelu kultu Baala. Również
u proroka Amosa spotykamy się z krytyką kultu, jednak Amos nie uzasadnia jej odszczepieństwem na rzecz kultu Baala. Mając na uwadze całość świadectwa Starego
Testamentu na temat rozbudowanego ofiarnictwa, można powiedzieć: Ofiary, owszem
tak, ale za nimi powinna nastąpić odnowa życia w wierze i w sferze życia codziennego,
a takiej nie można było zobaczyć ani w Samarii, ani poza nią.

Wsłuchani w słowa Ozeasza, przemawiającego w imieniu Pana Boga, musimy powiedzieć w Wielki Piątek, że Panu Bogu była i jest miła tylko jedna ofiara, a mianowicie ta,
która została złożona przez naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa na Golgocie. Ona
została przyjęta, a znakiem był pusty grób Pana Jezusa i Jego zjawienia i słowa: „Ja żyję
i wy żyć będziecie”. O wartości tej ofiary na wielu miejscach Nowego Testamentu znajdujemy o niej świadectwa: Jesteśmy „usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez
krew jego, skuteczną przez wiarę (Rz 3,24.25); „Bóg daje dowód swej wielkiej miłości
ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus umarł za nas” (Rz 5,8).
Najwięcej na temat kapłaństwa i ofiary Jezusa Chrystusa pisze autor Listu do Hebrajczyków. Porównując kapłaństwo Chrystusa ze starotestamentowym kapłaństwem,
Pisze: „Gdyby zaś doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, a wszak
w oparciu o nie otrzymał lud zakon, to jaka jeszcze była potrzeba ustanawiać innego
kapłana według porządku Melchisedeka, zamiast pozostać przy porządku Aarona?
A więc żadna ofiara składana Bogu ludzkimi rękami nie znajduje uznania w oczach
Pana Boga” (Hbr 7,11). Dalej pisze, że kapłaństwo Lewickie było przechodnie, ale Chrystus „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. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego 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 7,23-27) i dodaje „Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi
tych, którzy są uświęceni… A grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej.
Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech” (Hbr 8,14.17.18).
A więc po Golgocie nie ma i nie powinno być więcej żadnego kapłaństwa i składania
Bogu ofiar ludzkimi rękami.
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Ale apostoł Paweł pisał w Liście do Rzymian: „Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka
winna być duchowa służba wasza.” (Rz 12,1). To wezwanie św. Pawła ma oczywisty
związek ze słowami naszego Pana, Jezusa Chrystusa, które powiedział przy studni Jakubowej do Samarytanki: „Nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele
będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu
tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie” (J 4,23.24). A więc nie ma i nie może być więcej ofiar składanych Bogu, krwawych, czy niekrwawych, ale tylko w duchu i prawdzie, składana
w życiu chrześcijan codziennie, przez całe ich życie. Wierzący powinni samych siebie
dawać Boga na ofiarę, która jest ofiarą ufnej wiary i serdecznej miłości do Boga, widocznej w życiu, w służbie dla bliźniego, czytamy bowiem: „W Chrystusie Jezusie ani
obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości”
(Ga 5,6) oraz „Jeśli kto mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi swego brata [i siostrę], kłamcą
jest; albowiem kto nie miłuje swego brata, którego widzi, nie może miłować Boga,
którego nie widzi” (1 J 4, 20; por. 1 J 2,10.11).
To znaczą również słowa proroka Ozeasza: „Miłości chcę, a nie ofiary, i poznania
Boga, nie całopaleń”. Amen.
Panie

i Zbawicielu nasz jedyny, poszedłeś drogą wszystkich ludzi, umarłeś i złożony
zostałeś do grobu przez Twoich przyjaciół. Twój spoczynek w grobie nie był snem, lecz
wkroczeniem w krainę śmierci, aby z niej wywieść tych, których zbawiłeś na krzyżu.
Taka jest treść naszej wiary, którą wyznajemy. Spraw, abyśmy w niej wytrwali
i oczekiwali dnia ostatecznego triumfu życia nad śmiercią. Chcemy z radością każdego
dnia za apostołem Pawłem wołać: „Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie! Gdzież jest,
o śmierci, zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje?”.
Synu Boży, prowadź nas drogą pokoju i sprawiedliwości. Nie dopuść, abyśmy kiedykolwiek z niej zboczyli i podążali według własnej woli po drogach tego świata.
Panie, pragniemy Ci wiernie służyć wszędzie, gdzie nas posyłasz ze swoją Ewangelią
zbawienia i życia wiecznego. Prosimy Cię, wysłuchaj nas w swoim Duchu, a naszym Pocieszycielu. Amen.
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Hasło dnia:
Ten, który zstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby
napełnić wszystko. (Ef 4,10)

Ukrzyżowany, złożony do grobu, ale nie pokonany
„Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby więc ciała nie pozostawały przez sabat na
krzyżu, albowiem dzień tego sabatu był uroczysty, Żydzi prosili Piłata, aby im połamano
golenie i zdjęto je. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie pierwszemu i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani; a gdy podeszli do Jezusa i ujrzeli, że już umarł, nie połamali
goleni jego; lecz jeden z żołnierzy włócznią przebił bok jego i zaraz wyszła krew i woda.
A ten, który to widział, dał o tym świadectwo, a jego świadectwo jest prawdziwe; i on
wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. To bowiem stało się, aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie złamana. A na innym miejscu mówi Pismo: Zobaczą, kogo
przebodli]. A potem prosił Piłata Józef z Arymatei, który był potajemnie uczniem Jezusa,
z bojaźni przed Żydami, aby mógł zdjąć ciało Jezusa; i pozwolił Piłat. Poszedł więc i zdjął
ciało jego. Przyszedł też Nikodem, ten, który poprzednio przybył w nocy do Jezusa, niosąc około stu funtów mieszaniny mirry i aloesu. Wzięli tedy ciało Jezusa i zawinęli je w
prześcieradła z wonnościami, jak Żydzi mają zwyczaj chować umarłych. A na miejscu,
gdzie go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grobowiec, w którym jeszcze nikt
nie był złożony. Tam więc, z powodu żydowskiego dnia Przygotowania, że blisko był
grób, położyli Jezusa”. (J 19,(31-42)

Święta Bożego Narodzenia oraz Święta Zesłania Ducha Świętego, stanowią obramowanie dla trzech świąt, najważniejszych dla naszej wiary, a mianowicie Wielki Piątek,
Wielka Sobota i Wielkanoc. Nie oznacza to, że Święta Bożego Narodzenia oraz Święta
Zesłania Ducha Świętego są mniej ważne.
Każdy prawdziwy ewangelik nie może sobie wyobrazić wykreślenia ze swjego życia
przeżywania zwiastowania fundamentu swojej wiary. Stanowi on tzw. triduum paschale, niezwykłe mocno zaakcentowane w Apostolskim wyznaniu wiary: „umęczon
pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego
dnia zmartwychwstał”. Wiodące są tu sformułowania, za którymi kryje się niezwykle
bogata treść: ‘umarł’, ‘zstąpił do piekieł’, ‘trzeciego dnia zmartwychwstał’. One każą
myśleć o Wielkim Piątku, Wielkiej Sobocie i Wielkanocy, jako o dniach wspominania
zbawczego dzieła Boga w Jezusie Chrystusie.
Niewątpliwie największą tajemnicą wiary jest krzyż i śmierć Jezusa Chrystusa. Ale nie
wiele mniejszą grób naszego Pana w ogrodzie Józefa z Arymatei.
Co działo się pomiędzy złożeniem ukrzyżowanego Jezusa a wielkanocnym Porankiem?
Kiedy uporano się w czasach apostolskich i we wczesnym chrześcijaństwie z wyjaśnieniem znaczenia krzyża i śmierci Chrystusa, nadszedł czas na odpowiedź na powyż134
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sze pytanie. To znaczyło podjęcie próby wejrzenia poza grób Jezusa. Czy było w nim
ciało Jezusa aż do Wielkanocy, czy też był pusty, czy dokonała się w nim wielka tajemnica przeobrażenia ludzkiego ciała Syna Bożego. Pytanie jest zasadne, ponieważ apostoł Paweł pisał do Kościoła w Koryncie, którego niektórzy członkowie nie wierzyli
w zmartwychwstanie ciała: „Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone;
sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale; sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy; sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeśli jest ciało
cielesne, to jest też ciało duchowe Tak też napisano: Pierwszy człowiek Adam stał się
istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Wszakże nie to, co duchowe,
jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe. Pierwszy człowiek jest
z prochu ziemi, ziemski; drugi człowiek jest z nieba. Jaki był ziemski człowiek, tacy są
i ziemscy ludzie; jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy. Przeto jak nosiliśmy
obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka.
A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego ani to, co
skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone” (1 Kor 15,42-49). Apostoł Paweł nie mówi w tych słowach o przemianie ciała ukrzyżowanego Chrystusa, ale o przemianie
naszych ciał na wzór przemienionego ciała naszego Pana. Pomimo tego ma nam to
wiele do powiedzenia.
Ludziom wiary w czasach poapstolskich to nie wystarczało. Chcieli wiedzieć więcej.
Początkowo niektórzy spekulowali i wszystko, co wymyślili przy pomocy apokaliptycznych obrazów, przedstawiali w ewangeliach i apokalipsach, które nie zostały przez
Kościół uznane za kanoniczne, głównie ze względu na ich późnie pochodzenie i brak
zakotwiczenia w apostolskiej tradycji.
Ojcowie Kościoła podążając śladem apostolskiej tradycji, ciągle stawiane pytanie
o Chrystusa w grobie, podczas soboru w Efezie (325 rok), a następnie w Konstantynopolu (381 rok) pozostawili na uboczu. Ale raz pozostawione pytanie nie daje spokoju.
Domaga się odpowiedzi. I odpowiedź tę należało w końcu udzielić. Spotykamy się z nią
w Apostolskim wyznaniu wiary, zmawianym przez nas podczas nabożeństwa: „pogrzebion, stąpił do piekieł”, chociaż przekład oryginalnego, łacińskiego tekstu jest
zdecydowanie mało precyzyjny, a nawet mylący. Przekład słów: „descendit ad inferos”
powinien brzmieć: „zstąpił do krainy zmarłych”. Dla starożytnych ludzi cały kosmos
dzieli się na trzy części, na niebo, ziemię i to, co jest pod ziemią, a więc szeol (hebr.),
czyli kraina zmarłych.
Co to oznacza, że ukrzyżowany i złożony w grobie Chrystus wstąpił do szeolu, krainy zmarłych? Skąd takie przekonanie? Pismo Starego Testamentu uczy, że wszyscy
idą tą samą drogą i połączyć się muszą z przodkami, a więc zstąpić do krainy zmarłych.
Ale Chrystus zstąpił do krainy zmarłych nie tak jak przed Chrystusem wszyscy ludzie
całej ziemi, ale jako Syn Boży, który z woli Boga jest zbawicielem całego ludzkiego
plemienia. Bóg w Chrystusie rozpoczął dzieło zbawienia ludzi i kontynuował je pomimo krzyżowej śmierci Chrystusa, czego dowodem jest poranek zmartwychwstania
Chrystusa, Chrystusa, zwycięzcę śmierci. Nadzieją zwycięstwa nad śmiercią i zbawienia
nie tylko my żyjemy, ale żyli także tacy, jak Abraham, Dawid i inni. Dla nich i dla nas
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jest to nadzieja wbrew nadziei – jak pisze apostoł Paweł (zob. Rz 4,18). Nadziei naszej
wiele mają do powiedzenia słowa z Ewangelii św. Mateusza: „I groby się otworzyły, i
wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych; i wyszli z grobów po jego
zmartwychwstaniu, i weszli do świętego miasta, i ukazali się wielu” (Mt 27,52.53).
Co to dla nas znaczy?
Wbrew pozorom, to trudne pytanie, na które można z łatwością dać prostą i jasną
odpowiedź. Zanim będziemy chcieli dać jakąkolwiek odpowiedź na postawione pytanie, musimy najpierw uświadomić sobie to, że człowiek umierając przestaje być poddany czasowi, który należy do sfery stworzenia. Dla niego godziny, dni, lata i wieki
przestają istnieć. Zmarli wkraczają w wieczność, a wieczność nie jest czasem. Dla nas
tu żyjących jest to coś niewyobrażalnego, nieopisanego, niepojętego, jak niepojętym
dla nas jest Bóg.
Ale Nowy Testament mówi: umarli zmartwychwstaną. Prawda ta ma budzić w nas
nadzieję i usunąć lęk przed śmiercią. Ale jest ona głoszona przy pomocy apokaliptycznych obrazów, które swój początek mają w żydowskiej apokaliptyce. Ubrana jest
w periodyzację czasu, ale tylko dlatego, aby cielesnemu człowiekowi, żyjącemu w przestrzeni i czasie ułatwić zrozumienie tajemnic Bożych. Jezus też używał języka apokaliptycznych symboli, a to ze względu na swoich rodaków, ale apokaliptykiem nie był,
o czy świadczy wiele Jego wypowiedzi. Niewątpliwie najważniejsza z nich znajduje się
w Ewangelii św. Jana. Wiemy, że kiedy umarł Łazarz z Betanii, siostry jego opłakiwały
śmierć brata. Marta – wydaje się – miała nawet jakieś pretensje do Jezusa, bowiem
powiedziała: „Panie! Gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój” (J 11,21). Na te słowa
Pan Jezus powiedział do Marty: „Zmartwychwstanie brat twój”, ale Marta na te słowa
zareagowała tak, jak mógł zareagować każdy wierzący Żyd: „Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym” (J 11,24). Po tych słowach, Jezus powiedział do niej: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem; kto we mnie wierzy,
choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki” (J 11,
25.26). I to są słowa, które mają zmienić dotychczasowe myślenie, nie tylko Marty, ale
każdego z nas.
Co one znaczą? Wieczność przenika teraźniejszość, życie wieczne w życiu wierzących ludzi, nie należy jedynie wyłącznie do przyszłości, ale życie wieczne już teraz nas
obejmuje, jeśli wierzymy w Jezusa Chrystusa, który jest Prawdą i Życiem. W Jezusie
Chrystusie, zwycięzcy śmierci żyjemy, jako obdarowani Bożym życiem.
Dobrze rozumiał to autor Listu do Efezjan, który pisał: „Bóg, który jest bogaty
w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy
przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem – łaską zbawieni jesteście – i wraz z nim
wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas
w Chrystusie Jezusie” (Ef 2,4-7). Zważmy na to, że autor Listu do Efezjan nie pisze, że
‘posadzi’, ale ‘posadził’. Tu żyjemy, ale w Chrystusie, który jest życiem, jesteśmy już
w wieczności, bo w Nim wieczność przenika doczesność.
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Powinniśmy przynajmniej jeszcze jedno biblijne słowo postawić sobie przed oczy
i odczytać je tak, aby zamieszkało w naszych sercach. W Objawieniu św. Jana,
w księdze, która jest pełna apokaliptycznych obrazów, w siódmym rozdziale są słowa,
które nie nakazują nam myśleć w kategoriach periodyzacji czasu, ale zrozumieć go tak,
jako ono brzmi. Jan na wyspie Patmos miał wizję nieba i widział w niej niezliczone
rzesze ludzi, z palmami w rękach i idących w nieprzerwanym pochodzie przed tron
Boży. I jeden ze starców, który towarzyszył św. Janowi, zapytał Jana: „Kim są ci, którzy
idą przed tron Boży?” A Jan odpowiedział: „Panie mój, ty wiesz”. I wtedy Jan usłyszał
wyjaśnienie tajemniczej wizji: „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. Nie będą już łaknąć ani pragnąć, i nie padnie na nich słońce ani żaden upał,
ponieważ Baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód; i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu”. Zauważmy, że nie ma w tych słowach
mowy o tym, że rzesze zbawionych dopiero pójdą przed tron Boży, ale że one idą, idą
nieustannie, dopóki na ziemi żyją jeszcze ludzie.
I to jest treść Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty i Święta Zmartwychwstania Pańskiego.
Poeta okresu baroku, Aleksander Teodor Lacki w jednym ze swoich utworów pt.
„Pobożne pragnienia” pisał: „Jest tak wielą mój żywot fatyg sturbowany, jako balon do
góry wielą rąk miotany”. Poeta zakończył swój wiersz słowami: „O Boże, jak szczęśliwszy żywot wszyscy mają, którzy w Tobie nadzieję tylko utapiają”. Dodajmy do tych
słów, słowa wielkiego apostoła św. Pawła: „A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża
rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany” (Rz 5,5).
Amen.

Boże

Wszechmogący, wiecznie żywy i nieśmiertelny Panie! Wielka jest tajemnica
śmierci Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, posłusznego Ci aż do ostatniego tchnienia.
Chociaż jest Twoim Synem, to jednak dopuściłeś, aby ręką pogan został przybity do
krzyża i w samotności wszedł do krainy umarłych.
Boże, wszystko to uczyniłeś dla nas, aby krwią Twojego Syna zmazać nasze grzechy
i uwolnić od wiecznej śmierci. Natchnij nasze dusze nadzieją zwycięstwa nad mocami
ciemności i nicości. Wierzymy, że Twoja prawica nie jest za krótka, by nie dosięgnąć
królestwa śmierci i nie wybawić z niej tych, którzy odeszli z tego świata.
Boże mocy, prosimy Cię, niech artykuł wiary o zstąpieniu Chrystusa do krainy umarłych i o chwalebnym zmartwychwstaniu Pańskim zawsze budzi w nas ufność i nadzieję
w szczęśliwe i błogosławione przejście z śmierci do życia wiecznego.
Prowadź nas przeto w posłuszeństwie wiary w Chrystusa, gdyż tym, którzy słów
Jego słuchają, dałeś obietnicę zbawienia i oglądania Twojego oblicza w wieczności.
Amen.
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1. ŚWIĘTO ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (REZUREKCJA)
Hasło tygodnia
Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i otchłani. (Obj 1,18)

Światło nadziei
„Panie, Boże nasz! Inni panowie, a nie Ty, panowali nad nami, my zaś oprócz ciebie nikogo nie znamy, tylko twoje imię wysławiamy. Umarli nie ożyją, duchy zmarłych nie wstaną
z martwych, dlatego że nawiedziłeś ich i zniszczyłeś, i zatarłeś wszelką pamięć o nich.
Rozmnożyłeś naród, Panie, rozmnożyłeś naród, objawiłeś się w chwale, rozszerzyłeś
wszystkie krańce ziemi. Panie! W niedoli szukali cię, wołali, gdy ich smagałeś. Jak brzemienna, gdy zbliża się chwila rodzenia, wije się z bólu, krzyczy w boleściach tak było
z nami przez ciebie, Panie! Poczęliśmy, wiliśmy się z bólu, lecz porodziliśmy wiatr; nie
dokonaliśmy wybawienia kraju, nie przyszli na świat mieszkańcy ziemi. Ożyją twoi umarli, twoje ciała wstaną, obudzą się i będą radośnie śpiewać ci, którzy leżą w prochu, gdyż
twoja rosa jest rosą światłości, a ziemia wyda zmarłych”. (Iz 26,13-19)

Całe ziemskie życie Jezusa Chrystusa ma dla powstania i historii chrześcijaństwa niezwykle ważne znaczenie, którego nie można przecenić. Ale to, co działo się pomiędzy
wypowiedzianymi słowami przez ukrzyżowanego Chrystusa na Golgocie: „Wykonało
się”, „Ojcze w ręce Twoje polecam ducha mego” a słowami anioła w poranek wielkanocny przy grobie naszego Pana w ogrodzie Józefa z Arymatei: „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”, ma przede wszystkim znaczenie dla wiary każdego z nas. To, co zawarte było między ciemnością w godzinie konania
naszego Zbawiciela a pierwszymi promieniami słońca w wielkanocny poranek, jest
wielką tajemnicą wiary i zbawienia.
W 1. święto Zmartwychwstania Pańskiego w wielu parafiach zbierają się wierni
wczesnym rankiem na cmentarzach lub w kościołach, aby wspominać chwalebne
zmartwychwstanie ukrzyżowanego w Wielki Piątek naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Ma to dla nas głębokie, symboliczne znaczenie, którego wyjaśnienie znajdujemy
w słowach proroka Izajasza, wygłoszonych przed wieloma wiekami wobec ludu izraelskiego, pogrążonego w smutku, stojącego na skraju utraty nadziei. Prorok z woli Boga
miał budzić nadzieję.

Izajasz, powołany przez Boga na proroka, z ludu i dla ludu wybranego, stoi prze Bogiem i patrzy na historię Izraela, na przeżyte doświadczenia, utratę wolności, na ból
i cierpienie. Możemy to sobie wyobrazić, nie tylko sięgając do naszej historii, w której
nasi przodkowie nieraz przeżywali utratę wolności, doświadczali poniżenia, znosili
cierpienie, zniewolenie itp., ale także patrząc na tysiące dzieci i kobiet, uciekających
przed śmiercią, głodem i gwałtami, szukających na skutek wojny schronienia w naszym
kraju. Rozumiemy proroka, jego smutek i słowa pełne goryczy: „Panie, Boże nasz! Inni
panowie, a nie Ty, panowali nad nami, my zaś oprócz ciebie nikogo nie znamy, tylko
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twoje imię wysławiamy. Umarli nie ożyją, duchy zmarłych nie wstaną z martwych, dlatego że nawiedziłeś ich i zniszczyłeś, i zatarłeś wszelką pamięć o nich”.
Prorok zgodnie z wiarą swoich czasów, ubolewał nad losem przodków, którzy
w czasach niewoli zginęli lub umarli. Leżą w ziemi i nie powstaną. Wspomina zmagania
narodu: „W niedoli szukali cię, wołali, gdy ich smagałeś. Jak brzemienna, gdy zbliża się
chwila rodzenia, wije się z bólu, krzyczy w boleściach tak było z nami przez ciebie, Panie! Poczęliśmy, wiliśmy się z bólu, lecz porodziliśmy wiatr; nie dokonaliśmy wybawienia kraju, nie przyszli na świat mieszkańcy ziemi”. To straszne słowa. Prorok obwinia
Boga za to wszystko, co spotkało naród wybrany. Podobnie i my często czynimy. Pytamy: Dlaczego mnie, dlaczego nas to spotkało? Boże, dlaczego stoisz z daleka i nie
reagujesz? Czy nasz los Ciebie nie obchodzi?
To wyraz braku nadziei i zaufania Bogu. Ale zastanówmy się, czy prorok w ciemności swoich dni nie dostrzega małego, lecz jednak wyraźnego światełka nadziei, czego
wyrazem są jego słowa: „Rozmnożyłeś naród, Panie, rozmnożyłeś naród, objawiłeś się
w chwale, rozszerzyłeś wszystkie krańce ziemi. Panie!” Poniżony, zniewolony naród
ostał się, zaludniły się miasta i wioski. Zakwitło nowe życie. To budzi nadzieję na przyszłość.

Powiedzieliśmy, że to, o czym mówi prorok jest wyjaśnieniem wielkiej tajemnicy Wielkiego Piątku i Wielkanocy.
Wraz z ukrzyżowaniem Pana Jezusa, Jego śmiercią, umarła nadzieja uczniów Pańskich, jaką pokładali w swoim Nauczycielu, w którym widzieli Mesjasza, Chrystusa.
Wraz ze złożeniem ciała Ukrzyżowanego do grobu, złożona też została do grobu nadzieja uczniów Pana. Kiedy Maria Magdalena przybiegła do ukrywających się uczniów
przed przywódcami narodu żydowskiego z wiadomością, że grób Jezusa w ogrodzie
Józefa z Arymatei jest pusty, zapewne pomyśleli, że przywódcy narodu żydowskiego,
nie Tylko kazali ukrzyżować ich Pana, ale nawet zbezcześcili ciało Jezusa, wyrzucając je
z grobu. A co powiedzieli dwaj uczniowie idący do Emaus Jezusowi, którego nie poznali: „Czyś Ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało?… Z Jezusem Nazareńskim, który był mężem, prorokiem mocarnym w czynie i w słowie przed Bogiem i wszystkim ludem, jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na
niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. A myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela,
lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak się to stało” (Łk 24,18-21).
A jednak wraz z jutrzenką w wielkanocny poranek, zamigotało światełko nadziei,
przynajmniej najpierw dla niektórych. Tym światłem był pusty grób i słowa anioła:
„Nie ma go tu, ale wstał z martwych”, a następnie słowa samego Zmartwychwstałego:
„Bądźcie pozdrowione! … Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie braciom moim, aby poszli
do Galilei, a tam mnie ujrzą” (Mt 28,9.10).
Słowa Jezusa obudziły na nowo nadzieję, najpierw w sercach kobiet wracających
z ogrodu Józefa z Arymatei, uczniów idących do Emaus, a następnie wszystkich uczniów Pańskich.
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Jak każdy poranek jest zwiastunem budzącego się dnia, tak każdy poranek wielkanocny powinien budzić w nas coraz bardziej żywszą, mocniejszą nadzieję i wiarę, że śmierć
jest zwyciężona, że w Chrystusie mamy życie wieczne, zgodnie ze słowami naszego
Pana, a które są hasłem Świąt Wielkanocnych: „Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki
wieków i mam klucze śmierci i otchłani”.
Ale nie byłoby to godne najwyższej pochwały, gdyby tylko raz w roku, w Święta
Zmartwychwstania Pańskiego żywiej zabiły nasze serca i napełniły się nadzieją. Tak
powinno być w każdą niedzielę. Każdą niedzielę obchodzimy przecież jako pamiątkę
tego pierwszego poranku po sabacie, kiedy Ukrzyżowany objawił się jako Zmartwychwstały i obwieścił światu: „Ja żyję i wy żyć będziecie”. Dlatego mówi się, że każda „niedziela jest małą Wielkanocą”.
Niedziela jest oryginalnym świętem chrześcijańskim o bogatej treści. Żydzi w sabat
wspominali stworzenie świata (2 Mż 20,8-11), wyzwolenie z niewoli egipskiej (5 Mż 5,
12-15) oraz przymierze Boga z Izraelem (Ez 20,20). Pierwsi chrześcijanie, a my za nimi
w niedzielę wspominamy zmartwychwstanie Chrystusa, a więc wyzwolenie z niewoli
grzechu i zwycięstwo nad śmiercią. Justyn Męczennik w II wieku po narodzeniu Chrystusa pisał, że chrześcijanie gromadzą się „w niedzielę, ponieważ to pierwszy dzień,
w którym Bóg oddzielił ciemności od światła i stworzył świat, a Jezus Chrystus, nasz
Zbawiciel, tego dnia zmartwychwstał” (Apologia 1,67). Jeśli w pierwszym dniu – według kapłańskiego opisu stworzenia świata – Bóg rozpoczął swoje stwórcze dzieło,
w siódmym zaś odpoczął, to w „ósmym dniu”, a więc pierwszym po sabacie, w czasie
święta Paschy, przez zmartwychwstanie Chrystusa, rozpoczęło się wielkie dzieło odnowy świata w Jezusie Chrystusie. Niedziela jest więc znakiem zmartwychwstania
Pana oraz odnowy całego stworzenia. W pewnym sensie w myśl tą wpisują się słowa
apostoła Pawła: „Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli Duch tego, który
Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka
w was. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi… Stworzenie z tęsknotą
oczekuje objawienia synów Bożych, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie
z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie
wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem,
że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono, lecz i my
sami, którzy posiadamy zaczątek Ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa,
odkupienia ciała naszego” (Rz 8,10-14.19-23).
Każda niedziela, jako wspomnienie zmartwychwstania Chrystusa, zwycięstwa nad
śmiercią i krainą śmierci, jako „mała Wielkanoc” dzięki zwiastowaniu Ewangelii, daje
pogłębienie wiary i budzi pewność życia w Jezusie Chrystusie, a „kto jest w Chrystusie
nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe” (2 Kor 5,17).
Każda niedziela przypomina nam, że Bóg jest wierny i spełnia wszystkie swoje obietnice, i tę którą dał przez usta proroka Izajasza: „Ożyją twoi umarli, twoje ciała wstaną,
obudzą się i będą radośnie śpiewać ci, którzy leżą w prochu, gdyż twoja rosa jest rosą
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światłości, a ziemia wyda zmarłych” i tę, która dana jest nam przez Chrystusa: „Ja żyję
i wy żyć będziecie”. Amen.

Zmartwychwstały Jezu Chryste, który zwyciężyłeś śmierć i otchłań, przyjmij uwielbienie z naszych ust, wszak Twoje zwycięstwo jest również naszym triumfem. Dzięki Twojemu zmartwychwstaniu darowane zostało Ci Imię, które jest ponad wszelkie imię, aby
przed Tobą zginały się kolana, tych którzy są na niebie, na ziemi i pod ziemią. Ty jesteś
Panem i nikt nie dorówna Tobie w mocy i chwale.
Chryste, dziękujemy Ci, że po smutku Wielkiego Piątku, zwracasz się do nas w ten
wielkanocny poranek jako wiecznie żywy Pan i pogromca śmierci, mówiąc: „Mam klucze śmierci i piekła”. Jak wielkim szczęściem napełnia nas Twoje zapewnienie! Wielbimy Cię, Panie. Ty jesteś sprawcą naszej radości. Zechciej zachować nas w niej aż do
końca naszego pielgrzymowania.
Panie, wieczna jest Twoja władza nad mocami ciemności. Dlaczego więc jeszcze się
lękamy? Prosimy Cię, dopomóż nam przezwyciężyć bojaźń przed śmiercią. Nieustannie
stawiaj nas wobec cudu Twojego zmartwychwstania i triumfu nad śmiercią, abyśmy
krzepili się nim w chwilach trwogi i zwątpienia. W godzinie naszego konania zachowaj
nas w wierze, że zniszczyłeś śmierć i uzyskałeś dla nas życie wieczne w Królestwie Boga
wszechmogącego.
Panie zmartwychwstały, w Tobie pokładamy nadzieję! Amen.
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1. ŚWIĘTO ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Hasło tygodnia
Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i otchłani. (Obj 1,18)

Ewangelia o krzyżu i zmartwychwstaniu Jezusa
„A przypominam wam, bracia, ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak,
jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism, i że ukazał się Kefasowi, potem dwunastu; potem ukazał się więcej niż pięciuset braciom naraz,
z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli; potem ukazał się Jakubowi,
następnie wszystkim apostołom; a w końcu po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Ale z łaski Boga jestem tym,
czym jestem, a łaska jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Czy więc ja, czy oni,
to samo opowiadamy, i tak uwierzyliście”. (1 Kor 15,1-11)

Droga naśladowania Jezusa Chrystusa, po której Duch Święty prowadzi chrześcijan, nie
kończy się na Golgocie, lecz prowadzi ich dalej, do ogrodu Józefa z Arymatei, do grobu,
gdzie złożone zostało w Wielki Piątek ciało ukrzyżowanego Jezusa. Kobiety w pierwszy
dzień po sabacie, a więc w Wielkanoc znalazły ten grób pusty.
W naszej duchowej wędrówce w wielkanocny poranek, wsłuchani w ewangelię
o zmartwychwstaniu Chrystusa, słyszymy słowa: „Dlaczego szukacie żyjącego wśród
umarłych? Nie ma go tu, ale wstał z martwych” (Łk 24,5b.6a). Dlatego chrześcijanie
spoglądający w ciemność grobu w ogrodzie Józefa z Arymatei, mogą za apostołem
Pawłem zawołać: „Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje? A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon; ale Bogu niech
będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa” (1 Kor 15,
55-57). Jednak niech nikt nie myśli, że Golgota jest tylko etapem, przystanią, ukrzyżowanie zaś nic nieznaczącym epizodem, a zwiastowanie o krzyżu niedokończoną Ewangelią. Krzyż i pusty grób należą do siebie, są znakami jednego dzieła Bożego. Bez ukrzyżowania Chrystusa nie byłoby zmartwychwstania, bez zmartwychwstania śmierć Jezusa byłaby niezałatwionym problemem. Jedność tragedii Golgoty i triumf zmartwychwstania, wyraźnie dostrzegamy w teologicznym myśleniu apostoła Pawła. Głoszenie
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, Wielki Apostoł nazywa zwiastowaniem Ewangelii. Dlatego za apostołem Pawłem nasze wielkanocne kazanie zatytułujmy: Ewangelia
o krzyżu i zmartwychwstaniu Jezusa.
Zarówno w Wielki Piątek, jak również w poranek wielkanocny, stajemy wobec tajemnicy zbawienia, centrum naszej chrześcijańskiej wiary, jądra oraz istoty Ewangelii.
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To, co istotne i centralne w chrześcijańskiej wierze, może zostać zanegowane. Dlatego apostoł Paweł pisze: „jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma?” (1 Kor 15,12b). Z zanegowaniem zmartwychwstania spotkał się wielki Apostoł nie tylko w Koryncie, ale także w Atenach i zapewne na wielu innych miejscach, gdzie dominowała kultura hellenistyczna, nie dopuszczająca jakiejkolwiek myśli
o zmartwychwstaniu. Z negacją zmartwychwstania spotykamy się także dzisiaj i to nie
tylko w kręgach ludzi odrzucających wszelkie prawdy Boże. Wielu chrześcijan nie wierzy w zmartwychwstanie. Wielu dopuszcza jedynie możliwość zmartwychwstania Jezusa, zapominając o słowach apostoła Pawła: „A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został
z martwych wzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony;
a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, tedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara; wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni.
Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony; a jeśli
Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza; jesteście jeszcze w swoich
grzechach” (1 Kor 15,12-17). Lecz dzisiaj, nam, zgromadzonym wokół apostolskiego
słowa, nie chodzi o rozstrzygnięcie, kto wierzy lub nie wierzy w zmartwychwstanie.
Duch Boży nie stawia nas wobec pytania o zewnętrzną rzeczywistość sfery wiary, lecz
wobec istoty i znaczenia Ewangelii.
Co jest treścią Ewangelii? Jakie zawiera ona przesłanie? Apostoł św. Paweł pisze:
„A przypominam wam, bracia, ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście… Najpierw bowiem podałem
wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism i że został
pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony”. A więc krzyż i pusty
grób, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa stanowią fundament Ewangelii Bożej o Jezusie Chrystusie. Wszystko inne jest podporządkowane i służy Wielkiemu Piątkowi
i Wielkanocy. Całe kościelne zwiastowanie koncentruje się wokół Golgoty i pobliskiego
ogrodu, a więc wokół śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
Przywykło się mówić, że nauka i zwiastowanie naszego Kościoła jest chrystocentryczne i staurocentryczne, a co oznacza, że w centrum nauki wiary i naszego zwiastowania znajduje się Chrystus i krzyż, na którym umarł nasz Zbawiciel. Wszelkie odstępstwo od chrystocentryczności nauki i zwiastowania jest zdradą Chrystusa, a pominięcie
krzyża w zwiastowaniu, pogardą dla zbawczej oferty Boga. W związku z tym, czy jest
miejsce na wielkanocne treści w zwiastowaniu Ewangelii? Każda wieczerza Pańska jest
zwiastowaniem krzyża. Każda niedziela jest zwiastowaniem wielkanocnych treści,
a więc, że Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał. W nauce i zwiastowaniu splata się
w jedno Ewangelia o krzyżu i zmartwychwstaniu. Realizuje się wymóg jedności ewangelii o tragedii Golgoty i o triumfie zmartwychwstania. Mógłby on być jeszcze lepiej
realizowany, gdybyśmy pamiętali, że jesteśmy – jak mówimy – Kościołem Słowa Bożego
i gdybyśmy to, co nakazuje ewangelia, wcielali w czyn zarówno w niedzielę, jak i w codzienności życia, a więc w każdą niedzielę obchodzili pamiątkę śmierci Jezusa w wie-
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czerzy Pańskiej i z triumfem wyznawali, że śmierć została zwyciężona, a także pocieszali się codziennie pojednaniem z Bogiem i obiecanym życiem w zmartwychwstałym
Chrystusie.
W naszym codziennym życiu, owa jedność Ewangelii o śmierci i zmartwychwstaniu
Jezusa, powinna się wyrażać w pobożności, wierze i działaniu. W obliczu krzyża, wyznając grzechy, musimy pamiętać, że Ukrzyżowany żyje, jest wśród nas i Jego oczy są
na nas zwrócone. Przystępując do stołu Pańskiego, musimy pamiętać, że wieczerza
Pańska nie jest tylko wspominaniem krzyża, lecz jest społecznością z żywym Panem.
W wieczerzy Pańskiej nie spożywamy relikwii, lecz ciało i krew żywego Pana, do którego wolno nam wołać: Przyjdź Panie! Działając w kościele, musimy być świadomi tego,
że służymy i działamy nie ze względu na pamięć o Ukrzyżowanym, lecz służymy żywemu Chrystusowi. Stojąc w obliczu doświadczenia i śmierci, winniśmy czerpać pociechę
ze śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
Właśnie te prawdy chrześcijańskiej wiary i życia przypomina nam dzisiaj Duch Święty, jak przed wiekami apostoł Paweł przypominał Koryntianom Ewangelię o krzyżu
i zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie. „A przypominam wam, bracia, ewangelię,
którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że
nadaremnie uwierzyliście”.
Warto zatrzymać się nad tymi słowami. W nich Wielki Apostoł zwraca uwagę na
znaczenie Ewangelii, mówi o jej funkcji w życiu ludzi wiary. Przez nią zbawieni jesteście
– pisze Wielki Apostoł. Na innym miejscu o zbawczej funkcji Ewangelii mówi w słowach: „Nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy” (Rz 1,16). Przez Ewangelię i w wierze w zwiastowaną
Ewangelię realizuje się to, co łaskawy Bóg dał nam w krzyżu i w wieści o pustym grobie
Jezusa, a więc nasze zbawienie. W zwiastowanej Ewangelii uobecnia się owoc śmierci
i zmartwychwstanie Pana Jezusa.
Ewangelia – to nie jakiś system filozoficzny, mądrość świata, nauka tego czy innego
Kościoła. Zwiastowanie Ewangelii nie jest też opowiadaniem historii Jezusa. Ewangelią
jest sam Chrystus i Jego zbawcze dzieło. Zwiastowanie Ewangelii jest głoszeniem krzyża
i zmartwychwstania Chrystusa ukrzyżowanego za nasze grzechy, Chrystusa żywego,
wywyższonego, przenikającego wszystkie sfery naszego życia. Chrystus „umarł za
wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich
umarł i został wzbudzony. 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 5,5-17).
Wielkanoc – jak widzimy – stawia nas nie tylko wobec prawdy o zmartwychwstaniu
Chrystusa, lecz także wobec zbawczej mocy Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Wobec tej
Ewangelii Duch Boży stawia nas przez cały rok, nieustannie, szczególnie w niedzielę.
Każde świętowanie niedzieli jest świętowaniem Wielkanocy. Radość Wielkanocy prze-
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noszona jest dzięki głoszeniu Ewangelii w nasze życie, a zbawcza moc jest nam udzielana, kiedy zasiadamy u stóp Chrystusa i wsłuchujemy się w Jego słowa. Przeto dajmy
się prowadzić Ewangelii, a ona będzie budzić w nas nadzieję życia wiecznego. Przyjmujmy ją i zachowujmy w sercu – jak pisze apostoł Paweł – a wtedy bliżsi będziemy
zbawienia, aniżeli wtedy, kiedy uwierzyliśmy. „Człowiek dostępuje w Jezusie Chrystusie
wywyższenia i przeznaczony zostaje do tego życia, do którego Bóg go wyzwolił
w śmierci Jezusa Chrystusa. Bóg opuścił niejako sferę wspaniałości i teraz na to miejsce
wolno wstąpić człowiekowi. Oto przesłanie Wielkiej Nocy, cel pojednania, wybawienie
człowieka. To cel, który uwidocznił się już w Wielki Piątek”. Amen.

Boże miłosierny, wysławiamy Twoje święte Imię i dziękujemy Ci za moc i potęgę, jaką
okazałeś światu w zmartwychwstaniu Twojego Syna, a naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Gdy Pan nasz umierał na krzyżu, milczałeś i nie rozpędziłeś zgrai oprawców i naśmiewców, ale przyjąłeś ofiarę swojego Syna, dając znak swojej łaskawości
w powstaniu Jezusa Chrystusa z umarłych.
Boże, żalem napełnia nas poniżenie i pohańbienie Twojego Syna. To nasze grzechy
przybiły Chrystusa do krzyża. Ale radością napełnia nas wielkanocne kazanie, bowiem
zhańbionego naszego Pana obdarowałeś dostojeństwem i chwałą, jaką miał w wieczności i uczyniłeś Go Głową wszelkiej nadziemskiej zwierzchności i władzy. Dziękujemy
Ci, Boże łaskawy, że możemy czuć się bezpieczni, jeśli wytrwamy w wierze do końca
naszych dni, gdyż żadne moce już nie będą miały nad nami władzy. Przez wiarę bowiem mieszka w nas Chrystus, a my w Nim. A jeśli Chrystus jest z nami, któż może być
przeciwko nam i jakie moce mogą oddzielić nas od miłości Twojej? Czy śmierć? Czy
ucisk? Czy prześladowanie? Wierzymy, że nic nie może nas odłączyć od Twojej miłości.
Panie Boże, z pokorą prosimy Cię i błagamy, zachowaj nas w pewności wiary. Amen.
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2. ŚWIĘTO ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Hasło dnia
Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i otchłani. (Obj 1,18)

Z Chrystusem do Emaus
„Tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone
o sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. I rozmawiali między sobą o ostatnich wydarzeniach. A gdy tak rozmawiali i dyskutowali, sam Jezus przybliżył się i szedł razem z nimi.
Lecz oczy ich były zasłonięte i nie poznali go. I powiedział do nich: O czym to rozmawiacie między sobą, idąc? I przystanęli, zasmuceni. A odpowiadając, jeden z nich, imieniem
Kleofas, powiedział do niego: Czy ty jesteś jedynym pątnikiem w Jerozolimie, który nie
wie, co się w niej w tych dniach wydarzyło? I powiedział do nich: Co? Oni zaś opowiedzieli mu o Jezusie Nazareńskim, który był mężem, prorokiem mocnym w czynie i w słowie przed Bogiem i całym ludem, jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. A myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela. Ale mija już
trzeci dzień, jak się to stało. Lecz niektóre nasze kobiety wprawiły nas w zdumienie, były
bowiem wczesnym rankiem u grobu i nie znalazły jego ciała. Przyszły więc, mówiąc, że
widziały aniołów, mówiących, że On żyje. I niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do
grobu i zastali go tak, jak mówiły kobiety, lecz jego nie widzieli. A wtedy on powiedział
do nich: O głupi i leniwego serca, aby uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czy
Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza i wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich Pismach.
I zbliżyli się do miasteczka, do którego szli. A on udawał, że musi iść dalej. I przymusili
go, by został, mówiąc: Zostań z nami, ponieważ ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. I pozostał z nimi. I stało się, kiedy podano chleb, wziął go, pobłogosławił, a połamawszy go, rozdał im go. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go. Lecz On znikł sprzed
ich oczu. I rzekli do siebie: Czy nasze serca nie płonęły w nas, gdy mówił do nas w drodze
i Pisma przed nami otwierał? I natychmiast wstawszy, powrócili do Jerozolimy i znaleźli
zgromadzonych jedenastu i tych, którzy z nimi byli, którzy mówili: Wstał Pan prawdziwie
i ukazał się Szymonowi. A oni też opowiedzieli o tym, co spotkało ich w drodze i jak poznali go po łamaniu chleba”. (Łk 24,13-35)

W 2. Święto Zmartwychwstania Pańskiego odwiedzamy zazwyczaj naszych krewnych,
przyjaciół i znajomych. Wybieramy się w drogę, pozostawiając za sobą przeżycia ostatnich dni. A są to doznania serca, które w Wielki Piątek stało pod krzyżem Chrystusa,
w 1. Święto Wielkanocne zaś więcej lub mniej otwarło się na zwiastowanie, że Ukrzyżowany zmartwychwstał i żyje między nami. Czyż przynajmniej w tym nie jesteśmy
podobni do tych dwóch uczniów Pana Jezusa, którzy w poranek wielkanocny opuścili
Jerozolimę i udali się do Emaus?
Wolno nam udać się w drogę. Ale z kim pójdziemy i jakie myśli będą nam towarzyszyły? Po głębokich przeżyciach wielkopiątkowo-wielkanocnych, rozpoczniemy znowu
szare życie? Co z tych świątecznych doznań i wzruszeń serca pozostanie?
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Zanim, może dzisiaj udamy się w drogę, zanim jutro wkroczymy z naszymi troskami
i problemami w szarzyznę dnia pełnego trudu, pójdźmy razem z Kleofasem i drugim
uczniem Pańskim i przeżyjmy z nimi to wszystko, co ich doprowadziło, a także nas powinno przywieść do żywszej wiary w zmartwychwstanie ukrzyżowanego Pana i Zbawiciela naszego.

Ewangelista Łukasz pisze, że Kleofas i jego towarzysz, idąc do Emaus, rozmawiali ze
sobą i byli smutni. Nietrudno odgadnąć, co było treścią ich rozmowy. Gdy zbliżył się do
nich Jezus, którego nie poznali, i zapytał ich o czym rozmawiają, Kleofas odpowiedział:
„Czy ty jesteś jedynym pątnikiem w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych
dniach wydarzyło?” A więc myśli i uczucia uczniów zdominowane zostały przez wydarzenia Wielkiego Piątku. Jak wynika to z ich rozmowy z ciągle dla nich Nieznajomym,
krzyż przekreślił ich nadzieje. Jezus z Galilei był prorokiem mocnym w słowie i uczynku
przed Bogiem i ludźmi. Ale ten Jezus był już dla nich tylko historią. Sądzili, że ten mocny w słowach i czynie Prorok, jest przyobiecanym przez Boga Mesjaszem i że to właśnie
On wyzwoli Izraela z rzymskiej okupacji. Wydarzenia Wielkiego Piątku wykazały – jak
sądzili uczniowie – że te oczekiwania były złudne. Co prawda niektóre z niewiast mówiły wczesnym rankiem, że grób Jezusa w ogrodzie Józefa z Arymatei jest pusty i że
Jezus żyje; ale czy tym wieściom można dać wiarę?
Uczniom idącym do Emaus nie można odmówić wiary. Jednakże to była wiara jedynie w Proroka, co prawda mocnego w słowie i czynie, ale tylko Proroka, który miał
spełnić ziemskie oczekiwania.
Z taką wiarą spotykamy się również dzisiaj. Jeśli dobrze przypatrzymy się sobie, to
zauważymy, że także w nas jest nieco takiej wiary. Mówimy, że Jezus jest naszym Nauczycielem, ale jedynie na dni doczesnej pielgrzymki. Oczekujemy, że Jego słowa i wskazania dopomogą nam w przezwyciężeniu trudności, z którymi borykamy się na co
dzień. Szukamy w Nim pociechy. W Jego słowie pragniemy znaleźć radę i światło. Ale
wszystkie nasze zainteresowania osobą Jezusa mają związek z doczesnością. Przekroczenie jej granic i wiązanie z Chrystusem nadziei na wieczne życie, wielu zaliczających
siebie do grona wierzących, uważa nie za niemożliwe, ale raczej zbędne, gdyż liczy się
tylko to, co nazywamy teraźniejszością. Tak myślący byli zawsze. Do tak i podobnie
wierzących apostoł Paweł pisze w swoim 1. Liście do Koryntian: „Jeśli tylko w tym życiu
pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni” (1 Kor 15,19).

Wiara, która ma na uwadze jedynie doczesność, jest smutna i wszelki smutek ludzkiej
duszy jedynie konserwuje.
Smutni byli uczniowie idący do Emaus. Wiążąc nadzieję z Jezusem jedynie na doczesność, nie potrafili przyjąć i uznać za prawdziwe świadectwo kobiet, a także – co
najbardziej zastanawia – poznać w Nieznajomym na drodze do Emaus Jezusa, w którego oblicze w przeszłości tyle razy byli wpatrzeni.
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Nie powinno nas to dziwić. Kiedy stoimy nad mogiłą kogoś nam bliskiego, drogiego
i miłego, wspominamy wspólnie przeżyte dni, wtedy nie docierają do nas słowa radosnego zwiastowania o zwycięstwie życia nad śmiercią, a które musi się nad grobem
rozlegać, bo jedynie ono przeobraża nasze myśli i kieruje oczy ku wieczności. Wszak
apostoł Paweł pisał: „A nie chcemy, bracia, abyście nic nie wiedzieli o tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak ci, którzy nadziei nie mają. Albowiem jak wierzymy, że
Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim
tych, którzy zasnęli” (1 Tes 4,13.14).
Źródło nadziei wiecznego życia jest w zmartwychwstałym Chrystusie Jezusie. Nie
ma innego fundamentu dla tej nadziei. Wiara w wędrówkę dusz – proponowana przez
religie Wschodu – jest złudzeniem. Nie stoi za nią nikt, kto może jak Chrystus powiedzieć: „Ja żyję i wy żyć będziecie” (J 14,19).
Oczywiście, że każde otarcie się o śmierć budzi smutek. Ale w naszym smutku nie
pozostajemy sami, bez pomocy i wsparcia. Jak zmartwychwstały Chrystus przyłączył
się do uczniów idących do Emaus, tak staje On na naszej drodze życia, aby nam otworzyć oczy i rozbudzić nadzieję w sercu.
Spójrzmy, w jaki sposób Jezus wyprowadził uczniów swoich z niewiary!
Jezus nie daje się im poznać od razu, ale – jak pisze ewangelista Łukasz – otwiera
i wykłada im Pisma. Przekonuje ich, że wszystko to, co się wydarzyło w Wielki Piątek,
było przewidziane i zaplanowane. A więc wielkopiątkowe wydarzenia, cierpienie i śmierć
Jezusa z Nazaretu, należy rozumieć jako wypełnienie się Bożego planu. Wydarzenia te
były bolesne, wręcz tragiczne, ale konieczne, aby grzeszny człowiek był zbawiony. Droga Syna Bożego wiodła przez śmierć do wywyższenia. Nieznajomy powiedział do Kleofasa i jego współtowarzysza: „O głupi i leniwego serca, aby uwierzyć we wszystko, co
powiedzieli prorocy. Czy Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej
chwały?”.
Możemy sprawdzić, czy rzeczywiście wszystko zostało zapowiedziane i w księgach
Starego Testamentu napisane, począwszy od Mojżesza aż po proroków. Więcej, w naszej Biblii znajdujemy świadectwa tych, którzy spotkali na swojej drodze Chrystusa
ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Nowy Testament jest tym samym świadectwem
o triumfie ukrzyżowanego, zabitego za nasze grzechy Chrystusa nad grobem i śmiercią.
I kto przyjmuje to świadectwo jako prawdziwe, jest błogosławiony. Zmartwychwstały
Pan powiedział bowiem do Tomasza, domagającego się zobaczenia znaków po gwoździach: „Uwierzyłeś, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (J 20,29).
Ale zauważmy, że samo wykładanie Pisma nie wystarczyło. Dwaj uczniowie poznali
w Nieznajomym swojego Mistrza i Nauczyciela dopiero po łamaniu chleba, a więc po
geście i znaku. Chrystus więc prowadzi nas od niewiary do wiary przez swoje słowo
i znak swojej obecności w sakramencie Jego Ciała i Krwi. Przeto nasza droga z Jerozolimy do Emaus, droga od wątpliwości do pewności wiary – to droga z Chrystusem, to
wierne kroczenie u Jego boku, nieustanne wsłuchiwanie się w Jego Ewangelię i uczest148
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niczenie we wspólnocie wierzących w Wieczerzy Pańskiej, znaku Jego śmierci i zmartwychwstania. Amen.

O Zmartwychwstały! Zatrwożonych uczniów, którzy wątpili w Twój triumf nad śmiercią, pozdrowiłeś: „Pokój wam!” Wniosłeś w ich życie radość z ostatecznego zwycięstwa
światłości nad ciemnością.
Chryste, dziękujemy Ci, że ich powołałeś i posłałeś z misją głoszenia Ewangelii
o zmartwychwstaniu. Poprzez zwiastowanie Twojego Słowa, stajesz przed nami jako
żywy Pan i pozdrawiasz nas: Pokój wam! Jak bardzo radosne jest to pozdrowienie! Ileż
nadziei wnosi w nasze życie! Jak mocno krzepi ducha i zapewnia, że jesteśmy pojednani z Bogiem i że możemy zbliżyć się do Niego z ufnością i pewnością wiary w darowane
nam zbawienie. Spraw, abyśmy na tej wierze i nadziei budowali nasze życie.
Bądź pozdrowiony, o Zmartwychwstały! Bez Ciebie nic uczynić nie możemy. Spraw,
by w każdej modlitwie witało Cię nasze serce i wielbiło jako Pana, przewodnika w życiu
i zwycięzcę mocy ciemności.
Niech Twój pokój mieszka między nami! Zachowaj nas w nim aż do dnia, w którym
powołasz Twoje sługi przed oblicze naszego Boga i Ojca. Amen.
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QUASIMODOGENITI
Hasło tygodnia
Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. (1 P 1,3)

Przemiana
[Jakub] „wstawszy tej jeszcze nocy, wziął obie żony swoje, obie służące swoje i jedenastu synów swoich i przebył bród Jabboku. A wziąwszy je, przeprawił je przez rzekę, następnie przeprawił też to, co miał. Jakub zaś pozostał sam. I mocował się z nim pewien
mąż aż do wzejścia zorzy. A gdy widział, że go nie przemoże, uderzył go w staw biodrowy i zwichnął staw biodrowy Jakuba, gdy się z nim mocował. I rzekł: Puść mnie, bo już
wzeszła zorza. Ale on odpowiedział: Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz.
Wtedy rzekł do niego: Jakie jest imię twoje? I odpowiedział: Jakub. Wtedy rzekł: Nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś.
A Jakub zapytał, mówiąc: Powiedz mi, proszę, jakie jest imię twoje? Na to odpowiedział:
Dlaczego pytasz o imię moje? I tam mu błogosławił. I nazwał Jakub to miejsce Peniel,
mówiąc: Oglądałem Boga twarzą w twarz, a jednak ocalało życie moje. A gdy przechodził przez Peniel, wschodziło nad nim słońce, on zaś utykał z powodu biodra swego”.
(1 Mż 32,23-31)

Tekst biblijny przeznaczony przez Kościół, jako podstawa kazania na 1. niedzielę po
Świętach Zmartwychwstania Pańskiego, stanowi fragment opowiadania o patriarsze
Jakubie, który po wielu latach powracał do swojej ojczyzny, którą Bóg obiecał potomkom Abrahama, a więc również jemu. Za Jakubem była ucieczka z ojcowskiego namiotu przed gniewem brata, Ezawa, któremu Jakub przez podstęp wydarł ojcowskie błogosławieństwo. Także lata służby na obczyźnie u Labana, swojego teścia, w czasie której musiał przeżyć niejedno poniżenie. Ale teraz Jakub wraca ze swoimi żonami
i dziećmi, licznymi stadami owiec, kóz, wielbłądów, osłów i bydła. Uciekał przed Ezawem z torbą wędrowca i laską w ręku, wraca zaś jako człowiek bogaty, majętny i doświadczony. Ale jakie będzie spotkanie z bratem? Czy brat mu wybaczy grzech przeciwko niemu? A może będzie szukał zemsty?
To, co dotąd powiedzieliśmy, to tylko krótki opis drogi życia Jakuba. Istotne jest to,
o czym mówi nasz dzisiejszy tekst biblijny. To tekst – według starotestamentowych
egzegetów – najbardziej tajemniczy w Starym Testamencie. Budzi wiele pytań. Na
niektóre z nich, jak dotąd, nie ma odpowiedzi. Jest to jednak tekst bogaty w teologiczne myśli, dotyczące zarówno współczesnego judaizmu, jak i chrześcijaństwa. Zanim
zajmiemy się jego przesłaniem, zwróćmy uwagę, że poprzedza go modlitwa Jakuba:
„Boże ojca mego Abrahama i Boże ojca mego Izaaka, Panie, który do mnie powiedziałeś: Wróć do ziemi swojej i do ojczyzny swojej, a będę ci czynił dobrze. Niegodny jestem wszystkich dowodów łaski i wszystkich objawów wierności, jakie okazałeś słudze
twemu, bo tylko o tym kiju moim przeprawiłem się przez Jordan, a teraz mam dwa

150

Quasimodogeniti

obozy. Wyrwij mnie, proszę, z ręki brata mego, z ręki Ezawa, bo boję się go, że przyjdzie i zabije mnie oraz matkę z dziećmi” (1 Mż 32,9-11).

Ze słów modlitwy wynika, że Jakub jest pełen lęków o siebie i o rodzinę. Ale przeprawia swoją rodzinę i zwierzęta przez bród na rzece Jabbok. Instruuje też swoje sługi
w jaki sposób mają się posuwać naprzód, idąc na spotkanie z Ezawem. Sam pozostaje
na noc po drugiej stronie.
Oto – jak czytamy – niespodziewanie zjawia się jakiś człowiek, który jest agresywny
wobec Jakuba. Dochodzi pomiędzy mężczyznami do bójki. Zmagali się ze sobą, zapewne przez jakiś czas i nie widać było końca, i rozstrzygnięcia walki. Kiedy na horyzoncie pojawiła się jutrzenka, nieznajomy widząc, że nie jest w stanie przechylić szalę
zwycięstwa na swoją stronę, uderzył Jakuba w staw biodrowy i zwichnął go. Pomimo
tego Jakub w mocnym uścisku trzymał nieznajomego, który powiedział do Jakuba:
„Puść mnie, bo już wzeszła zorza”.
Musimy się zatrzymać i postawić pytanie: Kim był człowiek, z którym walczył Jakub? Z biblijnego tekstu jasno wynika, że był to konkretny człowiek, a nie jakaś zjawa.
Toczona z nim walka, nie miała charakteru przeżycia duchowego, lecz wyraźnie miała
charakter fizyczny, ponieważ Jakub w tej walce doznał cielesnej kontuzji. Jakiekolwiek
próby interpretacji walki Jakuba nad rzeką Jabbok w kategorii duchowego przeżycia,
czy też jako senne przywidzenie, nie ma sensu i żadnego uzasadnienia. Jakub zmagał
się z rzeczywistym, żywym człowiekiem. Ale kim był ten człowiek? I tu spotykamy się
w komentarzach z różnymi poglądami, a więc że był to anioł w cielesnej postaci, albo
pogańskie bóstwo, w istnienie którego wierzono w czasach Jakuba, a może sam Bóg
w ludzkiej postaci. Przecież w historii Abrahama spotykamy się opowiadaniami, że Bóg
spotykał się z Abrahamem i Abraham rozmawiał z Nim jak człowiek z człowiekiem. To
ostatnie rozwiązanie może sugerować prośba Jakuba: „Nie puszczę cię, dopóki mi nie
pobłogosławisz”. Ale o błogosławieństwo nie zawsze człowiek prosi Boga, ale również
innego człowieka.
Kiedy zbliżał się poranek, nieznajomy powiedział do Jakuba, aby zwolnił uścisk
i puścił go. Zadziwiające, że nie mógł się sam uwolnić z uścisku Jakuba. Czyżby tam nad
rzeką Jabbok Bóg, jeśli rzeczywiście był to Bóg ojców Jakuba, okazał się słabszy od
człowieka? To przynajmniej dziwne. Psalmiści wielokrotnie mówili o potędze Boga,
która wszystko przewyższa. Nie inaczej było w przypadku proroków Starego Testamentu. I znowu musimy powiedzieć, że jakakolwiek odpowiedź na pytanie o człowieka
z którym zmagał się Jakub, jest tylko domysłem. Słowa Jakuba: „Oglądałem Boga twarzą w twarz, a jednak ocalało życie moje”, nie muszą przemawiać za poglądem, że
Jakub mocował się z samym Bogiem. Nikt nie może oglądać Boga twarzą w twarz, jak
świadczy o tym Stary Testament (2 Mż 33,18nn), a także Nowy Testament (J 1,18).
Oglądać Boga twarzą w twarz znaczy: Stać przed Bogiem.
A za czym przemawiają słowa nieznajomego człowieka: „Nie będziesz już nazywał
się Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś”? Słowa te nie
odnoszą się do sytuacji z nad rzeką Jabbok, ale do dotychczasowego życia Jakuba,
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w którym toczył niejeden bój modlitewny z Panem Bogiem i z niejednym człowiekiem,
a o czym świadczyć może także przytoczona modlitwa Jakuba na wstępie naszych
rozważań.
Zasadne jest więc na tym poziomie naszych rozważań postawienie pytania: Co
Duch Święty chce nam powiedzieć poprzez historię zmagań Jakuba z nieznajomym
człowiekiem? Odpowiedź jest prosta i jasna. Kiedykolwiek spotykamy się z jakimkolwiek człowiekiem, musimy pamiętać, że wtedy stoimy także przed obliczem Boga.
Nasze spotkania z kimkolwiek podlegają ocenie, przynajmniej moralnej. Św. Jan pisze
w swoim 1. liście: „Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, i każdy,
kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest
miłością” (4,7.8). Przede wszystkim zawsze w pamięci musimy mieć słowa naszego
Pana, Jezusa Chrystusa: „Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu
z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście… Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście” (Mt 25,
40.45).
A czy możemy oglądać Boga, tu i teraz?
Boga oglądamy w Jezusie Chrystusie, bowiem powiedział On: 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). W Chrystusie oglądamy Boga łaski i miłosierdzia, Boga,
o którym św. Jan pisze, że jest On miłością.

Ale przesłanie naszego biblijnego tekstu jest jeszcze głębsze. Zwrócić musimy uwagę
na dialog nieznajomego z Jakubem. Kiedy Jakub prosi go o błogosławieństwo, nieznajomy zapytał: „Jakie jest imię twoje?” I wtedy Jakub usłyszał słowa, które dla Jakuba,
jak i dla nas mają bardzo ważne znaczenie: „Nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz
Izrael”. Jakub więc tam nad Jabbokiem otrzymał nowe imię – Izrael. Znaczenie tego
imienia zawarte jest w słowach: „…bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi, i zwyciężyłeś”. Nie
ważne, że oparte jest ono na ludowej etymologii. Otrzymanie nowego imienia znaczy,
duchową przemianę. Bóg zmienił imię Abrama na Abraham, bowiem miał być on ojcem wielu narodów. Wypadku Jakuba chodziło o zwycięstwo w wierze i miłości.
A co z naszym imieniem, które otrzymaliśmy wraz z narodzeniem? Używamy je, ale
pamiętać musimy, że przy chrzcie otrzymaliśmy nowe imię. Brzmi ono ‘chrześcijanin’.
Marcin Luter nam to wyjaśnia w słowach: „Człowiek to ten, co narodził się z ciała
i krwi, ale chrześcijanin to ten, co jest ochrzczony i w chrzcie krwią Chrystusa obmyty
z grzechów. I on winien nosić imię chrystianin albo chrześcijanin. Gdy zaś ktoś cię zapyta, dlaczego nosisz nowe imię chrystianin albo chrześcijanin, skoro nazywasz się Jan,
Piotr czy Paweł, to mu możesz odpowiedzieć: Rodzice nadali mi imię Jan, Piotr, Paweł,
ale po człowieku imieniem Chrystus nazywam się chrześcijanin. Gdy nadejdzie chwila
umierania, to umiera Jan, Piotr, Paweł, ale nie chrześcijanin”. Zapewne Luter pisząc te
słowa, miał na myśli słowa z Objawienia św. Jana: „Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę
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miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego,
i moje nowe imię” (Obj 3,12).
W Objawieniu św. Jana czytamy również: „Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej
i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak
tylko ten, który je otrzymuje” (Obj 2,17). A więc czeka nas jeszcze jedna przemiana,
ostateczna, nowa. Wraz z wkroczeniem w wymiar wieczności, dokona się wielka przemiana, przemiana niepojęta. Ale jaka? Dla nas tu i teraz jest niepojęta. Więcej nie
możemy powiedzieć. Apostoł Paweł pisał: „My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem,
oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz,
z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem” (2 Kor 3,18).

Zwrócić jeszcze

musimy uwagę na symbolikę, zawartą w naszym biblijnym tekście.
Jakub nie przekraczając rzeki ze swoją rodziną i dobytkiem, pozostał po tej stronie,
która ciągle należała jeszcze do przeszłości. Możemy powiedzieć po stronie ciemności,
nieustannej walki, lęku, niepewności. Ale wraz z nastaniem dnia, Jakub przekroczył
Jabbok i wkroczył do swojej – obiecanej Abrahamowi i jego potomkom – ojczyzny.
Może jeszcze wkroczył z pewnymi lękami, ale szedł naprzeciw pojednania z bratem.
Autor biblijny o pojednaniu braci pisze: „Ezaw wybiegł naprzeciw niego, objął go, rzucił mu się na szyję i ucałował go; i rozpłakali się” (1 Mż 33,4).
Jakub przekraczając Jabbok, co prawda kulał, ale szedł wzmocniony duchowo. I to
nam tłumaczy, dlaczego Kościół historię o przeżyciach Jakuba nad rzeką Jabbok przeznaczył do rozważania w niedzielę, która nazywa się Quasimodogeniti, co znaczy: ‘jako
nowonarodzeni’. Wraz z zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, zaświtała jutrzenka
nadziei na nowe życie, który powiedział: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem; kto
we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie” (J 11,25). Z tą nadzieją kroczmy ku przyszłości, ku życiu i oglądaniu w wieczności Boga twarzą w twarz, ale teraz odnowieni
duchowo, powołani do przynoszenia w życiu owoców Ducha Świętego w postaci miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności, wstrzemięźliwości, gościnności, serdeczności itp. Amen.

Boże wszechmogący, Panie światłości i prawdy. Tyś źródłem życia i zbawienia wiecznego! Odrodziłeś nas ku nadziei żywej przez powstanie z umarłych Jezusa Chrystusa.
Postawiłeś przed nami jeden cel – zbawienie. Ten dar Twojego łaskawego serca ojcowskiego, ofiarowujesz wszystkim ufającym Ci, tym którzy wierzą w zbawcze posłannictwo Twojego Syna. Bądź przeto na wieki uwielbiony.
Panie Boże, napełń nasze serca światłem swojego Ducha, byśmy nieustannie mieli
przed oczyma cel naszej pielgrzymki oraz z bojaźnią sprawowali nasze zbawienie.
Spraw, abyśmy w naszym życiu pragnęli tylko niesfałszowanego mleka duchowego,
które darmo dajesz w słowie i przez słowo Ewangelii Chrystusowej, jest ono prawdzi-
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wym pokarmem dla wierzącego i mocą ku jego zbawieniu. Niech nieustannie wypełnia
nasze serca jedynie błogosławiona troska o pokarm duchowy.
Prowadź nas przez swoje słowo, wzmacniaj przez nie nasze wątłe siły, codziennie
odradzaj i podnoś z upadku, abyśmy wzrastali w poznanie prawdy i stawali się obrazem
Twojego Syna. Wysłuchaj nas łaskawie przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem
Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
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MISERICORDIAS DOMINI
Hasło tygodnia
Ja jestem dobrym pasterzem. Owce moje mojego głosu słuchają i Ja znam je, a one
idą za mną. I Ja daję im życie wieczne. (J 10,11a.27.28a)

Paście trzodę Bożą
„Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić: Paście trzodę Bożą, która
jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku,
lecz z oddaniem, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór
dla trzody. A gdy się objawi Arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały”.
(1 P 5,1-4)

Chrystus, jako Pan Kościoła i Pasterz ludu Bożego, prowadzi swój lud, który przez swoją krew pojednał z Bogiem. Jako Dobry Pasterz ochrania wybranych Bożych, prowadzi
i napomina ich. O tym przypomina nam dzisiejsza niedziela, która nosi nazwę: Misericordias Domini, a więc niedziela ‘miłosierdzia Pańskiego’.
Chrystus swoją pasterską posługę wykonuje przez powołanych ludzi, przez sługi
Słowa Bożego. Obowiązkiem ich jest nauczanie, napominanie i prowadzenie do wiary,
do Boga, źródła wszelkiego dobra i łaski. Pochodzą oni z ludu i pośród ludu Bożego są
sługami Bożymi, dlatego przede wszystkim ich obowiązują napomnienia Pańskie. Słowa dzisiejszego tekstu biblijnego, są właśnie napomnieniem pod ich adresem. Warto
publicznie, przed zgromadzonymi w kościele słuchaczami Słowa Bożego, zastanowić
się nad treścią tych napomnień, aby słudzy Ewangelii wiedzieli, jak powinna wyglądać
ich służba, a lud Boży wiedział, czego wymagać od swoich pasterzy.
Z listów pasterskich, a więc dwóch Listów do Tymoteusza oraz Listu do Tytusa dowiadujemy się, że przełożonym Kościołów, związanych z apostołem Pawłem, stawiano
bardzo wysokie wymagania religijne i etyczne. Podobnie było w Kościołach w Azji Mniejszej, co wynika ze słów autora 1. Listu św. Piotra, skierowanych do starszych, małoazjatyckich społeczności chrześcijańskich: „Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie
z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, nie
jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody” (1 P 5,2).
Zalecenie to pod względem literackim jest pięknie zbudowane. Składa się z trzech
zdań, z których każde składa się z dwóch części. Pierwsze części sformułowane są
w formie negatywnej, drugie zaś w formie pozytywnej. Paście lud Boży:
− „nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu”;
− „nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem”;
− „nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody”.
Starsi, a więc słudzy Ewangelii mają paść i przewodzić trzodzie Bożej „nie z przymusu,
lecz ochotnie, po Bożemu”.
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W czasach apostolskich w Cesarstwie Rzymskim, szczególnie na jego rubieżach,
ludność była obciążona licznymi podatkami i pracami na rzecz miasta. Często obciążenia te były nie do zniesienia i dlatego też kierowano liczne skargi do Rzymu na miejscową administrację. Wykonywanie pracy pod przymusem, a więc z oporami, z niechęcią, może być tłem dla pierwszej antytezy: „nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu”.
Słudzy słowa Bożego powinni pracować w Kościele nie pod przymusem, ale z ochotnego serca. Ich praca powinna być spontaniczną służbą dla bliźniego i dla Pana Kościoła. Tylko taka służba jest kreatywna, owocująca w więź miłości między pasterzami
a trzodą Bożą. Psalmista Pański śpiewał, przyrzekając Bogu: „Z ochotą złożę ci ofiary,
będę wysławiał imię twoje, Panie, bo jest dobre” (Ps 54,8). Król perski Artakserkses
przez Ezdrasza nakazał: „Wszystko, co Bóg niebios każe, niech będzie z ochotą dla
domu Boga niebios wykonane, aby jego gniew nie rozgorzał przeciwko państwu króla i jego synów” (Ezd 7,23).
Wzorem dla pasterzy w Kościele Bożym jest Dobry Pasterz, Jezus Chrystus, który
o sobie powiedział, że dobrowolnie kładzie swoje życie za owce, a więc bez przymusu,
z miłości do owczarni (J 10,18). Przywódcy Kościołów powinni więc służyć ludowi Bożemu, strzec trzody Bożej z ochotnego serca, „po Bożemu”, a więc słudzy Słowa Bożego, przewodnicy w Kościele, diakoni, księża, pastorki i biskupi powinni wykonywać
swoją posługę duszpasterską według myśli Bożej. Autor 1. Listu św. Piotra nie nakazuje więc niczego, co jest niezgodne z wolą żywego Boga. Za jego autorytetem stoi autorytet Boga, ponieważ Kościół nie jest niczyją własnością, lecz Kościołem Bożym.

Druga antyteza brzmi: „nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem”. Ewangeliści piszą,
zresztą zgodnie z prawdą, że celnicy, a więc urzędnicy Cesarstwa Rzymskiego byli znienawidzeni przez Żydów, nie tylko z powodu ich wysługiwania się okupantowi, ale że
kosztem innych nadmiernie się bogacili (zob. Łk 3,12.13). Niemalże wszyscy rzymscy
urzędnicy, niezależnie gdzie funkcjonowali, wyzyskiwali ludność, ściągając podatki i daniny na rzecz Rzymu.
Występujące w drugiej antytezie słowa: „nie dla brzydkiego zysku”, wskazują na
motywy działania złych sług, którym jest zysk. Zapewne autor 1. Listu św. Piotra myśli
o chciwości, kiedy pisze, że słudzy słowa Bożego nie powinni kierować się w swojej
duszpasterskiej pracy chęcią zysku. W pierwotnym chrześcijaństwie chciwość była
uważana za grzech. Pan Jezus nauczał: „Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość,
podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota; wszystko to złe pochodzi
z wewnątrz i kala człowieka” (Mk 7,21-23). Autor Listu do Efezjan zaś przestrzegał:
„A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane
wśród was, jak przystoi świętym” (Ef 5,3).
Wydaje się, że w pierwotnym chrześcijaństwie szczególnie zwracano uwagę na to,
aby chrześcijanie powołani do służby w Kościele, nie byli zachłanni. W listach paster-

156

Misericordias Domini

skich nakazuje się diakonom, aby nie byli chciwi (1 Tm 3,8, por. 6,10). Przede wszystkim biskup nie powinien być chciwy (Tt 1,7).
Motywem posługi powołanych szafarzy tajemnic Bożych, powinno być oddanie się
służbie, bez jakichkolwiek pobudek, mających związek z grzesznym życiem. Duszpasterze powinni chętnie służyć swym siostrom i braciom w Chrystusie, z dobrej woli, jak
domagał się już tego Autor listu w pierwszej antytezie.
Druga antyteza nie zakazuje pobierania żadnej zapłaty za posługi w Kościele. Pan
Jezus wysyłając swoich uczniów, aby obeszli miasta i wioski w Palestynie i głosili Ewangelię, powiedział: „A gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój domowi temu, a jeśli tam będzie syn pokoju, spocznie na nim pokój wasz, a jeśli nie,
wróci do was. W domu tym pozostańcie, jedząc i pijąc to, co u nich jest; godzien bowiem robotnik zapłaty swojej. Nie przenoście się z domu do domu” (Łk 10,5-7). Autor
1. listu do Tymoteusza ustala zasadę: „Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują,
należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania Słowa
i nauczania, albowiem Pismo mówi: Młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska oraz: Godzien jest robotnik zapłaty swojej” (1 Tm 5,17.18). Zapłata nie jest zakazana, natomiast zakazana jest chciwość i chęć nadmiernego bogacenia się.

Trzecie

zalecenie: „nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako
wzór dla trzody”, także należy widzieć w kontekście funkcjonowania administracji cesarskiej w czasach autora 1. listu św. Piotra. Nadużywanie władzy było czymś powszechnym,
służyło chęci zysku i szybkiego wzbogacenia się. Pan Jezus w kontekście prośby matki
synów Zebedeusza, powiedział do wybranej przez siebie „dwunastki”: „Wiecie, iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie
tak ma być między wami; ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie
sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym” (Mt 20,25-27). W Kościele nie mogą panować zwyczaje świata.
Postawieni na czele Kościołów starsi, nie mogą – jak wynika ze słów autora listu –
wykorzystywać swej pozycji i nie mogą zachowywać się jak władcy i panujący.
W chrześcijaństwie obowiązuje zasada, ustanowiona przez samego Chrystusa: „Syn
Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup
za wielu” (Mt 20,28). Dla szafarzy tajemnic Bożych przykładem powinien być sam
Chrystus, jako Dobry Pasterz, jako Sługa Pana, o którym w pieśni o Słudze Pana jest
powiedziane: „Jak pasterz będzie pasł swoją trzodę, do swojego naręcza zbierze jagnięta i na swoim łonie będzie je nosił, a kotne będzie prowadził ostrożnie” (Iz 40,11).
Słudzy Słowa Bożego, powołani przez Chrystusa do służby w Kościele, muszą naśladować swojego Pana i być wzorem dla owczarni. Będąc wzorem, staną się żywą zachętą dla wierzących do naśladowania Pana Kościoła, Jezusa Chrystusa.
Wszyscy wierzący powołani są do naśladowania Chrystusa. Autor 1. listu św. Piotra
wielokrotnie zachęca adresatów listu do naśladowania Jezusa Chrystusa, szczególnie
w dźwiganiu krzyża i znoszeniu cierpienia.
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Czy takie napomnienia, jakie sformułował św. Piotr pod adresem starszych małoazjatyckich Kościołów były uprawnione? Nowotestamentowe pisma, szczególnie listy
pasterskie, przekonują nas, że w czasach poapostolskich, za czasów drugiego pokolenia chrześcijan, nie zawsze przywódcy Kościołów wywiązywali się należycie z przyjętych na siebie obowiązków duszpasterskich. Autor Listu do Tytusa pisał bowiem: „Biskup bowiem jako włodarz Boży powinien być nienaganny, nie samowolny, nieskory
do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nie porywczy, nie chciwy brudnego zysku, ale
gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy, trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień
w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają,
wielu bowiem jest niekarnych, pustych gadułów, zwodzicieli…” (Tt 1,7-11; por. 1 Tm 3,
1-13). Autor tych słów dobrze wiedział o czym pisze i na pewno miał na myśli konkretnych szafarzy tajemnic Bożych. Napisał je też ku przestrodze wszystkich sług słowa,
wszystkich czasów.
Czy słowa te są dzisiaj uprawnione? One zawsze są aktualne. Stoją na straży praworządności, miłości i moralności w Kościele Bożym. Amen.

Jezu Chryste, Pasterzu nasz! Przyszedłeś od Ojca, aby szukać i zbawić tych, którzy się
zgubili. Wszyscy zbłądzili i poszli własną drogą. Jako dobry Pasterz idziesz za każdą
zbłąkaną owcą, a znalazłszy ją, kładziesz na ramiona i sprowadzasz z powrotem do
swojego Kościoła.
Dobry Pasterzu, położyłeś życie za owce z Twojego pastwiska. Stoczyłeś na Golgocie
krwawy bój z mocami ciemności. Swą ofiarną miłością chronisz swoich wybranych
przez wieki. Póki żyjemy, wraz ze wszystkimi, których umiłowałeś, pragniemy wielbić
Twoje święte Imię i wsłuchiwać się w Twój głos, bo Ty nigdy nie zawiedziesz naszej
wiary i nadziei.
Chryste, prowadź nas na wiecznie zielone pasze Twojego Słowa prawdy, abyśmy
posileni Ewangelią zbawienia, wytrwale podążali za Tobą i nie szukali w świecie chleba,
który nie nasyca. Strzeż nas przed wilkami w owczej skórze, które czyhają, by wyrwać
nas z Twoich objęć i z Twojego Kościoła. Chroń nas także przed zarozumiałymi i niedouczonymi pasterzami, bo wielkie mogą być szkody, przez nich wyrządzone.
Panie, jeśli kiedyś zbłądzimy lub upadniemy, nie odwracaj się od nas, ale zechciej
nas odnaleźć i podnieść z upadku. Pragniemy być Twoją własnością na wieki, bo za nas
położyłeś swoje życie na Golgocie.
Panie nasz, jesteś naszym Pasterzem teraz i tu, i na wieki chcemy być blisko Ciebie.
Amen.
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JUBILATE
Hasło tygodnia
Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. (2 Kor 5,17)

Nikt nie odbierze wam radości waszej
„Jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mnie, i znowu krótki czas a ujrzycie mnie, bo idę
do Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Wy płakać i narzekać będziecie, a świat
się będzie weselił; wy smutni będziecie, ale smutek wasz w radość się zamieni. Kobieta,
gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina; lecz gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta o udręce gwoli radości, że się człowiek na świat urodził. I wy teraz się smucicie, lecz
znowu ujrzę was, i będzie się radowało serce wasze, a nikt nie odbierze wam radości
waszej. A w owym dniu o nic mnie pytać nie będziecie”. (J 16,16.20-23a)

Nazwa 3. niedzieli po Zmartwychwstaniu Pańskim, która brzmi: ‘Jubilate’, wywodzi się
od pierwszego słowa introitu tej niedzieli: „Radośnie wysławiajcie Boga, wszystkie ziemie! Alleluja!” Jubilate, a więc radośnie wysławiajmy Boga, który przez zmartwych
wzbudzenie Syna, Jezusa Chrystusa darował nam zwycięstwo nad śmiercią i wieczne
życie!
O radości mówił Pan Jezus podczas swojej pożegnalnej mowy: „Będzie się radowało serce wasze, a nikt nie odbierze wam radości waszej”.
Krótki jest czas
Język Pana Jezusa był prosty, komunikatywny, obrazowy i zrozumiały dla każdego.
Pan Jezus używał także języka literatury apokaliptycznej, zrozumiałego dla Jego słuchaczy. Ale niekoniecznie musi być on zrozumiały dla nas. Dwukrotnie występujące
w dzisiejszej Ewangelii słowa: „krótki czas” należą właśnie do słownika żydowskiej
apokaliptyki. Znaczą one: za niedługo, niebawem. Niebawem więc – według Jezusa –
będą mieć miejsce wydarzenia, które spowodują głębokie przemiany w życiu uczniów
Pańskich. Jest czas pożegnania Pana z uczniami i chwila odejścia Nauczyciela. Ale czas
rozłąki nie będzie długi. Niebawem dojdzie znowu do spotkania.
Co Pan Jezus miał na myśli, kiedy mówił: „Jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie
mnie, i znowu krótki czas a ujrzycie mnie, bo idę do Ojca”?
Jezus miał na myśli swoją śmierć i zmartwychwstanie. A więc słowa te znaczą, że
niebawem zostanie zabity, ale śmierć nad Nim panować nie będzie, że bolesne będzie
dla uczniów rozstanie, ale jest ono konieczne, aby uczniowie mogli znowu się z Nim
spotkać. Będzie to spotkanie w nowym wymiarze, chociaż w historii, spotkanie przeobrażające ludzkie dzieje.
Na słowa: „krótki czas” nakładają się dwa słowa, jedno apostoła Pawła: ‘teraz’ oraz
słowo autora Listu do Hebrajczyków: ‘dziś’. Apostoł Paweł pisał: „Ale teraz niezależnie
od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy,
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i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących”
(Rz 3,21.22). Autor Listu do Hebrajczyków napominał zaś: „Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych” (Hbr 3,7b.8). Słowa Jezusa: „krótki czas” znaczą
dla nas, że teraz jest czas zbawienia, teraz jest czas nawrócenia i upamiętania, teraz
jest czas głębokiej przemiany życia, bo Chrystus umarł za nas, abyśmy dostąpili pojednania Boga z nami, a Chrystus zmartwychwstał, abyśmy obdarowani zostali wiecznym
życiem.

Płacz i narzekanie uczniów, i radość świata
Śmierć krzyżowa Chrystusa była ciosem wymierzonym nie tylko w Chrystusa, ale
także w Jego uczniów. Uczniowie Pańscy głęboko przeżywali śmierć Nauczyciela. Niektórym się wydawało, że całe ich życie legło w gruzach. Nadzieja, którą pokładali
w swoim Nauczycielu z Nazaretu, całkowicie się rozwiała. Poznajemy to po słowach
uczniów, którzy w wielkanocny poranek szli do Emaus: „Arcykapłani i zwierzchnicy
nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. A myśmy się spodziewali, że On
odkupi Izraela” (Łk 24,20.21).
Uczniowie zostali przez Jezusa przygotowani na to, co niebawem miało się wydarzyć. Pan żegnając się z uczniami powiedział do nich: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam
wam: Wy płakać i narzekać będziecie, a świat się będzie weselił; wy smutni będziecie,
ale smutek wasz w radość się zamieni”. Ale wiemy, że przeżycia, głównie Wielkiego
Piątku, były silniejsze od pamięci tego, co Nauczyciel powiedział do swoich uczniów.
Nie znaczy to, że na zawsze pogrążeni będą w smutku i nigdy już radość nie zagości
w ich sercach. Nowy Testament mówi o przemianie, która nastąpiła w życiu uczniów
po Wielkanocy.
Każde rozstanie, przede wszystkim rozerwanie więzów przyjaźni i miłości przez
śmierć, budzi głęboki smutek i żal. Nasze przeżycia w takich sytuacjach dają nam możliwość wejrzenia w serca uczniów, kiedy ich Nauczyciel został pojmany, skazany na
śmierć i przybity do krzyża. Smutek mieszał się z lękiem o własne życie. Żal był tym
większy, im bardziej radowali się ze śmierci Jezusa Jego prześladowcy.
Zauważmy, że w trzech pierwszych ewangeliach zachowane zostały słowa Jezusa,
w których mówi On o ucisku jaki będzie miał miejsce przed powtórnym Jego przyjściem (zob. Mt 24,21). W pewnym stopniu odczuwa go zawsze każdy chrześcijanin,
który stara się naśladować Chrystusa. Jak potęgowała się z dnia na dzień nieprzyjaźń
żydowskich przywódców do Jezusa, tak będzie potęgowała się nieprzyjaźń świata do
chrześcijan.
Chrześcijanie w wielu miejscach na ziemi są prześladowani. W krajach muzułmańskich przejście na chrześcijaństwo karane jest śmiercią. Nie można w tych krajach
budować kościołów, za to w chrześcijańskiej Europie powstaje wiele muzułmańskich
świątyń. Młode chrześcijanki są nieraz porywane, gwałcone, a następnie zabijane.
Sprawców zaś nie zawsze dosięga sprawiedliwość. „Wy płakać i narzekać będziecie,
a świat się będzie weselił”.
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Ale prawdziwi wyznawcy Chrystusa także czasem w Europie są szykanowani i naśmiewa się z ich wiary. Nie wszędzie można mówić o równości religijnej. Nie wszyscy
wyznawcy Jezusa mają te same prawa. Kiedy tak się dzieje, pamiętajmy, że Bóg nas
doświadcza i chce, abyśmy uświadomili sobie, co znaczy naśladować Chrystusa.

Płacz w radość się przemieni
Ucisk nie będzie trwał wiecznie. Żal, smutek, prześladowanie przemienią się w radość. Taką przemianę zapowiedział Pan Jezus swoim uczniom. „Wy płakać i narzekać
będziecie, a świat się będzie weselił; wy smutni będziecie, ale smutek wasz w radość
się zamieni”. Dla uczniów po tragicznym Wielkim Piątku nastąpił poranek wielkanocny. Na trzeci dzień Ukrzyżowany zmartwychwstał. I chociaż uczniom trudno było się
otrząsnąć z przeżyć Wielkiego Piątku, to jednak przecież spotkania ze Zmartwychwstałym przemieniły ich życie. Smutek obrócił się w radość.
Taki jest porządek rzeczy. Po smutku musi nastąpić radość. W każdy smutek wsiane
jest ziarno radości. Kwestią czasu jest, kiedy to ziarno zakiełkuje i wyda plon. Pan Jezus powiedział do uczniów: „Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina;
lecz gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta o udręce gwoli radości, że się człowiek na
świat urodził”.
Musimy pamiętać, że z wiarą w Chrystusa z jednej strony związany jest ucisk i smutek, bo wiara jest naśladowaniem Chrystusa w noszeniu krzyża, zaś z drugiej strony
wiara budzi nadzieję i daje wierzącym wiele radości. Przede wszystkim wiara jest ciągłym spotykaniem się z Chrystusem i obcowaniem z Nim. Wiara jest życiem w Chrystusie, a kto jest w Chrystusie jest nowym stworzeniem, które już nie smuci się z doświadczeń dnia powszedniego, ale raduje się z prawdy, ze zwycięstwa nad śmiercią
i zbawienia darowanego w krzyżu Golgoty.
Chrześcijańska radość, to przede wszystkim radość ze zwycięstwa dobra nad złem
oraz radość z nadziei spotkania z Chrystusem, który przyjdzie, aby tych, którzy są Jego,
na wieki zjednoczyć wokół siebie.

Nikt nie odbierze tej radości
Prawdziwie wierzącemu żaden ucisk nie odbierze radości. Zapewnia nas o tym sam
Chrystus: „Wy teraz się smucicie, lecz znowu ujrzę was, i będzie się radowało serce
wasze, a nikt nie odbierze wam radości waszej”.
Prawdziwa radość buduje się na zwycięstwie Jezusa nad światem. Wierzący uczestniczą w zwycięstwie swojego Pana, Chrystusa. Apostoł Paweł pisał do Kościoła w Koryncie: „Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje?
[…] Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa
Chrystusa” (1 Kor 15,53.54). Dlatego też nie powinien nas przerażać ucisk ze strony
świata. Uważajmy go nie tylko za udział w losie Chrystusa i Jego pierwszych uczniów,
ale za zapowiedź rychłej radości i ostatecznego zwycięstwa nad śmiercią. „Kobieta,
gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina; lecz gdy porodzi dzieciątko, już nie pa-
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mięta o udręce gwoli radości, że się człowiek na świat urodził”. To jest radość należąca
do porządku zbawienia.
A więc radość, o której mówi Pan Jezus swoim uczniom, nie jest radością świata.
Nie oznacza to, że nie wolno nam się radować z tego, co należy do porządku stworzenia. Chrześcijanie nie są ludzmi o smutnej, zawsze zatroskanej twarzy. Droga wiary
i życie w Chrystusie jest radosnym pielgrzymowaniem przez życie. Na tej drodze wolno nam radować się z tego, co Pan Bóg daje nam na drodze, po której prowadzi nas
przez Ducha Świętego. Powinniśmy się radować, kiedy Bóg wysłuchuje nasze modlitwy, kiedy daje nam chleb powszedni, kiedy obdarza nas dobrymi dziećmi, kiedy otaczają nas ludzie życzliwi i kiedy dni naszego życia upływają w pokoju.
Wszystko, co jest nam dane przez Boga, może i powinno być źródłem radości.
Amen.

Jezu Chryste, Pasterzu nasz! Przyszedłeś od Ojca, aby szukać i zbawić tych, którzy się
zgubili. Wszyscy zbłądzili i poszli własną drogą. Jako dobry Pasterz idziesz za każdą
zbłąkaną owcą, a znalazłszy ją, kładziesz na ramiona i sprowadzasz z powrotem do
swojego Kościoła.
Dobry Pasterzu, położyłeś życie za owce z Twojego pastwiska. Stoczyłeś na Golgocie
krwawy bój z mocami ciemności. Swą ofiarną miłością chronisz swoich wybranych
przez wieki. Póki żyjemy, wraz ze wszystkimi, których umiłowałeś, pragniemy wielbić
Twoje święte Imię i wsłuchiwać się w Twój głos, bo Ty nigdy nie zawiedziesz naszej
wiary i nadziei.
Chryste, prowadź nas na wiecznie zielone pasze Twojego Słowa prawdy, abyśmy
posileni Ewangelią zbawienia, wytrwale podążali za Tobą i nie szukali w świecie chleba,
który nie nasyca. Strzeż nas przed wilkami w owczej skórze, które czyhają, by wyrwać
nas z Twoich objęć i z Twojego Kościoła. Chroń nas także przed zarozumiałymi i niedouczonymi pasterzami, bo wielkie mogą być przez nich wyrządzone szkody.
Panie, jeśli kiedyś zbłądzimy lub upadniemy, nie odwracaj się od nas, ale zechciej
nas odnaleźć i podnieść z upadku. Pragniemy być Twoją własnością na wieki, bo za nas
położyłeś swoje życie na Golgocie.
Panie nasz, jesteś naszym Pasterzem tu i teraz, i na wieki chcemy być blisko Ciebie.
Amen.
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CANTATE
Hasło tygodnia
Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił. (Ps 98,1)

„Śpiewajcie Panu!”
„A gdy od Saula odstąpił Duch Pański, zaczął go trapić duch zły, też od Pana. Powiedzieli
wtedy słudzy Saula do niego: Oto duch zły od Boga trapi cię; niechaj rozkaże nasz pan
sługom swoim, którzy są przy tobie, a poszukają męża umiejącego grać na harfie, aby ci
zagrał, gdy przypadnie na cię duch zły od Boga i ulży ci. Rzekł więc Saul do swoich sług:
Rozejrzyjcie się dla mnie za mężem grającym i przyprowadźcie go do mnie. Wtedy odezwał się jeden z młodzieńców i rzekł: Oto widziałem syna Isajego, Betlejemity, znającego się na grze; jest to dzielny rycerz i mąż waleczny, wymowny i urodziwy, a Pan jest
z nim. Wysłał tedy Saul posłańców do Isajego z rozkazem: Przyślij do mnie Dawida, swego syna, który jest przy trzodzie. I wziął Isaj osła objuczonego chlebami, łagiew wina i jednego koziołka, i posłał przez swego syna Dawida Saulowi. W ten sposób dostał się Dawid do Saula na służbę u jego boku, a ten polubił go bardzo i Dawid został jego giermkiem. I posłał Saul do Isajego i kazał mu powiedzieć: Niech pozostanie Dawid u mego
boku, znalazł bowiem łaskę w moich oczach. A gdy duch zły od Boga opadał Saula, Dawid brał harfę i grał na niej, i przychodziła na Saula ulga, i było mu lepiej, a duch zły odstępował od niego. (1 Sm 16,14-23)

Duch Święty w niedzielę Cantate nakazuje nam wspomnieć słowa psalmisty Pańskiego: „Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił!”. Te słowa pochodzą Księgi psalmów, najprawdopodobniej najstarszego śpiewnika i modlitewnika świata. Psałterz to
śpiewnik i modlitewnik ludu Bożego, Izraela, który powstawał przez wieki. Są w nim
modlitwy indywidualne, ale też zmawiane przez zgromadzony lud Boży w jerozolimskiej świątyni. Składanym ofiarom w świątyni towarzyszyły pieśni chórów, w skład których wchodzili lewici. Śpiewanie pieśni ma za sobą długą historię, której świadectwem
jest między innymi nasz dzisiejszy tekst, przeznaczony jako podstawa kazania w niedzielę Cantate – Śpiewajcie!

Wsłuchani w słowa przed chwilą przeczytane, niejeden może być zdziwiony, że znajdują się w nim słowa, które nie mieszczą się w naszej religijnej myśli i tradycji, ukształtowanej przez Ewangelię Jezusa Chrystusa i o Jezusie Chrystusie. Chodzi o słowa: „A gdy
od Saula odstąpił Duch Pański, zaczął go trapić duch zły, też od Pana. Powiedzieli wtedy słudzy Saula do niego: Oto duch zły od Boga trapi cię; niechaj rozkaże nasz pan sługom swoim, którzy są przy tobie, a poszukają męża umiejącego grać na harfie, aby ci
zagrał, gdy przypadnie na cię duch zły od Boga i ulży ci”.
Czy w Bogu jest dobry i zły Duch? Czy zło i utrapienie może pochodzić od Boga,
który wielokrotnie w Starym Testamencie nazwany jest Bogiem dobrym?
Nie powinny nas szokować powyżej zacytowane słowa. W najstarszych warstwach
Księgi Starego Przymierza, spotykamy się z przekonaniem ludzi, którzy z polecenia
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Bożego pisali pisma, wchodzące w skład tej księgi, że wszystko co się dzieje, ma źródło
w Bogu i od Boga pochodzi, a więc dobro i zło, błogosławieństwo i doświadczenie. My
dzisiaj myślimy i mówimy podobnie, z tą jednak różnicą, że od Boga otrzymujemy dobro, a doświadczenie, cierpienie i utrapienie jest dopustem Bożym. Ten pogląd ukształtowały w nas słowa naszego Pana, Jezusa Chrystusa: „Miłujcie nieprzyjaciół waszych
i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Abyście byli synami Ojca waszego, który
jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych” (Mt 5,44.45) oraz słowa św. Jakuba, który w swoim liście
pisze: „Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie
wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: Przez Boga jestem kuszony; Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez
własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą; potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi
grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nie błądźcie, umiłowani bracia moi.
Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości;
u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia” (Jk 1,12-17).
Ale ktoś może powiedzieć: przecież codziennie modląc się słowami modlitwy Pańskiej, prosimy Boga: „Nie wódź nas na pokuszenie”. Słowa te znaczą tyle: „nie dopuść,
abyśmy byli kuszeni”. Tak też tę prośbę modlitwy Pańskiej rozumiał ks. Marcin Luter.
W Małym katechizmie pisze: „Bóg nikogo wprawdzie nie kusi, lecz prosimy w tej modlitwie, aby nas Bóg raczył ustrzec i zachować, żeby nas szatan i ciało nasze nie oszukiwały, ani też nie uwodziły w błędną wiarę, rozpacz i inne wielkie sromoty i występki,
a gdybyśmy kuszeni byli, abyśmy ostatecznie przemogli i przy zwycięstwie się utrzymali”.

Słowa naszego dzisiejszego biblijnego tekstu, mówią nam, że od zarania historii Izraela, muzyka, gra na instrumentach muzycznych, zapewne także śpiewanie pieśni, uważane było jako narzędzie, dzięki któremu złe myśli, niepokój i utrapienie ustępowało
i przynosiło oraz wywoływało ukojenie, odnowę myśli i uczuć. Dzisiaj myślimy podobnie. Znamy przecież powiedzenie: „Muzyka i śpiew łagodzą obyczaje”. Ale musimy
dodać, że tylko dobra muzyka i dobre teksty to czynią. Muzyka satanistycznych zespołów wywołuje wzburzenie, niepokój i agresję.
Człowiek powinien szukać pokoju, wewnętrznego uspokojenia i wyciszenia, a nie
rozdrażnienia i nie powinien budzić w sobie agresji. Dlatego słuchajmy dobrej muzyki.
Sięgajmy do tekstów pieśni religijnych, bo i przez nie Duch Święty może budzić w nas
wiarę i błogosławione życie.
W piękny, w poetyckiej przenośni mówi o tym ks. Jerzy Chrzanowski:
„Drzewko jedno znam zielone, śliczna to oliwa; tam słowiczek ulubione pieśni
słodko śpiewa; jakżeby się radowała dusza, gdyby usłyszała śpiew słowiczka tego!”
Żadnych skarbów na tym świecie dusza ma nie żąda, we dnie, w nocy, w zimie,
w lecie na to się ogląda, aby nie straciła Jego, Zbawcy i słowika swego, Króla
niebieskiego.
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Śpiewaj, mój słowiczku, śpiewaj wołaj mnie do siebie, senność z duszy mej rozwiewaj, by słuchała Ciebie. O Jezusie, drogi Panie, gdy nadejdzie me skonanie
daj, bym głos Twój słyszał!” (ŚE 546,1.7.17).
Przede wszystkim zapamiętajmy słowa napomnienia apostolskiego: „Rozmawiając
z sobą przez psalmy i hymny, i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim
Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej” (Ef 5,19-21). Amen.

Zbawicielu, Jezu Chryste, żegnając się ze swoimi uczniami, pozostawiłeś im obietnicę,
że znowu zobaczą Ciebie, a wtedy nikt nie odbierze im radości. Swoje przyrzeczenie
spełniłeś w wielkanocny poranek. Wstałeś z grobu i powróciłeś do swoich i po wszystkie dni aż do skończenia świata jesteś z nimi w Duchu Świętym, Pocieszycielu, który
w imieniu Twoim przyszedł i obrał sobie za świątynię Twój Kościół.
Dziękujemy Ci, że jesteś z nami. Dziękujemy Ci, że jesteś wśród nas w Duchu Świętym. Jesteśmy Ci wdzięczni, że obcujesz z nami i kształtujesz nasze serca przez swoje
słowo. Przede wszystkim dziękujemy Ci za Twoją obecność pod postacią chleba i wina
w Sakramencie Ołtarza. Raduje nas Twoja obecność wśród nas! Wielki jest z niej pożytek dla dusz naszych!
Chryste, umocnij naszą wiarę w Twoją zbawczą obecność wśród nas. Niech nasze
serca nieustannie tęsknią za Tobą i szukają Ciebie. A gdy Cię szukać będziemy, daj się
nam znaleźć. Kiedy zaś skończy się nasze pielgrzymowanie, zabierz nas do siebie, abyśmy, gdzie Ty jesteś, i my byli i wielbili naszego Ojca w niebie. Amen.
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Hasło tygodnia
Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówił mi swej łaski”.
(Ps 66,20)

Zanoście błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia
„Przede wszystkim napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia
za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem,
Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania
prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich”. (1 Tm 2,1-6a)

Rzadko spotyka się w Biblii tekst, który by tak kunsztownie był zbudowany, dość krótki
a zawierał tyle niezwykłe ważnych treści. Znajdują się w nich nakazy, które posiadają
głębokie i ważne dla wiary uzasadnienie.
Apostoł Pański nakazuje, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za
wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych. I natychmiast po tych słowach następuje uzasadnienie: „abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości”.
Następnie Apostoł pokazuje, dlaczego powinniśmy to czynić. Bo „jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym”. I wreszcie daje głębokie, teologiczne
uzasadnienie woli Bożej, nakazującej modlitwę za wszystkich ludzi. Bo chce „aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy”, a to ze względu na Jezusa Chrystusa, „który siebie samego złożył jako okup za wszystkich”.
Możemy powiedzieć, że w słowach tych, które Duch Święty daje nam dzisiaj, abyśmy je rozważyli, znajduje się streszczenie całej nowotestamentowej teologii.
„Przede wszystkim napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych” – napomina nas apostoł Pański.
Jest to dla nas oczywiste, że należy się modlić. Ale czy za wszystkich? Są ludzie
ochrzczeni i konfirmowani, którzy nie pamiętają o codziennej modlitwie, ale za to pamiętają o wielu innych rzeczach, czyniąc je w swoim życiu najważniejszymi. Ale czy
jest to oczywiste dla wierzących chrześcijan, że należy „znosić błagania, modlitwy,
prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi”? Zapewne w czasach apostolskich nie było
to oczywiste, jak nie jest i dzisiaj dla wszystkich oczywiste.
Składamy ręce do modlitwy, a modląc się zazwyczaj myślimy o tylko o sobie, najwyżej o swoich najbliższych. Dlaczego mamy myśleć o ludziach, którzy nam są dalecy
w sensie przestrzennym i duchowym? Dlaczego ma mnie obchodzić daleko mieszkający Chińczyk, czy mieszkaniec wysp na Oceanie Spokojnym? Dlaczego ma mnie obcho166
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dzić jakiś wyznawca islamu, czy mnich buddyjski? Nie znam takiego i nie wiem jakim
on jest człowiekiem.
Jeśli mamy jakieś wątpliwości, to przypomnijmy tu słowa, które znajdujemy wielokrotnie w Biblii, że Pańska jest ziemia i że wszyscy ludzie są Jego, i Grek, i Żyd, i Scyta,
obrzezany i nieobrzezany, jak o tym jest mowa w słowach apostoła Pawła: „…nie ma
Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich” (Kol 3,12). Wystarczą słowa: Panie
Boże pobłogosław wszystkich ludzi, miej wzgląd na ich słabości i pomóż im w ich cierpieniu i daj chleb codzienny, i rozbudź pokój w ich sercach. To wystarczy, a Pan Bóg
wie, jak im pomóc i poprowadzić przez życie. Inni ludzie, chociaż nas nie znają, też
modlą się za nas. I ta świadomość jest dla nas dobroczynna, bo wnosi w nasze zaniepokojone serca, prawdziwy pokój. I to jest cudowne i niepojęte.
Apostoł nakazując nam modlić się za wszystkich ludzi, dodaje, abyśmy zanosili błagania i prośby także za „królów i za wszystkich przełożonych”. I tu w niejednym sercu
powstają pewne wątpliwości, więcej – pewien opór. Dlaczego mam się modlić za mojego przełożonego, jeśli on mnie nieustannie prześladuje i stawia mi wymagania ponad moje siły? Dlaczego mam zanosić błagania z królów, a więc tym samym za prezydentów i premierów, z których wielu myśli tylko o sobie, a nie o mnie i moich bliźnich?
Dlaczego mam się modlić za tych, z rozkazów których burzone są miasta i wioski, giną
niewinni ludzi, umierają dzieci i hańbione są kobiety? Dlaczego? Czy oznacza to, że
mam się zgadzać na ich zbrodnie? Nie, nie należy je ani pochwalać, ani być wobec nich
obojętni. Zło należy nazywać złem. Ze zła nie należy czynić dobra, dobra dla jednej
grupy, ze szkodą dla innej grupy ludzi. Ale należy się modlić za czyniących zło, aby
rozumieli, że źle postępują, że należy zaprzestać mordów i gwałtów, krzywdzenia ludzi, którzy są własnością Boga. Przypomnijmy sobie tu historię męki i śmierci Pana
Jezusa Chrystusa! Czy przeklinał tych, którzy Go krzyżowali? On modlił się za swoimi
oprawcami: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą co czynią!” To smutne, że niektórzy się
żegnają znakiem krzyża, a nie pamiętają, czego uczył nas ukrzyżowany Chrystus.
„Napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich
ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych” – pisze apostoł Pański. A napomnienie
to wynika z ewangelicznej prawdy z kazania Jezusa na górze: „Słońce jego [Boga]
wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych”
(Mt 5,45). A za tymi słowami, kryją się także inne: „Na to bowiem powołani jesteście,
gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego
ślady; On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego; On, gdy mu
złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał
sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi” (1 P 2,21.22).
Autor 1. listu do Tymoteusza wzywa, aby modlić się za wszystkich, a to także znaczy, że wielu, jak najwięcej ludzi powinno modlić się za wszystkich ludzi. Takie modlitwy mają obietnicę, że zostaną wysłuchane. Pan Jezus bowiem powiedział: „Proście,
a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą”
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(Mt 7,7.8). A św. Jakub zapewnia „Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego” (Jk 5,
16).

Na wstępie powiedzieliśmy, że nakaz „Napominam, aby zanosić błagania, modlitwy,
prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości” ma głębokie
uzasadnienie teologiczne: „Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy”.
W słowach tych zawarta jest wspaniała obietnica i źródło nadziei – Bóg chce, aby
wszyscy ludzie byli zbawieni.
Nie wiemy jak Bóg spełni swoją obietnicę, dotyczącą zbawienia wszystkich ludzi.
Jest to tajemnica, ale Boże tajemnice, chociaż dla nas niezrozumiałe, które powiązane
są ze słowami „Bóg chce”, stają się i staną rzeczywistością. Zauważmy, że Apostoł nie
mówi: „Bóg chce, aby jak najwięcej ludzi zostało zbawionych”, lecz „Bóg chce, aby
wszyscy ludzie zostali zbawieni”. Słowo ‘chce’, wyraża Bożą wolę, a Boża wola, musi
się wypełnić, bo gdyby się nie spełniła, to oznaczałoby, że Boża wola jest słabsza od
woli ludzi, którzy albo nie wierzą w Boga, albo im nie zależy na zbawieniu.
Reformator Kościoła, ks. Marcin Luter, objaśniając modlitwę Pańską, poucza: „Wola Boża dobra i łaskawa dzieje się wprawdzie i bez prośby naszej, lecz prosimy w tej
modlitwie, aby się też wśród nas działa”. I pyta: „Jak się to dzieje?”, a pytając, Odpowiada: „Gdy Bóg łamie i udaremnia wszelką złą radę i wolę, to jest wolę szatana, świata i ciała naszego, które nas od święcenia Imienia Bożego wstrzymują i Królestwu Jego
przyjść nie dozwalają, przeciwnie, gdy nas umacnia i utrzymuje stale w Słowie swym
i w wierze aż do końca życia naszego. To jest wola Jego dobra i łaskawa”.
Słowa: „[Bóg] chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy”
są prawdziwą Ewangelią, która budzi nadzieją. To ona powinna nas nieść ku przyszłości i spotkaniu z Bogiem w śmierci. Jeśli się więc modlimy za wszystkich ludzi, za dobrych i złych. to jesteśmy wtedy w służbie Ewangelii dla świata, który Bóg stworzył
i umiłował. „Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (J 3,16). A jeśli Bóg dał swojego
Syna, to nie dał Go na darmo, ale aby wypełniło się Słowo Boże, nad dobrymi i złymi.
Nie wiemy jak się spełni, bo to dla nas jest tajemnica.
I tak doprowadzeni jesteśmy do słów, o których na wstępie powiedzieliśmy, że ze
względu na to, o czym one mówią, Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni: „Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus
Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich”. „Z wszystkich” – to nie
mogą być puste słowa. Dlatego bądźmy posłuszni nakazowi apostolskiemu: „Przede
wszystkim napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za
wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie
wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości”. Amen.
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Panie Boże, Ojcze naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Wielką radością napełnia nas świadectwo Ewangelii, że Syn Twój modlił się do Ciebie, abyś pozwolił nam
w Tobie poznać jedynego i prawdziwego Boga, a w Nim Twojego Syna, którego posłałeś na świat. Dziękujmy Ci, że przez Ducha Świętego prowadzisz nas do poznania tej
zbawiennej prawdy i napełniasz serce wiarą w naszego Pana, który swoje życie poświęcił, aby odkupić grzeszną ludzkość dla zbawienia wiecznego.
Panie Boże, świat wciąż jeszcze kala bałwochwalstwo i znajduje się w niewoli niewiary. Wiele narodów jeszcze nie zna Ciebie i dlatego tylu ludzi nie ufa Tobie. A przecież kto nie zna Ciebie i nie zna Jezusa Chrystusa, ten nie jest prawdziwie wolny. Kto
zaś nie ufa Tobie, nie może przyjąć Twojego błogosławieństwa.
Panie Boże miłosierny, wysłuchaj modlitwy Twojego Syna i obdarz wszystkich ludzi
łaską poznania Twojej świętej Istoty, aby przez wiarę przybliżyli się do Ciebie i z Twojej
szczodrej ręki przyjęli życie wieczne. Nie zapomnij Panie, o nas.
Przez Ducha Świętego pogłębiaj nasze poznanie Ciebie, jedynego prawdziwego
Boga, i Jezusa Chrystusa, jedynego prawdziwego Pana i Zbawiciela wszystkich ludzi,
przez którego racz nas łaskawie wysłuchać. Amen.
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WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
Hasło dnia
A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. (J 12,32)

Opuszczeni, a jednak nie sami, pobłogosławieni i chwalący Boga
„I wyprowadził ich aż do Betanii i podniósłszy swoje ręce, błogosławił ich. A błogosławiąc ich, rozstał się z nimi. A oni wielce się radując wrócili do Jerozolimy. I byli zawsze
w świątyni, błogosławiąc Boga”. (Łk 24,50-53)

Autor

Dziejów Apostolskich pisze, że Chrystus „po swojej męce dał liczne dowody
tego, że żyje, ukazując się swoim uczniom przez czterdzieści dni” (Dz 1,3). Czterdziestego dnia Chrystus wyprowadził swoich uczniów na Górę Oliwną, zlecił im głoszenie
Ewangelii i oddalił się od nich. W Dziejach Apostolskich zdarzenie to opisane jest w kategoriach przestrzennych i czasowych: „…został uniesiony w górę, a obłok wziął go
sprzed ich oczu. I kiedy patrzyli, jak On unosił się do góry, dwóch mężów w białych
szatach stanęło obok nich i powiedziało: Mężowie galilejscy, dlaczego stoicie i patrzycie w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie,
jak go widzicie idącego do nieba” (Dz 1,9-11).
Ewangelista Jan nie zna takiej tradycji, chociaż podaje słowa Jezusa, w których
mówi On o swoim wywyższeniu: „Ja zaś, gdy zostanę wywyższony ponad ziemię, pociągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). Według czwartego ewangelisty śmierć i zmartwychwstanie Jezusa były Jego wywyższeniem. Być może autor trzeciej ewangelii synoptycznej oraz Dziejów Apostolskich opisał wywyższenie Jezusa w kategoriach przestrzennych, aby uzmysłowić uczniom i wyznawcom Chrystusa po wszystkie czasy, że
Pan opuścił swych uczniów, ale jednak nie pozostawił ich samym sobie, błogosławił
im i uczył wielbienia Boga.

Opuszczeni… Chrystus przed swoją śmiercią krzyżową przygotował swoich uczniów na
tę chwilę, w której będą musieli rozstać się ze swoim Nauczycielem i Panem. „Już niedługo, a świat nie będzie mnie oglądał, lecz wy będziecie mnie mogli oglądać, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie” (J 14,19). Na czterdziesty dzień po zmartwychwstaniu
Pana nastąpił ten dzień. Chrystus – jak pisze ewangelista Łukasz – „rozstał się” z uczniami swoimi.
Obecny między uczniami, obecny w świecie i w historii, stał się nieobecny. Chrześcijaństwo zawsze było świadome tego, że Ten, który przyszedł w ciele i objawił się
światu, powołał uczniów, głosił im ewangelię i posłał ich na krańce świata, aby głosili
dobrą nowinę o zbawieniu, a więc Syn Boży, zamieszkał między ludźmi, ale nie na
zawsze. Stworzenie, chociaż było także Jego dziełem, bowiem Bóg przez Niego stworzył świat, nie było Jego domem na wieki. Chrystus nie należał do świata, ale przez
swoje przyjście chciał świat człowieka uczynić lepszym, bowiem człowiek zapomniał
o swoim świętym powołaniu i zszedł na drogę grzechu i bezbożności.
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Obecność cielesna Syna Bożego w świecie była – w sensie czasowym – niewielkim
epizodem, ale na pewno wielkim, błogosławionym, niepojętym w sensie duchowym.
Obecność Syna Bożego, Chrystusa, naszego Pana była obecnością zbawczą, wszak Syn
Boży wcielił się, aby zbawić świat. Na polach betlejemskich anioł powiedział do pasterzy: „Nie bójcie się, oto zwiastuję wam wielką radość, która stanie się udziałem całego
ludu, ponieważ dziś w mieście Dawidowym narodził się wam Zbawiciel, którym jest
Chrystus Pan” (Łk 2,10.11). Pan odszedł, ale nie zabrał ze sobą daru nieba – zbawienia.
Dokonane przez Chrystusa zbawienie pozostało i cieszyć się nim może każdy, kto wierzy w Syna Bożego, ufa Mu i chodzi Jego śladem.
Cielesna, przestrzenna nieobecność Chrystusa nie oznacza stanu „niezbawienia”.
Zbawienie dokonane na krzyżu, pozostaje dla świata na wieki i głoszone jest wszędzie
tam, gdzie rozlega się kazanie o krzyżu, które jest mocą Bożą ku zbawieniu wierzących.
Kościół wszystkich czasów musi krzepić tą prawdą i wiarę swoich członków. Nie
może dopuścić do zwątpienia, podobnego do tego, które objęło serca Izraela w niewoli babilońskiej. Nad rzekami Babilonu zawiesili na wierzbach lutnie i przestali śpiewać pieśni syjońskie (zob. Ps 137). Nie ma Boga – myśleli – na obcej ziemi. Dlatego
Bóg kazał wołać prorokowi: „Dlaczego mówisz, Jakubie, i rozgłaszasz, Izraelu: Moja
droga jest ukryta przed Panem, a moja sprawa nie dochodzi do mojego Boga? Czy nie
wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stworzycielem krańców ziemi.
On się nie męczy i nie doznaje znużenia, niezgłębiona jest jego mądrość. Zmęczonemu
daje siłę, a słabego obdarza wielką mocą. Młodzieńcy ulegają znużeniu i omdlewają,
a chłopcy potykają się i upadają. Lecz ufający Panu nabierają siły, jak orły na skrzydłach wzbijają się w górę, biegną i nie męczą się, idą i nie ulegają znużeniu” (Iz 40,2731).
Chociaż Chrystus opuścił swoich uczniów, aby zasiąść po prawicy Boga, to nie oznacza, że jesteśmy sierotami opuszczonymi przez Pana, bez pomocy i wsparcia. Prawica
Pańska bowiem sięga wszędzie.

Opuszczeni, a jednak nie sami. Pan Jezus, żegnając się ze swoimi uczniami, powiedział
do nich: „Nie osierocę was. Przyjdę znowu do was” (J 14,18).
Chrystus odszedł, ale uczniowie nie zostali sami. Otrzymali obietnicę Ducha Świętego: „Weźmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was, i będziecie mi świadkami
w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż do granic ziemi” (Dz 1,8). Za dziesięć dni
słowa te się spełniły. W Dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty zstąpił na uczniów i zostali
oni napełnieni Jego mocą. Odtąd Duch Święty, jako drugi Pocieszyciel, kierował myślami i krokami uczniów. I tak będzie do końca dni tego świata. Trzeba tylko mieć
otwarte serce na działanie Ducha Bożego, być Jemu poddanym, wsłuchiwać się w Jego
słowa i chłonąć Jego ożywcze tchnienie.
Król Salomon w dniu poświęcenia świątyni jerozolimskiej modlił się: „Teraz więc,
Boże Izraela, proszę, niech spełnią się twoje obietnice, jakie dałeś swojemu słudze
Dawidowi, mojemu ojcu. Ale czy rzeczywiście Bóg zamieszka na ziemi? Oto niebiosa
i niebiosa niebios nie mogą cię ogarnąć, a cóż dopiero ten dom, który zbudowałem?”
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(1 Krl 8,26.27). Słowa te po zmartwychwstaniu i wywyższeniu Chrystusa możemy odnieść także do wywyższonego Chrystusa. Jako „prawdziwy Bóg z Ojca wieczności zrodzony” wszystko przenika i zgodnie z Jego obietnicą wszędzie tam, gdzie dwóch albo
trzech zgromadzi się w Jego imieniu, On będzie obecny.
Pan odszedł, ale swoją mocą napełnia wszystko. W mocy Ducha Świętego jest
w Ewojej ewangelii i w sakramencie swojego Ciała i swojej Krwi. Luter pisał: „Stworzenie mamy za sobą, zbawienie również zostało dokonane, lecz Duch Święty prowadzi
swoje dzieło bezustannie aż do dnia sądnego. W tym celu zgromadził na ziemi zbór,
przez który wszystko mówi i działa. Nie zgromadził bowiem jeszcze całego swego
chrześcijaństwa ani nie udzielił odpuszczenia. Dlatego wierzymy w Tego, który nas
codziennie przez słowo powołuje i wiarą obdarza, buduje i wzmacnia przez to słowo
i przez odpuszczenie grzechów, aby nas, gdy tego wszystkiego dokona, a my w tym
pozostaniemy i umrzemy dla świata i wszystkiego złego, w końcu w zupełności i na
wieki uświęcić – czego teraz oczekujemy w wierze przez słowo”.
W szczególny sposób Pan jest obecny pośród nas, kiedy przystępujemy do Jego
Stołu. Kiedy w Wieczerniku mówił: „To jest ciało moje… To jest krew moja”, to miał na
myśli sposób swojej obecności. Apostoł Paweł pytał Koryntian: „Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest wspólnotą krwi Chrystusowej? Chleb, który
łamiemy, czyż nie jest wspólnotą ciała Chrystusowego?” (Kor 10,16). Gospodarzem
i darem w Wieczerzy Pańskiej jest Chrystus, który obecny jest wśród nas i dokonuje
naszego oczyszczenia.

Opuszczeni przez Pana Kościoła, a jednak nie sieroty… Pobłogosławieni i chwalący
Boga.
Chrystus w dniu swojego wniebowstąpienia pobłogosławił swoich uczniów. Wzmocnieni błogosławieństwem i obietnicą Ducha Świętego mogli z powodzeniem podjąć
się wielkiego dzieła ewangelizacji świata.
Ten sam Chrystus, który pobłogosławił swoich uczniów, błogosławi całe chrześcijaństwo na ziemi. Ono jest owocem misji apostolskiej i kontynuuje w przestrzeni i czasie polecenie Chrystusa: „Weźmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż do granic ziemi”
(Dz 1,8).
Czy pamiętamy dzisiaj o misji, jaka została zlecona Kościołowi? Czy nie staramy się
zachować tylko tego, co posiadamy? Czy nasze kościoły są otwarte dla tych, którzy
poszukują prawdy? Czy wychodzimy naprzeciw błądzącym i wątpiącym? Czy duchowni
nie zamykają się w swoich plebaniach i żyją tylko własnym życiem?
Grzechem Kościoła początku XXI wieku jest zamykanie się w sobie, zajmowanie się
własnymi problemami. Grzechem Kościoła jest gromadzenie dóbr materialnych przy
równoczesnym zaniedbywaniu wartości duchowych. Kościół błądzi, kiedy „tańczy wokół złotego cielca”, a nie myśli o duchowej strawie dla wiernych. A błądzący Kościół
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prowadzi na manowce owczarnię Chrystusa. Pan upomni się o swoje owce i dokona
sądu nad tymi, którzy są stróżami w Jego owczarni.
Jeśli jeszcze ta owczarnia istnieje i jest w niej wiele zdrowych owiec, to tylko dzięki
temu, że Pan błogosławi tych, których powołał, niesie ich na swoich ramionach i chroni przed drapieżnymi wilkami.
Dla tych, którzy są w Jezusowej owczarni, jest także nauka w dzisiejszej Ewangelii.
Czytamy w niej: „I byli zawsze w świątyni, błogosławiąc Boga”. Czy to, co powiedziane
jest o uczniach Pana, można powiedzieć także o współczesnych wyznawcach Chrystusa? Szerzące się zeświecczenie, obojętność na sprawy duchowe czyni spustoszenie
w owczarni Chrystusowej. Kościoły zaczynają świecić pustkami. Wielu stwarza sobie
własne „świątynie”, w których się handluje, szuka przyjemności, reklamuje siebie i uprawia się kult dóbr doczesnych.
Czy dziękuje się jeszcze Bogu za Jego dary i chwali święte Imię Jego? Tak. Ale niewielu to czyni z serca.
„Zbaw lud swój, Panie i błogosław swemu
Dziedzictwu wiernych, stadku wybranemu:
Paś je, wywyższaj, niech się z Twej opieki
Cieszy na wieki” (ŚE 324,1).
Amen.

Panie Boże i Ojcze, bądź pochwalony i uwielbiony, że dopełniłeś dzieła zbawienia przez
wywyższenie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Obdarowałeś Go chwałą i dostojeństwem, jaką miał od założenia świata, posadziłeś po swojej prawicy oraz dałeś
Mu władzę nad wszystkimi mocami.
Chryste, Królu królów i Panie panów! Dziękujemy Ci, że obiecałeś wszystkich zgromadzić wokół siebie po swoim wywyższeniu. Chociaż ciągle jeszcze żyjemy w wymiarze
czasu i przestrzeni, łatwiej jest nam znosić uciski, gdyż wiemy, że przygotowałeś miejsce w niebie tym, którzy w Ciebie wierzą, jako w Pana i Zbawiciela.
Duchu Święty i Przewodniku, oświeć nas i napełnij wiarą, że Chrystus jest wśród
nas obecny ze swoją mocą i pociechą. Dopomagaj nam szukać nieustannie tego, co
jest w górze, prowadź nas ku niebieskiej ojczyźnie, gdzie panuje pokój, radość i wieczne szczęście.
Ojcze i Synu i Duchu Święty, racz łaskawie wysłuchać naszą modlitwę. Amen.
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Hasło tygodnia
A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. (J 12,32)

Mów Panie!
„A pacholę Samuel służyło Panu przed Helim. Słowo Pańskie było w tych czasach rzadkością, a widzenia nie były rozpowszechnione. Pewnego dnia, gdy Heli leżał na swoim
miejscu, oczy jego zaś zaczęły słabnąć, i nie mógł widzieć, lecz lampa Boża jeszcze nie
zgasła, Samuel spał w przybytku Pana tam, gdzie była Skrzynia Boża. I zawołał Pan: Samuelu! A on odrzekł: Oto jestem! I przybiegł do Heliego i rzekł: Oto jestem, wołałeś
mnie. A on na to: Nie wołałem, wróć, połóż się. I odszedł, i położył się. A Pan ponownie
zawołał: Samuelu! I wstał Samuel, poszedł do Heliego i rzekł: Oto jestem, wołałeś mnie?
A ten na to: Nie wołałem, synu mój, wróć, połóż się. Lecz Samuel jeszcze nie znał Pana,
a słowo Pana jeszcze mu się nie objawiło. A Pan ponownie, po raz trzeci zawołał: Samuelu! Wstał więc i poszedł do Heliego, i rzekł: Oto jestem, wołałeś mnie? I zrozumiał Heli,
że to Pan woła pacholę. Rzekł więc Heli do Samuela: Idź, połóż się. A gdy cię zawoła,
powiedz: Mów, Panie, bo sługa twój słucha. I poszedł Samuel i położył się na swoim
miejscu. I przyszedł Pan, stanął i zawołał jak i poprzednio: Samuelu, Samuelu! A Samuel
rzekł: Mów, bo sługa twój słucha”. (1 Sm 3,1-10)

Słowa: „Mów Panie, bo sługa twój słucha”, prowadzą nas do przeszłości i przypominają kolejny ważny, a może najważniejszy dzień z życia Samuela, wówczas pacholęcia oddanego przez pobożnych rodziców na służbę Bogu u kapłana Heliego w Sylo,
apóźniejszego nieugiętego bojownika o miejsce Boga JAHWE w narodzie izraelskim,
o czystość wiary i życia tych, nad którym Bóg zmiłował się, wybawił i swoją wszechmocną dłonią wprowadził do ziemi obiecanej ich praojcom: Abrahamowi, Izaakowi
i Jakubowi.
Słowa „Mów [Panie]” są odezwaniem się – co prawda nieświadomego jeszcze
wszystkich spraw Bożych – chłopca do Boga, który jemu oraz starzejącemu się Heliemu miał do przekazania ważne, suwerenne decyzje, dotyczące jego życia i przyszłości
ludu wybranego. I być może Autor Listu do Hebrajczyków miał także na myśli tę chwilę, gdy pisał: „Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do
ojców przez proroków” (Hbr 1,1). To nieustanne otwieranie się Boga na człowieka,
objawiane w Słowie i zbawiennych czynach Boga, wymusza naszą czujność i gotowość
słuchania tego, co Bóg w swojej miłości pragnie nam powiedzieć, aby nas umocnić we
wierze i prowadzić drogą darowanej nam sprawiedliwości w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Ale jak nasze ucho zawsze winno być gotowe do słuchania, tak też usta
powinny być chętne do odpowiadania Bogu, wszak słowa: „Mów [Panie], bo sługa
twój słucha” nie tylko są wyrazem gotowości słuchania, ale też gotowości odpowiadania Bogu na Jego Słowo, gotowości wysławiania i uwielbiania Wszechmocnego. Więcej
– owe „Mów…” winniśmy rozumieć także jako gotowość wypełniania tego, co łaskawy
Bóg w swoim Słowie nam przekazuje, wszak Słowo Boże jest obietnicą, ale też we174
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zwaniem do posłuszeństwa i działania. Apostoł Jakub dlatego nas przestrzega:
„A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie”
(Jk 1,22).

Mów Panie! Ale czy głos naszego Boga słyszymy? W czym jest On obecny i przez co do
nas przemawia, chwyta za serce, a czasem wstrząsa naszym sumieniem?
Apostoł Paweł pisał do chrześcijan w Rzymie o Bogu: „Niewidzialna jego istota, to
jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach
i poznane umysłem” (Rz 1,20). Całe stworzenie opiewa chwałę Bożą. Świergot ptaków,
soczystość wiosennej zieleni, potęga gór i morskiej toni, każdy kamyk i każdy najmniejszy robak świadczy o wielkości Boga. Wszystko, co nas otacza, to ślady dłoni
Bożej, to materialny dowód mocy Słowa Boga, wypowiedzianego przed miliardami lat:
„Niech się stanie…!” To i dziś jest Słowo Boga, wzywające nie tylko do uwielbiania
Jego Imienia, ale do refleksji nad niszczycielskim dziełem człowieka, nad potrzebą
podjęcia wysiłku zachowania tego wszystkiego, co stworzyła wszechmocna dłoń naszego Boga.
Ale co jeszcze mówi nam otaczająca nas przyroda? Psalmista Pański spoglądając na
gwiazdy, jako powiada na dzieło palców Pana Zastępów, pytał: „Czymże jest człowiek,
że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz?” (Ps 8,5). A więc każdy
kamyk i każdy najmniejszy robak, ale taż jasność słońca i ciemność nocy powinna pobudzać nas do zastanowienia się nad sobą. Mowa Najwyższego poprzez przyrodę powinna nas skłaniać do spojrzenia w serce i duszę, do pokuty, wyznania win przed Bogiem, do odnowy życia i podjęcia działania, mającego na celu nowe życie w Chrystusie.
Droga siostro, drogi bracie! Gdy spoglądasz na ten kawałek ziemi na której mieszkasz, nie zapomnij podziękować każdego dnia zań swojemu Bogu i zastanów się jak
możesz odpowiedzieć jeszcze Najwyższemu na Jego ‘Słowo’ z księgi przyrody! Zaśpiewaj:
„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 wielki Ty!” (ŚE 845,2).
A potem…, potem, siostro i bracie idź i podaj swą dłoń bliźniemu, idź i okazuj swe
serce każdemu, kto do ciebie wyciąga swe dłonie.

Czym jest spojrzenie na oblicze Boga pełne chwały przez Jego dzieła w przyrodzie? Jest
spojrzeniem, które wiele mówi o potędze Stwórcy, ale niewiele mówi o sercu Boga.
Dopiero spojrzenie w serce Boga, pozwala nam poznać Wszechmocnego, jako Tego,
który otwiera się przed nami. Nie można wiedzieć o Bogu nic, lub prawie nic, jeśli On
sam nie zechce się otworzyć przed nami i objawić się nam jako Bóg dla nas i wśród
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nas. A było to najpierw objawienie przez zbawcze dzieła w historii Izraela, jak: powołanie Abrahama, wyprowadzenie z niewoli egipskiej ludu izraelskiego, opieka nam
ludem w codziennym życiu i zmaganiem się z przeciwnościami i jego niedogodnościami na pustyni i w Ziemi Obiecanej, a następnie objawienie przez słowa, które Bóg
wkładał w serca swoich proroków, jak właśnie Samuela, a nieco później wielkich proroków, którzy posłani przez Pana Boga głosili Jego wolę.
To był głos żywego Boga w historii, na który należało odpowiedzieć gotowością
słuchania i posłuszeństwa. Na ten głos odpowiadali prorocy. Amos do kapłana Amazjasza powiedział : „Gdy lew zaryczy, któż by się nie bał? Gdy Wszechmogący Pan każe, któż by nie prorokował?” (Am 3,8). Prorok Izajasz na Boże pytanie: „Kogo poślę?
I kto tam pójdzie?”, wyraził gotowość podjęcia się misji, którą Bóg mu zlecił.
Ale wszystko, co Bóg mówił i zdziałał w ludzkiej historii, prowadziło do wypełnienia
się słowa obietnicy o przyjściu Zbawiciela, Chrystusa, który miał podnieść przez swą
służbę człowieka z jego upadku. A gdy On przyszedł, w Nim Bóg przemówił najpełniej.
W Nim nie tylko objawiło się – jak pisał ks. Marcin Luter – ojcowskie serce Boga naszego, ale był On objawieniem chwały Najwyższego i w Nim czytelna stała się wola
Boga wobec nas. Każdemu więc spojrzeniu naszemu na Jezusa Chrystusa, powinno
towarzyszyć otwarcie się na Niego naszego serca i ust nieustannie powtarzających:
„Mów Panie!”. Każdy niech więc usiądzie jak niegdyś tłum u podnóża góry i słucha
Pana, gdy mówił: „Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą
nazwani” (Mt 5,8), jak Maria z Betanii, o której On powiedział, że „dobrą cząstkę wybrała”. Każdy niech woła: Mów do nas, Panie, mów, aby rosła nasza wiara i nadzieja,
a dusza umacniała się w miłości! Mów do nas, Panie, bo w każdym słowie Twoim jest
cząstka Twej Istoty!

Owa mowa proroków, Pana naszego i Jego apostołów nie jest czymś, co rodzi się w duszy naszej bez jakiegokolwiek pobudzenia, ale z mocy Ducha Świętego pochodzi z zewnątrz, co chociaż jest słowem ludzkim, jest jednak Słowem Boga, słowem natchnionej Księgi, słowem przenikającym serce i budzącym wiarę, wzywającym do posłuszeństwa. Gdy otwieramy Biblię, a wzrok nasz pada na jej karty i słowa, wtedy Bóg do nas
pragnie mówić i mówi. I wtedy też – przyznacie mi rację – coś się w naszym sercu dzieje, co już nie pozwala nam myśleć jak dawniej i żyć jak dotąd. I wtedy też każdy poznaje, że nie jesteśmy osamotniani w naszym codziennym zmaganiu się z sobą samym
i przeciwnościami losu, że obejmuje nas ręka, która pomaga i niesie, że na każdym
kroku czuwa opatrzność Boża. Tej ciągle podnoszącej i krzepiącej nas mowy Bożej,
przez wieki zachowanego dla nas i rozlegającego się słowa biblijnego potrzeba nam –
z powodu naszej słabości – każdego dnia, na każdym kroku, przed każdą podejmowaną
przez nas decyzją, w pracy i odpoczynku. A więc niech każdy woła:
„Mów, Panie, do mnie w każdej życia chwili;
W dnia powszedniego pracy, trudzie, znoju…
Mów, Panie, do mnie i w nieszczęścia dobie,
Gdy zsyłasz smutek, gdy kielich goryczy
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Każesz wychylić w ciemnych dni żałobie…
Mów do mnie , Panie, w jasnych dniach radości,
Gdy cudne szczęście moje wita progi…
Mów, Panie, mów, niech Cię Twój sługa słyszy…” (ŚE 684).
Amen.

Panie Boże wszechmogący, dziękujemy Ci, że możemy modlić się do Ciebie i być pewni
Twojego wysłuchania. Wierzymy, że każdy, kto w imieniu Jezusa Chrystusa woła do
Ciebie, tego nie odrzucisz sprzed swojego oblicza, ale obdarzysz łaską i przygarniesz do
serca. Jednak Ty często milczysz i nie odpowiadasz na nasze błaganie, chociaż wyraźnie
mówisz w swoim słowie, że wysłuchujesz tych, którzy ufają Ci i wierzą w Twoje obietnice.
Boże, tylko Ty wiesz, co jest dla nas najlepsze. Milczysz, gdy prosimy Cię o rzeczy,
które mogą odwieść nas od Ciebie. Spraw, abyśmy zastanowili się nad naszymi prośbami i potrafili porzucić owe ludzkie błahostki, które nie służą naszemu zbawieniu.
Twoje milczenie niech będzie dla nas znakiem, że nasze pragnienia nie są godne Twojego Boskiego zamysłu. Naucz nas, dobry Boże, przede wszystkim dziękować za cudowne Twoje dzieła i prosić Cię o spełnienie Twojej łaskawej zbawiennej woli.
Racz nas wysłuchać przez Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela i naszego Pana.
Amen.
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1. ŚWIĘTO ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
Hasło tygodnia
Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan
Zastępów. (Za 4,6)

Otrzymaliśmy Ducha, który jest z Boga
„A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli,
czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości,
lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy, duchową miarę”. (1 Kor 2,12.13)

W Zielone Święta łączą się i splatają z sobą dwa tematy: zesłanie Ducha Świętego
i narodziny chrześcijańskiego Kościoła, bowiem dzień wypełnienia obietnicy przyjścia
Ducha Bożego, był także dniem powstania Kościoła Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela i Pana. Powyższe dwa tematy nie mogą być rozpatrywane oddzielnie. Geneza
Chrystusowego Kościoła ma związek z wylaniem Ducha Świętego na uczniów Pańskich.
Z Ducha Bożego zrodził się Kościół naszego Pana. Duch i Kościół aż po dzień ostateczny
należą do siebie. Kościół jest terenem działania Ducha Świętego, dzięki Duchowi Bożemu posiada udział w Bożym życiu. Przenikanie Ducha w Jezusowy lud, świadczy
o Bożej obecności i zainteresowaniu Najwyższego grzeszną, potrzebującą zbawienia ludzkością. Otrzymaliśmy Ducha, który jest z Boga.
O Duchu Świętym, działającym w Kościele, w nas i pośród nas, Słowo Boże zawsze
mówi w relacji z nami. Duch Święty, to Bóg w nas i pośród nas, i jako Bóg w nas, decyduje o jakości naszego życia z Chrystusem i o obliczu Jego Kościoła. Mówienie o Duchu
w oderwaniu od Kościoła, jego życia, spraw i problemów, nie wnosi nic ożywczego i konstruktywnego do Kościoła.
Słowa apostoła Pawła: „Myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest
z Boga”, również mogą być odczytane jedynie w kontekście Kościoła, historycznie rzecz
ujmując, w kontekście Kościoła Jezusa Chrystusa w Koryncie. Dla Kościoła w Koryncie,
rozdartego wewnętrznie, pełnego ludzkich, trudnych do opanowania namiętności,
powyższe słowa posiadały szczególną wymowę. Zmuszały do zastanowienia i głębokiej
refleksji nad sytuacją i duchowym stanem posiadania wierzących w Koryncie.
Czym kierowali się wierzący w Koryncie, opowiadając się za Pawłem, Piotrem lub
Apollosem? Dla Koryntian, duch świata i szukanie mądrości, stanowiły probierz kwalifikacji sług Bożych i zwiastowanego słowa o krzyżu. Koryntianie powinni się byli nad
tym zastanowić. Jednak słowa: „Myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który
jest z Boga”, odnoszą się również do całego Kościoła chrześcijańskiego. Kościół Boży
nie posiada ducha świata. Nie oznacza to, że istnieje jakiś osobowy duch świata. Jeśli
Apostoł Narodów pisze, że nie posiadamy ducha świata, to pragnie powiedzieć, że
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Kościół nie jest wielkością ukształtowaną na wzór grzesznych, światowych struktur ani
też nie powinien kierować się zasadami świata.
Kościół w przeszłości niejednokrotnie chciał przejść przez historię w glorii i chwale.
I dzisiaj wielu hołduje zasadom triumfalizmu. Ale gloria i chwała należy się Kościołowi
dopiero we wieczności. W doczesności Kościół powołany jest do służby, do naśladowania swojego Pana, Jezusa Chrystusa, który powiedział o sobie, że nie przyszedł, aby
Mu służono, lecz aby służył i życie swoje położył na okup za wielu. Kościół nie powinien
dążyć do panowania, gromadzenia bogactwa, nie powinien myśleć po ludzku i kierować się ludzkimi ambicjami. Nie powinien zajmować się tymi sprawami, które są właściwe dla tego świata ani też według zasad świata osądzać, mierzyć, liczyć, wartościować. W żadnym wypadku nie może też posługiwać się metodami i kierować zasadami,
które właściwe są dla dzieci tego świata.
Kościół, chociaż działa w świecie, powinien być wyróżniająco inny, aniżeli świat,
który jest pełen zakłamania, niepokoju, niesprawiedliwości. Kościołowi dany jest Duch
Boży i jest on terenem Bożego działania. W nim obowiązują Boże zasady postępowania. W nim rządzi Duch, który jest Duchem Prawdy, Duchem Sprawiedliwości i Duchem
Pokoju.
Dzięki Duchowi Świętemu, lud Boży może obfitować w dobre owoce, które są jego
ozdobą i chwałą. Duch sprawia, że Kościół jest solą ziemi, światłością świata, miastem
na górze leżącym. Czy Kościół jest tym zawsze? Kościół rozmija się czasem ze swoim
powołaniem. Źródła tego należy szukać w tych, którzy zostali wezwani i powołani, aby
wokół Chrystusa wzrastać w dom duchowy. Ile w nas jest ducha świata, tyle jest go
w Kościele, ile zaś Ducha Bożego jest w Kościele, tyle jest Go w społeczności, którą
tworzymy. Stanowimy żywe kamienie Bożej budowli. Jeśli jesteśmy ożywieni Duchem
Bożym, który w nas znajduje swe mieszkanie i pośród nas działa, to również Kościół,
każda społeczność wierzących jest żywym organizmem, spełniającym swoje obowiązki
i powinności. Zastanawiając się nad tym, niechaj nikt nikogo nie próbuje osądzać: ja
posiadam Ducha Bożego, On kształtuje moje życie, lecz mój bliźni, sąsiad, współpracownik, podwładny niewiele go posiada.
Takie myślenie świadczy o braku Ducha Świętego, gdzie bowiem człowiek dokonuje
oceny wartości bliźniego według poznania własnego stanu posiadania, tam stawia się
przeszkody Duchowi Pana. Apostoł Paweł pisał, że „otrzymaliśmy Ducha, który jest
z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył”. To bardzo ważne stwierdzenie! Wszechmocny Bóg nie tylko obdarował nas w Jezusie Chrystusie darami zbawienia, lecz dał nam również Ducha, abyśmy w Nim i przez Niego mieli poznanie łaski
Bożej, darowanego nam Zbawiciela i zbawienia wiecznego. Nikt bez Ducha Bożego nie
może wyznać, że Jezus jest Panem (1 Kor 12,3) i nie może kroczyć drogą wiodącą do
Boga. Nikt bez Ducha nie może poznać siebie i darowanego ratunku. Dlatego Ojciec
Reformacji, ks. dr Marcin Luter, objaśniając III art. wiary, napisał: „Wierzę, że ani przez
własny rozum, ani przez siły swoje w Jezusa Chrystusa, Pana mego, uwierzyć ani z Nim
połączyć się nie mogę, ale że mnie Duch Święty przez ewangelię powołał, darami
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swymi oświecił, w prawdziwej wierze poświęcił i utrzymał”. „Wielu może mówić
o Jezusie. Natomiast wyznawać Go jako Pana i przez to pozwolić, by został On jego
Panem, może tylko ten, którym rządzi Duch. Dzięki Duchowi wyznanie staje się czymś
więcej niż zwykłym «uznaniem». Dzięki Niemu wyznanie to nie jest ślepym poddaniem się jakiemuś bezwzględnemu prawu do władzy i panowania, które – przechowywane w pamięci Kościoła i podawane dalej – mogłoby i na nas być nałożone! Nie,
Duch, który mówi i który sprawia, że i my mówimy: «Jezus jest Panem!», otwiera nas
na pełnię życia Bożego i dlatego «panowanie» nie jest już przymusem i gwałtem, lecz
wyzwoleniem do życia (2 Kor 3,17)”.
I tak dochodzimy do podstawowego, fundamentalnego stwierdzenia, że gdzie zwiastowana jest Ewangelia Jezusa Chrystusa, opowiadany jest krzyż Golgoty oraz triumf
zmartwychwstania naszego Pana, tam działa Duch Boży. On nie działa poza Słowem
Bożym. Duch skutecznie, zbawczo posługuje się radosną wieścią o Synu Bożym, który
dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. Dlatego Apostoł również napisał: „Toteż
głosimy nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza
Duch”. Wypływają z tego stwierdzenia wnioski, których w naszym życiu religijnokościelnym nie możemy nie wziąć pod uwagę.
Po pierwsze: podstawowym, naczelnym zadaniem Kościoła jest zwiastowanie Chrystusowej Ewangelii, która jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego wierzącego człowieka.
Po drugie: zwiastowanie to musi odbywać się pod „dyktando” Ducha Świętego,
który jako Duch Prawdy prowadzi nas ku poznaniu Boga i Jego łaski.
Po trzecie: wyobcowanie się ze społeczności ludzi wiary, znajdujących się pod Słowem Bożym, jest równoznaczne z zamknięciem się na Ducha Świętego. Z tego zaś wypływa dla nas ważny i praktyczny wniosek i wezwanie, które autor Listu do Hebrajczyków sformułował następująco „Baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do
miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest
u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża” (Hbr 10,24.25).

W Święto Zesłania Ducha Świętego wołamy:
„O Duchu Święty,
Stwórco, przyjdź,
Do serc swojego ludu wnijdź,
Racz łaskę na swe rzesze zlać,
By mogły się świętymi stać”. (ŚK 190,1)
Zielone Święta są jednak głównie wołaniem Ducha Bożego skierowanym do nas.
Boży Duch wzywa nas, Boży lud, odkupiony krwią Jezusa Chrystusa, do trwania w społeczności Jezusowego Kościoła i słuchania Ewangelii. Przez nieustanne głoszenie i słuchanie orędzia o krzyżu Syna Bożego, zachowane zostają skutki wylania Ducha Świętego na pierwszych uczniów Pańskich. Gdzie rozlega się słowo o Chrystusie, przychodzi
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Duch, przenika ludzkie serca, budzi do wiary i życia w sprawiedliwości, tam rodzi się
i buduje Kościół Boży. Amen.

Panie Boże, który przez usta proroków i Ewangelię Jezusa Chrystusa obiecałeś nam
zesłać Ducha Świętego, dziękujemy Ci, że wypełniłeś swoją obietnicę. Wylałeś swojego
Ducha na uczniów Twojego Syna i tchnieniem Ducha Prawdy nieustannie ożywiasz
wierne Twoje sługi.
Boże, dziękujemy Ci, że przez chrzest w imię Jezusa Chrystusa został nam dany zadatek Ducha Świętego. Przez Niego możemy umacniać się w wierze i pod Jego przewodnictwem podążać ku celowi, który wyznaczyłeś wszystkim Twoim dzieciom.
Boże Wszechmogący, pokornie prosimy, spraw, abyśmy nigdy nie zasmucili Twojego
Ducha Świętego, ale abyśmy byli Mu poddani i przez Niego uświęcone było nasze życie. Niech Duch Twój nieustannie przypomina nam prawdę, która przez Twojego Syna
została ogłoszona światu, pomaga nam poznawać Twoją zbawienną wolę i wielbić Cię
z wdzięcznością i radością.
Wysłuchaj nas łaskawie, Boże i Panie, przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
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2. ŚWIĘTO ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
Hasło tygodnia
Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan
Zastępów. (Za 4,6)

W Duchu i w Prawdzie
„Rzekła mu niewiasta: Panie, widzę, żeś prorok. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć; wy zaś mówicie że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł jej Jezus: Niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze,
ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie, my
czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz
jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest Duchem, a ci, którzy mu
cześć oddają, winni mu ją oddawać w Duchu i w Prawdzie. Rzekła mu niewiasta: Wiem,
że przyjdzie Mesjasz (to znaczy Chrystus); gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi.
Rzekł jej Jezus: Ja, który mówię z tobą, jestem nim”. (J 4,19-26)

Słowo Boże w 2. Święto Pięćdziesiątnicy prowadzi nas do Jakubowej studni, która znajdowała się blisko pola podarowanego przez patriarchę Jakuba swojemu synowi, Józefowi. Tu, przy studni odpoczywał Jezus podczas powrotu z Jerozolimy do Galilei. Około
godziny szóstej, a więc w południe, przyszła do studni pewna Samarytanka, aby naczerpać wody. Pomiędzy Jezusem a Samarytanką nawiązała się rozmowa, której fragment Kościół przeznaczył do rozważania w 2. Święto Zesłania Ducha Świętego.
Rozmowa z Jezusem była dla Samarytanki okazją, która mogła się już dla niej nigdy
nie powtórzyć. Zrozumiała, że nie ma przed sobą zwykłego Żyda, jednego z tych, którzy nienawidzili Samarytan, lecz człowieka, który wie o niej wszystko, że miała w swoim życiu aż pięciu mężów, a ten, z którym obecnie żyje, właściwie nie jest jej mężem.
Powiedziała więc do Jezusa: „Panie, widzę, żeś prorok”. I pomyślała sobie, że warto Go
zapytać o rozwiązanie odwiecznego problemu i sporu. Samarytanie prowadzili spór
z Żydami o miejsce kultu. Żydzi mówili, że cześć należy oddawać Bogu w Jerozolimie,
Samarytanie zaś twierdzili, że czcić należy Boga na górze Garizim. Powiedziała więc:
„Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć; wy zaś mówicie że w Jerozolimie jest
miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać”.
Zapewne odpowiedź Jezusa była dla Samarytanki zaskakująca. „Niewiasto, wierz
mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele
będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu
tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w Duchu i w Prawdzie”.
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„Nadchodzi godzina…”, a więc ustalony porządek zostanie zmieniony. Chociaż zbawienie jest z Żydów, bowiem Bóg Żydom dał obietnicę zbawienia oraz obietnicę Mesjasza,
który zaprowadzić miał nowy ład, to jednak ani Jerozolima nie będzie miejscem kultu
Boga, ani nie będzie się Bogu oddawało czci na górze Garizim. Według Jezusa, nadchodzi czas, w którym Bogu będzie się oddawało cześć w zgoła odmienny sposób, aniżeli
dotąd. Bogu będzie się oddawać cześć w Duchu i Prawdzie.
Godzina ta nadeszła wraz z wywyższeniem Pana Jezusa na krzyżu i wraz z Jego
zmartwychwstaniem.
Ale co to znaczy, że Bogu będzie się oddawało cześć w Duchu i w Prawdzie?
Spotykana czasem interpretacja, że Pana Boga należy czcić w sercu i w prawdzie,
a więc poprzez współżycie ludzi, opartym na prawdzie, a nie na kłamstwie, jest błędna, chociaż kaznodziejsko nośna. Nie jest ona zgodna z duchem nauki Jezusa według
czwartego ewangelisty.
Zauważmy, że Jezus nazywa Boga Duchem, a więc odwraca uwagę Samarytanki od
miejsca kultu na przedmiot kultu, na Boga, od tego co materialne było dotąd w kulcie,
a więc od ofiary składanej Bogu, na Boga samego, jako Ducha, który jest ponad stworzeniem. Z tego wynika prosty wniosek: kult nie może być związany z konkretnym
miejscem na ziemi, bowiem Boży Duch wszystko wypełnia.
Ale w tym stwierdzeniu nie ma jeszcze odpowiedzi na nasze pytanie: Co znaczy
oddawać Bogu cześć w Duchu i Prawdzie? Szukając odpowiedzi na to pytanie, nie
możemy jej szukać w oderwaniu od innych wypowiedzi Jezusa na temat Ducha i Prawdy, czy Prawdy i Ducha.
W ustach Jezusa – według ewangelisty Jana – Prawda nie ma wymiaru prawniczego i etycznego. Nie chodzi o prawdę sądów i zgodność postępowania z Boskimi nakazami. Jezus powiedział o sobie: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem, nikt nie przychodzi
do Ojca, tylko przeze mnie” (J 14, 6). Chrystus jest Prawdą, bo w Nim objawiła się pełnia boskości. On jest obrazem Boga i kto Jego widzi, widzi Ojca. A więc miejsce kultu
z geograficznego punktu na ziemi, zostaje przeniesione na osobę Syna, którego Bóg
posłał na świat i dał Go światu, aby każdy kto w Niego wierzy miał życie.
Przypomnijmy sobie słowa Jezusa, które powiedział do Żydów po oczyszczeniu
świątyni: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni ją odbuduję” (J 2, 19). Ewangelista Jan
komentując te słowa, napisał: „Ale On mówił o świątyni ciała swego. Gdy więc został
wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to mówił, i uwierzyli
Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus” (J 2, 21.22). Chrystus jest nową świątynią, w której
zamieszkała chwała Boża. Czcić Boga, znaczy więc czcić Chrystusa. Cała więc nasza
pobożność skupiona musi być na Chrystusie, jako Synu posłanym przez Ojca. Nieważne jest miejsce, ważny jest Chrystus, który powiedział: „Oto Ja jestem z wami, aż do
skończenia świata” (Mt 28,20).
Pan Jezus nazwał też Ducha Świętego Duchem Prawdy. „Ja prosić będę Ojca i da
wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat
przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie” (J 14, 16.17). Duch Święty
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bowiem kontynuuje zbawcze dzieło Chrystusa zbudowane na Prawdzie, a więc na
wielkiej tajemnicy obecności Boga w Chrystusie. Pamiętajmy, że – zgodnie z obietnicą
– Ojciec i Syn zamieszkają w uczniach, jeśli ich miłość do Syna przejawiać się będzie
w przestrzeganiu Słowa Ojca, którego egzegetą jest nie tylko Syn, ale będzie również
Pocieszyciel, Duch Święty (J 14,23-26). Pocieszyciel nie będzie jakąś wielkością poza
społecznością uczniów (J 14,17). Jego działalność, to kontynuacja zbawczego czynu
Syna. Syn zaś wykonywał to, co czynił Ojciec, przeto ostatecznie Duch będzie również
kontynuatorem dzieła Ojca.
A więc prawdziwy kult nie jest związany z żadnym sanktuarium, ale z osobą naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Czcić Boga, znaczy w Duchu Świętym zanosić
modlitwy i słowa uwielbienia, bowiem apostoł Paweł pisze: „Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się
za nami w niewysłowionych westchnieniach. A Ten, który bada serca, wie, jaki jest
zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi” (Rz 8, 26.27). Taki
kult ma miejsce nie tylko w niedzielę, kiedy gromadzimy się w naszych kościołach, aby
słuchać Słowa Bożego, słowa życia i prawdy, ale na każdym miejscu, w domu, pracy,
w podróży i szkole, kiedy idziemy przez życie z Chrystusem i w życiu przynosimy owoce Ducha Świętego (por. Ga 5, 22nn).

Wydaje się, że Samarytanka zrozumiała słowa Jezusa oraz ich intencję. Oczywistą jest
więc rzeczą, że musiała ona postawić sobie pytanie: Kto ma prawo zmieniać odwieczne prawa, przekazane przez ojców, a dotyczące miejsca czci Boga? Człowiek takiego
prawa nie posiada. Dlatego powiedziała: „Wiem, że przyjdzie Mesjasz …; gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi”.
Samarytanie w odróżnieniu od Żydów za świętą księgę uznawali jedynie Pięcioksiąg
Mojżesza. W ostatniej księdze czytamy: „Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan,
Bóg twój, spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie” (5 Mż 18,15).
Mesjasz – według Samarytan – miał być prorokiem, a Jego zadaniem miało być nauczenie prawdziwej czci należnej Bogu. Samarytanie nie znali tradycji, że Mesjasz ma
pochodzić z rodu króla Dawida.
Po słowach Samarytanki: „Wiem, że przyjdzie Mesjasz … gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi”, Jezus uznał, że nadszedł czas objawienia swojej godności: „Ja, który
mówię z tobą, jestem nim”.
Samarytanka przyszła do studni Jakubowej naczerpać wody o godzinie szóstej,
a więc w południe, wtedy, kiedy nikogo nie powinna była tam spotkać. Nieoczekiwanie spotkała tam nie tylko znużonego wędrowca, który poprosił ją o wodę, ale w Nim
spotkała Mesjasza, na którego także czekała wraz ze swoim narodem. W Jezusie spotkała źródło wody życia, proroka i Mesjasza. Zauważmy, że zbawienie i Mesjasza w Jezusie spotkała przedstawicielka pogardzanych przez Żydów Samarytan. Chociaż zbawienie jest z Żydów, to jednak jest ono dla wszystkich. Chrystus jest miejscem spotkania Boga dla każdego. Apostoł Paweł pisze: „W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chry184
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stus jest wszystkim i we wszystkich” (Kol 3,11) oraz „Nie masz Żyda ani Greka, nie
masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy
jedno jesteście w Jezusie Chrystusie” (Ga 3,28).
Chrystusa, nową świątynię, spotkać możemy wszędzie. Spotykamy Go w kościele,
w Jego Ewangelii, wszędzie, gdzie w Duchu Świętym wołamy do Boga. Spotkać Go
możemy w życiu, jak Samarytanka, w najbardziej nieoczekiwanej chwili i miejscu.
A w Chrystusie spotykamy Boga, który też w Chrystusie nas szuka. I błogosławiony jest
człowiek, który na drodze życia spotkał Boga w Chrystusie. Błogosławiona jest ta chwila, w której otworzą się nasze oczy i poznamy, że w Chrystusie darowane jest nam
wszystko, wielkie bogactwo zbawienia wiecznego. „Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu jego, i oświecił
oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie
bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie jego, i jak nadzwyczajna jest
wielkość mocy jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły jego,
jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej
w niebie” (Ef 1,17-20).

Duchu Święty, który zstąpiłeś na apostołów oraz przez wieki budujesz i uświęcasz Kościół Syna Bożego, ożywiaj i światłem zbawiennej prawdy oświecaj wszystkich jego
członków, aby był miastem na górze leżącym i solą ziemi. Gromadź wokół siebie
wszystkie dzieci Boże i jednocz je w miłości i pokoju wokół krzyża Pana Kościoła, Jezusa
Chrystusa.
Prowadź i napełniaj ufnością wszystkich, którzy zostali powołani do zwiastowania
ewangelii i składania świadectwa o mocy Chrystusowego krzyża. Błogosław przeto
posługę biskupów, pasterzy i nauczycieli, aby przez ich wierną służbę budowane było
Królestwo Boże na ziemi. Natchnij wszystkich ludzi miłością i daj im poznanie woli
świętego Boga.
Duchu Święty, Pocieszycielu, Duchu Prawdy, spraw łaskawie, aby dzięki Twojemu
działaniu świat poznał, że niewiara i odrzucenie Chrystusa jest grzechem, sprawiedliwością zaś jest przyjęcie Go jako Pana i Zbawiciela. Przemów do każdego przez
Słowo Boże, aby wszystkie serca, uwolnione od lęku przed sądem, służyły Ojcu niebieskiemu na wieki wieków. Amen.

185

Święto Trójcy Bożej

ŚWIĘTO TRÓJCY BOŻEJ
Hasło tygodnia
Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. (2 Kor 13,13)

Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów!
„W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których
każdy miał po sześć skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi
i na dwóch latał. I wołał jeden do drugiego: Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów!
Pełna jest wszystka ziemia chwały jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I rzekłem: Biada mi! Zginąłem, bo jestem
człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy
widziały Króla, Pana Zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku
rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza, i dotknął moich ust, i rzekł: Oto
dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. Potem
usłyszałem głos Pana, który rzekł: Kogo poślę? I kto tam pójdzie? Tedy odpowiedziałem:
Oto jestem, poślij mnie! A On rzekł: Idź i mów do tego ludu: Słuchajcie bacznie, lecz nie
rozumiejcie, i patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie! Znieczul serce tego ludu i dotknij
jego uszy głuchotą, a jego oczy ślepotą, aby nie widział swoimi oczyma i nie słyszał swoimi uszyma i nie rozumiał swoim sercem, żeby się nie nawrócił i nie ozdrowiał!
I rzekłem: Dopókiż, Panie? A On odpowiedział: Dopóki nie opustoszeją miasta i nie będą
bez mieszkańców, domy bez ludzi, a kraj nie stanie się pustynią. Pan uprowadzi ludzi daleko, i w kraju będzie wielkie spustoszenie. A choćby została w nim jeszcze dziesiąta
część, ta ponownie będzie zniszczona jak dąb lub jak terebint, z którego przy ścięciu został tylko pień. Pędem świętym jest jego pień”. (Iz 6,1-13)

Święto Trójcy Bożej jest świętem tajemnicy Boga, w którą wierzy Kościół. Są jednak
ludzie, którzy z tej wiary drwią, lub namiętnie ją zwalczają. Bóg jest tajemnicą, a ludzie, którzy uważają, że wszystko, lub prawie wszystko wiedzą o Bogu, właściwie nic
o Nim nie wiedzą. Pycha ludzka nie zna granic, potrafi „przekroczyć” nawet niepoznawalność Boga, sięgać tam, gdzie rozum nie sięga. Ale to są złudne nadzieje ludzi pysznych i przemądrzałych. Ludzkie złudzenia nie mają żadnej wartości.
Kościół uważa, że wiara w Trójjedynego Boga opiera się na objawieniu Boga, bowiem Chrystus powiedział: „Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał” (J 12,45),
o Duchu Świętym zaś powiedział, że jest On posłany, aby kontynuować dzieło Bożego
zbawienia ludzkości, jako inny Pocieszyciel. Wiara Kościoła w Trójjedynego Boga –
wbrew pozorom – umacnia się i dociera do najdalszych krańców ziemi, bowiem Jezus
żegnając się ze swoimi uczniami, powiedział do nich: „Idźcie więc i czyńcie uczniami
wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do
skończenia świata” (Mt 28,19.20).
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W przeszłości uważano, że Bóg objawił się jako Trójca już w Starym Testamencie.
Sądzono, że Bóg jako Trójjedyny objawił się Izajaszowi w świątyni, kiedy prorok usłyszał śpiew anielski: „Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka
ziemia chwały jego”. To jednak zbyt daleko idący wniosek. Prawdopodobnie umieszczenie starotestamentowej historii o powołaniu Izajasza na proroka w zbiorze tekstów
biblijnych, przeznaczonych do czytania w Święto Trójcy Świętej jest tego echem. Nie
ulega jednak wątpliwości, że biblijna relacja powołania Izajasza, odsłania przed nami
nie tylko początek drogi Izajasza w jego prorockiej posłudze, ale że jest przede wszystkim wspaniałą lekcją, jak należy się zachować w obliczu majestatu Boga, Jego tajemnicy i świętości.

Według Starego Testamentu atrybutem Boga jest świętość. Znakiem rozpoznawczym
wiary starożytnych Hebrajczyków była ich wiara w Boga świętego. Święty w wielu
miejscach jest tytułem Boga Izraela. Tak należy rozumieć termin ‘święty’ w psalmach,
uwielbiających świętość Boga, głównie w Księdze Izajasza (np. Iz 12,6; 30,12.15; 41,14.
20; 43,3.14; 45,11; 47;4; 48,17; 54,5). Religia ksiąg Starego Przymierza jest religią świętości. Wszystko, co związane było z Bogiem JAHWE, było święte. Arcykapłan nosił turban, na którym widniał napis: „Świętość dla JAHWE” (2 Mż 28,36).
Izajasz podczas wizji, którą miał w świątyni, słyszał hymn serafów na cześć Boga:
„Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały jego”.
Trzykrotnie użyte w nim przez proroka Izajasza słowo ‘święty’, oznacza – zgodnie
z duchem języka hebrajskiego – że Bóg jest święty w najwyższym stopniu. Nikt więc
nie dorównuje Mu w świętości.
Pan Bóg jest święty, jest źródłem wszelkiej świętości i chwały. Ze względu na swoją
świętość budzi grozę i lęk w sercu grzesznego człowieka. Izajasz, który zobaczył
w świątyni chwałę Boga i słyszał hymn pochwalny na cześć świętego Boga, którego
świętość napełnia ziemię, z drżeniem wołał: „Biada mi! Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana Zastępów”.
Z historii powołania Izajasza na proroka wynika, że przy pomocy pojęcia świętości
przedstawiano inność Boga od stworzenia i dystans świętego Boga od stworzonego
świata. Jednak z okrzyku proroka: „Biada mi! Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla,
Pana Zastępów” można wnioskować także, że z pojęciem świętości Boga, łączy się pojęcie doskonałości moralnej. Izajasz sądził, że skoro oczy jego widziały Świętego, nie
będzie mógł dłużej żyć, musi zginąć, gdyż jest grzeszny i należy do świata ludzi grzechu. Święty Bóg brzydzi się nieprawością i jest sędzią tych, którzy czynią nieprawość.
Pojęcie świętości – jak zostało powiedziane – uwypukla inność Boga. Pan Bóg jest
z niczym nieporównywalny. W obrazowy sposób wyraża to Izajasz, gdy pisze: „Egipcjanie to ludzie, a nie Bóg; konie ich to ciało, a nie duch. Gdy Pan wyciągnie swą rękę,
potknie się obrońca i upadnie broniony, i wszyscy razem zginą” (Iz 31,3). Inność Boga
od człowieka i otaczającego go świata, najlepiej wyraża prorok Ozeasz: „Nie wyleję
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mego srogiego gniewu, nie chcę ponownie zniszczyć Efraima, bo Ja jestem Bogiem,
a nie człowiekiem, jestem pośród ciebie jako Święty i nie przychodzę, aby niszczyć”
(Oz 11,9).
Świętość należy do samej Istoty Boga, odróżnia Go od całego stworzenia. Nie ma
nic świętszego i nic tak wielkiego i wywyższonego jak Bóg. Pan Bóg więc przysięga na
swoją świętość. Prorok Amos pisze, że „Wszechmogący Pan przysiągł na swoją świętość” (Am 4,2). Potomkowie Dawida mogli liczyć na pomoc Boga, ponieważ złożył On
Dawidowi przysięgę wierności, powołując się na swoją świętość (Ps 89,36).
Pan Bóg jest święty. Musimy o tym pamiętać, kiedy zbliżamy się do Boga, kiedy
otwieramy nasze usta i serce, aby się modlić. W każdej modlitwie, zanim o cokolwiek
Boga poprosimy, należy oddać chwałę świętemu Bogu i podziękować Mu za otrzymane dobrodziejstwa. Nasza wiara w Boga nie może zawierać jakichś elementów poufałości względem Boga, ale musi być wyrazem bojaźni Bożej. Bojaźń Boża jest synonimem pobożności, właściwie pojętej religijności i postawy wobec Boga.
Ale też świętość Boga jest gwarancją obietnic, które daje nam Bóg. Ze względu na
świętość Boga, Chrystus umarł na Golgocie, aby nas zbawić. Boża świętość jest Bożym
„Tak” na wszystkie Jego słowa o łasce, usprawiedliwieniu i o Zbawieniu.

Bóg jest święty i wszystko, co związane jest z Bogiem jest święte. Święta jest nasza
wiara, bowiem jest to wiara w świętego Boga. Nikt nie może jej sobie lekceważyć, nikt
też nie może nią „handlować”. Należy ją mieć w poszanowaniu, o nią dbać i prosić
Boga, aby codziennie wzmacniał nas we wierze i poznaniu prawdy.
Święta jest nauka Pisma Świętego, święte i zbawienne jest nauczanie Kościoła
o Bogu i zbawieniu danym nam w Jezusie Chrystusie. Dlatego Apostoł napomina Tymoteusza: „Ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą
obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez
Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do
wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego
dobrego dzieła przygotowany” (2 Tm 3, 14−17); „Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj
w tym, bo to czyniąc, i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają” (1 Tm 4,16).
Święty jest Kościół Boży. Apostoł Paweł zwracając się do wierzących w Kościołach,
które zakładał, nazywał ich świętymi ze względu na Ewangelię, którą im zwiastował,
i którą oni przyjęli. Wierzący są świętymi ze względu na powołanie. Do wierzących
w Koryncie pisał: „Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście” (1 Kor 3,17). Ks. Marcin Luter objaśniając
trzeci artykuł wiary, głównie słowa: „Wierzę […] w święty Kościół chrześcijański, społeczność świętych” pisze: „Sens zaś i główna treść tego dodatku jest taka: Wierzę, że
na ziemi istnieje święta gromadka ludzi i zbór prawdziwie świętych, którego jedyną
głową jest Chrystus; zgromadzony przez Ducha Świętego, trwa on w jednej wierze,
myśli i przekonaniu, obdarzony różnymi darami, lecz zgodny w miłości, bez podziałów
i rozdarcia”.
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Członkowie Kościoła nie są święci ze względu na cnotliwe i pobożne życie, lecz ze
względu na powołanie do Kościoła i ich żywy związek z Chrystusem. Wskazują na to
słowa Wielkiego Apostoła, w których termin święty występuje w połączeniu z typowym dla Pawła teologicznym terminem w Chrystusie, wskazującym na religijno-egzystencjalną sytuację ochrzczonych w Jezusa Chrystusa.
Ale świętość zobowiązuje. Prorok Izajasz w obliczu chwały świętego Boga zawołał:
„Biada mi! Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu
nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana Zastępów”. Aby ostać się przed
Bogiem i wypełnić zadanie, które Bóg mu powierzył, musiał być oczyszczony. W historii powołania Izajasza czytamy: „Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając
w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza, i dotknął moich ust,
i rzekł: Oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony”.
Oczyszczenie mamy w Słowie Bożym i w świętych sakramentach. Pan Jezus powiedział do uczniów swoich: „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” (J 15,3.4).
Uświęcać swoje życie, znaczy trwać w słowie Bożym i z niego czerpać siły do walki
z grzechem.
„Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały jego”.
„Trzykrotnie świętemu, z radością śpiewać chcemy
I z aniołami tu uwielbiać Go będziemy.
On w Trójcy jeden jest i wiecznie święty zwan:
Bóg Ojciec i Bóg Syn, Bóg Święty Duch – nasz Pan”. (ŚE 239,4)
Amen.

Boże wieczności, niepojęta jest wielka tajemnica jedności trzech Osób Boskich! Ani
prawa natury, jakie ustanowiłeś, ani wiedza, jaką nam dałeś, nie mogą być nam pomocne do wyjaśnienia Twojej Tajemnicy. Ty jesteś ponad czasem i przestrzenią, Ty
wszystko przenikasz i Tobie wszystko zawdzięcza swoje istnienie. Niech wystarczy nam
wiara, że Twoje zbawcze działanie jest działaniem w jedności trzech Osób w Trójcy.
Ojcze, dziękujemy Ci, że nas stworzyłeś i umiłowałeś w Jezusie Chrystusie, naszym
Panu. Prowadzisz nas jak ojciec swoje dzieci. Ochraniasz od wszystkiego złego i codziennie nasycasz darami Twojego serca.
Synu Boży, Jezu Chryste! Wysławiamy Cię za Twoją śmierć krzyżową i niewinnie
przelaną krew, która oczyszcza nas z grzechów i nieprawości. Jako Dobry Pasterz prowadź nas do zdroju życia wiecznego. Tobie chcemy służyć na wieki i wielbić Cię
z radością i wdzięcznością.
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Duchu Święty, Pocieszycielu nasz, Duchu Prawdy, oświecaj nas i dopomóż poznać
prawdę Ewangelii. Niech przez wiarę będzie nam mocą ku żywotowi wiecznemu, źródłem pociechy i światłem na wszystkich ścieżkach naszego życia.
Ojcze i Synu i Duchu Święty, racz łaskawie przyjąć nasze słowa dziękczynienia i uwielbienia. Amen.
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1. NIEDZIELA PO ŚWIĘCIE TRÓJCY BOŻEJ
Hasło tygodnia
„Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi”. (Łk 10,16)

Umiłowanie Boga
„Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim (...). Miłujmy
więc, gdyż On nas przedtem umiłował”. (1 J 4,16b.19).

O miłości do Boga, którą winno płonąć serce każdego człowieka, w szczególności
ucznia i uczennicy Chrystusa Pana, zazwyczaj mówi się w relacji do bliźniego. Miłować
Boga, to znaczy miłością otaczać drugiego człowieka. Zależność ta wynika ze słowa
Bożego: „Jeśli kto mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi swego brata, kłamcą jest; albowiem
kto nie miłuje swego brata, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi”
(1 J 4, 20). Nie można jednak z tych słów wysnuć wniosku, że miłość Boga wyraża się
jedynie w miłości bliźnich i że jest ona miernikiem umiłowania Przedwiecznego, ponieważ nie zawsze miłość między ludźmi czerpie moc i natchnienie z Boga. Miłość niejedno posiada imię.
Ale czy mówienie o umiłowaniu Boga w relacji do drugiego człowieka, zresztą potrzebne i konieczne, nie sprowadza chrześcijaństwa do poziomu zwykłego humanitaryzmu? Czy nie niesie ono w sobie niebezpieczeństwa spłycenia tego, co nazywamy
fascynacją Bogiem? Przerażenie musi ogarnąć, gdy uświadomimy sobie, że dzisiaj bardzo trudno o prawdziwą miłość braterską. Cóż wobec tego pozostaje? Czy są więc
w nas jeszcze przynajmniej okruchy umiłowania Boga, z których może się coś zrodzić?
„Bóg jest miłością”, przeto w naszym mówieniu o Bogu, tak nieraz płytkim i szablonowym, musi się znaleźć słowo o naszym umiłowaniu Boga i Ojca Pana naszego Jezusa
Chrystusa. A słowo to musi wypływać z miłości do Boga i być w nią wtopione.
Miłość jest zawsze przylgnięciem do przedmiotu miłości. Umiłowanie Boga jest przeto
wtapianiem się serca w Bożą miłość. Nikt nie może sądzić, że jest to rzeczą niemożliwą
ze względu na Bożą inność i odmienność od świata materii, do którego należymy. Jednakże dlatego, że stworzeni jesteśmy „na wzór i podobieństwo Boże” (1 Mż 1,26), żyjemy także w wymiarze ducha, przeto umiłować możemy także przeróżne idee, które
nie zawsze są godne miłości, im się poświęcamy, za nie jesteśmy gotowi wszystko oddać. Pan Bóg nie jest jedynie ideą, pojęciem i szyfrem. Jest najprawdziwszym Bytem,
z którego wszelkie istnienie bierze początek. Wtapianie się więc w Boga, przylgnięcie
do Niego, co nasze słowo biblijne nazywa mieszkaniem w Bogu, leży więc w zasięgu
naszych możliwości.
Czy nie czujemy w sobie żadnej iskierki miłości do Boga? Czy serca nasze nie płoną
miłością, gdy idziemy naszą drogą od zwątpienia ku wierze? Czy przypadkiem nasze
zwątpienie nie gasi w nas żaru miłości? Przypomnijmy sobie słowa dwóch uczniów
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Chrystusa, którzy spotkali na drodze do Emaus zmartwychwstałego Chrystusa i nie
rozpoznali Go! Dopiero w Emaus poznali Go po łamaniu chleba. Kiedy zniknął z przed
ich oczu, ze zdziwieniem pytali siebie: „Czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił
do nas w drodze i Pisma przed nami otwierał?” (Łk 24,32).
Miłość jest oddaniem siebie komuś drugiemu. O rozmiarze oddania decyduje wielkość tego drugiego. Bóg jest nieporównywalnie wielki. Bezgraniczne musi więc być
nasze oddanie Bogu. Rozpoczyna się ono dopiero wtedy, gdy z serca wyrzucimy umiłowanie samego siebie, z życia wykreślimy zainteresowanie własną godnością, ukrzyżujemy w sobie nasze własne „ja”. Miłość do Boga jest oddaniem Bogu samego siebie,
poświęceniem Mu swojego czasu i zdolności. Miłość do Boga jest więc uwolnieniem
się od tego, co nas absorbuje ponad miarę, jest dążeniem do doskonalenia swojego
oddania się Temu, który jest miłością.
Czy jest w nas coś z tego błogosławionego i świętego dążenia? Miłość niesie w sobie zarodek niepokoju. Pełna niepokoju jest taka miłość, która nie jest oddaniem i zawierzeniem Panu Bogu, natomiast jest jedynie ubezpieczeniem na wypadek śmierci.
Prawdziwe jest bowiem przekonanie Ojca Kościoła chrześcijańskiego, Augustyna, że
niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Miłość nasza jest spoczywaniem na sercu Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Obrazem tego serca –
jak pisze w Dużym katechizmie Marcin Luter – jest sam Chrystus. Nasze umiłowanie
Boga ostatecznie skupia się i konkretyzuje w miłości ukrzyżowanego Pana i Zbawiciela.
Błędem byłoby mniemanie, że owe tchnienie serca, tęsknota za Bogiem, dążenie
do Boga i oddanie się Jemu, jest jedynie z nas, z naszej woli i mocy. Bóg, który jest
miłością zapala w nas miłość. Bez żaru Jego miłości serca nasze pozostałyby zimne,
wionąłby z nich chłód śmierci, ogarnięte byłyby straszliwą niemocą, a wejście do nich
zasypane byłoby rumowiskiem grzechów.
Ogień wznieca ogień. Prawdziwa miłość budzi miłość. Miłujemy Boga, gdyż On nas
umiłował i zapalił w nas miłość. Szukamy Boga i tęsknimy za Nim, bowiem On nas już
znalazł. Gotowi jesteśmy się Bogu poświęcić, gdyż Bóg się już dla nas poświęcił w Jezusie Chrystusie. Miłujemy, „gdyż On nas przedtem umiłował”.
Wszelkie słowo o Bożej miłości, prowadzi nas na Golgotę. Zwiastowanie miłości
Bożej jest słowem o krzyżu. „Bóg tak umiłował świat, że Syna swego, jednorodzonego
dał, aby każdy, kto woń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (J 3,16). Na Golgocie Ojciec poświęcił miłość do Syna, aby pełnym blaskiem przed naszymi oczyma zajaśniała niczym nie zamącona miłość Boga ku nam, ludziom, na którą niczym nie zasługujemy.
Spoglądanie na ukrzyżowanego Chrystusa może w nas zapalić miłość do Ojca. Umiłowanie Przedwiecznego bierze początek w krzyżu. Krzyż daje impuls, moc i siłę do
umiłowana Tego, który jest miłością. Przez Golgotę prowadzi nasze dążenie ku zanurzeniu się w Miłości. Na Golgocie pod krzyżem znajdujemy Boga, który nas znalazł
i przyprowadził pod krzyż. Na Golgocie Bóg wydobywa nas spoza ściany naszego grzechu i samolubstwa, stawia wobec sądu gniewu i miłości, gniewu, który spotkał umiło192
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wanego Syna, miłości, która bierze nieustannie w objęcia godny potępienia rodzaj
ludzki.
Boża miłość przez całe życie nas prowadzi. Błyszczy ona w naszym narodzeniu
i chrzcie, opiece nad nami i w każdym spotkaniu ze Słowem Bożym. Czy jednak w każdej chwili życia na nią odpowiadamy? Czy nieustannie przez miłość mieszkamy w Bogu
a Bóg w nas?
Nie ma w nas miłości Boga, jeśli nie potrafimy nic Bogu poświęcić. Niewiele w nas
umiłowania Boga, jeśli każda chwila spotkania z Bogiem nam się dłuży. Niewiele rozumiemy z tego, co to znaczy umiłować Boga, jeśli z ulgą traktujemy uwolnienie się
z objęć Bożych, a uwolniwszy się, szybko, pomijając wszelką refleksję i świętą zadumę,
śpieszymy się, aby poddać się naszym nałogom i przyjemnościom.

Pan Bóg nas umiłował i On nas uczy umiłowania Go. On nas we wszystkim poprzedza.
Z Niego, przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Niech więc On nas uczy miłości według
swojej woli i mądrości, przez radość i łzy, błogość i krzyż, bylebyśmy ostatecznie przez
miłość mogli zamieszkać w Bogu, a On w nas!
„Wszystkich wiecznie umiłował
Jeden Ojciec, jeden Bóg
I na łonie swym piastował,
Jego więc pilnujmy dróg.
Złym i dobrym słońce lśni,
Świećmy wszystkim także my”. (ŚE 827,2)
Amen.

Panie, święty Boże nasz, „godzien jesteś przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty
stworzyłeś wszystko i z Twojej woli zostało stworzone, i zaistniało!” Boże, „Tyś wszystko
mądrze uczynił: Ziemia jest pełna dóbr twoich!”
Panie Boże wszechmogący, wielbimy Twoje święte Imię. Nasze pieśni wtórują pochwalnej pieśni całego stworzenia, wszak wszystko zawdzięcza swoje istnienie Twojej
mocy i mądrości. Niech narody całej ziemi ukorzą się przed Twoim świętym obliczem,
bowiem Ty napełniasz całą ziemię dobrami Twojego serca i niechaj oddają Tobie chwałę.
Boże, wszystko mądrze i wspaniale uczyniłeś! Dziękujemy Ci przede wszystkim za
dary zbawienia, które przygotowałeś w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Jezusie
Chrystusie. Rozdzielasz je przez ewangelię i święte sakramenty, ustanowione przez
Twojego Syna. Nasyć nasze dusze, abyśmy umocnieni i odrodzeni przez ziarno Twojego
Słowa z radością służyli Tobie i z ochotą dążyli do Królestwa Twojej chwały.
Racz nas wysłuchać, łaskawy Boże, przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Amen.
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2. NIEDZIELA PO ŚWIĘCIE TRÓJCY BOŻEJ
Hasło tygodnia
Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam
ukojenie. (Mt 11,28)

Błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym
Pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. I posłał swego sługę
w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym: Przyjdźcie, bo już wszystko gotowe.
I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł: Kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć; proszę cię, miej mię za wytłumaczonego. A drugi rzekł: Kupiłem
pięć par wołów i idę je wypróbować; proszę cię, miej mię za wytłumaczonego. A inny
rzekł: Żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. A gdy wrócił sługa, doniósł o tym panu
swemu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego: Wyjdź prędko na place
i ulice miasta i sprowadź tutaj ubogich i ułomnych, i ślepych, i chromych. I oznajmił sługa: Panie, tak się stało, jak rozkazałeś, i jeszcze jest miejsce. Wtedy rzekł pan do sługi:
Wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj, by weszli, i niech będzie zapełniony dom
mój. Albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. (Łk 14,16-24)

Smutna jest historia, opowiedziana przez naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa
o człowieku, który przygotował ucztę. Oto pewien człowiek – powiada Jezus – przygotował ucztę, nie liczył się z kosztami, zaprosił swoich przyjaciół, lecz oni pogardzili
miłością swojego przyjaciela, nie przyjęli zaproszenia i nie przyszli na przygotowaną
biesiadę. Smutne to, kiedy wzgardzona zostanie przyjaźń i odrzucona zostaje miłość,
i otwarte serce bliźniego!
Czytając naszą dzisiejszą ewangelię, wyczuwa się, że Jezus opowiedział ją nawet z
pewną goryczą w sercu. Przez nią zilustrował sytuację ludu izraelskiego, który umiłował i do którego został posłany jako sługa Boży. Naszą ewangelię możemy więc odczytać jako skargę naszego Pana nad ludem Bożym, który okazał się niewierny, obojętny
na proklamację przez Jezusa Królestwa Bożego i głuchy na wezwanie Boże. Czy tak
należy ją interpretować? Na poprawność takiego wykładu wskazują między innymi
słowa, na które odpowiedzią jest właśnie nasza ewangelia: „Błogosławiony ten, który
będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym” (Łk 14,15).
Królestwo Boże, zapowiedziane przez proroków pańskich i oczekiwane przez Żydów,
przybliżyło się wraz z przyjściem Jezusa Chrystusa. W Chrystusie stało się ono obecne.
Pan Jezus rozpoczynając swoją publiczną działalność powiedział: „Wypełnił się czas
i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii” (Mk 1,15).
Przyjście Królestwa Bożego powinno było cieszyć i radować potomków Abrahama
i spadkobierców prorockiego zwiastowania o Bożych rządach nad ludem wybranym
i światem. Nadszedł błogosławiony czas Królestwa Bożego. Królestwo Boże jest skarbem, który za wszelką cenę należy posiąść. Mówił o tym Jezus w licznych podo194

2. niedziela po Święcie Trójcy Bożej

bieństwach o Królestwie Bożym, przede wszystkim w podobieństwie o skarbie ukrytym w roli i o kupcu poszukującym drogocennych pereł (Mt 13,44-46). Dla Królestwa
Bożego należy wszystko poświęcić. Nie ma żadnej wartości, która by przewyższała
dobra Królestwa Bożego. Poszukiwanie Królestwa Bożego nie może zamącić żadna
ziemska troska. Pan nasz powiedział: „Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać? Bo tego
wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego
potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane” (Mt 6,31-33).
Wezwanie Boga i zaproszenie Jezusa do Królestwa Bożego, zostało przez wielu
Żydów odrzucone. Wielu wyobrażając sobie Królestwo Boże inaczej, aniżeli Jezus,
odrzuciło Boże wezwanie. Do nich należeli głównie faryzeusze i uczeni w Piśmie. Także
prosty lud nie zawsze umiał rozróżnić prawdy od fałszu, i także on odrzucił Jezusowe
wezwanie.
Zwiastowanie streszczające się w słowie: „Przyjdźcie, bo już wszystko gotowe”
zostało zlekceważone. A Pan patrząc na reakcję Żydów ze smutkiem o tym mówił.
Gorycz zawodu napełniała Jego serce. Ale w żalu swej duszy nie zapomniał także
ostrzec tych, którzy zlekceważyli zaproszenie do Królestwa Bożego. „Wtedy gospodarz
rozgniewał się… ” – powiedział Pan Jezus.
Za czasów Jezusa lud wybrany nie po raz pierwszy odrzucił wezwanie Boże.
W przeszłości nie zawsze chciał słuchać proroków Pańskich, dlatego Izrael nazwany
został w Starym Testamencie domem przekory, ludem twardego karku, niewiernym
i nieposłusznym.
Ci, którzy nie przyszli na przyjęcie zgotowane przez gospodarza, powiedział Pan
Jezus, mieli usprawiedliwienia. Jeden z nich powiedział, że pojął żonę, inny, że kupił
parę wołów i musi je próbować, jeszcze inny, że kupił pole. Według Starego Testamentu te zdarzenia w życiu Izraelity wystarczyły, aby mógł on odmówić służby wojskowej. Ale królestwo Boże jest najwyższą wartością i nie ma takiej wartości, która
usprawiedliwiałaby odmowę przyjęcia zaproszenia do Królestwa Bożego. Nie można
też powoływać się na żadne prawo, szukając usprawiedliwienia swojej odmowy,
wszak Królestwo Boże jest nadrzędną wartością. Należy bardziej słuchać Boga, aniżeli
ludzi (Dz 5,29).
Tę smutną przypowieść nie możemy jedynie odczytywać jako skargę Jezusa nad
tymi, którzy za Jego czasów odrzucili słowa: „Szukajcie Królestwa Bożego…!”. Królestwo Boże przyszło w Jezusie i zaproszenie jest stale aktualne: „Pójdźcie, bo już
wszystko gotowe”. Skoro potomkowie Abrahama odrzucili wezwanie Boże, przeto
oferta została przedstawiona wszystkim ludziom. Pan Jezus w swojej przypowieści
powiedział, że gospodarz polecił słudze: „Wyjdź prędko na place i ulice miasta i sprowadź tutaj ubogich i ułomnych, i ślepych, i chromych”.
Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel zwraca się również do nas z zaproszeniem do życia
w społeczności z Panem Bogiem, do wspólnoty wiary, a więc do Królestwa Bożego.
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Kto wątpi w realność tego zaproszenia, lub odrzuca je, odrzuca Boga i Bożą ofertę
zbawienia.
Obecnie – a jest na to wiele dowodów – częściej lekceważy się zaproszenie do życia z Bogiem, aniżeli w czasach Jezusa. Składa się na to wiele przyczyn, nie zawsze brak
wiary, częściej umiłowanie tego, co związane jest z naszym cielesnym życiem. Ważniejsza dla wielu jest możliwość dokonania zakupów w supermarkecie, obejrzenie
w telewizji ciekawego filmu, lub atrakcje na świeżym powietrzu. Albo, czy ludzie nie
mówią czasem tak: kupiłem samochód, muszę nim jeździć; mam żonę, ale ona poszła
do innego kościoła, a ja muszę pilnować naszych dzieci?
Zwróćmy uwagę, że zaproszenie Jezusa nie jest niczym obwarowane, a więc nie
jest potrzebne przemyślenie warunków stawianych przez Boga. Można przyrównać
wezwanie Jezusa do Królestwa Bożego do zaproszenia Boga, które w czasach Starego
Testamentu zostało wypowiedziane przez usta proroka: „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 mleko! Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem, dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci?
Słuchajcie mnie uważnie, a będzie jedli dobre rzeczy, a tłustym pokarmem pokrzepi
się wasza dusza!” (Iz 55,1.2).
Wezwanie do upamiętania jest odpowiedzią na to, co Bóg do nas mówi i dla nas
czyni. A za nim podejmiemy decyzję, On już nas przeobraża, ubogaca, uszczęśliwia,
obdarza pokojem. Apostoł Paweł bowiem pisze do Filipian, że Bóg sprawia w nas
chcenie i wykonanie (Flp 2,13). Ale człowiek nie może pozostać na zewnątrz, bo wtedy
wszystko traci.
Nikt z nas nie może się usprawiedliwiać tak, jak owi zaproszeni w przypowieści
Jezusa. Żadna sprawa na świecie nie jest ważniejsza od zaproszenia Bożego i życia
z Bogiem. Pan Jezus powiedział: „Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją?”
(Mt 16,26). W przypowieści o kupcu szukającym pereł, Pan Jezus powiedział, że kiedy
znalazł on perłę o wyjątkowym pięknie, sprzedał wszystko, aby ją nabyć (zob. Mt 13,
45.46).
Nie lekceważmy Bożego zaproszenia. Odpowiedzmy na Boże zaproszenie, dopóki
trwa jeszcze to, co się ‘dziś’ nazywa. Jest ciągle jeszcze czas łaski i Bożego oczekiwania
na naszą odpowiedź. Autor Listu do Hebrajczyków pisze: „Napominajcie jedni drugich
każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa «dzisiaj», aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu” (Hbr 3,13).

Duch Boży przez usta pieśniarza zapewnia nas:
„Tu miejsca dość! Niepełny jeszcze dom,
Nie obsadzony stół!” Otwarte drzwi!
Spraszajcie nędznych tłum, spraszajcie z miast i siół!
Zwołujcie wszystkich opuszczonych,
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Brzemieniem grzechu obciążonych.
Tu miejsca dość!
„Błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym”. Amen.

Panie Jezu, Zbawicielu świata! Dziękujemy Ci, że byłeś posłuszny Ojcu aż do śmierci
krzyżowej. Poniżyłeś się, ale Bóg Cię wywyższył i darował Ci Imię, które jest ponad
wszelkie imię. Jest ono nam droższe ponad wszystko i radujemy się, że możemy mówić
do Ciebie: Panie. Spraw, by zawsze napełniało serca ludzkie pokorą i wdzięcznością.
W tym Imieniu Cię wysławiamy, albowiem z nim związane jest wieczne zbawienie.
Chryste, dopomóż nam pamiętać, że wołając do Ciebie: „Panie, Panie!”, powinniśmy wypełniać wolę Twojego Ojca. Próżne słowa nie wielbią Ciebie. Przebacz nam każde puste słowo dane bliźnim i każdą modlitwę, w której prawdziwie nie oddajemy się
Tobie.
Zwróć nasze oczy na każdego, kto potrzebuje pomocy i pociechy. Naucz nas naśladować Ciebie w pełnieniu woli Bożej, wszak Ty wypełniłeś ją doskonale. Pomagaj nam
każdego dnia przestrzegać przykazań, albowiem bez Twojego wsparcia nie możemy
uczynić nic, co jest szlachetne i błogosławione. Amen.
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3. NIEDZIELA PO ŚWIĘCIE TRÓJCY BOŻEJ
Hasło tygodnia
Przyszedł Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. (Łk 19,10)

„Czy to słuszne, tak się gniewać?”
„Jonaszowi bardzo się to nie podobało, tak że się rozgniewał. I modlił się do Pana, mówiąc: Ach, Panie! Czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekałem do Tarszyszu; wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Otóż
teraz, Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć aniżeli żyć. A Pan odpowiedział:
Czy to słuszne, tak się gniewać? Potem Jonasz wyszedł z miasta i zamieszkał na wschód
od miasta; i zrobił sobie tam szałas, i usiadł w jego cieniu, aby zobaczyć, co będzie się
dziać w mieście. A Pan, Bóg, wyznaczył krzew rycynowy, aby wyrósł nad Jonaszem, dawał cień jego głowie i osłaniał go przed grożącym mu nieszczęściem. I Jonasz radował
się bardzo z tego krzewu rycynowego. Lecz nazajutrz z pojawieniem się zorzy wyznaczył
Bóg robaka, który podgryzł krzew rycynowy, tak że usechł. A gdy wzeszło słońce, zesłał
Bóg suchy wiatr wschodni i słońce prażyło głowę Jonasza, tak że omdlewał i życzył sobie
śmierci, mówiąc: Lepiej mi umrzeć niż żyć. Wtedy rzekł Bóg do Jonasza: Czy to słuszne,
tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego? A ten odpowiedział: Słusznie jestem zagniewany, i to na śmierć. A Pan rzekł: Ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie
pracowałeś i którego nie wyhodowałeś; wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej
nocy zginął, a Ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje
więcej niż sto dwadzieścia tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co
prawe, a tym, co lewe, a nadto wiele bydła?” (Jon 4,1-11)

Jonasz, chociaż ukrywał się przed Bogiem, to jednak Bóg go odnalazł i zmusił go do
udania się do stolicy Asyrii, Niniwy, aby wykonał Boże polecenie. Jonasz miał zapowiedzieć zniszczenie Niniwy, jeśli Niniwczycy nie będą pokutowali za wszystko, co uczynili
Izraelowi i innym narodom. Jonasz z niechęcią ogłosił w Niniwie wyrok Boży, bowiem
uważał, że Bóg powinien ukarać Niniwę, jej mieszkańców i jej króla. Nie podobało się
Jonaszowi to, że Bóg chce okazać miłosierdzie Niniwie.
Jonasz ogłosiwszy postanowienie Boże, modlił się: „Ach, Panie! Czy nie to miałem
na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekałem
do Tarszyszu; wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Otóż teraz, Panie, zabierz moją duszę,
bo lepiej mi umrzeć aniżeli żyć”, na co Bóg odpowiedział: „Czy to słuszne, tak się
gniewać?”. Następnie Jonasz opuścił miasto, zrobił sobie szałas i oczekiwał na dalsze
zdarzenia.
Zauważmy, że w tym dialogu Jonasza z Bogiem aż dwa razy jest mowa o gniewie
Jonasza. W dalszej części naszego biblijnego tekstu, także jest dwukrotnie mowa
o gniewie proroka. Nie daleko będziemy od prawdy, gdy powiemy, że myślą przewod-
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nią opowiadania o Jonaszu, znajdującego się w naszym biblijnym tekście, są słowa: czy
rzeczą słuszną jest gniewać się, gdy Bóg chce okazać miłosierdzie mordercom.
W niedzielę Rogate mówiliśmy o tym, że należy się modlić za wszystkich ludzi, i to
niezależnie kim są i co w życiu uczynili.
Miłosierdzie Boże wyklucza wszelki gniew. A więc, czy słuszną rzeczą jest gniewać
się?

Nieraz ogania nas zdziwienie, dlaczego Bóg doświadcza wierzących i sprawiedliwych,
miłosierdzie zaś okazuje złym i niesprawiedliwym. Psalmista często o tym pisze. Jeśli
tak się dzieje, to czy Bóg jest sprawiedliwy? Z całą pewnością myśl taka zrodziła się
w sercu Jonasza. Izrael tyle wycierpiał, a ci, którzy cierpienie zadawali, wezwani zostali
do pokuty i być może Pan Bóg okaże im miłosierdzie.
Nie powinno nas to dziwić, bo myśli Boże, nie są jako myśli nasze ani drogi Boże
jako drogi nasze. Uczniowie Pana Jezusa też myśleli, że Chrystus, ich Nauczyciel i Pan
okaże swoją moc i władzę, rozgromi tych, którzy chcieli Go pojmać. Piotr był gotowy
pomóc Jezusowi. Lecz Jezus kazał mu schować miecz do pochwy. Dziać się musi to, co
Bóg zaplanował.
Nam się czasem wydaje, że pod wpływem naszych modlitw możemy zmusić Boga
do zmiany Jego postanowienia. Czasem wydaje się nam, że aby działa się sprawiedliwość Boża, to musi On ukarać i wytracić wszystkich niesprawiedliwych, postępujących
niegodnie, zabójców i gwałcicieli, a sprawiedliwych i pokój czyniących obdarować –
zgodnie ze słowami z kazania na górze – pokojem i błogosławieństwem. Ludzka logika
tego wymaga. Ale Boża logika jest inna. Bóg jest miłością, dlatego postępuje i działa
zgodnie z logiką miłości. Bóg daje każdemu czas do refleksji, nawrócenia i naprawy
swojego życia.
Tego nie wiedział prorok Jonasz. Może i wiedział, ale tego nie rozumiał. Jego gniew
wypływał albo z niewiedzy, albo z braku znajomości motywów działania Bożego. Na
pewno wypływał z nienawiści do Niniwczyków, którzy tak wiele złego uczynili rodakom proroka.

Prorok opuścił Niniwę po ogłoszeniu kary i wezwaniu do pokuty. W pewnej odległości
zbudował sobie prowizoryczny szałas i oczekiwał na koniec Niniwy. Zapewne sądził, że
obywatele Niniwy i ich król, nie ugną hardego karku i nie usłuchają wezwania Bożego
do pokuty. Tymczasem stało się inaczej. Król i jego lud pokutował. Bóg oszczędził więc
miasto i jego ludność.
Nigdy nie wiemy jak ludzie zareagują na wolę i wezwanie Boże. Nigdy nie wolno
niczego przesądzać. Nigdy nie należy oczekiwać dla naszego wroga, ze strony Boga
kary i potępienia. Kiedy nie przyjęto Jezusa w pewnej wiosce samarytańskiej, Jakub
i Jan powiedzieli do Jezusa: „Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli z nieba ogień,
który by ich pochłonął, jak to i Eliasz uczynił?” Ale Jezus „zgromił ich i rzekł: Nie wiecie,
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jakiego jesteście ducha. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować” (Łk 9,54nn).
Bóg jest Bogiem litościwym i miłosiernym, nie rychłym do gniewu. Bóg daje każdemu czas do nawrócenia i nowego życia. Właśnie dla uzmysłowienia sobie tej prawdy, napisana została nowela o proroku Jonaszu i jego misji. Tę prawdę powinniśmy
znać i nie gniewać się na Boga, jeśli okazuje On miłosierdzie zatwardziałym grzesznikom i czyni coś, co nie mieści się w naszej głowie.

Jonasz nadal czekał nieopodal Niniwy w swoim szałasie. A Pan Bóg wiedział, że prorok
nadal nie rozumie prawdy, o której mówiliśmy powyżej. Dlatego postanowił mu udzielić kolejnej lekcji. Autor Księgi Jonasza pisze, że Bóg sprawił, że obok szałasu Jonasza
wyrósł w ciągu nocy wspaniały krzew rycynowy, dający ochronę przed palącym słońcem. A więc Bóg, pomimo uporu proroka, okazał mu miłosierdzie.
Ale prorok Jonasz, dalej nic nie rozumiał i nadal – pełen gniewu – czekał na rozwój
wydarzeń. Pragnął zapewne zobaczyć spadający na Niniwę ogień. Musiał więc prorok
otrzymać jeszcze jedną lekcję. Krzew, który wyrósł jednej nocy, w ciągu kolejnej zwiędnął. „A gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg suchy wiatr wschodni i słońce prażyło głowę Jonasza, tak że omdlewał i życzył sobie śmierci, mówiąc: Lepiej mi umrzeć niż żyć”. I wtedy
Pan Bóg powiedział do Jonasza: „Czy to słuszne, tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego?” A Jonasz odpowiedział: „Słusznie jestem zagniewany, i to na śmierć”. A więc
Jonasz nadal nie mógł zrozumieć, że dziać się musi to, co Pan Bóg zaplanował.
Wtedy Pan Bóg jasno przemówił do proroka: „Ty żałujesz krzewu rycynowego, koło
którego nie pracowałeś i którego nie wyhodowałeś; wyrósł on w ciągu jednej nocy
i w ciągu jednej nocy zginął, a Ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta,
w którym żyje więcej niż sto dwadzieścia tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić
między tym, co prawe, a tym, co lewe, a nadto wiele bydła?”
Nie wiemy, czy te słowa przemówiły do serca twardogłowego proroka. Może tak,
może nie, bo na tych słowach Bożych kończy się Księga Jonasza. Czasem i nam Bóg
musi udzielać wiele lekcji w naszym życiu, abyśmy zrozumieli, że Bóg jest łaskawy i miłosierny, że nie myśli tylko o owcach swojego pastwiska, ale także o tych, które zbłądziły i potrzebują pomocy.

Jako myśl przewodnia prowadziły nas słowa Boże: „Czy to słuszne, tak się gniewać?”.
I doprowadziły nas one do słów naszego Boga, które kończą Księgę Jonasza. A są to
słowa nadziei dla wszystkich narodów i wszystkich ludzi, że Bóg czuwa nad każdym
człowiekiem, że Jego słońce wschodzi nad dobrymi i złymi (Mt 5,45), że wszyscy są
objęci wolą Bożego zbawienia. Więcej, czuwa nad całym swoim stworzeniem. Amen.

Boże łaskawy i miłosierny, dziękujemy Ci, że prowadzisz nas od chwili urodzenia,
i przez Twoje słowo uczysz, jak żyć i postępować, i dajesz poznanie prawdy i miłości.
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Wychowujesz nas, strzeżesz od czynów niegodnych i kierujesz nasze nogi na drogę
pokoju i sprawiedliwości.
Wybacz, Boże, że nie zawsze byliśmy uczniami i uczennicami posłusznymi Twojej
woli. Nie karz nas za chwile zapomnienia i przebacz nam nasze grzechy. Okaż nam
litość, wszak Ty jesteś Bogiem miłosiernym i wiernym swoim obietnicom.
Panie Boże, wiemy, że nigdy nie będziemy mogli powiedzieć, że poznaliśmy całą
prawdę o Tobie i ludzkim życiu. Zawsze będziemy w Twojej szkole, a nasze poznanie
w ciele będzie tylko cząstkowe. Dopiero w wieczności oglądać Cię będziemy i poznamy
to, co teraz jest przed nami zakryte.
Panie Boże, wybacz tym wszystkim, którym wydaje się, że ukończyli już swój kurs
wiary i niczego więcej nie muszą się uczyć. Uchroń i nas od takiej pychy i zarozumiałości.
Oświeć nas przez Ducha Świętego, abyśmy oznajmiali cudowne sprawy Twoje, tym,
którzy jeszcze są bardzo daleko od Ciebie. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa.
Amen.
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4. NIEDZIELA PO ŚWIĘCIE TRÓJCY BOŻEJ
Hasło tygodnia
„Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy”. (Ga 6,2)

Chrystus naszą świętością
„Chrystusa poświęcajcie w sercach waszych”. (1 P 3,15a)

Zacytowane powyżej słowa wyjęte są z biblijnego tekstu, przeznaczonego do rozważania w 4. niedzielę po Świętej Trójcy. Zawarte w nim jest nie tylko to, co św. Piotr pragnął przekazać adresatom swojego listu, ale także to, co przez jego słowa, pragnie zapisać Duch Święty na naszych sercach. W tym słowie zawarte jest poselstwo całego
Nowego Testamentu, a mianowicie, że Chrystus jest naszą świętością.
Prorocy

Starego Testamentu, jako wyraziciele woli świętego Boga, byli negatywnie
ustosunkowani do składanych ofiar w świątyni jerozolimskiej. Krytykowali rytualne
praktyki i wszelkiego rodzaju przerost kultu zewnętrznego. Pragnęli mojżeszową religię
skierować na nowe tory, uduchowić i przeobrazić ją z religii kultu, opartego o przepisy
rytuału ofiarniczego, na religię serca i ducha. Prorok Jeremiasz zapowiadał zawarcie
przez Boga z ludem izraelskim nowego przymierza. W dniu, w którym Bóg zawrze to
przymierze, na tablicy serc potomków Jakuba – głosił prorok z Anatot – wypisane zostanie słowo prawa Pańskiego (por. Jr 31,31-33).
Wielcy mężowie Starego Testamentu nauczali, że nie wystarczy zewnętrzny kult
i pobożność oparta na przepisach rytualnych. Wołali, że Bogu nie podobają się ofiary
składane w jerozolimskiej świątyni, ponieważ ci, którzy je składają, mają serca nieczułe
na niesprawiedliwość i niedolę. Prorocy wzywali do nawrócenia, wyznania grzechów
i pojednania się z Bogiem. Mędrzec w imieniu Boga powiada: „Synu mój, daj mi swoje
serce” (Prz 23,24).

Chrystus Pan kontynuował tradycję profetyczną wielkich proroków Starego Testamentu. Dążył do przekształcenia religii typu kapłańskiego w religię typu profetycznego,
chociaż nigdy jawnie nie występował przeciwko kultowi ofiarniczemu w Jerozolimie.
Przy studni, niedaleko Sychar, powiedział do Samarytanki: „Nadchodzi godzina i teraz
jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu
cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie” (J 4,23.24).
Dzieło uduchowienia religii kontynuowali apostołowie Pana Jezusa Chrystusa. Ich
świadectwo wiary i pobożności, zawarte w pismach Nowego Testamentu, jest tego
dowodem. Wśród wielu wezwań, mających na celu pogłębienie religijności, znajdujemy także i to, które zawarte jest w słowach z 1. listu św. Piotra: „Chrystusa poświęcajcie w sercach waszych”.
Co znaczą te słowa? Jaka myśl jest w nich zawarta?
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Świętość Chrystusa Pana jest niezmienna. My, grzeszni ludzie, nie możemy do niej
nic dodać ani też nic z niej ująć. Apostolskie wezwanie: „Chrystusa poświęcajcie w Sercach waszych”, znaczy tyle, że Chrystus winien być dla nas największą świętością. Ale
możemy je także rozumieć w świetle drugiej prośby Modlitwy Pańskiej: „Święć się imię
Twoje”. Ks. dr Marcin Luter objaśniając tę prośbę, naucza, że imię Boże jest samo
przez się święte, lecz prosimy w tej modlitwie, aby ono i wśród nas się święciło. Chrystusa Pana poświęcać w sercu, oznacza więc, tak myśleć i mówić, żyć i postępować,
aby także przez nas objawiła się świętość naszego Pana i Zbawiciela wobec naszych
bliźnich, przyjaciół i nieprzyjaciół Chrystusa. Świętość i chwała Chrystusa, jak promyk
światła powinna odbijać się od naszego serca i świecić innym ludziom.
Ale czy jest to możliwe?
Jesteśmy grzeszni i serca nasze spowite są ciemnością. Nie można w nich znaleźć
nic, co mogłoby się podobać Bogu i rozproszyć ciemności świata. A jednak pomimo
naszej grzeszności, słabości i ułomności, możemy i powinniśmy realizować wezwanie
apostoła Piotra: „Chrystusa poświęcajcie w sercach waszych”.
Wspomnijmy na słowa Chrystusa: „Beze mnie nic uczynić nie możecie” (J 15,5).
Wszystko więc, co szlachetne możemy dokonać w Jezusie Chrystusie i z Chrystusem,
naszym Panem.
Gdy serca nasze oddamy we władanie Chrystusowi i zostanie na nich wypisana
wola naszego Pana, wtedy Chrystus zostanie poświęcony w naszym życiu. Gdy Ewangelia o zbawieniu naszego Pana owładnie naszą duszą, wtedy w naszym życiu zostanie
uświęcone imię naszego Pana, bowiem mroki naszych grzechów rozproszyć może jedynie słowo Chrystusa. Wyłącznie Duch Boży, działający przez Słowo Boga żywego,
uświęca życie, a przez to również to imię, które jest ponad wszelkie imię i w którym
jest nam dane zbawienie (por. Flp 2,9; Dz 4,12). Chrystusowe słowo oczyszcza nas od
naszych nieprawości. Pan Jezus bowiem powiedział: „Wy jesteście czyści dla słowa,
które wam głosiłem” (J 15,3). Nie przez praktyki religijne, chociażby posiadały najpiękniejszą oprawę, lecz jedynie we wierze, która jest owocem działania Ducha Bożego
przez Słowo, Chrystus zostaje poświęcony w naszych sercach. I żaden złotousty kaznodzieja, czy ewangelista nie otworzy serca dla słowa Chrystusowego. Tym, który to czyni
jest Bóg (Dz 16,14). A czyni to wtedy, kiedy chce i w taki sposób, jak chce oraz tam,
gdzie zechce to uczynić.
Zechciejmy nasze myśli o poświęceniu Chrystusa w sercu wyrazić jeszcze obrazowo.
Aby Chrystus mógł być poświęcony w naszych sercach, to muszą być one jak ta skromna izba w domu Marty i Marii z Betanii, w którym zawsze serdecznie witano Jezusa
Chrystusa i z radością słuchano Jego słowa o miłości Bożej i bliskości Królestwa Bożego.
W sercu zawsze powinno być miejsce dla Chrystusa. O każdej porze winniśmy być gotowi, aby usiąść u stóp naszego Pana i otworzyć swe serce dla Niego. Winniśmy jak
Maria mieć uszy otwarte dla słuchania słowa, tej dobrej cząstki, która posłusznemu
uczniowi i chętnej słuchania ewangelii uczennicy nie będzie odjęta (por. Łk 10,42).
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Przez słuchanie słowa Bożego rodzi się i pomnaża nasza wiara (por. Rz 10,17). Z nim
związana jest moc, która działa zbawczo. Ono nie wychodzi z ust Bożych na darmo,
lecz czyni to, na co je Bóg pośle (por. Iz 55,10.11). Apostoł Paweł dając świadectwo
o swoim przywiązaniu do Ewangelii, świadczy, że jest ona mocą Bożą ku zbawieniu
każdemu wierzącemu (por. Rz 1,16). Dzięki obsianiu Słowem Bożym roli naszych serc,
następuje wzrost duchowy. Dlatego tam, gdzie zwiastowane jest słowo Boże czysto
i wiernie, bez ludzkiej mądrości, ale także bez ludzkiej ignorancji i głupoty, w domu
i w kościele, święci się imię Chrystusa i szerzy się chwała naszego Zbawiciela. Tam zaś,
gdzie zapomniano o Słowie Najwyższego, Chrystus jest pogardzany, tam nie ma prawdziwej radości i pokoju w sercu. Tam też na każdym kroku zło zbiera swoje żniwo i czai
się śmierć duchowa, daleko gorsza od cielesnej, albowiem Pan Jezus powiedział: „Co
da człowiek w zamian za duszę swoją?” (Mt 16, 26).
Mówiąc o poświęceniu Chrystusa w sercu, nie możemy zapomnieć także o modlitwie, która spełnia bardzo ważną rolę w naszym życiu duchowym i w pobożności. Podobnie jak przez słuchanie słowa Bożego, tak również poprzez skupienie modlitewne
wchodzimy w żywy kontakt z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, jedynego Pośrednika
między Bogiem a ludźmi. Modląc się, mówimy do Boga, ale także i On oddziałuje w
chwili modlitwy na nasze serca. Skupieni i otwarci na Boga, przeżywamy bliskość chwały naszego Pana i doświadczamy w sercu jej mocy, która nas odrywa od spraw ziemskich i prowadzi myśli ku rzeczom niebieskim.

Co wielkie i szlachetne, co buduje i daje pokój, nie dzieje się bez Chrystusa. Chrystus
roznieca w naszych sercach blask swojej świętości. Lecz nic, co ogarnia nasze dusze
i życie, nie może być wyłącznie naszą własnością. Jeśli Chrystus sam uwielbia się przez
nasze życie i w życiu, to głównie dlatego, aby blask Jego świętości przenikał również
serca naszych bliźnich. Dzięki naszemu działaniu, zgodnemu ze Słowem Bożym, szerzy
się Królestwo chwały naszego Pana. Dlatego rzucone w dusze słowo o Chrystusie musi
zaowocować w świadectwo życia o Tym, który dla nas poświęcił swoje życie. Promyk
chwały i świętości Chrystusowej, powinien odbić się od naszych serc i tysiącem jasnych
ogni świecić w świecie grzechu i ciemności, aby wszędzie poświęcano imię Chrystusa i
kroczono Jego śladami. Pan Jezus powiedział: „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
światłość wasza przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (M 5,14-16).
„Jaśnieje wewnętrzne u chrześcijan życie
Choć słońca na zewnątrz opalił ich skwar;
Czym Władca niebieski obdarzył ich skrycie,
Nikt nie zna, to tylko im znany jest dar (...).
We wszystkim Adama są dziećmi zwykłymi,
Z znamieniem ziemskości kazano im żyć;
Ułomność cielesna ich dręczy na ziemi
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I zmusza po ziemsku i jadać, i pić (...).
Lecz w Duchu z Boskiego są szczepu zrodzeni,
Bo Pan przez swe Słowo w nich życie tchnął swe
Iskierkę, co wyszła z niebiańskich płomieni,
Skąd nowy wciąż żar nowe siły im śle.
Pielgrzymi na ziemi, a patrzą w niebiosy!
Bezbronni są sami, a strzegą od zła;
Choć zamęt dokoła − spokojne ich losy,
Maluczcy, a każdy z nich skarb cenny ma”. (ŚE 791,1-4)
Amen.

Panie Boże, święte jest Twoje Imię, wielbione i chwalone przez chóry aniołów. W swoim Imieniu objawiłeś się swemu ludowi i dałeś mu poznać, że jesteś z nim i pragniesz
jego zbawienia. Wolę swoją potwierdziłeś w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie. Powiedziałeś, że przez wzgląd na Twoje Imię nie będziesz się z nami obchodził według naszych uczynków, lecz według Twojej miłości. Twoje Imię jest nam pociechą.
Ojcze łaskawy, wiemy, że gdybyś odpłacił nam według naszych uczynków, pochłonąłby nas żar Twojego gniewu. My, grzeszni ludzie, niczym nie zasługujemy na Twoją
dobroć i łaskę. Postępujesz z nami według wielkiego miłosierdzia Twojego i tylko dla
zasługi Twojego Syna przebaczasz nam nasze nieprawości.
Spraw, aby ta wiara nie była przyczyną lekceważenia Twoich przykazań. Drogo zostaliśmy wykupieni, dlatego przeto przez Ducha Świętego dopomóż nam pamiętać
o cenie naszego zbawienia – Krwi Chrystusa niewinnie przelanej na krzyżu. Dopomóż
nam wytrwać w posłuszeństwie Twojej woli.
Wysłuchaj nas przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.
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5. NIEDZIELA PO ŚWIĘCIE TRÓJCY BOŻEJ
Hasło tygodnia
Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar. (Ef 2,8)

Spotkanie z Chrystusem
„Nazajutrz znowu stał Jan z dwoma uczniami swoimi i ujrzawszy Jezusa przechodzącego, rzekł: Oto Baranek Boży. A owi dwaj uczniowie, usłyszawszy jego słowa, poszli za Jezusem. A gdy Jezus się odwrócił i ujrzał, że idą za nim, rzekł do nich: Czego szukacie?
A oni odpowiedzieli mu: Rabbi! (to znaczy: Nauczycielu) gdzie mieszkasz? Rzekł im:
Pójdźcie, a zobaczycie! Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i pozostali u niego w tym
dniu; a było to około dziesiątej godziny. Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych
dwóch, którzy to słyszeli od Jana i poszli za nim. Ten spotkał najpierw Szymona, brata
swego, i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza (to znaczy: Chrystusa). I przyprowadził go
do Jezusa. Jezus, spojrzawszy na niego, rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz
nazwany Kefas (to znaczy: Piotr)”. (J 1,35−42)

Ludzie od niepamiętnych czasów starają się przekazać potomnym to, co przeżyli i doświadczyli w swoim życiu. Często się mówi: nasze dzieje należy ocalić od zapomnienia.
Gromadzi się więc odpowiednie dokumenty, pisze się pamiętniki i kroniki, z których
w przyszłości korzystać będą historycy, pisząc dzieje naszych dni.
Zazwyczaj przekazuje się potomnym chlubne karty historii. Ukrywa się zaś te niechlubne, kompromitujące. Dlatego obchodzimy rocznice wielkich wydarzeń, chociaż
nie wszystkie rocznice godne są świętowania.
Dla nas chrześcijan najważniejszym wydarzeniem w dziejach ludzkości, wydarzeniem fundamentalnym i centralnym, jest przyjście na świat Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Chociaż Pan Jezus urodził się na skrawku ziemi, która dla wielkich tego świata
nie była ważna, chociaż urodził się na marginesie wielkiej historii, historii starożytnego
Rzymu (por. Łk 2,1nn), to dla wierzących nie ulega wątpliwości, że narodzenie Jezusa
w Betlejem zmieniło bieg historii. Wydarzenie nocy betlejemskiej było wydarzeniem
przełomowym.
Chrystus stoi na granicy dwóch epok – jak pisze Autor Listu do Hebrajczyków –
pierwszego przymierza i nowego przymierza, przypieczętowanego krwią Baranka Bożego i Arcykapłana według porządku Melchisedeka, kapłana bez rodowodu, bez początku i końca.
Jednak Chrystus Pan nie należy tylko do historii. Ukrzyżowany i zmartwychwstały
Chrystus jest Panem historii. On jest wiecznie żywym i bliskim nam Bogiem objawionym w ciele. Znamy Go nie tylko jako postać ludzkich dziejów, ale jako nieustannie
wkraczającego w nasze życie Pana. Apostoł Paweł pisał: „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 5,16.17). Dlatego
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także w życiu człowieka, przełomowym wydarzeniem musi się stać jego spotkanie
z Chrystusem.

Ewangelia 5. niedzieli po Świętej Trójcy mówi o spotkaniu pierwszych uczniów Pańskich z Jezusem, mówi o Andrzeju i jego bracie Piotrze oraz o bliżej nam nieznanym
z imienia uczniu. Andrzej, który był z Betsaidy oraz ten drugi uczeń, usłyszeli świadectwo o Jezusie Chrystusie z ust Jana Chrzciciela: „Oto Baranek Boży”. Na skutek tego
świadectwa postanowili pójść za Jezusem. Pan pozwolił im zbliżyć się do siebie. Dzięki
rozmowie z Nim, przekonali się, że świadectwo Jana Chrzciciela było prawdziwe. Poznajemy to po świadectwie Andrzeja, które złożył wobec swojego brata, Piotra: „Znaleźliśmy Mesjasza”. Andrzej, Piotr i uczeń, którego nie znamy z imienia, zostali uczniami Jezusa, ale to nie znaczy, że powołani już zostali do pracy w Królestwie Bożym. Ich
wola i chęć pójścia za Jezusem nie były decydujące. To dopiero Chrystus zadecydował
o powołaniu Andrzeja i Piotra do grona uczniów. Po cudownym połowie ryb, Jezus
powiedział do Piotra: „Nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz” (Łk 5,10). Słowa
Jezusa zniewoliły Piotra, jego brata Andrzeja oraz synów Zebedeusza: Jana i Jakuba.
Wezwani przez Pana, wyciągnęli łodzie na brzeg i poszli za Jezusem (Łk 5,11).
Andrzej, Piotr i wszyscy inni chrześcijanie, odpowiadający pozytywnie na wezwanie: „Pójdź za mną!”, potwierdzają gotowość kroczenia za Mistrzem. Odpowiedź może
też być negatywna. Zawsze jednak odpowiedź pozytywna jest elementem wtórnym,
a więc nie jest wydarzeniem konstytutywnym, tworzącym krąg uczniów Jezusa. Krąg
ten stwarza wola powołującego, a więc Jezusa.
Decydująca jest wola Chrystusa i powołanie. Nauczanie ks. dra Marcina Lutra
skoncentrowane było na tej biblijnej prawdzie. Doceniając tę Lutrową determinację
głoszenia prawdy o bezwzględnym priorytecie woli Bożej, znany polski katolicki teolog, ks. Wacław Hryniewicz napisał: „Geniusz religijny Marcina Lutra dostrzegł, że jedyny ratunek pochodzi od Boga. I że to jest dar. Że nie można go wysłużyć, nie można
go zdobyć własnym wysiłkiem. Zbawienie ostatecznie jest darem, a to, co czynimy, to
już jest owoc. Dar łaski przynosi w nas owoc. A więc: akcentowanie priorytetu Boga,
Jego inicjatywy, Jego zbawczej mocy”.
Rozliczne są dary łaski Bożej. Łaskawym darem jest także nasze powołanie. Nikt nie
jest z własnego wyboru uczniem Jezusa Chrystusa. Pan i Zbawiciel nasz powiedział do
wybranych przez siebie uczniów: „Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem,
i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały” (J 14,
16).
Pan spotyka nas i pozwala nam zbliżyć się do Niego w różnych chwilach naszego
życia. On pochylił się nad nami w czasie naszego chrztu w Jego imię. To z Jego woli
zostaliśmy Jego dziećmi. On zbliżył się do nas w szczególny sposób w dniu naszej konfirmacji i wsłuchiwał się wówczas w nasze ślubowanie. On spotyka się i staje przed
nami, kiedy składamy ręce do modlitwy i otwieramy swe uszy i serca na zwiastowanie
Jego Ewangelii o zbawieniu. To szczególne i szczęśliwe dni w naszym życiu. W nich
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pogłębia się nasza wiara, w nich umacnia się nasza nadzieja na życie wieczne w społeczności z Nim, przed Bożym obliczem.
Spotkanie z Jezusem jest wielkim wydarzeniem, pozostawiającym głębokie wrażenie. Andrzej i ten drugi uczeń zapamiętali nawet godzinę, w której na swojej drodze
spotkali Chrystusa, a raczej, o której godzinie Chrystus spotkał ich i pozwolił im zbliżyć
się do Niego.
Niektórzy ludzie przez lata pamiętają dzień swojego nawrócenia. Jednak chodzi nie
o zapamiętanie godziny tego, co się w niej wydarzyło, lecz o wytrwanie w pielgrzymce
za Chrystusem. Nie każda też droga życia z Chrystusem musi być podobna do tej Andrzejowej, Piotrowej, czy Lutrowej. Istotne jest związanie się na trwałe z Chrystusem,
który prowadzi każdego ucznia i swojego sługę jak chce i po jakiej drodze chce go
prowadzić.
Powiadamy, że historię należy ocalić od zapomnienia. Przede wszystkim należy
ocalić od zapomnienia ten dzień, w którym nad nami pochylił się Chrystus i powiedział
do nas: „Pójdź za mną!” Owe ‘pójdź’ jest łaską i za nią winniśmy być wdzięczni. Ocalić
od zapomnienia ten dzień, znaczy być wiernym Chrystusowi przez wszystkie dni życia,
aż do końca, niezależnie od sytuacji. Chrystus wiernym Mu uczennicom i uczniom daje
obietnicę: „Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota” (Obj 2,10).
Ewangelista Jan świadczy, że Andrzej po spotkaniu z Jezusem, odnalazł swojego
brata, Szymona, i powiedział do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza” (J 1,41). Prawdziwy
uczeń Jezusa bez zbędnych słów składa świadectwo o Chrystusie. Powinno to być
świadectwo poznania godności Tego, który mówi „pójdź!”, świadectwo żywej wiary,
wyrażającej się w znienawidzeniu swojego grzechu, a umiłowaniu Boga, obdarzającego człowieka łaską i godnością dziecka Bożego. Prawdziwy uczeń Jezusa zrywa z tym,
co go odwodzi od Nauczyciela, nie pozwala Go miłować i Jemu służyć. Jeśli jest to dom
i rodzina, Jezusowe „pójdź!” prowadzić powinno do rozwiązania wszelkich więzów,
chociażby miało to spowodować obciążenie krzyżem. Być uczniami Jezusa, znaczy
dźwigać krzyż, znosić prześladowanie i ucisk. Uczniowie Jezusa mają tylko jednego
Nauczyciela i Pana, którego słuchają i któremu służą. Nie można dwom panom służyć
(Mt 6,24). Uczniowie Jezusa za przykładem swojego Nauczyciela toczą nieustanny bój
modlitewny, aby słowo Pańskie rozkrzewiało się, budziło wiarę, umacniało ją ku chwale Boga Ojca.
Powołaniem jest wezwanie do naśladowania i do „łowienia ludzi”, a więc wezwanie do działalności misyjnej. „Łowienie ludzi” wynika z potrzeby naśladowania Jezusa.
Pan Jezus był zwiastunem nadejścia Królestwa Bożego. Wzywał do szukania Królestwa
Bożego i do modlitwy o jego nadejście. I w tym, a więc w głoszeniu Królestwa Bożego
wszyscy powinni naśladować swojego Mistrza. Związek pomiędzy naśladowaniem
a działalnością misyjną, mającą na celu głoszenie nadejścia panowania Bożego, wyraźnie dostrzegalny jest w rozesłaniu uczniów do palestyńskich wiosek i miast, aby głosili:
„Przybliżyło się Królestwo Niebios” (Mt 10,6).
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Czy jako uczennice i uczniowie Chrystusa, naśladowcy Nauczyciela Prawdy, rozumiemy
potrzebę składania świadectwa o Chrystusie? Czy rozumie to Kościół? Czy świadectwo
współczesnego Kościoła jest świadectwem o mocy Chrystusowej Ewangelii, czy tylko
pustym słowem bez Ducha Bożego? Słabość współczesnego Kościoła, głównie w Europie, zdaje się wynikać z tego, że przestał być on Kościołem otwartym, idącym na spotkanie z rzeczywistością, która wcale nie jest świetlana i nie będzie łatwa. Otwartości
Kościoła nie da się zastąpić niczym innym. Zwrócenie się ku sobie i dbanie o ziemskie
interesy jest zdradą Chrystusa.
Niechaj to dzisiejsze spotkanie z Chrystusem przemieni nasze serca i ożywi je Duchem mocy i miłości!
„Baczmy, byśmy nie stracili
Raz podanej wiary,
Lecz abyśmy rozmnożyli
W sobie Boże dary,
Pełniąc swoje powołanie,
Pomni w życiu nieustannie
Na Twe rozkazanie” (ŚE 382,3).
Amen.

Łaskawy i miłosierny Panie Boże, Ty jesteś źródłem wszelkiego dobra i błogosławieństwa! Pragniesz, abyśmy uświęcali nasze życie, ponieważ Ty jesteś święty i wszystko, co
jest Twoje, musi być uświęcone.
Dzięki Ci, Boże i Ojcze Jezusa Chrystusa, że posłałeś na świat swojego Syna i przez
Niego zbawiłeś grzeszną ludzkość. I chociaż jako wywyższony Pan usiadł po Twojej
prawicy, to jako Zbawiciel jest obecny wśród nas i przyczynia się za nami u Ciebie.
Ogromną radością napełnia nas pewność, że Chrystus pragnie zamieszkać również
w naszych sercach, niegodnych dostąpienia tak wielkiej łaski!
Boże miłosierny, prosimy, oczyść nasze dusze z nieczystości grzechu i poświęć je
przez Ducha Świętego, by Pan i Zbawiciel nasz, Jezus Chrystus, zamieszkał w nas i swoją sprawiedliwością napełnił całe nasze życie. On jest naszą nadzieją zbawienia wiecznego. Spraw, abyśmy zawsze byli gotowy do obrony tej nadziei, którą budzi w nas Jego
zbawcze dzieło, owoc krzyża Golgoty, wyrażający Twoją miłość do każdego człowieka.
Przez Ducha Świętego podyktuj nam słowa, które obronią naszą błogosławioną nadzieję w godzinie konfrontacji z niewiernym światem, gardzącym ufnością Twoich dzieci.
Wysłuchaj nas przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.
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6. NIEDZIELA PO ŚWIĘCIE TRÓJCY BOŻEJ
Hasło tygodnia
Tak mówi Pan, który cię stworzył: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem ‒ moim jesteś. (Iz 43,1)

Nie bój się, bo cię wykupiłem
„Lecz teraz – tak mówi Pan – który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś! Gdy
będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię; gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, Ja, Święty Izraelski, twoim wybawicielem; daję Egipt na okup za ciebie, Etiopię
i Sabę zamiast ciebie. Dlatego że jesteś w moich oczach drogi, cenny i Ja cię miłuję, więc
daję ludzi za ciebie i narody za twoje życie. Nie bój się, bo Ja jestem z tobą. Ze Wschodu
przywiodę twoje potomstwo i z Zachodu zgromadzę cię. Do Północy powiem: Wydaj!
A do Południa: Nie zatrzymuj! Przyprowadź moich synów z daleka i moje córki z krańców ziemi! Wszystkich, którzy są nazwani moim imieniem i których ku swojej chwale
stworzyłem, których ukształtowałem i uczyniłem”. (Iz 43,1-7)

Teksty starotestamentowe przeznaczone do czytania w 6. niedzielę po Świętej Trójcy,
odsłaniają przed nami Boże myśli na temat Izraela, jako wybranego ludu. Co dotyczy
Izraela, jego wyboru na lud Pana, dotyczy również nas, Kościoła Jezusa Chrystusa.
Wszyscy powołani, ochrzczeni i poświęceni przez Ducha Świętego, Ducha jednoczącego w wierze w Jezusa Chrystusa dzieci Boże, są szczególną własnością Bożą, ludem
Pana, któremu Wszechmocny dochowuje wierności i nad którym spełnią się wszystkie
obietnice (5 Mż 7,6nn). Nowotestamentowe teksty biblijne 6. niedzieli po Świętej Trójcy, zwracają zaś naszą uwagę głównie na sens i znaczenie chrztu w imię Boże.
Czy pomiędzy jedną a drugą grupą tekstów istnieje jakiś związek? Związek istnieje
i jest on oczywisty, jeśli zwrócimy naszą uwagę na kościelnotwórcze znaczenie chrztu,
znaku włączenia ochrzczonego do ludu Bożego. Nad tymi dwoma tematami wypisać
można Boże wezwanie: „Nie bój się, bo cię wykupiłem”.
„Nie bój się, bo cię wykupiłem” – tak wołał prorok końca niewoli babilońskiej.
Izraelici, znajdujący się w niewoli, pomimo zapowiedzi prorockiej, że koniec niewoli
jest bliski, nie mogli uwierzyć w koniec swojej niedoli pod batem i butem Babilonii.
Babilon ciągle był silny i mocno trzymał w swoich dłoniach liczne, podbite narody. Czy
jest jakaś siła, która położy kres niewoli? Czy bogowie Babilonu nie są mocniejsi, niż
JAHWE, Bóg Izraela, skoro doszło do zniszczenia Jerozolimy i upadku królestwa Dawidowego? Takie pytania stawiali izraelscy niewolnicy.
To były ludzkie pytania, na które w sferze ludzkiej historii i polityki nie było odpowiedzi. Ale myśli i drogi Boże są inne, aniżeli ludzkie myśli (Iz 55,8). Koniec niewoli
zbliżał się nieuchronnie. Zadaniem proroka było podnieść na duchu zniewolony lud.
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„Lecz teraz – tak mówi Pan – który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś!”
Izrael powinien był pamiętać, że jest ludem wybranym i powołanym przez Boga, ludem wybawionym z egipskiej niewoli, ludem, którego imię Bóg pamięta. Zbliżał się dla
Izraela czas nowego wybawienia i wyjścia z niewoli. Izrael nie musi się więc lękać żadnej ludzkiej potęgi. „Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez
rzeki, nie zaleją cię; gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. Bo
Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, Ja, Święty Izraelski, twoim wybawicielem”.

Pozostawmy dzieje historycznego Izraela i spojrzyjmy na Kościół, który jest zgromadzeniem ochrzczonych i wierzących w Chrystusa, Syna Bożego. Wiele potęg w przeszłości zagrażało jego egzystencji. Dzisiaj także srożą się jego wrogowie i zapowiadają
jego bliski koniec. Ale tylko Bóg może zamknąć – jeśli taka będzie Jego wola – księgę
Jego historii. Lecz Kościół ma obietnicę, że bramy piekielne go nie przemogą (zob. Mt 16,
18).
Kościół nie musi się lękać złych mocy i tych, którzy pragną jego zniszczenia. Chociaż
jest diasporą w świecie, to jest z Nim Bóg, Wybawiciel, zawsze miłujący i okazujący
łaskę swoim dzieciom, niezależnie od ich pochodzenia i miejsca w świecie. „Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię; gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. Bo Ja, Pan, jestem twoim
Bogiem, Ja, Święty Izraelski, twoim wybawicielem… Dlatego że jesteś w moich oczach
drogi, cenny i Ja cię miłuję, więc daję ludzi za ciebie i narody za twoje życie. Nie bój
się, bo Ja jestem z tobą”.
Jest jednak pytanie, które musimy sobie postawić. Ono dotyczy Kościoła i nas, jego
członków. Nie jest to pytanie o to, czy się boimy, czy też nie, czy lękamy się o los Kościoła, czy też nie lękamy się o jego przyszłość. Ono brzmi: Co czynimy, aby Kościół
nadal był w świecie miastem na górze leżącym (por Mt 5,14)? Czy przez naszą gnuśność i zachowanie, nasze działanie, które nieraz ma wiele do życzenia, nie stajemy się
grabarzami Kościoła, przynajmniej na naszym w terenie oraz w sferze zachodniej, europejskiej cywilizacji?
Jesteśmy drodzy w oczach Bożych. Bóg nas miłuje w Jezusie Chrystusie. Apostoł
Paweł pisał: „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). O taką pewność należy się nam modlić, ale
też o stałego ducha, ochocze serce do pracy dla Pana. „A tak, bracia moi mili, bądźcie
stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie
jest daremny w Panu” (1 Kor 15,58) – pisał Wielki Apostoł.

Pan Bóg takiego ducha może nam dać, abyśmy nie zniweczyli w nas i wśród nas dzieła
Bożego, zbawienia w Chrystusie, bo za nie została zapłacona najwyższa cena. „Nie
rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępo-
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wania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego” (1 P 1,18.19).
Prorok wołał: „Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki,
nie zaleją cię; gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. Bo Ja,
Pan, jestem twoim Bogiem, Ja, Święty Izraelski, twoim wybawicielem”. To jeszcze nie
oznacza, że droga ludu Bożego jest łatwa. Bóg nie usunie przeszkód na drodze Izraela
do Ziemi Ojców. Izrael musi przejść przez nie i pokonać je. Ale Boża dłoń będzie pomocna, Boża ręka poprowadzi.
Bóg nie usuwa przeszkód na drodze naszego życia i nie zburzy przeszkód, na które
napotyka Kościół Jezusa Chrystusa w świecie. Musimy przez nie przejść, przezwyciężyć
wszelkie trudności. Ale Pan Bóg na naszej drodze nas nie opuści. Nie opuści też Kościoła. Daje wsparcie i daje siły do zwycięstwa. Kto nie zdecyduje się wejść w nurt wody,
ten nie przejdzie na drugi brzeg.
Ale niezbędne jest zaufanie w Bożą pomoc i ochronę. Mocna musi być pewność, że
nic nas nie odłączy od miłości Bożej, która jest w Chrystusie, „ani śmierć, ani życie, ani
aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie”.
Zaufajmy słowom obietnicy: „Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim
imieniem – moim jesteś!” Zaufajmy Bogu! Uchwyćmy się dłoni Chrystusa! Kto jest w
Chrystusie, dla tego wszystko staje się nowe.
„Ujmij mą dłoń! Jam słaby i bezsilny,
Nie ważę się bez Ciebie ni na krok.
Ujmij mą dłoń, a wtedy, miły Zbawco,
Nie będzie miejsca w sercu mym dla trwóg.
Ujmij mą dłoń! Przyciągnij mnie do Siebie,
W bliskości serca Twego pragnę być!
Ujmij mą dłoń, inaczej zbłądzić mogę,
Po drodze prawej Sam przede mną idź!” (ŚE 761,1.2)
Amen.

Panie Boże łaskawy, dziękujemy Ci, że przez Twoje słowo zbawienia uczysz nas, jak żyć
i postępować, aby wypełnić Twoją wolę. Za każde napomnienie i przykazanie racz przyjąć nasze uwielbienie płynące z wdzięcznych serc, zawsze gotowych Ci służyć.
Przez wzgląd na Twoją wierność, dopomóż nam pamiętać, że pokornym okazujesz
łaskę, a pysznym, którzy szukają próżnej chwały, sprzeciwiasz się i karzesz w swym
gniewie. Zechciej zapomnieć nam nasz grzech pychy. Daj nam serca pokorne, by szukały jedynie chwały Twojego Imienia.
Panie miłosierny, strzeż nas i nie dopuść, abyśmy cokolwiek czynili z kłótliwości
i wymuszali na bliźnich przyznanie nam racji. Dopomóż nam naśladować Jezusa, który
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powiedział o sobie, że jest cichy i pokornego serca. Pragniemy widzieć w każdym brata
i siostrę, którym jesteśmy winni miłość i szacunek. Trudno jest innych ludzi stawiać
wyżej siebie, ale gdy Ty nam pomożesz, pozbędziemy się zgubnej pychy. Boże, prosimy
Cię o wsparcie i siły, abyśmy przezwyciężyli samych siebie.
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen.
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7. NIEDZIELA PO ŚWIĘCIE TRÓJCY BOŻEJ
Hasło tygodnia
Już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. (Ef 2,19)

Prawdziwa społeczność wierzących
„Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni. I trwali w nauce apostolskiej i we
wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś,
którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne, i sprzedawali posiadłości i mienie,
i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni”. (Dz 2,41a–47)

Bóg powołując Abrahama i zawierając przymierze synajskie z ludem izraelskim, zaangażował się w dzieje tego ludu, ochraniał go, prowadził i powierzył mu obietnice zbawienia. Wszechmogący przez proroków przyobiecał także ludowi izraelskiemu przyjście
Mesjasza. Miał On być Zbawicielem nie tylko ludu wybranego, ale wszystkich ludzi,
niezależnie od ich pochodzenia i narodowości.
Zapowiedziane przyjście Mesjasza, Syna Bożego radykalnie zmieniło sytuację całej
ludzkości. W Chrystusie każdy może stanąć przed obliczem Najwyższego. Apostoł
wieść tę zwiastował mieszkańcom Efezu: „Tak już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga” (Ef 2,19). Bóg w swoim
Synu, Jezusie Chrystusie, powołał sobie lud, społeczność wierzących w Jezusa, jako
Pana i Chrystusa. Kto uwierzy w Jezusa i wyzna, że On jest Synem Bożym, ten staje się
współobywatelem świętych i domownikiem Boga. Lud Boży w Nowym Testamencie
nazwany został Kościołem. Jego powołanie miało miejsce w określonym czasie i na
konkretnym miejscu. Kościół narodził się w dniu wylania Ducha Świętego na uczniów
Jezusa Chrystusa.
Autor Dziejów apostolskich opisuje tę pierwszą społeczność skupioną wokół Chrystusa i składa o niej piękne świadectwo: „I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2,42). To najbardziej prosty i zwięzły opis
chrześcijańskiego życia wyznawców Jezusa Chrystusa.

Trwali w nauce apostolskiej. Konstytutywnym elementem Kościoła po wszystkie czasy
jest apostolska nauka, świadectwo o Bożym czynie w Jezusie Chrystusie, Słowo żywego
Boga. Z niego wyrasta i czerpie życiodajne siły lud Boży. Przez Słowo Duch Święty budzi
wiarę czynną w miłości, Słowo Boże umacnia społeczność dzieci Bożych, zjednoczonych w wierze wokół stołu Pańskiego i pobudza do gorliwej modlitwy.
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Bez Słowa Bożego nie ma prawdziwego Kościoła. W Kościele, który nie żyje ze Słowa Bożego, może być hierarchia kościelna, piękne szaty liturgiczne, okazałe budynki,
ale nie będzie Ducha Bożego, który buduje i prowadzi lud Boży do zbawienia. Tam,
gdzie nie głosi się słowa Bożego, a jedynie ludzką pobożność, zasługi człowieka, osiągnięcia tych czy innych grup wewnątrz Kościoła, tam Kościół traci swoją moc, staje się
instytucją, która ma na względzie przeróżne korzyści, ale nie najważniejsze dobro,
jakim jest zbawienie wierzących. Kaznodzieja, który nie zwiastuje Słowa Bożego, karmi
swoich słuchaczy plewami.
Kazanie musi być świadectwem o Chrystusie i o Jego krzyżu. Mocą Bożą ku zbawieniu jest kazanie krzyża, kazanie o krzyżu, a nie spór o krzyż, gdzie ma stać lub wisieć.
Bez kazania o krzyżu, chrześcijaństwo staje się religią, w której miejsce czynu Bożego
zajmuje działanie człowieka, jego rzekoma dobroć i otwartość na bliźniego. Namiastki
pobożności nie mogą zastępować chrześcijańskiego świadectwa o Jezusie Chrystusie
i prawdziwego, chrześcijańskiego życia w duchu miłości i pokoju.
Głoszone w Kościele Słowo Boże, to słowo Ewangelii lub prawa. Słowo Ewangelii,
to słowo o zbawczym czynie Boga w Jezusie Chrystusie, słowo budzące wiarę, którą
Bóg uznaje nam za sprawiedliwość. Słowo prawa, to słowo, w którym Bóg ogłasza
swoją świętą wolę wobec nas. Jedno i drugie jest ważne, aby chrześcijańska pobożność nie była ponurym bytowaniem na tej ziemi, lękiem przed Bogiem, ale także, aby
nie była jedynie radosnym entuzjazmem, bez głębszej refleksji, w której nie obowiązuje żaden chrześcijański etos.

Słowo Boże buduje wspólnotę, a ta wspólnota – wzorem pierwszego Kościoła Bożego,
który został przez Ducha Świętego powołany w Jerozolimie – ma trwać w łamaniu
chleba. Tu nie chodzi o zwykłe łamanie, krojenie i dzielenie chleba, naszego powszedniego pokarmu, ale o pokarm wieczerzy Pańskiej, którą nasz Pan ustanowił w przeddzień swojej męczeńskiej śmierci na krzyżu, na Golgocie. W czasie ostatniej wieczerzy
wziął do ręki chleb, pobłogosławił Go, połamał i rozdał, mówiąc: „Bierzcie i jedzcie, to
jest ciało moje, które się za was daje… To czyńcie na moją pamiątkę”.
Słowo Boże buduje wspólnotę. Przy stole Pańskim wspólnota wierzących się wzmacnia, objawia, przybiera widzialny kształt, korzysta w pełni ze zbawczych darów. Wittenberski Reformator powiedział, że zbawienie dokonało się na krzyżu, ale dary zbawienia rozdawane są w Słowie i sakramencie. To nie jest jedynie teologiczna formułka,
ale prawda, która oparta jest na słowie naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa: „Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił; jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć
będzie na wieki; a chleb, który Ja dam, to ciało moje, które Ja oddam za żywot świata
[…]. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije
krew moją, ten ma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem
ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto
spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a Ja w nim” (J 6,51.53-56).
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Wieczerza Pańska – to integralna część nabożeństwa. Głoszone słowo Ewangelii musi
prowadzić do wieczerzy Pańskiej, a słowo Ewangelii i społeczność przy stole Pańskim
musi nakłaniać do dziękczynienia i błagalnej modlitwy.
Wiara wyraża się w modlitwie, a modlitwa jest emanacją wiary. O pobożności nie
decyduje zewnętrzny czyn człowieka, lecz jedynie wiara. Ale prawdziwa pobożność nie
tylko zwrócona jest do wewnątrz, lecz również na zewnątrz.
Jeśli człowiek szczerze wierzy Słowu Boga, to daje wyraz swojemu przekonaniu, że
Bóg jest święty i sprawiedliwy. Korzy się przed Nim, uznaje we wszystkim Jego prawo,
uwielbia Jego Imię, pozwala Jemu czynić z sobą to, co On chce. Co to znaczy? To znaczy, że człowiek pobudzony przez Słowo Boże, pokrzepiony zbawiennymi darami przy
stole Pańskim, musi otworzyć swe serce przed Bogiem i wejść z Nim w żywy, zbawczo
skuteczny dialog.
Możemy modlić się, gdy wierzymy w łaskę Bożą, gdy pragniemy jej tak bardzo, że
oczekujemy jej dla siebie i dla wszystkich ludzi. Łaska Boża jest zwróceniem się Boga
ku nam, ludziom i ku całemu światu. Ma ona charakter uniwersalny i wolny, w Bogu
bowiem nie ma żadnych ograniczeń. Kto ufa łaskawemu Bogu, nie może uczynić nic
innego, jak tylko modlić się z ufnością i nadzieją, że oto tu i teraz Bóg jest również
otwarty na modlitewne wołanie. Kiedy się modlimy, wszystko oddajemy w ręce Boga
i wszystkiego od Niego oczekujemy. Modląc się oczekujemy, że Bóg wyjdzie ze swojego „ukrycia”, wysłucha do końca i objawi się w jakimś określonym zdarzeniu.
Jeszcze o jednym elemencie życia chrześcijańskiego mówi słowo naszej dzisiejszej lekcji apostolskiej: „Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne,
i sprzedawali posiadłości i mienie, i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba”.
Mowa tu o diakonii, chociaż inaczej pojętej, aniżeli współczesna diakonia.
Syn Boży działał jak Jego Ojciec niebieski podczas wędrówki ludu izraelskiego z ziemi egipskiej do Ziemi Obiecanej (2 Mż 16,7-78). Posłany został, aby nieść pomoc chorym, spracowanym, wzgardzonym i głodnym. Zapraszał do siebie potrzebujących pomocy i wsparcia: „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni,
a Ja wam sprawię odpocznienie” (Mt 17,28). Głodnym dawał chleb i nakazał modlić
się swoim uczniom za wszystkich ludzi: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Pan chce karmić ubogich także dzisiaj. Czyni to przez ludzi o otwartych sercach,
zawsze gotowych nieść pomoc bliźnim. Chrystus czyni to przez Kościół. Otwiera nasze
ręce, aby czyniły dobrze i karmiły głodnych.
W Kościele potrzebna jest praca charytatywna. Miłość jest wielkim darem. Ale
Kościół nie może zapomnieć, że jest przede wszystkim powołany do głoszenia Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Zbawicielu i Odkupicielu wszystkich ludzi. Po cudownym
nakarmieniu pięciu tysięcy ludzi, Chrystus – jak już to dzisiaj słyszeliśmy – nazwał siebie chlebem żywym i chlebem żywota: „Ja jestem chlebem żywota; kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie”.
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Jak chleb powszedni potrzebny jest każdemu do normalnego rozwoju ciała, tak
Chrystus oddaje się duszy człowieka, aby nasycona została pokarmem ku żywotowi
wiecznemu. Chrystus daje chleb i sam jest chlebem. Człowiek tylko w społeczności
z Chrystusem, swoim Panem i Zbawicielem, może w pełni rozwijać się duchowo, wzrastać w wierze i niestrudzenie podążać do wyznaczonego mu przez Boga celu.
Amen.

Panie, Ty jesteś naszym Bogiem! Będziemy Cię wysławiali i wielbili Twoje Imię, gdyż
dokonałeś wielu cudów. Z serca wdzięcznego i radosnego dziękujemy Ci za Twoje słowo, przez które zwracasz się do nas i mówisz: „Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się,
bom Ja Bogiem Twoim!” Z Twojego słowa płynie pociecha dla nas, że jesteś z nami na
wszystkich drogach i bezdrożach naszego życia. Nie powinniśmy więc bać się niczego
ani nieprzyjaciół, ani doświadczeń, ani cierpienia. Jedynie Ciebie powinniśmy się lękać,
być Tobie posłusznymi i czcić Cię z pokorą. Spraw, abyśmy pamiętali, że bojaźń Pańska
jest prawdziwą pobożnością i mądrością.
Boże wszechmogący, wiesz najlepiej, że często nasze serca trwożą się przed złymi
ludźmi, przed cierpieniem i niepewną przyszłością. Bez Twojej opieki, wielki będzie
nasz lęk przed śmiercią. Dlatego błagamy Cię w pokorze, wlej w nasze serca ducha
męstwa i pewności wiary, że w Chrystusie wszystko przezwyciężymy. Dopomóż nam
wytrwać w wierze, że jesteś z nami, bowiem gdy Ty jesteś u naszego boku i Ty nas
prowadzisz, żadne złe moce nie przystąpią do nas, aby nas pochłonąć. Rozbudź w nas
ufność, że gdy zostaniemy sami i przez wszystkich opuszczeni, Ty będziesz przy nas ze
swoją pomocą. Boże, pocieszamy się wiarą, że mamy Ciebie i że Ty zawsze czuwasz nad
nami w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu. Amen.
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8. NIEDZIELA PO ŚWIĘCIE TRÓJCY BOŻEJ
Hasło tygodnia
Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda. (Ef 5,8.9)

Wy jesteście światłością świata
„Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też lampy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak też niech świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli
wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”. (Mt 5,14-16)

Jedna z pieśni w naszym Śpiewniku ewangelickim rozpoczyna się od słów:
„Kim jestem? – Ważne to pytanie
Zrozumieć daj mi, Boże, sił!
Bym słuszne miał o sobie zdanie,
W pokorze wierny Tobie był.
Bo kto nie poznał siebie sam,
Mądrości swojej zadał kłam” (ŚE 730,1).
Człowiek zawsze powinien być świadomy swojego miejsca i zadania w świecie.
Dzięki tej świadomości możemy dobrze i należycie wypełnić swoje powołanie. To samo dotyczy Kościoła.
Kim jestem? Na to pytanie każdy może odpowiedzieć nieco inaczej. Jeśli jednak
zapytamy, kim jesteśmy jako chrześcijanie, jako rodzina Jezusa Chrystusa, jako Jego
naśladowcy w świecie, kim jesteśmy w społeczności kościelnej, wówczas odpowiedzi
nie będą już tak bardzo zróżnicowane. Czy umiemy na te pytania odpowiedzieć? Odpowiedź dana jest nam w Piśmie Świętym. Każdy wierzący znajdzie odpowiedź w słowach Jezusa: „Wy jesteście światłością świata”. Kim więc jesteśmy i jakie jest nasze
zadanie w świecie?

Słowa Pana Jezusa: „Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze”, mogą nas wprawić w pewne zakłopotanie, głównie wówczas, kiedy
stają przed naszymi oczyma inne słowa Chrystusa: „Ja jestem światłością świata” (J 8,
12).
Kiedy Pan do nas mówi: „Wy jesteście światłością świata”, to jakby stawia nas obok
siebie i przypisuje nam te same przymioty, które przysługują Jemu i świadczą o Jego
Boskości. A przecież dzieli nas od Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa przepaść, której nikt nie jest w stanie zasypać. Dystans pomiędzy nami a Bożą rzeczywistością jest
niewyobrażalny, nieskończony. Światłość i chwała Boga w tych, którym dane było
zobaczyć przynajmniej odbicie światłości Bożej, budziła zawsze lęk i trwogę. Lęk proroka Izajasza, który w świątyni zobaczył nikły promyk chwały Żywego Boga, zrodził się
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na gruncie poznania przez proroka własnego grzechu. Grzech jest ciemnością, a ciemność nie może się ostać przed Bogiem.
Jak więc ze świadomością własnej słabości i swojego grzechu, pogodzić słowa Jezusa: „Wy jesteście światłością świata”? Pytanie to musi pozostać bez odpowiedzi,
wszak trudno znaleźć na nie odpowiedź, która by zadowalała. Jednym z paradoksów
naszej ludzkiej egzystencji jest to, że po naszym związaniu się z Chrystusem nie możemy pojąć, jak Chrystusowe dary dadzą się pogodzić z tym, czego jesteśmy świadomi,
a mianowicie grzesznością. Jeśli cokolwiek potrafimy zrozumieć, to głównie to, że
czymś innym jest nasza sytuacja jako grzeszników, a czymś innym cel, ku któremu
podążamy.
„Wy jesteście światłością świata”. To słowa naszego Pana i bez cienia wątpliwości
powinniśmy uwierzyć w ich prawdziwość. Muszą w nas one rozbudzić święte drżenie,
ponieważ w nich, Chrystus określa wielkość naszego zadania i chrześcijańskiego posłannictwa w świecie.
Rozumiemy, że gdy nasz Zbawiciel do nas mówi: „Wy jesteście światłością świata”,
to nie możemy Jego słów pojmować w ten sposób, jakbyśmy nagle zostali wyposażeni
w szczególnego rodzaju dary, np. piękność czy walory umysłu. Nic w nas takiego nie
dostrzegamy, jeśli jesteśmy tylko wystarczająco samokrytyczni. Pierwszy raz skierował
Pan Jezus te słowa podczas nauczania na górze do swoich uczniów, którzy niczym
szczególnym się nie odróżniali od reszty ludzi. Byli luźmi nieuczonymi, spracowanymi,
pod wieloma względami podobnymi do nas. Kiedy Pan Jezus powiedział: „Wy jesteście
światłością świata”, to miał jednak na myśli jakąś światłość. Ale jaką? Trudno ją zdefiniować. Z całą pewnością nie taką światłość, która oświeca nasze drogi, na których
stawiamy nasze nogi, lecz światłość, w której powinniśmy postępować. Powiedział
bowiem później apostoł Pański: „Byliście kiedyś ciemnością, ale teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka
dobroć i sprawiedliwość, i prawda” (Ef 5,8.9).
Chociaż powiedzieliśmy, że trudno tę światłość zdefiniować, to jednak możemy
o niej powiedzieć, że jest to światłość darowana, światłość życia zgodnego z wolą Bożą, z wolą, której powinniśmy się podporządkować, naśladując Chrystusa. Mówiąc
słowami apostoła Pawła, jest to światłość życia w Chrystusie.
Świadomi musimy być tego, że bez Chrystusa nie ma w nas żadnej światłości i nie
jesteśmy światłością, nie będąc w Chrystusie. On jest źródłem życia w światłości. Jego
światłością, zostają zapalone nasze serca. Każdy z nas z osobna i jako społeczność
kościelna, możemy być światłością świata tylko wówczas, kiedy żyć będziemy w społeczności z Chrystusem i wsłuchani będziemy w Jego Ewangelię, a także prowadzeni
przez Jego Ducha. Nic, co wielkie i święte, pełne prawdziwego światła życia, nie jest
z nas, ale z Tego, który powiedział o sobie: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za
mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło życia” (J 8,12) oraz „Beze
mnie nic uczynić nie możecie” (J 15,5).
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Jeśli nasz Zbawiciel powiedział do swoich uczniów, a także do nas w ten sam sposób:
„Wy jesteście światłością świata”, to nie tylko dlatego, abyśmy sobie uświadomili, że
w Chrystusie jesteśmy światłością, lecz abyśmy także poznali, jakie zadanie mamy do
spełnienia w świecie. Pan o naszym powołaniu mówi w słowach: „Nie może się ukryć
miasto położone na górze. Nie zapalają też lampy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na
świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak też niech świeci wasza
światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który
jest w niebie”. A więc światło, które zostało w nas zapalone przez Chrystusa, nie możemy zatrzymać wyłącznie dla siebie. Ono jest dla wszystkich. Nim powinniśmy świecić
i promieniować między ludźmi. Powinniśmy być lustrami, w których odbija się światło
Boże, światłość, którą na świat przyniósł Chrystus, światłość zbawienia, łaski, pokoju
i szczęścia.
W środowisku, w którym żyjemy, mamy być wzorem, przykładem życia w Chrystusie, życia w posłuszeństwie Ewangelii, w bojaźni Pańskiej, w wierze i w miłości wzajemnej. Oznacza to naśladowanie Chrystusa, składanie żywego świadectwa wiary. Być
światłością, oznacza także być radosnymi, szczęśliwymi, ochotnymi w działaniu dla
Chrystusa i dla dobra bliźnich. Wreszcie oznacza to także, że musimy zawsze i wszędzie zachować godność dzieci Bożych, która nie ma nic wspólnego z pychą, zarozumiałością, wygórowanymi mniemaniami o sobie, z odseparowaniem się od bliźnich, jako
od ludzi gorszych od nas.
Zauważmy, że Pan Jezus słowa: „Wy jesteście światłością świata”, skierował do
wszystkich swoich uczniów, a więc do zalążka późniejszego Kościoła. Że tak jest, na to
też wskazują słowa: „nie może się ukryć miasto położone na górze”.
Słowa te zmuszają nas do postawienia sobie pytania o nasz Kościół, o jego miejsce
w świecie i jakość jego świadectwa. Kościół zbudowany jest na fundamencie apostołów, a jego kamieniem węgielnym jest Chrystus. Nie jest on w stanie spełnić swojego
posłannictwa, jeśli nie jest świadomy tego, że jest posłany do świata przez Chrystusa,
aby świadczyć o Nim, o Bożej łasce zbawienia.
Czy tylko wówczas Kościół wypełnia swoją misję, kiedy zwiastowana jest Ewangelia
zgromadzonym na nabożeństwach? Czy jako Kościół jesteśmy otwarci i zwróceni na
zewnątrz? Jakie są efekty misji Kościoła? Czy mamy dosyć pokarmu Słowa Bożego, aby
go dać na drogę naszym wiernym, także innym ludziom, którzy idą z nami przez życie?
Czy mamy odpowiednią literaturę? Czy w ogóle nasze działanie jest misyjne? Czy
ograniczamy się tylko do działania w murach naszych kościołów i kaplic? Czy żałujemy
grosza na misję w szpitalach? Czy szkoda nam pieniędzy na darmową literaturę? Czy
mamy odpowiednie środki i pomoce, aby dobrze wykształcić przyszłych duchownych
i wyposażyć ich w miecz Słowa Bożego?
Kościół zawsze jest na świeczniku i miastem na górze leżącym. Ale czy on błyszczy
jeszcze? Czy nie jest okryty mgłą, która nie pozwala go zauważyć? Czy przypadkiem
jego „mury nie są zbyt odrapane”, tak że nie odbijają się od nich promienie Chrystusa?
Zwietrzała sól zostaje odrzucona.
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Zbyt dużo pytań, ale dość materiału do przemyślenia przez każdego wierzącego,
głównie przez tych, którzy powołani zostali do kierowania Kościołem.
Nie o słowa chodzi. Chrystus domaga się czynów!
„Światła swego ześlij zorzę,
Ducha udziel, Panie!
Niech On w modłach nas wspomoże,
Mocą w nas się stanie.
Sam sercami rządź naszymi,
Obdarz zbór Swój tu, na ziemi
Rychło już zwycięstwem.
Niechaj ewangelia bieży
Z wschodu do zachodu;
Wszędzie niech się jeden szerzy
Śpiew ludzkiego rodu.
Wszystkie ludy wespół z nami
Niech wołają: Nad królami
Królem Jezus Chrystus!” (ŚE 553,1.2).
Amen.

Boże wszechmogący, stworzyłeś nas sobie, by okazać nam swoją miłość. W Chrystusie
Jezusie przekroczyłeś wszystkie dzielące nas przepaści i bariery, przybliżyłeś się do nas i
w Nim stałeś się Bogiem wśród nas. W Nim też dokonałeś zbawienia ludzi, gdyż ich los
nie jest Ci obojętny. Przez Ducha Świętego rozpocząłeś w nas dzieło, dzięki któremu
jako powołani i uświęceni we właściwym czasie, będziemy mogli stanąć przed Twoim
obliczem w Królestwie Twojej chwały. Dziękujemy Ci za Twoją miłość i uwielbiamy Cię
za to, co uczyniłeś dla nas, niegodnych zmiłowania. Dopomóż nam znaleźć słowa,
którymi powinniśmy sławić Twoją mądrość i dobroć.
Przyjmij, Panie i Boże nasz, z serca płynące dziękczynienia. Nie zważaj na nieudolność naszej mowy i zechciej w swej łaskawości zadowolić się naszą słabą wiarą
i ufnością, którą pokładamy w Tobie.
Wiemy, że ani wiara, ani też nasza miłość nie jest doskonała. Wciąż jesteśmy tylko
w drodze do celu, który nam wyznaczyłeś przez Twoje słowo prawdy. Prosimy Cię,
niech Twój Duch czyni w nas rozpoczęte dzieło zbawienia, umacnia naszą miłość do
Ciebie i naszych bliźnich, posilaj w wierze, ubogacaj swoimi darami aż do dnia przyjścia
Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana, przez którego racz nas wysłuchać
w Duchu Świętym. Amen.
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9. NIEDZIELA PO ŚWIĘCIE TRÓJCY BOŻEJ
Hasło tygodnia
Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. (Łk 12,48)

Modlitwa o mądrość
„W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi nocą we śnie. I rzekł Bóg: Proś, co ci mam dać?
Salomon odrzekł: Ty okazałeś twemu słudze Dawidowi, mojemu ojcu, wielką łaskę, dlatego, że postępował przed tobą wiernie, sprawiedliwie i w prawości serca i zachowałeś
dla niego tę wielką łaskę, że dałeś mu syna, który zasiadł na jego tronie jak to jest dzisiaj. Teraz tedy Panie, Boże mój, Ty ustanowiłeś królem twego sługę w miejsce Dawida,
mojego ojca, ja zaś jestem jeszcze bardzo młody i nie wiem, jak należy postępować.
A twój sługa jest pośród twojego ludu, który wybrałeś, ludu licznego, który trudno dokładnie zliczyć z powodu wielkiej jego ilości. Daj przeto twemu słudze serce rozumne,
aby umiał sądzić twój lud, rozróżniać między dobrem i złem, inaczej bowiem któż potrafi sądzić ten twój ogromny lud? I podobało się to Panu, że Salomon prosił o taką rzecz.
Toteż rzekł Bóg do niego: Dlatego że o taką rzecz prosiłeś, a nie prosiłeś dla siebie ani
o długie życie, ani nie prosiłeś dla siebie o bogactwo, ani nie prosiłeś o śmierć dla twoich wrogów, lecz prosiłeś o rozum, aby umieć być posłusznym prawu, przeto uczynię
zgodnie z twoim życzeniem: Oto daję ci serce mądre i rozumne, że takiego jak ty jeszcze
nie było przez tobą i takiego jak ty również po tobie nie będzie. Oprócz tego daję ci to,
o co nie prosiłeś, a więc bogactwo, jako też sławę, tak iż takiego jak ty męża nie będzie
między królami po wszystkie dni twoje. A jeżeli chodzić będziesz moimi drogami, przestrzegając moich ustaw i przykazań, jak chodził Dawid, twój ojciec, przedłużę twoje dni.
A gdy Salomon się obudził, okazało się, iż to był tylko sen. Gdy tedy przybył do Jeruzalemu, stanął przed Skrzynią Przymierza Pańskiego i złożył ofiary całopalne i ofiary pojednania oraz wyprawił ucztę dla wszystkich swoich sług”. (1 Krl 3,5-15)

Przemija czas. Odchodzi jedno pokolenie, nastaje drugie. Dzień dzisiejszy, jutro należeć
będzie do historii. Co stworzone, nie jest trwałe. Dzisiejszy tekst biblijny nam to przypomina i nakazuje nam o tym pamiętać.
Czas życia króla Dawida przeminął. Wielki pasterz Izraela żył odtąd już tylko w pamięci ludu Bożego. Na królewskim tronie zasiadł syn Dawida i Batszeby, Salomon,
który zapisał się w historii Izraela, jako wielki władca i człowiek mądry i sprawiedliwie
rozsądzający sprawy swoich poddanych.
Salomon był świadomy tego, że przed nim jest czas, w którym będzie musiał zmierzyć się z wieloma problemami i rozwiązać je i że lud od niego tego oczekuje. Czy podoła zachować w nienaruszonym stanie dziedzictwo swojego ojca, Dawida? Zapewne
wstępując na Dawidowy tron, o tym myślał.
My dziś pytamy: Czy jego serce było pełne niepokoju i lęku? Tego nie wiemy, ale
wiemy, że był świadomy powagi chwili i wielkiej odpowiedzialności za lud przed Bogiem, bowiem zgodnie z wolą Boga, został pasterzem ludu Bożego.
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Skąd o tym wiemy? Wiemy o tym, ponieważ w Starym Testamencie zachowała się
modlitwa młodego króla, Salomona, na którą Duch Boży w dzisiejszą, 9. niedzielę po
Trójcy Świętej, zwraca naszą uwagę.
W Gibeonie Pan Bóg objawił się w nocnym widzeniu Salomonowi i powiedział do
niego: „Proś, co mam ci dać?” Chociaż czas Dawida przeminął, to jednak nie przedawniła się Boża obietnica dana Dawidowi, że będzie z nim i jego potomkami. Świadczy
o tym pytanie Boga, skierowane do syna Dawida.
Żadna obietnica Boża się nie przedawnia. Apostoł Paweł pisał do Koryntian: „Obietnice Boże, ile ich było, w nim [w Chrystusie Jezusie] znalazły swoje «Tak»; dlatego też
przez niego mówimy «Amen» ku chwale Bożej” (2 Kor 1,20). Chociaż człowiek często
jest nieposłusznym Bogu i niewiernym, to pomimo tego Pan Bóg zawsze będzie wierny
swoim obietnicom.

W centrum naszego rozważania − jak już zasygnowaliśmy − powinna się znaleźć modlitwa Salomona. Była odpowiedzią króla na Boże pytanie: „Proś, co mam ci dać?” Wsłuchajmy się więc dobrze w słowa modlitwy młodego króla! „Ty okazałeś twemu słudze
Dawidowi, mojemu ojcu, wielką łaskę, dlatego, że postępował przed tobą wiernie,
sprawiedliwie i w prawości serca i zachowałeś dla niego tę wielką łaskę, że dałeś mu
syna, który zasiadł na jego tronie jak to jest dzisiaj. Teraz tedy Panie, Boże mój, Ty
ustanowiłeś królem twego sługę w miejsce Dawida, mojego ojca, ja zaś jestem jeszcze
bardzo młody i nie wiem, jak należy postępować. A twój sługa jest pośród twojego
ludu, który wybrałeś, ludu licznego, który trudno dokładnie zliczyć z powodu wielkiej
jego ilości. Daj przeto twemu słudze serce rozumne, aby umiał sądzić twój lud, rozróżniać między dobrem i złem, inaczej bowiem któż potrafi sądzić ten twój ogromny lud?”
Salomon nie prosił o bogactwo, jak często w przeszłości i obecnie władcy i przywódcy narodów o nie zabiegają i rzeczywiście bogacą się kosztem ludzi, którzy ich na
swoich przywódców wybrali. Nie prosił o długie panowanie ani o sławę. Wiedział, że
to może osiągnąć, że może mu to dać Bóg, jeśli starać się będzie naśladować swojego
ojca w jego wierności Panu Bogu i Jego słowom. Salomon prosił o mądrość, o rozumne
serce. Salomonowi nie chodziło o mądrość wynikającą z poznania zjawisk, dających się
zaobserwować w świecie, lecz o mądrość praktyczną, o umiejętność sprawiedliwego
rozsądzania spraw ludzkich, o mądrość w postępowaniu.
I to podobało się Panu Bogu. „Dlatego że o taką rzecz prosiłeś, a nie prosiłeś dla
siebie ani o długie życie, ani nie prosiłeś dla siebie o bogactwo, ani nie prosiłeś
o śmierć dla twoich wrogów, lecz prosiłeś o rozum, aby umieć być posłusznym prawu,
przeto uczynię zgodnie z twoim życzeniem: Oto daję ci serce mądre i rozumne, że
takiego jak ty jeszcze nie było przez tobą i takiego jak ty również po tobie nie będzie.
Oprócz tego daję ci to, o co nie prosiłeś, a więc bogactwo, jako też sławę, tak iż takiego jak ty męża nie będzie między królami po wszystkie dni twoje” − powiedział Bóg,
Ten Bóg, który wysłuchuje modlitwy.

223

9. niedziela po Święcie Trójcy Bożej

Tę

historię powinniśmy odczytać jako zachętę do modlitwy o prawdziwą, życiową
mądrość, która jest darem Bożym. Czy o taką mądrość się modlimy? Czy modlimy się
o rozumne serce, które powoli nam sprawiedliwie rozsądzać między dobrem a złem?
Czy modlimy się o ducha posłuszeństwa Bogu i Jego przykazaniom? Znajdźmy czas
i pomyślmy o tym, i pójdźmy za nauką zawartą dla nas w dzisiejszym tekście biblijnym.
Św. Jakub nas poucza: „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,
5-7). Zauważmy, że należy prosić Boga z wiarą. Bez niej proszący − jak pisze św. Jakub
− podobni jesteśmy „fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej”. Zawsze należy modlić się z wiarą, modląc się powinniśmy być pewni, że nie tylko Bóg nas słyszy, ale też
wysłuchuje, jeśli to, o co prosimy Boga, zgodne jest z myślą Bożą o naszym zbawieniu.
Modlitwa o mądrość, jeśli pozbawiona jest pychy, jest przez Boga słyszana i wysłuchana.
Apostoł Paweł daje nam także pewną radę i wskazówkę, bardo ważną, godną zapamiętania: „Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania
waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych,
niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić
mądrych, i to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne, i to, co
jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym,
aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem
Bożym. Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem, aby, jak napisano:
Kto się chlubi, w Panu się chlubił.” (1 Kor 1,26-31). Ważna jest wiedza o świecie,
o ekonomii, o prawie itp., lecz najważniejsza jest mądrość życia, która nam wyznawcom Jezusa Chrystusa dana jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu. Patrzmy więc na Chrystusa i żyjmy w Nim, a wtedy wszystko w naszym życiu, każdego
dnia, będzie stawało się nowe. Amen.

Panie Boże łaskawy, Ojcze Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa! Zechciej łaskawie przyjąć dziękczynienie za wszystko, co dla nas uczyniłeś w Jezusie Chrystusie,
naszym Panu i czym staliśmy się przez wiarę w Niego. Tak wielkie bogactwo Twojej
łaski, zostało nam objawione w Nim, że nikt, kto w Niego wierzy, nie odejdzie bez darów zbawienia. Wysławiamy Cię za objawienie Jego chwały i Boskiej godności przez
Jego zmartwychwstanie i triumf nad śmiercią.
Prosimy Cię, dopomóż nam poznać, że istotą naszej chrześcijańskiej wiary jest zaufanie pokładane w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie, Synu Bo224
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żym i naszym Panu. Wspomagaj nas, byśmy szczerze ją wyznawali ku zbawieniu wiecznemu i budowaniu żywej społeczności w Kościele.
Panie Boże miłosierny, to cudowne i wspaniałe, że w wierze i przez wiarę w Jezusa
Chrystusa, Syna Bożego, zawiązaliśmy społeczność z Tobą i dlatego możemy uważać się
za Twoje dzieci. Jesteś z nami i napełniasz mocą Twojego Ducha i ofiarowujesz dary
zbawienia wiecznego.
Dopomóż nam wytrwać w wierze w Twojego Syna, abyśmy przez Niego wszczepieni
w Ciebie, na wieki byli Twoją własnością. Wysłuchaj nas w Duchu Świętym. Amen.
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10. NIEDZIELA PO ŚWIĘCIE TRÓJCY BOŻEJ – IZRAEL I KOŚCIÓŁ
Hasło tygodnia
Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który wybrał sobie na dziedzictwo. (Ps 33,12)

Tajemnica powołania
„Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu
oliwnego, to nie wynoś się nad gałęzie; a jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. Powiesz tedy: Odłamane zostały gałęzie, abym ja był
wszczepiony. Słusznie! Odłamane zostały z powodu niewiary, ty zaś trwasz dzięki wierze; wzbijaj się w pychę, ale się strzeż. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie. Zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą – surowość
dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz w dobroci,
bo inaczej i ty będziesz odcięty. Ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną
wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. Bo jeżeli ty, odcięty z dzikiego
z natury drzewa oliwnego, zostałeś wszczepiony wbrew naturze w szlachetne drzewo
oliwne, o ileż pewniej zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do
niego należą”. (Rz 11,17-24)

W przeszłości, a także w czasach w których żyjemy, były i są narody i państwa, które
rzadko cieszyły się i cieszą wolnością i pokojem. Zazwyczaj znajdowały się one, lub
dzisiaj znajdują się w sąsiedztwie państw, które prawie niczego innego nie pragnęły
i nie pragną, jak podbojów, rabunków, morderstw i gwałtów. Pretekst do takich zachowań zawsze się znajdzie. Albo potrzebne są nowe przestrzenie bytowe, albo bogactwa, albo potrzeba bronienia rzekomo własnego bezpieczeństwa oraz interesów. Smutny jest los ludzi, których przekleństwem jest żyć obok, albo nawet między dwoma
militarnymi potęgami. Takim narodem, doznającym w swoich dziejach ciągłego niepokoju i utraty wolności, był historyczny Izrael, który niezwykle często musiał bronić swojej suwerenności, wolności, kraju, swoich rodzin i środków do życia. Czy tak nie dzieje
się również dzisiaj? Czy nie jesteśmy świadkami sytuacji, historii, podobnej do historii
ludu Bożego Starego Testamentu?
Stary Testament mówi, że w czasach sędziów potomkowie Jakuba musieli bronić
swoich siedzi,b plonów i rodzin przed Moabitami, Filistynami i innymi narodami. Pamiętajmy, że w tamtych czasach nie było żadnego prawa międzynarodowego ani wojennego. Jedynym „prawem” były morderstwa, gwałty i rabunek. Dzisiaj w wielu wypadkach jest podobnie.
W 10. niedzielę po Świętej Trójcy, każdego roku − z woli Kościoła − przypominamy
sobie wydarzenia z 10 sierpnia 70. roku po Chrystusie. Wtedy legiony rzymskie sforsowały mury Jerozolimy, wycięły broniących się powstańców, walczących o wolność Żydów, spalona i zburzona została stolica i świątynia, duma ówczesnych Żydów. W dziejach Izraela nie było to pierwsze takie wydarzenie. W roku 587 przed Chrystusem Babi226

10. niedziela po Święcie Trójcy Bożej

lończycy zdobyli Jerozolimę, zburzyli ją i zabrali jej ludność do niewoli. Wiemy, że potomkowie Jakuba nigdy nie godzili się z utratą wolności i dlatego w ich dzieje wpisane
zostało pasmo klęsk i walk wyzwoleńczych. Który naród godzi się na niewolę, poniżenie i pohańbienie!
Zdobycie i zburzenie Jerozolimy przez Babilończyków, deportację ludności do niewoli nad Tygrys i Eufrat, przepowiedział prorok Jeremiasz, zburzenie zaś Jerozolimy
i świątyni w 70 roku naszej ery, przepowiedział Pan Jezus. Ewangelista Marek pisze:
„I gdy On wychodził ze świątyni, rzekł mu jeden z uczniów jego: Nauczycielu, patrz, co
za kamienie i co za budowle. A Jezus mu odrzekł: Czy widzisz te wielkie budowle? Nie
zostanie kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony” (Mk 13.1.2).

W

kontekście tamtych wydarzeń, należy umieścić i zinterpretować nasz dzisiejszy
tekst biblijny, który wyszedł spod pióra apostoła Pawła. Dodać należy, że został on napisany przez Wielkiego Apostoła jeszcze przed 70-tym rokiem. Ale nie możemy go
uznać za jeszcze jedno proroctwo o zburzeniu Jerozolimy. Jego wymowa jest znacznie
głębsza, bo wyjaśniająca dzieje zbawienia, a czyni to św. Paweł w słowach pięknej metafory: „Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, będąc gałązką z dzikiego
drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego, to nie wynoś się nad gałęzie; a jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że
nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. Powiesz tedy: Odłamane zostały gałęzie,
abym ja był wszczepiony. Słusznie! Odłamane zostały z powodu niewiary, ty zaś trwasz
dzięki wierze; wzbijaj się w pychę, ale się strzeż”. Widocznie apostoł Paweł w powyższych słowach reaguje na zachowanie niektórych chrześcijan wobec Żydów, a więc na
ich pogardę i poniżanie potomków Jakuba.
Apostoł Paweł swoim spojrzeniem obejmuje całą przeszłość, spogląda na to, co się
stało po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa i objawia tajemnicę powołania
i zbawienie wszystkich ludzi, niezależnie od pochodzenia i religii. Korespondują one
z wieloma innymi słowami z wypowiedziami Wielkiego Apostoła Narodów.
Ludzie zawsze chcą odkryć Boże tajemnice. Usiłował je odkryć bogobojny Hiob,
o którym mówi Stary Testament. Ale na końcu swoich rozmów z przyjaciółmi i swoich
dociekań, musiał wyznać: „Wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie
jest dla ciebie niewykonalny. Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną
mową? Ale to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie
rozumiem” (Hi 42,2.3). Podobnie było w wypadku psalmisty, autora psalmu 73, który
pragnął odkryć i zrozumieć tajemnicze drogi, po których Bóg prowadzi ludzi.
Apostoł Paweł pisze, że Izrael został odrzucony przez Boga z powodu niewiary,
chociaż nie wszyscy, którzy do niego należeli zostali odrzuceni, czego przykładem jest
sam apostoł Paweł, inni apostołowie i Żydzi, którzy uwierzyli w Jezusa i poszli za Nim.
Czyżby więc Bóg nie dotrzymał obietnicy danej patriarchom? Paweł pisze, że nieodwołalne są obietnice Boże. Ale odrzucenie Żydów nie jest wieczne, bowiem według Wielkiego Apostoła, kiedy poganie uwierzą i pójdą za głosem Jezusa, Żydzi znowu zostaną
przyjęci przez Boga i wtedy spełnią się wszystkie obietnice Boże, wtedy wszyscy staną
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się jedno w Chrystusie Jezusie i nad wszystkimi zmiłuje się Bóg i wypełnią się słowa:
„Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tym 2,14).
Z ogłoszeniem tej tajemnicy wybrania i powołania, korespondują inne słowa apostoła
Pawła, mianowicie „[Boga] dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych,
których nazywają obrzezanymi na skutek obrzezki, dokonanej ręką na ciele, byliście w
tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy
niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała,
i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni”.

Ale

przykład Izraela powinien być dla chrześcijan przestrogą. Pisze o tym Apostoł
w słowach: „Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie. Zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą – surowość dla tych, którzy upadli,
a dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty”. Warunek jest tylko jeden: być wszczepionym w Chrystusa i wytrwać
w wierze. Mówił o tym także Pan Jezus do swoich uczniów i do tych, którzy szli za Nim.
„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” (J 15,1-4). Mamy zapewnienie apostoła Pawła: „Skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami
jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego,
który go stworzył. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we
wszystkich. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich
i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest
spójnią doskonałości. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego
też powołani jesteście w jednym ciele” Kol 3,9-15).
Nie zmarnujmy szansy, która jest nam dana. Drugie może nie dostać. Amen.

Panie Jezu, dziękujemy Ci, że przez swoją śmierć zburzyłeś mur nieprzyjaźni między
ludem pierwszego przymierza a narodami, które nie poznały w stworzeniu Boga, jedy228
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nego Ojca wszystkich ludzi. Bogactwo Twojej łaski jest wielkie i nikomu nie zabraknie
darów zbawienia. Każdy znajdzie schronienie w cieniu krzyża. A jednak panuje nienawiść między krajami, narodami i poszczególnymi ludźmi. Wciąż dzieli nas kolor skóry,
religia i systemy społeczne i państwowe. Nie potrafimy wznieść się ponad uprzedzenia,
zniszczyć samolubnej miłości i chęci panowania nad innymi.
Chryste, jak długo jeszcze ludzie będą stawiali mury i wytyczali granice? Jak długo
człowiek człowiekowi nie będzie bratem i siostrą? Jak długo nie będziemy zdolni do
pojednania?
Modliłeś się na Golgocie: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią”. Racz przebaczyć skłóconemu światu jego winy. Daj wszystkim ludziom poznanie ewangelicznej
prawdy, że nie ma różnicy między ludźmi, gdyż dla wszystkich Ty jesteś Panem i Bogiem. Wysłuchaj nas Panie Boże. Amen.
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11. NIEDZIELA PO ŚWIĘCIE TRÓJCY BOŻEJ
Hasło tygodnia
Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. (1 P 5,5)

Komu dużo się odpuszcza, dużo miłuje
I zaprosił go pewien faryzeusz, aby z nim jadł. Wszedłszy tedy do domu tego faryzeusza,
zasiadł do stołu. A oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, iż
zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik olejku. I stanąwszy
z tyłu u jego nóg, zapłakała, i zaczęła łzami zlewać nogi jego i włosami swojej głowy wycierać, a całując jego stopy, namaszczała je olejkiem. Ujrzawszy to faryzeusz, który go
zaprosił, mówił sam w sobie: Gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci
coś do powiedzenia. A ten mówi: Powiedz, Nauczycielu! Pewien wierzyciel miał dwóch
dłużników. Jeden był dłużny pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. A gdy oni nie mieli
z czego oddać, obydwom darował. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? A Szymon odpowiadając, rzekł: Sądzę, że ten, któremu więcej darował. A On mu rzekł: Słusznie osądziłeś. I zwróciwszy się do kobiety, powiedział Szymonowi: Widzisz tę kobietę?
Wszedłem do twojego domu, a nie dałeś wody do nóg moich; ona zaś łzami skropiła
nogi moje i włosami swoimi wytarła. Nie pocałowałeś mnie; a ona, odkąd wszedłem, nie
przestała całować nóg moich. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś; ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. Dlatego powiadam ci: Odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. I rzekł do niej: Odpuszczone są grzechy twoje. I zaczęli współbiesiadnicy rozważać w sobie: Któż to jest ten, który nawet
grzechy odpuszcza? I powiedział do kobiety: Wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju.
(Łk 7,36-50)

Hasło 11. Niedzieli po Świętej Trójcy, brzmi:

„Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym
łaskę daje” (1 P 5,5b). Ilustracją dla tych słów, wyjętych z 1. listu św. Piotra jest Ewangelia o grzesznicy, która w domu faryzeusza Szymona namaściła nogi Jezusa i wytarła
je swoimi włosami.

Wydarzenie, które miało miejsce w domu Szymona, który zaprosił Jezusa, pod każdym
względem było niecodzienne i jest zastanawiające. Podczas posiłku do domu Szymona
weszła pewna kobieta, która nazwana została w Ewangelii grzesznicą. Nie wiemy, dlaczego została tak nazwana. Rozważania na temat jej grzeszności są jałowe. Ważne jest
jej zachowanie. Św. Łukasz pisze: „I stanąwszy z tyłu u jego nóg [Jezusa], zapłakała, i zaczęła łzami zlewać nogi jego i włosami swojej głowy wycierać, a całując jego stopy, namaszczała
je olejkiem”.
Pan Jezus nie zwracał swojej uwagi na to, co czyniła. Ale jej zachowanie obserwował gospodarz domu, który pomyślał sobie: „Gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim
i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica”. Chociaż Ewangelia mówi
o jednym wydarzeniu, to jednak stawia ona przed naszymi oczami wiele ludzkich po230
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staw. Kobieta zapewne już słuchała Jezusa i była poruszona Jego Ewangelią o pojednaniu z Bogiem. Dlatego przyszła do domu Szymona, aby Jezusowi okazać wdzięczność. Łzami zrosiła i swoimi włosami wytarła nogi Jezusa. Ale Jezus ciągle nie zwracał
uwagi na to, co uczyniła kobieta i milczał, jakby czekał na rozwinięcie akcji. Faryzeusz
zareagował na swój sposób, chociaż tylko w myślach. Jeśli Ewangelia przemówiła do
grzesznicy, to do faryzeusza ona nie przemówiła.
Pan Jezus znał myśli faryzeusza i dlatego powiedział do Szymona: „Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie dałeś wody do nóg moich; ona zaś łzami
skropiła nogi moje i włosami swoimi wytarła. Nie pocałowałeś mnie; a ona, odkąd
wszedłem, nie przestała całować nóg moich. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś; ona
zaś olejkiem namaściła nogi moje. Dlatego powiadam ci: Odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje”.
W tym słowie jest zawarta nagana postawy i pobożności faryzeusza, a pochwała
tego, co uczyniła grzeszna kobieta. To nie jest nagana tego, co faryzeusz dobrego czynił w swoim życiu, ale jest to nagana jego pychy. To nie jest pochwała grzechów kobiety, która swoimi włosami wytarła nogi Jezusa, ale pochwała jej pokory i miłości do
Chrystusa za odpuszczone grzechy. Powiedziane jest bowiem w Słowie Bożym: „Bóg
pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje” (1 P 5,5b).
Bóg nas umiłował i w Chrystusie odpuścił nam grzechy, a wraz z odpuszczeniem
grzechów, zostajemy usprawiedliwieni i obdarowani życiem wiecznym. Ta prawda jest
kwintesencją Ewangelii Jezusa Chrystusa, a jej streszczeniem znane nam dobrze słowa: „Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń
wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (J 3,16). Do jednych ta Ewangelia nie przemawia, jak było w wypadku faryzeusza Szymona, u innych zaś znajduje posłuch, jak
było w wypadku grzesznicy. I tak jest dzisiaj. Do kogo przemawia, u tego dokonują się
wielkiej zmiany. Zawraca grzesznika z jego drogi, budzi w nim wdzięczność i pokorę.
Pomyślmy, czy wdzięcznością i miłością odpowiadamy na Jezusową Ewangelię zbawienia!

Zastanawiające są słowa, w których Pan Jezus zwrócił się zarówno do Szymona, jak
i do kobiety grzesznej: „Odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś
mało się odpuszcza, mało miłuje” oraz: „Odpuszczone są twoje grzechy”.
Istnieje napięcie między słowami: „Odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała” a następującą po nich konkluzją: „Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje”.
Ze słów „Odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała”, zdaje się wynikać, że
kobieta, nazwana grzeszną, najpierw umiłowała Jezusa, a następnie odpuszczone zostały jej grzechy, na co też wskazują słowa Jezusa: „Odpuszczone są grzechy twoje”.
Zgoła coś innego wynika z dalszych słów Jezusa: „Komu zaś mało się odpuszcza, mało
miłuje”. A więc najpierw kobiecie odpuszczono grzechy, a następnie umiłowała ona
Jezusa.
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Czy możliwe jest rozwiązanie tej aporii? Innymi słowy, czy najpierw jest miłość,
a następnie łaska odpuszczenia grzechów, czy najpierw jest odpuszczenie grzechów,
a następnie miłość do Chrystusa? Czy możliwe jest przyjęcie tylko jednej opcji?
Słowa Jezusa: „Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był dłużny pięćset
denarów, a drugi pięćdziesiąt. A gdy oni nie mieli z czego oddać, obydwom darował”
oraz pytanie postawione Szymonowi: „Który więc z nich będzie go bardziej miłował?”
wskazuje, że najpierw Bóg odpuszcza grzechy, a miłość do Boga jest odpowiedzią na
łaskę Bożą.
Klarowna i jednoznaczna odpowiedź znajduje się w 1. liście św. Jana: „Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze” (J 4,10) oraz „Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował” (J 4,19) Z perspektywy ludzkiej, związek odpuszczenie grzechów i miłość do Chrystusa wygląda tak, jak to opisuje ewangelista Łukasz. Nie da się ustalić
pierwszeństwa: miłość czy odpuszczenie grzechów. Z perspektywy Bożej odpowiedź
na pytanie o pierwszeństwo: miłość, czy odpuszczenie grzechów, jest jednoznaczna.
Bóg swoim działaniem wyprzedza naszą miłość do Niego. Nasza miłość jest odpowiedzią na Boże działanie. Bóg najpierw nam okazuje łaskę odpuszczenia naszych win
i grzechów w Chrystusie, a my na tę łaskę odpowiadamy miłością.
„Bóg jest miłością”, przeto w naszym mówieniu o Bogu, tak nieraz płytkim i szablonowym, musi się znaleźć słowo o naszym umiłowaniu Boga i Ojca Pana naszego Jezusa
Chrystusa.
Miłość jest zawsze przylgnięciem do przedmiotu miłości. Umiłowanie Boga jest
dlatego wtapianiem się serca w Bożą miłość. Nikt nie może sądzić, że jest to rzeczą
niemożliwą ze względu na Bożą inność i odmienność od świata materii, do którego
należymy. Jednak dlatego, że stworzeni jesteśmy „na wzór i podobieństwo Boże”
(1 Mż 1,26), żyjemy także w wymiarze ducha, przeto umiłować możemy także przeróżne idee, które nie zawsze są godne miłości, im się poświęcamy, za nie jesteśmy
gotowi wszystko oddać. Bóg nie jest ideą, pojęciem i szyfrem. Jest najprawdziwszym
Istnieniem, z którego wszelkie istnienia biorą początek. Czyż nie czujemy w sobie żadnej iskierki miłości do Boga? Czy serca nasze nie płoną miłością, gdy idziemy naszą
drogą od zwątpienia ku wierze? Czy przypadkiem nasze zwątpienie nie gasi w nas żaru
miłości? Przypomnijmy sobie słowa dwóch uczniów Chrystusa, którzy spotkali na drodze do Emaus zmartwychwstałego Chrystusa i nie rozpoznali Go! Dopiero w Emaus
poznali Go po łamaniu chleba. Kiedy zniknął z przed ich oczu, ze zdziwieniem pytali
siebie: „Czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i Pisma przed
nami otwierał?” (Łk 24,32).
Ogień wznieca ogień. Prawdziwa miłość budzi miłość. Miłujemy Boga, gdyż On nas
umiłował i zapalił w nas miłość. Szukamy Boga i tęsknimy za Nim, bowiem On nas już
znalazł. Gotowi jesteśmy się Bogu poświęcić, gdyż Bóg się już dla nas poświęcił w Jezusie Chrystusie. Miłujemy, gdyż On nas najpierw umiłował.
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Bóg w Jezusie Chrystusie odpuszcza nam nasze grzechy. Ale zdarza się, że ta Ewangelia o odpuszczeniu grzechów nas nie porusza. Nie odpowiadamy na otwarcie się
przed nami Bożego serca. Nie miłujemy Boga, chociaż pojednał się z nami w swoim
Synu. Co to oznacza? Oznaczać to może, że mamy kamienne, niewrażliwe serca, albo
oznaczać też to może, że nasze poznanie grzechów i łaski Bożej jest powierzchowne.
Kto nie ma poznania swoich grzechów, ten myśli i postępuje tak, jak faryzeusz Szymon. Kto wie, że grzeszy myślą, mową, uczynkiem i przez zaniedbanie, ten z pokorą
zbliża się do Chrystusa i miłuje Go.
Konieczne jest przeoranie roli naszego serca. Prorok Ozeasz do ludu izraelskiego,
który nie odpowiadał miłością na miłość Bożą, wołał: „Siejcie w sprawiedliwości, żnijcie w miłości, uprawcie nowy ugór, bo już czas szukać Pana, aby przyszedł i nauczył
was sprawiedliwości” (Oz 10,12).

Kamienne serce Szymona nie przyjęło Ewangelii i Ewangelia go nie przemieniła. Pozostało ono pyszne, osądzające bliźniego, nie tylko grzeszną kobietę, ale nawet Jezusa.
Serce grzesznej kobiety przeorała Ewangelia o odpuszczeniu grzechów. Wzbudziła ona
żal za grzechy i miłość do Jezusa.
Czy dajemy posłuch Ewangelii? Czy Ewangelia przeobraża nasze serca? Czy miłość
Chrystusa porusza nas do głębi i czy na nią odpowiadamy miłością? Czy gotowi jesteśmy okazywać miłość naszemu Panu przed światem?
Potrzebna jest przemiana w naszym życiu. Wszelkie chwasty grzechu, jak pycha
i fałszywa pobożność, powinny być usunięte, aby miłość na roli naszego serca zakwitła
i wydała owoc. Cezary z Arles napominał: „Drodzy bracia, troska o naszą duszę jest
bardzo podobna do uprawy roli. Jak bowiem z ziemi, którą się uprawia, jedne rośliny
się wyrywa, inne z korzeniami usuwa, aby dobre tylko były posiane, tak i w duszy naszej winno się dziać. Niech zło będzie wykorzenione, a dobro zasadzone; to co szkodliwe, niech będzie wyrwane, a to co pożyteczne, niech będzie zasadzone. Usunąć
pychę, zasadzić pokorę; odrzucić chciwość, zatrzymać miłosierdzie; wzgardzić rozpustą, umiłować czystość. Bo jak na roli swej, jeśli nie wyrzucisz tego co złe, nie potrafisz
zasadzić dobrego, tak samo i w duszy twej – jeśli nie wykorzenisz cierni i ostów swoich
wad, nie będziesz mógł zasadzić nasion świętych cnót”.
„Racz nam z szczerej dać miłości,
Jezu Chryste, Panie,
Posilenie z wysokości,
Z grzechów zaś powstanie.
Chcemy Ciebie mieć w pamięci,
Słowo Twoje niech roznieci
W sercach święte chęci” (Ś. E. 385,5)
Amen.
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Wszechmogący, miłosierny Panie Boże, niebo jest Twoim tronem, a ziemia podnóżkiem stóp Twoich! Ty jesteś źródłem wszelkiego bytu. W rękach Twoich jest życie całego stworzenia i dusze wszystkich ludzi! Ty nas karmisz i poisz, i czynisz to nam według
Twojego upodobania.
Boże łaskawy, wziąłeś nas pod swoją ochronę, dlatego czujemy się bezpieczni, ponieważ zgodnie z Twoją obietnicą, nikt nie wydrze z Twojej ręki tych, nad którymi Ty
masz pieczę. Ufamy i wierzymy Tobie, albowiem Ty nas ukształtowałeś i Ty kierujesz
naszymi krokami. Wspierasz nas w doświadczeniu, koisz cierpienie, a gdy lękamy się,
przytulasz nas do swojego serca.
Boże wieczny, uchwyć mocno grzeszną ludzkość i doprowadź do celu, jaki jej wyznaczyłeś. Przeobraź ducha wszystkich ludzi, aby spełniło się Twoje przyrzeczenie, że
zbawisz każdego człowieka, którego umiłowałeś i za którego ofiarowałeś swojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Racz łaskawie wysłuchać nas przez naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
Amen.
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12. NIEDZIELA PO ŚWIĘCIE TRÓJCY BOŻEJ
Hasło tygodnia
Trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnu tlejącego nie dogasi. (Iz 42,3)

Wielka przemiana
„Zaiste, już za małą chwilkę Liban przemieni się w urodzajne pole, a urodzajne pole będzie uważane za las. W owym dniu głusi będą słyszeć słowa księgi, a oczy ślepych z mroku i z ciemności będą widzieć, pokorni zaś na nowo będą się radować Panem, a ubodzy
weselić Świętym Izraelskim. Gdyż nie będzie tyrana i skończy się szyderca, i będą wytępieni wszyscy, którzy czyhają na sposobność do zbrodni, którzy słowem przywodzą ludzi
do grzechu, zastawiają pułapkę na rozjemcę w sądzie, a tego, który ma słuszność, odprawiają z niczym. Dlatego tak mówi Pan, Bóg domu Jakuba, ten, który odkupił Abrahama: Jakub nie dozna wtedy hańby i nie zblednie wtedy jego twarz, bo gdy ujrzą wśród
siebie dzieło moich rąk, uświęcą moje imię i Świętego Jakubowego będą czcić jako Świętego, i będą się bać Boga Izraelskiego. Ci, którzy duchowo błądzili, nabiorą rozumu, a ci,
którzy szemrali, przyjmą pouczenie”. (Iz 29,17-24)

Hasło 12. niedzieli po Świętej Trójcy pochodzi z drugiej Pieśni o Słudze Pana. „Trzciny
nadłamanej nie dołamie, a lnu tlejącego nie dogasi” (zob. Iz 42,1-4). Nieznany prorok
przed wiekami, nazwany obecnie przez biblistów Deutero-Izajszem, właśnie tymi słowami charakteryzował Sługę Pana, któremu poświęcił cztery pieśni. Kościół dostrzega
w Słudze Pana cechy i przymioty, które na kartach Ewangelii znajdujemy w osobie Jezusa z Nazaretu. Przyjście Sługi Pana, miało rozpocząć nową erę, czas wielkiej przemiany, czas łaski i zbawienia, darowanego przez Boga swojemu ludowi. Jeśli ewangelista Mateusz (12,20) słowa proroka odniósł do Jezusa, to znaczy to, że w Jezusie przyszedł czas ostateczny, zapowiedziany przez Boga.
Proroctwo Izajasza, które dzisiaj Duch Święty do na kieruje, również zwraca naszą
uwagę na czasy ostateczne. Perspektywa prorocka nie jest perspektywą historyczną,
dlatego ze słów jakiegokolwiek proroka nie możemy wywnioskować, kiedy spełnią się
i zrealizują jego słowa. Tak też jest z proroctwem, które dzisiaj rozważamy. W proroctwie tym znajdują się następujące zapowiedzi:
− dobrobytu,
− poznania prawdy Bożej,
− czas, w którym czcić się będzie Świętego Jakubowego.

Prorocka wizja nowych czasów jest bogata w treści, które są ważne dla wiary. Zdaje się
ona nawiązywać do historii rajskiej: „Zaiste, już za małą chwilkę Liban przemieni się w
urodzajne pole, a urodzajne pole będzie uważane za las”. Jeśli weźmiemy jeszcze pod
uwagę proroctwo Izajasza z 11. rozdziału, to obraz ten będzie pełniejszy: „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
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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”. Historia podąża więc nie ku zagładzie, lecz
ku odnowie. Prorocy uczyli patrzeć na przyszłość optymistycznie. Apokaliptycy w czasach Jezusa, czynili coś zgoła innego, budzili grozę, strach przed tym, co ma się wydarzyć.
Chociaż czasy ostateczne nastały wraz z przyjściem Chrystusa, to jednak nie możemy powiedzieć, że Izajaszowa wizja w całej rozciągłości spełniła się. Nie zazieleniły
się ugory, pustynia nie zamieniła się w urodzajne pole. Na świecie na wielu miejscach
panuje głód, tysiące ludzi, przede wszystkim dzieci umierają z powodu niedożywienia.
Ale czy słowa Izajasza muszą spełnić się dosłownie? Właściwie na świecie jest pod
dostatkiem chleba, tylko, że nie jest on sprawiedliwie dzielony. Jedni żyją ponad stan,
wyrzucają pożywienie do koszów na śmieci, inni głodują i umierają z powodu braku
chleba. Czy nie należy słów proroka rozumieć w ten sposób, że są one wezwaniem do
nas, abyśmy nauczyli się dzielić pożywieniem?
W naszym Kościele prowadzona jest akcja: „Kromka chleba dla ubogich”. Zechciejmy w świetle słów proroka, przemyśleć naszą postawę i pójść za wezwaniem
Kościoła o pomoc dla głodujących.

Starotestamentowy tekst 12. niedzieli po Trójcy Świętej zapowiada przede wszystkim
nadejście dni, w których los człowieka się zmieni, a jego niedomagania zostaną przezwyciężone. „W owym dniu głusi będą słyszeć słowa księgi, a oczy ślepych z mroku
i z ciemności będą widzieć, pokorni zaś na nowo będą się radować Panem, a ubodzy
weselić Świętym Izraelskim”.
Kościół w 12. niedzielę po Świętej Trójcy poleca czytać dwie Ewangelie, a mianowicie z Ewangelii św. Marka oraz z Ewangelii św. Łukasza. Mówią one o uzdrowieniu głuchoniemego (Mk 7,31-37) oraz kobiety chorej od osiemnastu lat (Łk 13,10-17). Reakcją świadków na uzdrowienia dokonane przez Jezusa było zdumienie, ale też zgorszenie. Żydzi czasów Jezusa byli świadkami wypełnienia się zapowiedzi prorockich. Na ich
oczach wypełniło się słowo, że ślepi będą widzieć, a głusi słyszeć, dlatego wielu z nich
mówiło: „Dobrze wszystko uczynił, bo sprawia, że głusi słyszą i niemi mówią” (Mk 7,
37).
Przyjście Chrystusa Pana było początkiem końca czasów, w których wszystko zostanie odnowione. I chociaż słowa hasła dzisiejszej niedzieli brzmią: „Trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnu tlejącego nie dogasi”, to jednak dzieło Chrystusa jest potężne, wielkie, budzące nadzieję, niosące zbawienie. To dzieło nie zostało zakończone
wraz ze śmiercią Jezusa z Nazaretu. Po zmartwychwstaniu Ukrzyżowanego, Jego dzieło kontynuowali uczniowie Pańscy. W Dziejach apostolskich czytamy, że apostołowie
Jan i Piotr w bramie świątyni spotkali sparaliżowanego, który oczekiwał od nich wsparcia materialnego. Wtedy oni powiedzieli do niego: „Srebra i złota nie mam, lecz co
mam, to ci daję: W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, chodź!” (Dz 3,6). Boże
dzieło zbawienia i odnowienia nie załamało się wraz z śmiercią Chrystusa.
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Prorok − jak słyszymy − mówi o otwarciu się na słowo Pana: „W owym dniu głusi będą
słyszeć słowa księgi, a oczy ślepych z mroku i z ciemności będą widzieć”.
Prorok Amos zapowiedział nadejście głodu Słowa Bożego. Nie możemy powiedzieć,
że głód Słowa istnieje za naszych dni. Ewangelia jest zwiastowana. Głoszone jest Słowo Boże, chociaż nie zawsze w mocy Ducha Świętego. Duch Święty przez Słowo Bożego prawa, daje nam poznanie naszych grzechów, a przez Ewangelię otwiera nasze
oczy na dobroć Bożą, na zbawcze czyny Boga, na Chrystusa, w którym dane są nam
wszystkie dary życia wiecznego. Jeśli z Nim i w Nim żyć będziemy, staniemy się nowymi stworzeniami. A więc „Ci, którzy duchowo błądzili, nabiorą rozumu, a ci, którzy
szemrali, przyjmą pouczenie”.

Prorok

mówi też, że nie będzie tyrana. „Nie będzie tyrana i skończy się szyderca,
i będą wytępieni wszyscy, którzy czyhają na sposobność do zbrodni, którzy słowem
przywodzą ludzi do grzechu, zastawiają pułapkę na rozjemcę w sądzie”. Wspaniała
zapowiedź, ale dopóki nie wszyscy ludzie zostaną wszczepieni w Chrystusa, na świecie
będą pojawiać się tyrani, wyzyskiwacze, stronniczy sędziowie itp. Proroctwo Izajasza
spełni się i spełnia tylko wtedy, kiedy ludzie poznają Świętego Jakubowego, a więc
Boga i Ojca Jezusa Chrystusa. Tylko w Chrystusie nastąpić może przemiana, w tej przemianie uwielbiony zostaje Bóg.
Bóg sprawia, że wszczepieni w Chrystusa, zespoleni z Nim, znajdują się w innej
sytuacji, aniżeli przed zespoleniem z Chrystusem. Chrystus dla tych, którzy są z Nim
związani, stał się mądrością, sprawiedliwością, poświęceniem i odkupieniem. Chrystus
bowiem jest sprawiedliwością i źródłem przemiany. Mając to na względzie, apostoł
Paweł w 2. liście do Koryntian (5,17) nazywa tych, którzy są w Chrystusie, nowym
stworzeniem. Radykalność tej zmiany podkreślają słowa: „[…] stare przeminęło, oto
wszystko stało się nowe”.
Apostoł Paweł w Liście do Rzymian (8,1) jasno i precyzyjnie opisuje stan wierzących
po wszczepieniu w Chrystusa przez chrzest w imię Jezusa Chrystusa. Kontekstem dla
Rz 8,1 jest właśnie występujące w 6. rozdziale Listu do Rzymian apostolskie pouczenie
o skutkach chrztu. Ten stan dla wierzących jest czymś nowym. Użyte w Rz 8,1 słowo
„teraz”, tak charakterystyczne w teologicznej refleksji Wielkiego Apostoła, w szczególny sposób uwypukla nowość tego stanu.
Nie można pominąć milczeniem faktu, że apostoł Paweł pisze nie tylko o egzystencji wierzącego w Chrystusie, ale o Chrystusie w nas. Formuły: „w Chrystusie”, „Chrystus w nas” nie są tożsame. Apostoł Paweł preferuje formułę „w Chrystusie”. Formuła
„w Chrystusie” mówi o stanie wierzącego, którego początkiem jest chrzest w imię Pana
Chrystusa Jezusa, zaś przez formułę „Chrystus w nas” apostoł Paweł chce wyrazić stan,
w którym wierzący znajdują się w konkretnej sytuacji, tu i teraz. Nie można mówić
o Chrystusie w nas bez wszczepienia w Pana Chrystusa. W Liście do Rzymian czytamy:
„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
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jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie
prowadzili” (Rz 6,3.4).
A więc nowe czasy, przemiana i służba dla świętego Boga, realizuje się w Chrystusie. Bez Chrystusa wszystko pozostaje po staremu. Bez przemiany w Chrystusie nie ma
zbawienia, będzie głód na świecie i panować będą tyrani. Uczy nas tego historia
i przekonują nas o tym współczesne wydarzenia w świecie. Wiążmy nasze życie coraz
bardziej i mocniej z Chrystusem i szerzmy Ewangelię, aby rodziło się w świecie nowe,
aby zniknęła przemoc i zapanowała szczęśliwość.
„Triumfuj ty, ziemio, triumfuj, padole,
Że ziarno zbawienia już w łonie swym masz!
Bo w tym jest poręka, że jeszcze twą rolę
Przedwieczny przyjmuje w Swą pieczę i straż.
Więc w bujnym rozkwicie zabłyśniesz obficie!
Gdy chrześcijan ukryte się życie rozwinie,
To czas twej tęsknoty na zawsze przeminie!” (ŚE 791,6).
Amen.

Boże wszechmogący i litościwy, który wszystko przenikasz i znasz najgłębsze tajemnice
ludzkiego serca, okaż nam swoją łaskę i miłosierdzie. Nie dla naszej zasługi, lecz dla
ofiary krzyża Twojego Syna, jedynego Pośrednika i Przewodnika na drodze do Ciebie,
okazujesz nam Twoją łaskę i pochylasz się nad nami. Jedynie wiara, którą budzisz w
naszych sercach i pomagasz ją zachować, podoba się Tobie.
Prosimy, spraw, abyśmy nie zapomnieli, że co chcielibyśmy ukryć przed Tobą i zataić
przed ludźmi, jest Ci znane. Wszystko, co ukryte, zostanie ujawnione. Spraw, abyśmy
naszymi grzechami nie ranili Twojego serca ojcowskiego, ale czynili wszystko zgodnie
z Twoją wolą. Przykryj nagość naszych dusz sprawiedliwością Twojego Syna, abyśmy
mogli stanąć przed Twym Boskim majestatem.
Boże, nasze życie oddajemy w Twoje ręce. Kieruj nami. Gdy Ty przewodzisz, radują
się nasze dusze. Wyprostuj nasze kręte drogi, uświęć myśli i słowa, bo co Ty poświęcisz, świętym zostanie.
Wysłuchaj prośby nasze przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Amen.
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13. NIEDZIELA PO ŚWIĘCIE TRÓJCY BOŻEJ
Hasło tygodnia
Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście.
(Mt 25,40)

Bóg jest miłością
Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, i każdy, kto miłuje, z Boga
się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. 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. Umiłowani, jeżeli Bóg
nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować. Boga nikt nigdy nie widział;
jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość jego doszła w nas do doskonałości. (1 J 4,7-12)

Hasło 13. Niedzieli po Świętej Trójcy brzmi: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych
najmniejszych braci moich, mnie uczyniliście” (Mt 25,40). Pochodzi ono z przypowieści
Chrystusa, w której nasz Pan naucza, że w życiu powinniśmy służyć naszym bliźnim, i że
dobro wyświadczone bliźnim, Chrystus uznaje za dobro uczynione Jemu. Powyższemu
hasłu biblijnemu podporządkowana jest zarówno Ewangelia dzisiejszej niedzieli, jak
i apostolska lekcja, w której wyraźnie powiązana jest z sobą miłość do Boga i do bliźnich. Miłować bliźnich znaczy miłować Boga i odwrotnie, miłować Boga znaczy miłować bliźnich. Jednak ponad tą ważną chrześcijańską prawdą góruje świadectwo autora
naszej lekcji apostolskiej o Bogu: „Bóg jest miłością”.

Zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie nie znajdziemy pełnej odpowiedzi na
pytanie: Kim jest Bóg? Żadna teologia ani starożytna, ani średniowieczna, reformacyjna i współczesna, nie dała zadowalającej odpowiedzi na to ważne dla nas pytanie
o Boga. Janowe świadectwo o Bogu, także nie jest odpowiedzią na pytanie o definicję
Boga. Jedynie prawdziwą definicją Boga jest tautologiczne zdanie: Bóg jest Bogiem.
Kiedy św. Jan pisze: „Bóg jest miłością”, to wskazuje na Istotę Boga. Istotą Boga jest
miłość. On cały jest miłością. Bóg objawia się nam jako Bóg miłujący. „W tym objawiła
się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy
przezeń żyli”. Pan Jezus powiedział: „Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (J 3,16).
Objawieniem Bożej miłości jest Jezus Chrystus, a znakiem tej miłości jest krzyż Golgoty. W krzyżu dane jest nam życie i zbawienie, i tylko w nim powinniśmy widzieć znak
życia, zbawienia i Bożej miłości. Jest wielkim nadużyciem przywłaszczanie sobie tego
znaku i czynienie z niego znaku jakiejkolwiek ideologicznej walki.
Nie potrafimy odpowiedzieć na pytanie: Kim Jest Bóg? Ale jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie: Jaka jest Boża miłość?
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Jest to miłość, która dla naszego zbawienia nie oszczędziła Jezusa Chrystusa. Miarą
tej miłości jest poświęcenie naszego Pana. Wartość tej miłości mierzona jest nie dobrami tego świata, lecz poświęceniem, posłuszeństwem Chrystusa Stworzycielowi,
śmiercią i niewinnie przelaną krwią na Golgocie. Nie ma większej miłości, jak właśnie
taka, gdy ktoś życie oddaje za drugiego.
Jest to miłość, która wyprzedza wszelkie ludzkie uczucia do Boga. Zanim myśmy się
zdecydowali umiłować Boga, Bóg już nas pierwej miłował. Bóg nie miłuje nas dlatego,
że myśmy Go umiłowali, ale On nas miłuje, bo jest miłością. Miłujemy Boga, bowiem
On nas umiłował, zanim myśmy cośkolwiek o Jego miłości wiedzieli. Św. Jan pisze: „Na
tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał
Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze”.
Miłość Boga jest tak wielka, tak głęboka i niezmierzona, że żadne ludzkie uczucie
nie jest w stanie tej miłości dorównać. Ale pomimo słabości naszych uczuć wiążących
nas z Bogiem, nie możemy mniemać, że nie warto nawet o niej mówić. Miłość Boga
jest potrzebna w naszym życiu, chociaż jest ona słaba i mizerna, bowiem jest ona odpowiedzią na Bożą miłość. Żadne umiejętności, żadne dary przynoszone Bogu jej nie
zastąpią. Apostoł Paweł pisał do Koryntian: „Choćbym mówił językami ludzkimi
i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał całą
wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał,
byłbym niczym” (1 Kor 13,1.2).

Kościół, wyznawcy Jezusa Chrystusa są przedmiotem miłości Bożej. Obdarowani miłością, miłością winni na nią odpowiedzieć. Miłość, poświęcenie, służba, niesienie pomocy bliźnim jest znakiem wiary, która – jak pisze apostoł Paweł – powinna być „czynna w miłości” (por. Ga 5,6). Miłość jest też znakiem nowego życia. Apostoł Jan napomina nas: „Miłujmy się wzajemnie, gdyż miłość jest z Boga, i każdy, kto miłuje, z Boga
się narodził i zna Boga… Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość jego
doszła w nas do doskonałości”.
Zadziwiające jest to, że ludzie miłujący Boga, często oczekują od Niego nagrody.
Bóg nas prędzej umiłował. Miłość Boża wyprzedziła naszą miłość, a więc o nagrodzie
nie może w żadnym wypadku być mowy. Miłość do Boga jest wdzięcznością, jaką powinniśmy okazywać naszemu Bogu i Ojcu. Bóg wyciągnął do nas dłoń w Jezusie Chrystusie. Nasza dłoń powinna się ku niej skierować, aby wziąć to, co się w niej znajduje:
miłość, życie, zbawienie. To nie nagroda, lecz niezasłużony dla nas Boży dar. Dlatego
apostoł Paweł pisze, że usprawiedliwieni jesteśmy za darmo, z łaski, dzięki zasłudze
Jezusa Chrystusa. Podziękowaniem za ten dar, powinna być nasza miłość do bliźnich,
bowiem miłować Boga, to znaczy miłować naszych braci i nasze siostry.
Jeśli to rozumiemy i jeśli rzeczywiście umiłujemy bliźnich, to znaczy to, że jesteśmy
odrodzeni, narodzeni z Boga. Przypomnijmy jeszcze raz słowa św. Jana, bowiem one
najlepiej opisują istotę chrześcijańskiego życia: „Miłujmy się nawzajem, gdyż miłość
jest z Boga, i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna
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Boga, gdyż Bóg jest miłością”. Poznanie Boga nie ma więc intelektualnego charakteru,
lecz ma wymiar egzystencjalny. Nie siłą intelektu dochodzimy do poznania Boga, lecz
mocą miłującego serca. Nikt też nie odrodzi się sam, siłą własnej woli, ale odrodzenie
jest Bożym czynem w nas, owocem Bożej miłości, przeobrażającej każdego, kto wierzy, że Bóg jest miłością.
Odrodzenie, narodzenie z Boga, nie polega więc na żadnych deklaracjach słownych, na ślubowaniu wierności Bogu, lecz na miłości bliźnich. Miłość bliźnich jest najlepszym świadectwem przywiązania do Chrystusa i świadectwem wiary. Pan Jezus
powiedział, że świat pozna, że jesteśmy Jego uczniami, jeśli będziemy się wzajemnie
miłowali. „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć
będziecie” (por. J 13,35). „Żadne pobożne dzieło nie sprawia Panu takiej przyjemności
jak to, gdy przychodzimy z pomocą Jego ubogim. Wszędzie bowiem tam, gdzie spotyka się z naszą miłosierną troską względem innych, rozpoznaje On w niej odbicie swojej
własnej miłości” (Leon Wielki).
Jeśli Bóg nas pierwszy umiłował, a więc umiłował nas zanim myśmy Go umiłowali,
to też – jako naśladowcy Boga – winniśmy wyprzedzać miłość naszych bliźnich. Nie
możemy czekać na miłość naszego sąsiada, współpracownika, kolegi lub koleżanki
z klasy czy pracy, lecz pierwsi powinniśmy okazać życzliwość, pomocną dłoń, serdeczność i miłość. Pamiętajmy na słowa naszego Zbawiciela: „Jeślibyście miłowali tylko
tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeślibyście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie
czynią?” (Mt 5,46.47). „Nikomu nie być pożytecznym to okrutne” (Augustyn).
Powinniśmy wyprzedzać się w miłości. Można powiedzieć, że musimy współzawodniczyć w miłości. W tym współzawodnictwie, nie może jednak chodzić o miłość
sztuczną, kłamaną, liczącą na poklask lub jakikolwiek zysk, ale zawsze o miłość szczerą,
wypływającą z serca. Miłość, która szuka odpłaty, nie jest miłością prawdziwą, Bożą,
Chrystusową. Samarytanin z przypowieści Jezusa, który pochylił się nad pobitym i zranionym człowiekiem na drodze z Jerycha do Jerozolimy, uczynił to nie dlatego, że
oczekiwał zapłaty i wdzięczności. Sam pokrył koszty opieki nad pobitym człowiekiem.
Uczynił to z potrzeby serca. Status bycia bliźnim jest wystarczającym motywem do
działania i okazywania miłości bliźnich.
Bóg jest miłością. Ale nikt z nas nie może powiedzieć o sobie, że jest miłością. Zawsze naszej miłości do bliźniego czegoś brak, czegoś nie dostaje, coś ją plami i osłabia.
Ale Słowo Boże wzywa nas do doskonałości. Pan Jezus powiedział w Kazaniu na górze:
„Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest” (Mt 5,48). Bóg
w Jezusie Chrystusie jest wzorem do naśladowania w miłowaniu bliźnich. Apostoł
Pański napomina: „Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak
przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc
jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność Ducha w spójni pokoju… Bądźcie więc 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” (Ef 4,1-3; 5,1.2).
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„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”. (ŚE 826,3)
Amen.

Panie Boże, Tyś Bogiem dalekim i ukrytym, Bogiem niezbadanej tajemnicy i mocy! Ale
jesteś również Bogiem miłości i w Jezusie Chrystusie stałeś się nam bliski. Patrząc
w wierze na oblicze Jezusa, spoglądamy w Twoje ojcowskie serce, pełne łaski i dobroci.
Boże miłosierny, który pochylasz się nad nami, dziękujemy Ci, że jesteś blisko nas,
choć gdy cierpimy i upadamy pod ciężarem obowiązków, wydaje się nam, że odwróciłeś od nas swoje oblicze. Ty przychodzisz z pomocą i prawdziwą pociechą, ale my, pogrążeni w smutku i zatroskaniu, nie widzimy znaku od Ciebie.
Boże, prosimy Cię serdecznie, dopomóż nam dostrzec Twoją bliskość w każdej chwili naszego życia w szczęściu i niedoli. Kiedy osłabnie nasza ufność, obudź nas, abyśmy
z radością powitali Cię i podziękowali za dary wsparcia i pociechy. Uchroń nas przed
zwątpieniem w godzinie próby i przez Ducha Świętego daj poznanie, że jesteś bliski
tym, którzy naśladują Twojego Syna w noszeniu krzyża.
Wysłuchaj nas przez Pana Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata. Amen.
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14. NIEDZIELA PO ŚWIĘCIE TRÓJCY BOŻEJ
Hasło tygodnia
Błogosław, duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego! (Ps 103,2)

Pójdę za Jezusem
„W drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą. Gdy wszedł do pewnej
wioski, wyszło naprzeciw niego dziesięciu trędowatych, którzy stanęli z daleka. I głośno
wołali: Jezusie, Mistrzu! Zmiłuj się nad nami. A kiedy ich zobaczył, powiedział do nich:
Idźcie, pokażcie się kapłanom. A w drodze zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc,
że został uleczony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem. A dziękując mu, upadł na
twarz u jego stóp. A był to Samarytanin. Jezus zaś zapytał: Czy nie dziesięciu zostało
oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy nikt z nich poza tym cudzoziemcem nie wrócił, aby oddać chwałę Bogu? I powiedział mu: Wstań, idź! Wiara twoja uzdrowiła cię!
(Łk 17,11-19)

Biblia jest dla nas świętą księgą, dlatego czytając Słowo Boże lub wsłuchując się w nie,
zazwyczaj poddajemy się pierwszemu wrażeniu, jakie ono na nas wywiera. Świadczy to
o naszym otwarciu na słowo Boże. Jednak nie zawsze pierwsze wrażenie jest właściwe.
Może mu towarzyszyć błędne zrozumienie biblijnego słowa. Za autentyczne i błogosławione należy uważać przeżycie, które wyrasta z dogłębnego zastanawiania się nad
biblijnym poselstwem, z przemyślenia połączonego z modlitwą o Ducha Świętego,
który otwiera serca na Bożą prawdę i daje jej poznanie.
Należy ostrzec, że pierwsze wrażenie, jakie zrodziło się w sercu na skutek naszego
spotkania z Ewangelią o dziesięciu trędowatych, może właśnie nie wyrastać z tego, co
Duch Boży pragnie nam przekazać przez Ewangelię jako zbawczą prawdę. Wbrew pozorom Ewangelia o uzdrowieniu dziesięciu trędowatych, nie należy do rzędu tych,
z których jasno i niedwuznacznie wynika skierowane do nas poselstwo Boże.

Oczy nasze nie mogą być skierowane wyłącznie na owych nieszczęśliwych ludzi, wołających: „Jezusie, Mistrzu! Zmiłuj się nad nami!”. Jak ich oczy zwrócone były na Chrystusa, tak i nasze serca skłaniać się winny ku Zbawicielowi, słyszącemu wołanie człowieka
obarczonego krzyżem. Chrystus jest centralną postacią Ewangelii. W Niego winniśmy
być wpatrzeni, a w Jego Słowa wsłuchani. Jeśli mówimy tu o wpatrywaniu się w Jezusa, to należy z naciskiem podkreślić, że spojrzenie owych dziesięciu trędowatych na
zbliżającego się Mistrza z Nazaretu, było spojrzeniem ufnej wiary i nadziei. Nie mogło
być inaczej. Wskazuje na to ich natarczywe wołanie: „Jezusie, Mistrzu! Zmiłuj się nad
nami!”. Gdyby nie było ono spojrzeniem wiary, wtedy nie podejmowaliby trudu błagania o pomoc, przede wszystkim nie usłyszeliby słów Chrystusa: „Idźcie, pokażcie się
kapłanom”, które chociaż nie były bezpośrednią obietnicą oczyszczenia, to jednak
ugruntowały, umacniały i ożywiały nadzieję w uzdrowienie. Kapłan w Jerozolimie decydował o możliwości powrotu uleczonego z trądu do domu. Pan, polecając trędowa243
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tym udać się do kapłana, rozpalił ich nadzieję na wyleczenie, powrót do domu i spotkanie z rodziną.
Jakie jest nasze spojrzenie na Pana, gdy w modlitwie wołamy do Niego i prosimy
Go o pomoc, wsparcie, ratunek? Czy jest ono spojrzeniem ufnej wiary? Może modlitwy nasze są jedynie mówieniem wyuczonych formuł, lecz nie płynących z seca, bez
pewności, że Pan słyszy i przyjdzie z pomocą?
Pytamy tak, aby uświadomić sobie prawdę o nas, że nie zawsze nasze spojrzenie na
Chrystusa cechuje prawdziwa i głęboka, ufająca wiara. Współczesnemu człowiekowi,
wychowanemu w kulcie ludzkiego geniuszu i pracy, wydaje się, że nie wszystko w życiu zależy od Boga, Jego błogosławieństwa i działania. Człowiek próbuje swoich sił bez
Boga. Chociaż uważamy się za ludzi wiary, niejednokrotnie modląc się, nie dajemy
wyrazu przekonaniu, że całe nasze życie leży w ręku naszego Zbawiciela. O to przekonanie w wielu wypadkach nasza wiara została zubożona. Czy wobec tego jest ona
prawdziwa? Jeśli mamy się czegoś nauczyć od dziesięciu trędowatych, błagających
Boga o pomoc, to właśnie spojrzenia na Pana, pełnego wiary, ufności i nadziei.
Podczas czytania lub słuchania Ewangelii o dziesięciu trędowatych, być może
w niejednym sercu powstaje myśl, że owych dziewięciu trędowatych, którzy po
oczyszczeniu dalej śpieszyli do kapłana, okazało się niewdzięcznymi. Ale czy ta myśl
jest słuszna? Czy nie jest ona związana z pierwszym wrażeniem? Czy przypadkiem nie
jest pozbawiona solidnej podstawy?
Z całą pewnością i tych dziewięciu trędowatych, śpieszących zgodnie z poleceniem
Jezusa do Jerozolimy, aby tam uzyskać od kapłana odpowiednie „zaświadczenie zdrowia”, było wdzięcznymi Bogu za wysłuchaną modlitwę-prośbę i za uzdrowienie. Na
pewno złożyli w świątyni przepisaną przez prawo ofiarę oczyszczenia i przy tej okazji
wielbili Boga.
W istocie rzeczy nie tylko o dziękczynienie i uwielbianie chodzi w Ewangelii o uzdrowieniu dziesięciu trędowatych. Jeśli powiedzieliśmy, że centralną postacią Ewangelii jest
Jezus Chrystus, to patrząc na Niego, musimy wsłuchać się w Słowa, które powiedział
po powrocie uzdrowionego Samarytanina: „Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych?
Gdzie jest dziewięciu? Czy nikt z nich poza tym cudzoziemcem nie wrócił, aby oddać
chwałę Bogu?”. W tej wypowiedzi Chrystusa Pana, akcent położony jest na słowie:
„wrócił”. Pan podkreślił, że wrócił tylko jeden, aby oddać Bogu chwałę, co nie oznacza,
że Pan powiedział, iż pozostałych dziewięciu nie złożyło Bogu dziękczynienia za uzdrowienie. Pan chciał zwrócić uwagę swoim uczniom i pozostałym świadkom uzdrowienia
na to, że tylko jeden zawrócił i oddał chwałę Bogu przed Uzdrowicielem. To stwierdzenie posiada dla zrozumienia Ewangelii o dziesięciu trędowatych podstawowe znaczenie.
Chrystus Pan, stawiając swoich słuchaczy wobec powyższych pytań, nie tylko wyraził się pochlebnie o Samarytaninie, którego uzdrowił, lecz pośrednio wskazał również
na siebie jako na centrum, ku któremu powinno się zwracać wszelkie życie religijne.
Nie świątynia i prawo stoją w centrum życia religijnego, lecz jedynie On, Chrystus.
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Chociaż Jezus zgodnie z prawem polecił trędowatym udać się do świątyni i pokazać się
kapłanom, to jednak z prawdziwym uznaniem wyraził się o Samarytaninie, który uznał
za rzecz daleko ważniejszą i wznioślejszą znaleźć się w bliskości Tego, któremu zaufał
i dzięki któremu został uzdrowiony, aniżeli kontynuować pielgrzymkę do Jerozolimy.
Zresztą, czy zostałby tam przyjęty?
Duch Boży przez Ewangelię o uzdrowieniu dziesięciu trędowatych uczy nas, że spośród wszystkich rzeczy, które mają jakąkolwiek wartość i znaczenie religijne, największą i jedyną w swoim rodzaju wartość posiada społeczność z Jezusem Chrystusem i życie w Jego bliskości. Wszelka wdzięczność Bogu dopiero w Chrystusie staje się prawdziwym uwielbieniem, wszak wszechmogącemu Bogu miły jest Syn i wszyscy, którzy
w Panu Chrystusie i przez Chrystusa zbliżają się do Boga. Z tej przyczyny apostoł Paweł
swoje życie przed nawróceniem – chociaż nacechowane było ono pełną religijną gorliwością i żarem, ale bez Chrystusa – uważał za szkodę. I wyznał, już jako apostoł Chrystusa, że nie pragnie niczego, jak tylko zwiastować Jezusa Chrystusa, Jego mękę
i śmierć krzyżową.
Tylko Chrystus – to jest zwiastowanie Nowego Testamentu. Jedynie Chrystus – to
jest hasło Reformacji. Temu zwiastowaniu i hasłu należy być zawsze wiernym. Jedynie
w Chrystusie i z Chrystusem jest prawdziwe życie. W Nim nabiera ono rumieńców
i posiada wartość. Jedynie w Chrystusie jest zbawienie i przez Chrystusa dostęp do
Boga. Pan Jezus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, kto wierzy we mnie,
ma życie wieczne” (J 6,47). Św. Jan zaś napisał: „Kto ma Syna, ma życie; kto nie ma
Syna Bożego, nie ma życia” (1 J 5,12).

Nowotestamentowe

zwiastowanie: „jedynie Chrystus”, zmusza nas do refleksji nad
sobą. Gotowi jesteśmy brać dary Boże. Nie patrząc na Boże dobrodziejstwa i Boże drogi, najczęściej idziemy przez życie własnymi ścieżkami. Naszym powołaniem i przeznaczeniem jest iść z Jezusem. Czy gotowi jesteśmy zawrócić z naszych dróg i pójść za
ukrzyżowanym i zmartwychwstałym naszym Panem? Oby Pan nie musiał kiedyś zapytać: Czy nie za wszystkich zostałem ukrzyżowany? Czy nie mogliście wszyscy przyjść do
mnie i iść za mną?
„Pójdę za Jezusem! Pełen świętych chęci,
Jego dobrodziejstwa mając na pamięci,
Pragnę odtąd zawsze żyć ku chwale Jego
I wytrwale chodzić śladem Zbawcy mego” (ŚE 750,3).
Amen.

Panie Boże wszechmogący, pełen dobroci i łaski! Z podziękowaniem i wdzięcznością
stajemy dziś przed Twoim łaskawym obliczem i dziękujemy Ci, że wysłuchujesz naszych
modlitw i obdarowujesz wszystkim, co jest nam potrzebne do życia według ciała i ducha. Wspomagasz nas w codziennym boju z naszymi słabościami i grzechami. Dodajesz
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nam odwagi i wkładasz do naszych rąk miecz Twojego Słowa, abyśmy stawali w szranki
z mocami złego. Dziękujemy Ci, Boże, że wspierasz nas w naszej walce i dajesz zwycięstwo w Jezusie Chrystusie.
Boże łaskawy, pragniemy zawsze pamiętać, że nasze zwycięstwo zawdzięczamy
triumfowi Syna Twojego nad władztwem śmierci. Bez oręża Twojego Słowa i pomocy
Ducha Świętego, zostalibyśmy pokonani. Dlatego prosimy Cię, dopomóż nam w rozumieniu Twojej prawdy. Niech będzie nam tarczą i orężem. Spraw, abyśmy fałsz
i oszczerstwa zwalczali Twoim Słowem, a pociechę w strapieniu czerpali z Ewangelii
Jezusa Chrystusa.
Boże, doprowadź do upamiętania tych, którzy posługują się Twoim Słowem, by
tylko zaspokoić swą religijną pychę.
Racz wysłuchać nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym w jedności żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
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15. NIEDZIELA PO ŚWIĘCIE TRÓJCY BOŻEJ
Hasło tygodnia
Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie. (1 P 5,7)

Pokora i cierpliwość
Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana: Nie bój się,
Abramie, Jam tarczą twoją; zapłata twoja będzie sowita! Wtedy Abram odpowiedział:
Panie Boże, cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mego
będzie Eliezer z Damaszku. Potem rzekł Abram: Przecież nie dałeś mi potomstwa, więc
mój domownik będzie dziedzicem moim. Wówczas doszło go słowo Pana: Nie ten będzie dziedzicem twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich, będzie
dziedzicem twoim. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł: Spójrz ku niebu i policz
gwiazdy, jeśli możesz je policzyć! I rzekł do niego: Tak liczne będzie potomstwo twoje.
Wtedy uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku usprawiedliwieniu”. (1 Mż 15,1-6)

Zazwyczaj niezmiernie dłużą się nam chwile oczekiwania. Brak cierpliwości jest wrodzoną cechą człowieka. Cnoty cierpliwości musimy się nieustannie uczyć. Bóg nas uczy
cierpliwości. Uczył jej również Abrahama. Wszechmogący stosuje swoje, Boże metody
nauki. Nie musi się powtarzać w działaniu. Do każdego z nas podchodzi inaczej, indywidualnie, każdego odmiennie traktuje, bowiem życie moje i twoje nie jest dokładną
kopią życia jakiegoś innego człowieka, który żył w przeszłości.
Jednak jako grzesznicy, obciążeni jesteśmy tymi samymi wadami i wszyscy potrzebujemy Bożej pomocy. Chociaż Bóg nie tak samo oddziałuje na każdego z nas, to jednak na pewno podobnie. Śledząc życie Abrahama, dostrzegamy w tym, co przeżywał,
pewien model doznań, przeżyć i doświadczeń wszystkich ludzi wiary. Patrząc na Abrahama, pobieramy lekcję Ducha Świętego na temat pokornego oczekiwania w cierpliwości na zrealizowanie się Bożych obietnic.
Mijały lata od wyjścia Abrahama z Haranu. Abraham będąc jeszcze w Haranie otrzymał obietnicę: „Uczynię z ciebie naród wielki”. Każdy rok, każdy dzień zdawał się oddalać posłusznego nomadę z Ur chaldejskiego od wypełnienia się tej obietnicy. Proces
starzenia się Abrahama i jego żony, Sary, postępował nieuchronnie i zauważalnie. W
namiotach Abrahama rodziły się dzieci licznej służby, lecz w namiocie Sary dotąd nie
zapłakało żadne niemowlę. „Uczynię z ciebie naród wielki” – powiedział Bóg. Jak dotąd
było to puste słowo.
Abraham począł myśleć o przyszłości swojego rodu. Ogarniał go lęk. Przyszłość rodu
pomimo obietnicy Bożej zapowiadała się nieobiecująco. Przynajmniej tak dotychczas
mogło się Abrahamowi wydawać. Pragnieniem głowy rodziny było przetrwanie w potomstwie. Czy zostanie ono zaspokojone w życiu Abrahama?
Patriarcha izraelski z biegiem lat zapewne musiał przeżywać coraz cięższe chwile.
Serce jego ogarniał lęk i zwątpienie. Być może, że Abraham w czasie rozmyślań nad
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przeszłością i przyszłością sądził, że został zawiedziony przez Boga, który objawił się mu
w Haranie. Wszechmogący, objawiając się więc ponownie, zmagającemu się z własnymi myślami Abrahamowi powiedział: „Nie bój się, Abramie, Jam tarczą twoją; zapłata twoja będzie sowita!”
Czy można się dziwić Abrahamowi, że na tę obietnicę i zapewnienie odpowiedział:
„Panie Boże, cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mego
będzie Eliezer z Damaszku. Przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik
będzie dziedzicem moim”? Znając myśli i obawy Abrahama, usprawiedliwiona i zrozumiała wydawać się może jego odpowiedź. A w odpowiedzi tej brzmi nuta zaniepokojenia, zniecierpliwienia, nawet wyrzutu pod adresem Boga. Czas upływał, a wraz z nim
nadzieje na narodziny dziedzica.
To, co dostrzegamy u Abrahama, nazwać można zaniepokojeniem i zniecierpliwieniem wiary. Nie jest ono równoznaczne z utratą wiary. Zjawisko takie obserwujemy
u wielu wielkich mężów Bożych. Najczęściej występuje ono tam, gdzie rzeczywistość
rozmija się z obietnicą. Wspomnijmy proroka Jeremiasza, którego czasem nazywamy
prorokiem zawiedzionej nadziei. Bóg powiedział do niego: „Daję ci dzisiaj władzę nad
narodami i królami, abyś wykorzeniał i wypleniał, niszczył i burzył, odbudowywał i sadził. (...) Oto Ja czynię cię dziś miastem warownym i słupem żelaznym, i murem spiżowym przeciwko całemu krajowi, przeciwko królom judzkim, jego książętom, jego kapłanom i jego pospólstwu. I będą cię zwalczać, lecz cię nie przemogą” (Jr 1,10. 18.19).
Czy prorok doświadczył tego w swoim życiu, co Bóg obiecał? Był wzgardzony i prześladowany przez tych, do których był posłany. Dlatego jego serce, po brzegi wypełnione
goryczą zawodu, podyktowało ustom słowa żalu i zniecierpliwienia: „Namówiłeś mnie.
Panie, i dałem się namówić; pochwyciłeś mnie i przemogłeś (...). Przeklęty mąż, który
przyniósł ojcu mojemu radosną wieść: urodził ci się chłopiec (...). Po cóż to wyszedłem
z łona matki, aby doznać tylko znoju i udręki i swoje dni trwać w hańbie!” (Jr 20,
7.15.18). I wreszcie kiedy ból zrozpaczonej duszy, hańba i gorycz zawiedzionej nadziei
dochodzi do zenitu, z serca proroka wyrywa się graniczące z bluźnierstwem słowo:
„Panie, (...) jesteś mi jak strumień zawodny, jak wody niepewne” (Jr 15,18).
Czy my nie przeżywamy takich chwil w naszej pielgrzymce wiary? Czy nie doznajemy zawodu? Czyż nie wydaje się nam, że to, co nas spotyka, rozmija się z obietnicą
Pana naszego, Jezusa Chrystusa, zawartą w Jego słowie: „Oto Jam jest z wami po
wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28,20)? Czy serce nasze nie napełnia się
goryczą, gdy nie doznajemy tego, czego zgodnie z obietnicą doznawać winniśmy? Czy
nie pytamy: Dlaczego spotykają nas zawody i piętrzące trudności?
Pan Bóg stosuje swoje sposoby kształtowania naszej wiary. Boża pedagogia nie pokrywa się z naszymi myślami i wyobrażeniami o przyszłości. I nikt nie może pytać Boga,
dlaczego tak, a nie inaczej kształtuje nasze życie. Wielki apostoł Paweł powiada:
„O człowiecze! Kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? (...) Czy garncarz nie
ma władzy nad gliną (...)?” (Rz 9, 20.21). Ostatecznie jednak pomimo naszych zwątpień
i niepokojów wiary, naszych obaw i stanów lęku, Bóg prowadzi nas do wyznaczonego
przez Niego celu. Boże sposoby realizacji tego celu, nie mogą zostać poddane naszemu
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zakwestionowaniu, bowiem Wszechmogący prowadzi nas pewnie do zbawienia. Bóg
przez proroka Izajasza mówi do nas: „Myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to
nie drogi moje, lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak drogi moje są wyższe niż drogi
wasze i myśli moje niż myśli wasze” (Iz 55,8-9). Czy może być lepsza droga do zbawienia,
aniżeli droga Boża? Czy może ktoś więcej wiedzieć o nas, aniżeli Święty Bóg?
Pozostawmy Bogu realizację Jego obietnic i uszczęśliwienie naszych serc! On to
uczyni najlepiej, chociaż niejednokrotnie do szczęścia wiedzie nas przez nieszczęście,
do pokoju przez niepokój, do radości przez łzy. Pamiętajmy zawsze na słowa Jezusa:
„Co Ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz” (J 13,7). Czy Abraham wiedział dokładnie, jakie właściwie są plany Boże? Czy nie stał wobec wielkiej tajemnicy?
Na wątpliwości i niepokój serca Abrahama, Bóg odpowiedział nową obietnicą:
„Ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich, będzie twoim dziedzicem. Spójrz
ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć! Tak liczne będzie potomstwo twoje”. Tym samym wiara Abrahama wystawiona została na nową próbę. Co prawda
wspaniała była ta nowa obietnica, lecz Bóg dając ją, nadal kazał czekać. „Spójrz” – ale
nadal czekaj. „Liczne będzie potomstwo twoje” – ale dopiero „będzie”, jeszcze wszystko jest przed tobą. Bóg więc uczył sługę swojego cierpliwości.
Wiara jest oczekiwaniem i szkołą cierpliwości. Autor Listu do Hebrajczyków pisze:
„Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy” (11,1). Człowiek wierzący nieustannie stoi przed czymś, co ma się spełnić, być zrealizowane, a co jest przyobiecane.
Wiara nie jest posiadaniem wszystkiego, co wierzącemu człowiekowi jest przyobiecane. Wiara jest nieustannym przyjmowaniem nowych, coraz lepszych i doskonalszych
darów. A w tym oczekiwaniu na te dary, wierzący uczą się i ćwiczą w cierpliwości. Słowo Boże wzywa nas do cierpliwości w cierpieniu, doświadczeniu, noszeniu krzyża. Lecz
nie o takie jedynie ćwiczenie w cierpliwości chodzi, gdy mówimy, że wiara jest szkołą
cierpliwości. Człowiek wierzący oczekuje, pożąda, pragnie z całego serca jak najprędzej
posiąść w pełni przedmiot swojej wiary. A jednak nie zawsze jest to możliwe. Przeto
wierzący musi cierpliwie oczekiwać na wyznaczony przez Boga czas, w którym obietnica stanie się rzeczywistością.
Nie tylko wiara Abrahama była oczekiwaniem. Cierpliwym oczekiwaniem była również wiara św. Pawła, który u schyłku swojego życia pisał: „Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem; a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości,
który mi w on dzień da Pan” (2 Tm 4,7.8). Również pokornym i cierpliwym oczekiwaniem powinna być nasza wiara, gdyż iluzją jest pogląd, że prawdziwie wierzący już
w doczesności w pełni uchwycić może dar zbawienia. Apostoł Paweł napisał o sobie:
„Nie jakobym już to osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić
(...). Zmierzam do celu, do nagrody w górze” (Flp 3, 12.14). Wzywa nas przeto Apostoł,
abyśmy z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawowali (Flp 2,12).

Wiarę, która jest posłuszeństwem i cierpliwym oczekiwaniem na wypełnienie się Bożych obietnic, Bóg poczytuje nam „ku sprawiedliwości”. Słowo Boże mówi o Abrahamie: „Uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku usprawiedliwieniu”. W oparciu o te słowa
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apostoł Paweł zbudował swoją Ewangelię o usprawiedliwieniu grzesznego człowieka
z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Gdy słyszymy, że Bóg poczytuje nam za sprawiedliwość naszą wiarę w krzyżową zasługę Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, to chciejmy pamiętać, że w Bożych oczach usprawiedliwiającą wiarą jest taka wiara, która buduje się na Jezusie Chrystusie i umacnia poprzez cierpliwe oczekiwanie zbawienia darowanego nam z łaski. Oczekiwać nie znaczy trwać w bezczynności. Oczekiwanie jest
wytrwałym biegiem po koronę sprawiedliwości.
„Gdy ciemność duszę ogarnie,
Gdy mija łaski czas marnie,
Daru światłości,
Ducha czujności,
Jezu, mi daj z Swej litości.
Gdy wróg światłości zacięty
Tłumi mej wiary żar święty,
Daj wówczas, Panie,
Moc i wytrwanie,
Bym służył Ci niezachwianie”. (ŚE 720,4)
Amen.

Panie Boże wszechmogący, Ojcze miłosierdzia! Tobie zawdzięczamy życie i chleb powszedni! Włożyłeś w każde ziarenko niepojętą moc życia. Dlatego wszystko nieustannie odnawia się i rozwija. Przyjmij z niegodnych ust sług Twoich podziękowanie
i uwielbienie, gdyż jedynie Ciebie należy wysławiać. Jesteś wielki i niepojętej mocy, Ty
wszystko napełniasz i sprawiasz, że istnieje!
Boże, dziękujemy Ci, że nakazujesz nam myśleć o cudzie odradzającego się życia.
Tak oto karmisz nas nadzieją, iż zostanie pomnożony także zasiew Twojego Słowa
i z Twoim błogosławieństwem wyda owoce sprawiedliwości, przez które uwielbione
będzie Twoje Imię na całej ziemi. Utwierdź w pewności wszystkich zwiastunów Twojego słowa, że ich praca nie będzie daremna, wszak moc, która zeń płynie, przeobraża
serca i budzi wiarę, którą Ty uznajesz za sprawiedliwość.
Ojcze łaskawy i miłosierny, wykorzeń z serc Twojego ludu wszelki chwast fałszu, by
nie utrudniał wzrostu błogosławionego posiewu Słowa życia. Pragniesz zbawienia
wszystkich ludzi i raduje Cię wierność Twojemu Słowu i Ewangelii naszego Pana i Zbawiciela, w którym umiłowałeś swoje dzieci, i w którym wysłuchaj nas w Duchu Świętym. Amen.
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16. NIEDZIELA PO ŚWIĘCIE TRÓJCY BOŻEJ
Hasło tygodnia
Jezus Chrystus śmierć zniszczył, a życie i nieśmiertelność ukazał w świetle ewangelii.
(2 Tm 1,10)

Wezwani do ufności i wytrwałości
„Nie porzucajcie ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Albowiem wytrwałości wam
potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał”. (Hbr 10,35.36)

Reformacyjne hasło: sola Scriptura (jedynie Pismo) znaczy, że podstawą chrześcijańskiej nauki oraz jedynym źródłem wiary i życia jest Pismo Święte. Z hasłem tym współbrzmi wezwanie powrotu do źródeł, a więc do gorliwości we wierze i do prostoty życia
chrześcijańskiego. Ktoś, nie znający dokładnie zagadnienia, może sądzić, że skoro wzywamy do czerpania natchnienia dla wiary z pierwotnego chrześcijaństwa, to apostolski
Kościół musi być wzorcem bez skazy. Tak jednak nie jest. Chociaż wiara pierwszych
chrześcijan była mocna, miłość do Chrystusa gorąca, to jednak pierwsi wyznawcy naszego Zbawiciela nie byli bez wad. Rządziły nimi te same namiętności, co wszystkimi
ludźmi. Byli pełni żaru wiary, wzywali i chwalili swojego Pana, Jezusa Chrystusa, ale
także upadali, chwiali się w wierze i ufności. O tym świadczy między innym apostolskie
napomnienie: „Nie porzucajcie ufności waszej… Wytrwałości wam potrzeba”.
Nowy Testament pełen jest wzniosłych pouczeń, ale także podobnych poleceń.
Często na jego kartach spotykamy pod adresem pierwszych wyznawców Chrystusa
mocne słowa napomnienia. Dzisiaj są one nadal aktualne, gdyż również brak nam podstawowych cnót chrześcijańskich. Przeto i my jesteśmy dzisiaj wezwani do ufności
i wytrwałości.
Apostoł Pański wzywając chrześcijan swoich czasów do ufności i wytrwałości, miał ku
temu podstawy. Z Listu do Hebrajczyków dowiadujemy się o upadku wytrwałości odbiorców listu i o przyczynach, które doprowadziły do oziębienia ufności, którą każdy
chrześcijanin powinien pokładać w swoim Panu. Wzywając do ufności, nakazał im najpierw przypomnieć sobie dni, kiedy po swym oświeceniu, a więc poznaniu Chrystusa,
dzielnie wytrwali „w licznych zmaganiach z utrapieniami” (Hbr 10,32). Byli prześladowani. Spotykały ich liczne doświadczenia. Grabiono ich mienie. Mówiąc słowami Pana
Jezusa – byli wyłączani z synagog, przeklinani i lżeni. Znosili jednak wszystko mężnie
i wytrwale. Żyli w ufności, że ich wytrwałość zaowocuje, dobro zatriumfuje.
Prześladowanie jednak nie ustawało. Nie było widać końca dni utrapienia. Doświadczona i poddana próbie została ufność wyznawców Jezusa. Wielu w niej się zachwiało. Niektórzy ją porzucili. Dlatego apostoł napisał: „Nie porzucajcie ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał”.
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Ufność nasza zawsze poddawana jest próbie. Niechaj nikt nie myśli, że zostanie mu
ona zaoszczędzona. Bóg doświadczał nawet wielkich mężów w swoim Królestwie. Dlatego zostali właśnie bohaterami wiary. Wszechmogący i suwerenny Pan wszechrzeczy
dopuszcza, że spotykają nas różne doświadczenia. W obliczu próby może zachwiać się
nasza ufność i wytrwałość w wierze. Staje się to w chorobie, na wyleczenie z której
nikt nie daje nam nadziei. Czy nie drży nasze serce, gdy spotykamy się z drwinami i naśmiewaniem się z naszej wiary? Czy nie tracimy nadziei, gdy pomimo naszych modlitw
o ratunek, z ratunkiem długo nikt nie przychodzi?
Pomimo wszystkiego, „nie porzucajcie ufności waszej”– pisze apostoł. Pośród burz,
gromów i niebezpieczeństw nie wolno nam zachwiać się w naszej ufności pokładanej
w Bogu, bo Bóg, chociaż milczy, nigdy nie odpoczywa. Ufność – jak pisze apostoł – „ma
też wielką zapłatę”. Wiara jest bowiem ufnością, a „sprawiedliwy z wiary żyć będzie”,
to znaczy, że grzesznik niezachwianie ufający swojemu Zbawicielowi, usprawiedliwiony
zostaje przez wiarę w Niego, Jego krzyż i Jego krew przelaną na Golgocie.
Uczniowie, płynący z Panem w łodzi po spienionych falach Jeziora Galilejskiego, na
ich rozpaczliwe wołanie: „Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy!”, usłyszeli
słowa: „Czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to, jeszcze wiary nie macie?” (por. Mk 4,
38.39). Gdy z nami jest Chrystus, wszelka bojaźń, która jest wynikiem braku ufności,
jest nieuzasadniona. A Chrystus jest zawsze z nami. Nie opuszcza On łodzi Kościoła,
chociaż może zdawać się czasem, że jest zgoła inaczej. Pan nasz powiedział: „Dana mi
jest wszelka moc na niebie i na ziemi… A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do
skończenia świata” (Mt 28, 18.20). Także Kościół posiada wspaniała obietnicę, że bramy
piekielne nie przemogą go, jeśli trwać będzie w wierze, że Jezus jest Chrystusem i Synem Bożym (por. Mt 16,13-20).
Obietnica, że Pan jest z nami, dotyczy zarówno Kościoła jako społeczności ludzi
wierzących, jak też i każdego z nas z osobna. Ufność nasza posiada więc mocny fundament. Buduje się ona na Chrystusie, który za nas położył swoje życie, przezwyciężył
moce śmierci i jako zmartwychwstały Pan mówi do nas: „Nie lękaj się, Jam jest pierwszy i ostatni, i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci
i piekła” (Obj 1,17.18). Kto swoją ufność buduje na Chrystusie, może oczekiwać, że
Boże obietnice nad nim się wypełnią. „Nie porzucajcie więc ufności waszej”.

Z napomnieniem do ufności wiąże się wezwanie do wytrwałości: „Wytrwałości wam
potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał”. Już w czasie
ziemskiego życia naszego Pana, wielu uczniom zabrakło wytrwałości. Niektórzy opuścili Jezusa, kierując się różnymi motywami. Niektórzy odchodząc mówili, że słowa Jezusa
są twarde i że ich słuchać nie można.
Adresatom Listu do Hebrajczyków – jak na to wskazuje wezwanie apostoła – także
zabrakło wytrwałości w wierze i ufności. Zapewne ten brak przejawiał się w różny sposób, a także i w ten, że niektórzy dość często opuszczali wspólne nabożeństwa. Nieco
wcześniej bowiem apostoł napominał ich: „Baczmy jedni na drugich w celu pobudze252
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nia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak
to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy” (por. Hbr 10,25).
Nie możemy ukryć tego, że i nam brak w wytrwałości w naszym życiu. Brak nam
wytrwałości w działaniu. Dość szybko się zniechęcamy i znajdujemy przeróżne wymówki. Nie mamy czasu lub jesteśmy już tak przepracowani, że niczego więcej nie
chcemy się już podjąć. Brak nam wytrwałości w ufności i wierze. Niejednokrotnie po
okresie, w którym żywe było nasze zainteresowanie wiarą, Kościołem, Słowem Bożym,
przychodzi okres stagnacji i oziębłości. Czasem wielu z nas żyje sprawami religijnymi
tylko z powodu dorastających dzieci. Gdy one dorosną, gnuśniejemy i kończy się aktywny związek z Kościołem, jak gdyby był on potrzebny tylko do wychowania dzieci.
Brak wytrwałości dostrzegamy w różnych dziedzinach życia kościelnego. Nagle dostrzegamy nowe pole działania, porzucamy więc rozpoczęte dzieło i zaczynamy znowu
coś od nowa. Na kogoś się obrażamy, słusznie czy niesłusznie, i odwracamy się do
wszystkiego plecami. Ale też czasem warto zawiesić swoją aktywność dla dobra sprawy, lub skoncentrować się na czymś znacznie ważniejszym i korzystniejszym dla Kościoła. Czasem trzeba dobrze się zastanowić, gdzie należy być wytrwałem do granic
wytrzymałości, a z czego bez niczyjej szkody można zrezygnować. Zawsze należy być
wytrwałym w ufności, wierze, nadziei i miłości. Z wiary wyrasta wytrwałość, siła do
wytrwania aż do końca. Dlatego zmartwychwstały i wywyższony Chrystus powiedział
do Kościoła w Smyrnie: „Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota” (Obj 2,
10). Zawsze należy też wytrwale wypełnić wolę Boża, bo nie ci odziedziczą koronę żywota, którzy mówią: „Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto
pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie” (Mt 7,21). Prawdziwa wiara i ufność jest
zawsze czynna w miłości (por. Ga 5,6), niesie pocieszenie i pomoc potrzebującym
i strapionym, szuka sprawiedliwości i pokoju.
Apostoł Paweł u kresu swej pielgrzymki i wytrwałej pracy dla Ewangelii i rozwoju
Chrystusowego Kościoła, powiedział o sobie: „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). Czy możemy to powiedzieć o sobie? Czy będziemy mogli na łożu śmierci, tak wyznać wobec naszych dzieci, przyjaciół i świata?
Będziemy mogli tak wyznać, jeśli zawsze pamiętać będziemy o apostolskim napomnieniu: „Nie porzucajcie ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał”.
Zostanie nam dana możliwość złożenia takiego wyznania, jeśli też trzymać się będziemy apostolskiego wezwania do ufności i wytrwale będziemy pełnić wolę Bożą. Wtedy
też otrzymamy to, „co obiecał” nam Pan i Zbawiciel nasz, Jezus Chrystus. Amen.
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Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze Pana naszego, Jezusa Chrystusa! Stajemy przed
świętym Twoim majestatem, aby oddać Ci cześć i chwałę, jako jedynemu Bogu. Uczyniłeś nas zdolnymi do uczestniczenia w dziedzictwie świętych. Niech zawsze nasze usta
wypowiadają słowa dziękczynienia, a radość z darów Twojej łaski nie odstępuje od nas.
Ojcze niebieski, dziękujemy Ci, że przez Chrystusa Jezusa wydarłeś nas z mocy
śmierci, postawiłeś na drodze światłości i obiecałeś uczestnictwo w dziedzictwie świętych. Nie ma wspanialszej obietnicy, przeto pragniemy wielbić Cię i czcić na wieki.
Prosimy Cię serdecznie, dopomóż nam, abyśmy dochowali Ci wierności w naśladowaniu Twojego Syna, w uświęcaniu naszego życia i w umacnianiu społeczności ze
wszystkimi, których uczyniłeś zdolnymi do uczestniczenia w dziedzictwie świętych
w światłości.
Przez moc Twojego słowa prowadź nas, dobry Boże, do Królestwa Twojej chwały,
gdzie z aniołami i wszystkimi zbawionymi będziemy Cię wielbili i chwalili na wieki wieków. Amen.
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17. NIEDZIELA PO ŚWIĘCIE TRÓJCY BOŻEJ
Hasło tygodnia
Zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza.

(1 J 5,4c)

Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu
„Wtedy odpowiedział mu jeden z ludu: Nauczycielu, przyprowadziłem do ciebie syna
mego, który ma ducha niemego. A ten, gdziekolwiek go pochwyci, szarpie nim, a on
pieni się i zgrzyta zębami i drętwieje; i mówiłem uczniom twoim, aby go wygnali, ale nie
mogli. A On im odrzekł, mówiąc: O rodzie bez wiary! Jak długo będę z wami? Dokąd będę was znosił? Przywiedźcie go do mnie! I przywiedli go do niego. A gdy go duch ujrzał,
zaraz zaczął nim szarpać, a on upadłszy na ziemię, tarzał się z pianą na ustach. I zapytał
ojca jego: Od jak dawna to się z nim dzieje? A on powiedział: Od dzieciństwa. I często go
rzucał nawet w ogień i wodę, żeby go zgubić; ale jeżeli coś możesz, zlituj się nad nami
i pomóż nam. A Jezus rzekł do niego: Co się tyczy tego: Jeżeli coś możesz, to: Wszystko
jest możliwe dla wierzącego. Zaraz zawołał ojciec chłopca: Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. A Jezus, widząc, że tłum się zbiega, zgromił ducha nieczystego i rzekł mu:
Duchu niemy i głuchy! Nakazuję ci: Wyjdź z niego i już nigdy do niego nie wracaj. I krzyknął, i szarpnął nim gwałtownie, po czym wyszedł; a chłopiec wyglądał jak martwy, tak
iż wielu mówiło, że umarł. A Jezus ujął go za rękę i podniósł go, a on powstał”.
(Mk 9,17-27)

Jednym z najczęściej występujących w Biblii słów jest słowo wiara. Jest ono bogate
w treść, której nigdy nie zgłębimy, bowiem dotyczy naszego wewnętrznego życia. Biblijne objawienie i nasze doświadczenie życia z Bogiem, pozwalają nam stale odkrywać
nowe wartości i treści tego uczucia, które nazywamy wiarą. Częstotliwość występowania w Biblii słowa wiara, w pewnym stopniu tłumaczą słowa hasła biblijnego dzisiejszej
niedzieli: „Zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza” (1 J 5,4). Dlatego, że
przez wiarę przezwyciężamy grzech, własne słabości i wszystko to, co św. Jan nazywa
światem, wiara jest tak ważnym uczuciem, którym nieustannie powinniśmy się w życiu
kierować. Człowiek bez wiary nie może podobać się Bogu – pisał autor Listu do Hebrajczyków (Hbr 11,6).
„Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu” – to usilne błaganie zatroskanego ojca, który
przyszedł do Jezusa w nieszczęściu, prosić o pomoc dla swojego chorego syna. Pan
nakłonił swoje ucho ku proszącemu, zwracając się do niego w słowach: „Wszystko jest
możliwe dla wierzącego”. Zasmucony ojciec doskonale wiedział, co słowa te oznaczają,
lecz serce jego czuło, że nie jest zbyt mocno ugruntowane w wierze. Stąd owe słowa
serdecznej prośby i wyznania: „Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu”.
Pozostawmy na boku przekonanie starożytnych, że nieuleczalna choroba jest wynikiem opętania przez złe duchy. To przekonanie nie jest Bożym objawieniem. Objawieniem jest to, że Bóg działa zbawczo przez Jezusa Chrystusa.
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Ojciec chorego dziecka wierzył, że jedynie Jezus może przyjść z pomocą i że dzięki
Jego słowu chłopiec może zostać uzdrowiony. Lecz wiara serca ojca chorego dziecka
to jednocześnie wątpienie i pytanie: Czy jest ona wystarczająca? Ale jest to wątpienie
błogosławione, pobudzające do prośby o szczerość, głębię i pełnię wiary.
Zwróćmy jednak baczniejszą uwagę na prośbę ojca chorego chłopca i na odpowiedź Pana Jezusa. Ojciec chorego syna powiedział: „Jeżeli coś możesz, zlituj się nad
nami i pomóż nam”. Uczniowie, do których najpierw zwrócił się ojciec, byli bezradni,
nie umieli uzdrowić chorego syna. Na prośbę ojca, Pan Jezus odpowiedział: „Co się
tyczy tego: Jeżeli coś możesz, to: Wszystko jest możliwe dla wierzącego”. A więc
uzdrowić może tylko Ten, który ma prawdziwą wiarę, a nim jest Jezus. I wydaje się, że
ojciec chorego syna w tej chwili zrozumiał, że wiele w jego wierze jest wątpliwości, że
brak mu niezachwianego zaufania Jezusowi. Dlatego powiedział: „Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu”.
Mówimy o sobie, że jesteśmy ludźmi wiary, że w Bogu pokładamy ufność i nadzieję. Lecz kto może być pewny, że to, co nosimy w sercu i co uważamy za wiarę, jest nią
rzeczywiście i czy Bóg ją za taką uważa. Przez wiarę przyswajamy sobie z łaski ofiarowane usprawiedliwienie, przeto nie jest rzeczą obojętną, jaki jest stan naszych serc
i charakter naszej wiary. Dlatego należy zapytać: Jak dojść do wiary? Gdzie jest jej
źródło? W V artykule Wyznania augsburskiego znajdujemy na nie krótką i zwięzłą odpowiedź. Winniśmy ją sobie dobrze przyswoić i zbadać jej słuszność w świetle Słowa
Bożego.
Filip Melanchton w V artykule Wyznania augsburskiego pisze: „Abyśmy tej wiary
dostąpili, ustanowiona jest służba nauczania ewangelii i udzielania sakramentów.
Albowiem przez Słowo i sakramenty, jak gdyby przez środki, udzielany jest Duch Święty, wzniecający wiarę, gdzie i kiedy Bóg chce, w tych, co słuchają ewangelii”.
Z tych słów wynika, że wiara nie jest owocem ludzkiego serca, lecz darem Bożym
dla człowieka. Takie było przekonanie reformatorów. Zostało ono zbudowane na Słowie Bożym. Prawda, że wiara jest darem Ducha Bożego, wynika między innymi z serdecznej prośby nieszczęśliwego ojca. Wierzył on, że tylko Jezus mógł pomóc jego niedowiarstwu. „Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu”. Apostoł Paweł zaś zalicza wiarę
do darów Ducha Świętego. Apostoł pisze: „Różne są dary łaski, lecz Duch ten sam [...].
Jeden otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę
wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu” (1 Kor 12,4nn). Prawdziwie wierzący człowiek, nie może się więc chlubić swoją wiarą, lecz powinien szczerze za nią Bogu dziękować i w niej się całkowicie Bogu podporządkować. Wiara rodzi się w sercu dzięki
Bożemu działaniu. Rodzi się ona wyłącznie ze Słowa Bożego i sakramentów. Ponieważ
zaś sakramenty w istocie są formą Słowa Bożego, Bożej obietnicy zbawienia, przeto
jedynie przez Słowo Duch rozbudza w sercach wiarę, przez Słowo, z którym powiązane
są materialne znaki.
Wspomnijmy na przypowieść naszego Zbawiciela o siewcy i czworakiej roli. Nie
ulega wątpliwości, że siewca z przypowieści Jezusa jest obrazem naszego Pana. Ziarno
zaś, które On rozsiewa, to Słowo Boże, a rolą są nasze serca. Przynoszą one różne plo256
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ny. Plonem tym jest wiara czynna w miłości. Lecz zważmy, że plon może być przyniesiony tylko w sercu i przez serce obsiane ziarnem Słowa Bożego. Wiara jest ze słuchania Słowa Bożego. Apostoł Paweł powiada: „Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie
przez Słowo Chrystusowe” (Rz 10,17). Słuchanie zaś Ewangelii Chrystusowej jest ową
dobrą cząstką, która słuchającemu nie będzie odjęta. I nie sposób też tu zapomnieć
o znanym słowie, z którego wynika wyraźnie, jak wielką wartość posiada posłuszeństwo zwiastowanemu słowu: „Błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go” (Łk 11,28).
Wiara umacnia się również przez używanie sakramentów. Ks. dr Marcin Luter w ciężkich dla siebie chwilach powtarzał sobie: „Jestem ochrzczony”. Z faktu swojego chrztu
czerpał pociechę i znajdował w nim umocnienie wiary. Jeśliśmy przez chrzest z Chrystusem umarli i z Nim do chwały jesteśmy wzbudzeni, przeto z faktu chrztu i zawartej
w nim obietnicy zbawienia, obficie czerpać możemy posilenie dla wiary.
Podobnie ma się rzecz z sakramentem wieczerzy Pańskiej. Zbawiciel nie tylko wymaga od nas, abyśmy przystępowali godnie do Jego stołu, a więc z pokorą i wiarą
w sercu, lecz także zachęca, abyśmy z niego czerpali posilenie dla wiary, bowiem z sakramentem ołtarza związana jest obietnica odpuszczenia grzechów i zbawienia. Sakrament wieczerzy Pańskiej jest dla nas źródłem pociechy i wiary w łaskawego i miłosiernego Boga, odpuszczającego nam dla zasługi Chrystusa nasze winy i grzechy.
Zasiew Słowa Bożego, czy to przez kazanie, czy przez udzielanie sakramentów, nie
jest daremny. Słowo Boże jest pełne mocy. Apostoł Paweł pisząc do Kościoła w Rzymie, ze szczerością wyznał: „Nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem
mocą Bożą” (Rz 1,16). A sam wszechmogący Bóg przez usta proroka powiada: „Gdyż
jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją
urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącemu chleb, tak jest
z moim słowem, które wychodzi z ust moich: nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje
moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem” (Iz 55,10.11).
Wiara, rodząca się ze Słowa Bożego, może rodzić się wyłącznie w dwojaki sposób,
a mianowicie przez bezpośrednie obcowanie ze Słowem Bożym, a więc poprzez czytanie biblijnego słowa oraz przez słuchanie słowa zwiastowanego w społeczności ludzi
wierzących, zgromadzonych w kościele. Dlatego Bóg ustanowił posługę kaznodziejską,
celem której jest zwiastowanie Słowa Bożego.
Służba zwiastowania Ewangelii nie jest wymysłem człowieka. Bóg zawsze posługiwał się narzędziami. W dobie Starego Testamentu powoływał proroków, a gdy w Jezusie Chrystusie przybliżyło się Królestwo Boże, Pan tego Królestwa, powołał w Kościele
różnych ludzi na apostołów, proroków, nauczycieli, ewangelistów i powierzył im słowo
pojednania. Apostoł Paweł pisał: „W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy jak
gdyby przez nas Bóg upominał: w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem” (1 Kor 5,20). A na innym miejscu wielki Apostoł Narodów pisze: „Tak niechaj
każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych”. Z tej
też przyczyny posługa kaznodziejska powinna być w Kościele zachowana, a mając za
sobą powagę ustanowienia Bożego, powinna być ona u wszystkich w poważaniu.
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Bóg wszystko uczynił, aby w Jego ludzie żyła wiara. Dał nam słowo, które jest źródłem
wiary. Ustanowił służbę zwiastowania Słowa Bożego, zachowując ją i błogosławiąc jej.
Jeśli zaś ktoś daleki jest od wiary, sam jest temu winien, wszak oferta Boża zwrócona
jest do wszystkich.
Trwajmy w Słowie Bożym! Bądźmy na słowo Chrystusowej Ewangelii szczerze
otwarci, a wtedy Bóg da nam poznanie prawdy i rozmnoży w sercach naszych ogień
nieobłudnej wiary!
„Słowo Twoje, Jezu Panie,
Niechaj życiem w nas się stanie,
Niech go nikt nam nie odbierze;
Amen, tak błagamy szczerze!” (ŚE 391,7).
Amen.

Panie Jezu, Twoje Imię, które znaczy: ‘Pan jest zbawieniem’, jest nam dane, abyśmy
mogli wspominać je przed Twoim obliczem, szukać w nim pocieszenia i pokrzepienia.
Ilekroć wzywamy Twojego Imienia, pomni Twojej męki i śmierci na Golgocie, zwiastuje
nam ono łaskę, której Ty jesteś ucieleśnieniem.
Chryste, za nasze grzechy zostałeś poniżony, ale Bóg Cię wywyższył i obdarował
Imieniem, które jest ponad wszelkie imię, byśmy przed Tobą zginali kolana. Prosimy
Cię, daj nam serca zawsze gotowe wielbić Ciebie i czcić na wieki. Niech w naszym życiu
święci się Twoje Imię. Ty jesteś nadzieją grzesznej ludzkości. Kto do Ciebie woła, tego
słyszy Ojciec nasz niebieski i wypełnia swą Boską daną nam obietnicę życia wiecznego.
Usłysz naszą pokorną modlitwę, obdarz błogosławieństwem i ofiaruj dary Ducha
Świętego. Chryste, jedyny Odkupicielu, który jesteś źródłem naszego pokoju, zmiłuj się
nad nami! Amen.

258

18. Niedziela po Święcie Trójcy Bożej

18. NIEDZIELA PO ŚWIĘCIE TRÓJCY BOŻEJ
Hasło tygodnia
A to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego.
(1 J 4,21)

Powinniśmy Boga bać się i miłować Go
A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł: Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził
z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń
sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole,
i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył,
gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach
do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa
imienia jego. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani
twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach.
Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Czcij ojca
swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.
Nie zabijaj. Nie cudzołóż. Nie kradnij. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani
jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. (2 Mż 20,1-17)

Starotestamentowy tekst 18. niedzieli po Świętej Trójcy mówi o nadaniu ludowi izraelskiemu Dekalogu, a więc dziesięciu słów, przykazań. Dekalog jest podstawowym
i prawdopodobnie najstarszym kodeksem prawnym, znanym potomkom Jakuba.
Jest rzeczą niemożliwą, aby w jednym kazaniu, nawet pobieżnie, omówić wszystkie
przykazania, wydobyć z nich zasadniczą i podstawową treść i odpowiedzieć na pytania, co poszczególne przykazania mają nam dzisiaj do powiedzenia. Dlatego nasze kazanie poświęcone będzie ogólnemu spojrzeniu na Dekalog i na Boże prawo.
Czy Dekalog dany Izraelitom obowiązuje także nas?
Pytanie to jest zasadnicze, bowiem – jak pisze apostoł Paweł – jesteśmy wolni od
przepisów prawa. Jednakże rozmowa Jezusa z bogatym młodzieńcem chce nas przekonać, że tej wolności nie należy rozumieć w sensie absolutnym. Zresztą Wielki Apostoł pisze: „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno,
lecz ja nie dam się niczym zniewolić” (1 Kor 6,12).
Jezus do młodzieńca, który pytał o drogę do zbawienia, powiedział: „Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszu259
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kuj, czcij ojca swego i matkę”. Na przestrzeganiu przykazań, zasadza się więc etyczna
formacja człowieka wierzącego. Ale kiedy młodzieniec powiedział do Jezusa: „Nauczycielu, 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 najważniejsze przykazanie: „Nie będziesz miał innych bogów obok mnie”.
Młodzieniec miłował nade wszystko swoją majętność. Ale naszej uwadze nie powinno
także ujść wezwanie: „przyjdź i naśladuj mnie”.
Ks. MarcinLuter nauczał, że nie Mojżesz, a więc prawo jest naszym mistrzem, lecz
Chrystus. Jak Chrystus jest zasadą hermeneutyczną interpretacji Pisma, tak więc jest
On również miarą naszego postępowania. Chrystus jest zarówno miarą naszego postępowania, jak i wzorem do naśladowania. A więc znacznie większą rolę normatywną
dla postępowania chrześcijan ma Chrystus, aniżeli jakiekolwiek prawo. Ale nie jest tak,
że Dekalog nie obowiązuje. Nasz Reformator poświęcił przykazaniom Dekalogu pierwszą część Małego i Dużego katechizmu.
Prawo i Ewangelia
Dla luteranizmu znamienna jest nauka o prawie i Ewangelii. Zarówno Stary, jak
i Nowy Testament są w jednakowej mierze dokumentami o objawieniu się w historii
świętego i łaskawego Boga grzesznemu człowiekowi, potrzebującemu zbawienia. Koniec Starego Testamentu i początek Nowego nie wyznaczają granicy pomiędzy prawem a Ewangelią, mimo, że Chrystus jest Ewangelią, końcem i wypełnieniem prawa
(por. Mt 5,17; Rz 10,4). Granica pomiędzy prawem a Ewangelią jest trudna do uchwycenia. Nie jest uwarunkowana historycznie. Nie jest nią martwa litera, lecz wyznacza
ją duch litery. O tym, czy dane słowo, które wyszło z ust Pana, jest prawem czy też
Ewangelią, decyduje jego natura i przeznaczenie. Prawo i Ewangelia są w jednakowej
mierze natchnionym Słowem Bożym. Słowa prawa i słowa Ewangelii pochodzą z ust
jednego Boga i zostały dane, aby wywoływały różny skutek.
Związek pomiędzy prawem a Ewangelią był wielokrotnie dyskutowany w okresie
reformacji. W ostatniej księdze wyznaniowej Kościoła ewangelickiego czytamy: „Zakon w sensie właściwym jest to nauka Boska, w której objawia się najsprawiedliwsza
i niezmienna wola Boża co do tego, jakim ma być człowiek według natury swojej,
w swych myślach, słowach i uczynkach, aby mógł się podobać i być miłym Bogu. Zarazem zaś zwiastuje przestępcom gniew Boży i kary doczesne i wieczne. (...) Ewangelia
ujęta właściwie to nauka, która naucza, w co grzesznik winien wierzyć, by u Boga
otrzymać odpuszczenie grzechów, jest kazaniem o pokucie i odpuszczeniu grzechów”.
Z powyższej definicji wynikają także kompetencje prawa i Ewangelii, a więc przeznaczenie prawa i Ewangelii oraz działanie przez nie sprawiedliwego i łaskawego Boga.
Prawo domaga się od człowieka bezwzględnego posłuszeństwa oraz poddania się
woli Bożej. Żąda uczynków zgodnych z wolą Boga i potępia grzesznika (por. Ga 3,10.
11). Ewangelia zaś zwiastuje grzesznikowi łaskę Bożą, przebaczenie, pokój z Bogiem,
pojednanie z Wszechmogącym przez Jezusa Chrystusa i w Jezusie Chrystusie, bez
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uczynków prawa, a jedynie dzięki krzyżowej zasłudze Syna Bożego. Prawo Boże także
obiecuje usprawiedliwienie, ale dostąpią go jedynie ci, którzy w doskonały sposób
wypełniają wolę Bożą w nim zawartą, zarówno w formie nakazu: „to czyń”, jak i zakazu: „tego czynić nie wolno” (por. Łk 10,28; Ga 3,12). Zbawienie przez prawo jest więc
warunkowe. Warunku tego jednak nikt nie może spełnić, gdyż wszyscy zgrzeszyli
i każdy człowiek urodzony w naturalny sposób, pozostanie grzesznikiem (Ga 3,22).
Ewangelia zwiastuje bezwarunkowo łaskę Bożą dla wszystkich grzeszników, którzy
uwierzy w Jezusa Chrystusa. Wiary nie można traktować jako warunku, gdyż wiara nie
jest zasługą przed Bogiem, lecz Bożym darem, efektem słuchania Ewangelii (1 Kor 12,9;
Rz 10, 17). Prawo budzi poczucie winy, zbożnego lęku przed majestatem sprawiedliwego Boga. Ewangelia zaś nakłania do pokuty, budzi wiarę, zaufanie i nowe życie
w Jezusie Chrystusie. Wynika z tego, że w działaniu prawo i Ewangelia są sobie przeciwne, chociaż działanie i prawa, i ewangelii służy zbawieniu człowieka. Prawo bez
ewangelii nie może zbawić.
Podział i cel Dekalogu
W Biblii brak wyraźnego podziału na dziesięć przykazań. Dekalog – to dziesięć słów
Boga skierowanych do Izraela przez Mojżesza. Dlatego spotykamy się z różnym podziałem Dekalogu, szczególnie w jego pierwszej i końcowej części. Podział jest więc
w pewnym sensie umowny.
Mojżesz otrzymał przykazania Dekalogu na dwóch tablicach kamiennych. Na pierwszej znajdowały się przykazania, które dotyczą stosunku człowieka do Boga, na drugiej zaś znajdują się przykazania, które regulują stosunek człowieka do człowieka.
Nietrudno zauważyć, że w katechizmach i w nauczaniu dzieci i młodzieży, pierwsze
przykazania występują w formie skróconej. Chodzi o to, aby w nauczaniu kościelnym,
dzieciom łatwiej było sobie zapamiętać przykazania i nauczyć się ich. Pytanie: Które
przykazania są ważniejsze, te które są w Biblii, czy te które są w katechizmie. Jest
oczywiste, że obowiązują przykazania znajdujące się w Biblii, chociaż występują one w
niej w dwóch różniących się nieco od siebie wersjach. Ale nie litera jest najważniejsza,
nas obowiązuje duch przykazań. Poznajemy to dzięki Jezusowej interpretacji przykazań w Kazaniu na górze. Pamiętamy słowa naszego Pana: „Słyszeliście, iż powiedziano
przodkom:… A Ja wam powiadam…”. Apostoł Paweł pisał: „[Bóg] uzdolnił nas, abyśmy
byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia” (2 Kor 3, 6).
W centrum Biblii stoi Chrystus, w Dekalogu zaś najważniejsze jest 1. przykazanie:
„Nie będziesz miał innych Bogów obok mnie”. Katechizmowe objaśnienie tego przykazania brzmi następująco: „Powinniśmy Boga nade wszystko bać się, miłować Go i ufać
Mu”. Zauważmy, że objaśnienia do następnych przykazań brzmią podobnie: „Powinniśmy Boga bać się i miłować Go”. Co to oznacza? Znaczy to, że od wiary w jedynego
Boga zależy nasze postępowanie, życie i współżycie z bliźnimi. Kto boi się Boga i miłuje
Go, nie będzie nadużywał imienia Bożego, będzie pamiętał o czci dnia świętego, o szacunku i czci dla rodziców, nie będzie zabijał, cudzołożył i kradł, nie będzie mówił fał261
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szywego świadectwa i nie będzie niczego pożądał. Jeśli na świecie jest wiele zła, to
głównie dlatego, że ludzie przestali bać się Pana Boga i miłować Go.
Nie mieć innych bogów oprócz Boga, który objawił się Abrahamowi, Mojżeszowi,
prorokom i przez Jezusa Chrystusa, znaczy nie mieć też innego Pana, Zbawiciela, Pasterza jak tylko Syna Bożego, Jezusa Chrystusa (Hbr 1,1n). Kto się boi Boga i miłuje Go,
naśladuje Chrystusa, żyje z bliźnimi w pokoju i czyni to, co jest dobre w oczach Bożych.
Pan Jezus powiedział: „Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie Ja jestem,
tam i sługa mój będzie; jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój” (J 12, 26). Amen.

Boże miłosierny, jesteśmy Twoją własnością i należymy do grona Twoich dzieci, odkupionych krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa, i zapieczętowanych przez Ducha Świętego do dnia objawienia zbawienia wiecznego i chwały Twojego majestatu. Nie jesteśmy godni okazanej nam łaski, wszak wciąż upadamy pod ciężarem win i zapominamy
o naszym świętym powołaniu. Masz cierpliwość nad nami, podnosisz z upadku, obdarzasz nowymi siłami i przez słowo prawdy, ewangelię zbawienia, rozniecasz w nas wiarę.
Panie Boże miłosierny, mamy więc odwagę wyciągać ręce do Ciebie i prosić, byś
strzegł nas wśród burz i niebezpieczeństw. Jesteś wierny, dlatego karmimy się nadzieją,
że z pomocą Ducha Świętego doczekamy w pokoju naszych ostatnich dni na tym świecie, przejdziemy próg wieczności i staniemy przed Twoim obliczem, by chwalić Cię
i wielbić wraz ze wszystkimi wybranymi.
Boże, Ojcze niebieski, wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela i naszego
Pana. Amen.
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19. NIEDZIELA PO ŚWIĘCIE TRÓJCY BOŻEJ
Hasło tygodnia
Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony, wybaw mnie, a będę wybawiony. (Jr 17,14)

Moc modlitwy
Cierpi kto między wami? Niech się modli. Weseli się kto? Niech śpiewa pieśni. Choruje
kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan
go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie
tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele
może usilna modlitwa sprawiedliwego. (Jk 5,13-16)

Ks. dr Marcin Luter nazwał List św. Jakuba „słomianą epistołą”. Rozumiemy rozczarowanie Lutra Listem św. Jakuba. Nasz Reformator, poszukując w Piśmie Świętym jasnych
dowodów na potwierdzenie słuszności swojego odkrycia, że człowiek jest usprawiedliwiony za darmo, z łaski przez wiarę, dzięki zasłudze krzyżowej Jezusa Chrystusa, nie
znalazł w Jakubowym liście nic, co harmonizowałoby z Pawłowym zwiastowaniem
o usprawiedliwieniu z wiary. Luter jednak wbrew propagowanemu twierdzeniu nie
usunął Listu św. Jakuba z Biblii, wszak tego uczynić nie mógł i nikt nie jest do tego upoważniony.
I chociaż w Liście św. Jakuba brak głębi teologicznej myśli, autentycznie chrześcijańskiej, znajdujemy w nim szereg praktycznych wskazań, dotyczących życia i postępowania chrześcijańskiego.
Omawiany przez nas fragment Listu św. Jakuba, słusznie przez tłumaczy Nowego Testamentu został zatytułowany: „Moc modlitwy”, wszak w nim o nic innego nie chodzi,
jak właśnie o modlitwę, o jej moc i znaczenie w życiu człowieka wiary. „Cierpi kto między wami? Niech się modli. Weseli się kto? Niech śpiewa pieśni. Choruje kto miedzy
wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go
oliwą w imieniu Pańskim”.
Nie trudno zauważyć, że św. Jakub pragnie nam powiedzieć, iż winniśmy modlić się
w każdej sytuacji, zginać kolana i splatać ręce do modlitwy, gdy cierpimy i cień krzyża
kładzie się na drogę naszego życia, ale także wtedy gdy jesteśmy radośni i weseli.
„Weseli się kto? Niech śpiewa pieśni” – pisze św. Jakub. I w myśl starego przysłowia:
„Kto śpiewa, dwa razy się modli”, nie popełniamy żadnego błędu, gdy mówimy, że św.
Jakub wzywa nas do modlitwy, nie tylko kiedy cierpimy, ale także w chwilach radości
i wesela. O naszej radości winniśmy mówić Bogu.
W życiu wielu ludzi funkcjonuje przysłowie: „Gdy trwoga, to do Boga”, to znaczy,
że wielu przypomina sobie o swoim Stworzycielu i Zbawicielu dopiero wtedy, gdy grozi
im niebezpieczeństwo i krzyż staje się coraz cięższy. Gdy zaś dobrze i wesoło się żyje,
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niczego nam nie brakuje i nic nam nie dolega, wtedy modlitwa staje się zbędna i niepotrzebna.
Chrześcijanie na co dzień powinni żyć z Bogiem i nieustannie ku Niemu zwracać
swoje serce. Człowiek prawdziwej i głębokiej wiary gotowy jest zawsze wsłuchiwać się
w głos Boży poprzez lekturę Pisma Świętego, także Bogu odpowiadać w modlitwie,
przed Nim otwierać swoje serce, chwalić Go, dziękować Mu i pokornie błagać o pomoc.
Jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, że przede wszystkim w niedoli, chorobie i cierpieniu, ręce same składają się do modlitwy. Dlatego nasz Reformator naucza: „Człowiek
musi odczuwać nędzę swoją i to taką nędzę, która uciska i zmusza do wołania i krzyku.
Wówczas przychodzi modlitwa samorzutnie, jak być powinno, i nie trzeba żadnej nauki, jak się do niej przygotować i jak zdobyć odpowiedni nastrój”.
Św. Jakub zaleca, aby chory przebywał w swoim odosobnieniu, w swojej „komorze”, na łożu boleści nie tylko z Bogiem, ale z braćmi, tymi którzy zostali powołani
przez Chrystusa do szafarstwa Słowem Bożym i sakramentami.
Św. Jakub pisze bowiem: „Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych
zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim”.
Te słowa Jakuba w niektórych Kościołach stanowią podstawę praktyki ostatniego
namaszczenia, pojmowanego jako sakrament. Nie podejmując polemiki, podkreślamy,
że my posiadamy poznanie, iż Chrystus Pan ustanowił tylko dwa sakramenty: chrzest
i wieczerzę Pańską, a słowa św. Jakuba odczytujemy jako zachętę do modlitwy sług
Kościoła nad chorym. Nie akt namaszczenia przywraca zdrowie, lecz modlitwa. Jakub
nie ma tu na myśli żadnego magicznego działania. Uwypuklona jest tutaj sprawcza
moc modlitwy, a więc wiary, bowiem modlitwa bez wiary jest pustosłowiem. Wiara
przynosi ratunek. Wiara czyni cuda. Wiara uzdrawia.
Nie praktyka namaszczenia oliwą, lecz modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego.
Pierwszorzędną rolę w modlitewnym wołaniu odgrywa wiara. Wiara jest nicią, która
łączy modlącego się z Chrystusem. Św. Jakub w swoim liście pisze także: „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” (Jk 1, 5nn). Modlący się z wiarą, posiada obietnicę Chrystusa: „Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzyma, a kto szuka, znajduje, a kto
kołacze, temu otworzą” (Mt 7, 7.6). W swojej zachęcie do modlitwy nasz Reformator
ks. dr Marcin Luter przypomina te słowa naszego Zbawiciela, gdy w Dużym katechizmie pisze: „Powinna zachęcać nas i pobudzać do modlitwy świadomość, że Bóg dołączył do tego również obietnicę i przyrzekł, że spełni się z pewnością to, o co się modlimy, jak powiada w psalmie 50: – I wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a Chrystus w Ewangelii Mateusza r. 7 mówi: – Proście, a będzie wam dane… Każdy bowiem,
kto prosi, otrzymuje. Słowa takie powinny nasze serca rozbudzać i zapalać do radosnej
i błogiej modlitwy; skoro Pan zaświadcza własnym słowem, że nasze modlitwy są Mu
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miłe, że z pewnością będą wysłuchane i spełnione, nie możemy nimi pogardzać ani ich
lekceważyć, ani też zmawiać w niepewności. Możesz Mu to przypomnieć i mówić: Oto przychodzę miły Ojcze, i zanoszę prośby nie z samego siebie ani też na mocy własnej godności, lecz na podstawie Twojego przykazania i Twojej obietnicy, która nie
może mnie zawieść ani pozostawić samemu sobie. Kto zań tej obietnicy nie wierzy,
niech wie, że Boga pobudza do gniew gdyż zniesławia Go w najwyższym stopniu i posądza o kłamstwo”.
Czy nie jest to piękna i przekonywająca zachęta do modlitwy?
Zastanawiające jest, że św. Jakub wiąże z sobą zachętę do modlitwy z wyznawaniem grzechów. Wydaje się, że czyni to dlatego, że jest świadomy, iż chociaż do Boga
wołają wyłącznie grzesznicy, gdyż innych ludzi nie ma, to jednak skalane ręce złożone
do modlitwy, wargi wypowiadające przekleństwo i szepczące modlitwę, oczy lubieżne
i zawistne, wzniesione ku górze, są obrazą świętości i sprawiedliwości Bożej. Dlatego
celnik z przypowieści Jezusa o dwóch modlicielach, nie śmiał oczu podnieść ku niebu,
ale jedynie bijąc się w piersi wołał: „Boże, bądź miłościw mnie grzeszne mu” (Łk 18,
13). Jak długo człowiek tkwi w grzechu, jak długo nie wyznaje swojego grzechu i nie
prosi o przebaczenie, tak długo modlitwa człowieka jest nieszczera, pozbawiona mocy
i siły. Grzech dzieli i oddala, modlitwa zaś przybliża i łączy. Ale modlitwa do nikogo,
tym bardziej do Boga nie przybliży, jeśli grzech pozostaje i dzieli. Św. Jakub zachęca
więc nas: „Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego”.
Jakże człowiek czuje się wolny, gdy zrzuci z siebie ciężar grzechu i moc przekleństwa z nim związaną! Czy nie przeżywamy tego w chwili spowiedzi i pojednania między sobą? Czy wtedy modlitwa nasza, jako społeczności ludzi wiary, nie jest pełna
mocy i zbawczej skuteczności? „Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego”. Pieśniarz zaś śpiewa:
Jeśli szczera prośba twa – nie ominie celu,
I Bóg jednej posłuch da. Cóż, gdy modły wielu
Złączą zbór w jeden chór?
Cóż, gdy rzesze całe wzniosą Bogu chwałę?
Kiedy świętych pienia brzmią w niebie i na ziemi,
Gdy z anioły ludzie ślą, wielcy z maluczkimi,
Modły swe – wtedy się żadna moc im zgoła
Oprzeć już nie zdoła. (ŚE 621,3.4)
O Duchu Święty rozbudź w nas ducha społecznej modlitwy jednych za drugich! Daj
wiarę, która by nas zbliżyła do Boga i mocą napełniła nasze wołanie o zmiłowanie
i pomoc! Uzdrów nas, Panie, a będziemy uzdrowieni, wybaw nas, a będziemy wybawieni! (por. Jr 17,14). Amen.
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Wieczny, wszechmogący Panie Boże, mijają dni, lata i wieki. Ciągle czynisz nowe rzeczy, przez które objawiasz swoją chwałę i miłosierdzie. A jednak każesz nam myśleć
także o przeszłości i wskazujesz na patriarchów, proroków, apostołów, męczenników
i świadków wiary wszystkich czasów. Pragniesz, abyśmy uczyli się od nich prawdziwej
ufności, z którymi związane są wielkie obietnice. Tym, którzy Ci ufają, okazujesz łaskę,
przychodzisz z pomocą i ofiarowujesz dary zbawienia wiecznego.
Panie miłosierny, rozbudź w nas ducha prawdziwej wiary. Jeśli chcesz uczynić to
przez krzyż i próbę, niech dzieje się Twoja wola, albowiem Ty nie doświadczasz ponad
siły, ale dajesz swojego Ducha, który nas wspiera i wstawia się za nami.
Dobry Boże, oddajemy się pod Twoją opiekę. Tobie ufali przodkowie nasi, ufali i wybawiłeś ich. Z nadzieją wołamy do Ciebie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela,
przez którego obiecałeś wysłuchać wszystkie swoje dzieci. Amen.
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20. NIEDZIELA PO ŚWIĘCIE TRÓJCY BOŻEJ
Hasło tygodnia
Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. (Mi 6,8)

Co Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza
„I przyszli faryzeusze, i pytali go podstępnie: Czy wolno mężowi oddalić swoją żoną?
A On odpowiadając, powiedział im: Co wam polecił Mojżesz? A oni odpowiedzieli: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić ją. A Jezus im powiedział: Z powodu zatwardziałości waszego serca napisał wam to przykazanie. [Bóg] na początku stworzenia
uczynił ich mężczyzną i kobietą. Dlatego opuści mężczyzna swego ojca i matkę i dołączy
do swojej żony. I będą oboje jednym ciałem. Co Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza”. (Mk 10,2-9)

Hasło 20. niedzieli po Świętej Trójcy wyjęte jest z Księgi Micheasza: „Powiedziano ci,
człowieku, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze żył w społeczności ze swoim Bogiem”. Możemy więc,
wsłuchani w to słowo, postawić pytanie: Jaka Jest wola Boża? Prorok odpowiada:
„…abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze żył w społeczności ze
swoim Bogiem”.
Słowo to obowiązuje na każdej płaszczyźnie naszego życia.
Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Pobłogosławił ich i polecił rozradzać
się i napełniać ziemię. To Boże polecenie wyklucza związek osób tej samej płci. Chociaż
związki homoseksualne są obecnie modne, to jednak są one wbrew Bożemu poleceniu
i naturze. Moda nie może przekreślać Bożego postanowienia. Ale nie wolno nam potępiać związków Jednopłciowych, jak to niektórzy czynią. Nikt z nas nie jest Bogiem, aby
osądzać bliźnich.
Płeć jest darem Bożym i dobrem, które należy uszanować i czynić z niego użytek
według Bożego postanowienia. Biblijny autor przez tzw. rajską historię (1 Mż 2,15-25)
chce powiedzieć, że kobieta i mężczyzna, co do istoty są sobie równi. „A z żebra, które
wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka”. Nie
jest to nic innego, jak tylko barwne, plastyczne i obrazowe przedstawienie prawdy, że
mężczyzna i kobieta są tej samej natury, co już zostało zaznaczone w pierwszym opisie
stworzenia człowieka, że mężczyźni i kobiety stworzeni są na obraz i podobieństwo
Boże. Nietrudno też tej prawdy, że kobieta jest równa mężczyźnie, wyczytać również
z dalszej części rajskiej historii. Mężczyzna, gdy zobaczył kobietę, rzekł: „Ta dopiero
jest kością z moich kości i ciałem z mojego ciała”. Dlatego, że kobieta jest tej samej
natury co mężczyzna, mężczyzna obrał ją sobie za towarzyszkę życia i na odwrót, dlatego wspólnie dzielą w życiu dole i niedole. Obydwoje są perłami w koronie stworzenia, sobie równi i godni praw, przynależnych człowiekowi.
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Dzisiaj mówimy, że kobieta i mężczyzna posiadają te same prawa, wzajemnie dokonują wyboru i postanawiają wspólnie iść przez życie. Rożni ich tylko płeć. „Brzmienie tego słowa [płeć] wskazuje, że płeć jest skutkiem rozpłatania, rozcięcia czegoś na
dwoje […]. Nowsza psychologia, a z nią antropologia i teologia odkryły symboliczną
wartość płci. Odsłania ona pewne ukryte znaczenie ludzkiego życia. Złączenie się mężczyzny i kobiety symbolizuje pojednanie podzielonego świata, pełnię człowieczeństwa
i przezwyciężenie różnic”.
Małżeństwo zostało ustanowione na początku, po stworzeniu rodzaju ludzkiego.
Ma ono za sobą Boże przykazanie, ma też swoje obietnice, dotyczące życia cielesnego.
Z małżeństwem nie są związane obietnice zbawienia, dane w Jezusie Chrystusie. Małżeństwo należy do porządku stworzenia, a nie zbawienia.

W każdym czasie i na każdym miejscu, rodzina jest cząstką społeczeństwa, a rodzina
chrześcijańska cząstką Kościoła. Od jej zdrowia zależy zdrowie społeczeństwa, ale
w dużej mierze także kondycja Kościoła. Chrystus w Ewangelii 20. niedzieli po Świętej
Trójcy zdecydowanie zwraca uwagę uczniom swoim, każdej rodzinie i społeczności, że
w zamyśle Bożym od samego początku małżeństwo jest monogamiczne i nierozerwalne. „Dlatego opuści mężczyzna swojego ojca i matkę i dołączy do swojej żony. I będą
dwoje jednym ciałem. Co Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza”.
Mojżesz dopuszczał rozwód, ale Jezus – jak słyszymy w Ewangelii – jest radykalny
w swoim żądaniu. Jeśli z jakichś powodów dochodzi do rozejścia się małżonków, wówczas obowiązuje zasada: „Ktokolwiek rozwiedzie się z swoją żoną i poślubił inną, popełnia wobec niej cudzołóstwo. A jeśliby ona rozwiodła się ze swoim mężem i poślubiła innego, dopuszcza się cudzołóstwa”.
Czy Pan Jezus miał prawo zmienić przyzwolenie Mojżesza na rozwód małżonków?
Ewangelista Marek pośrednio na to pytanie odpowiada. Pisze on, że faryzeusze gorszyli się z tego, że uczniowie w sabat rwali kłosy i jedli ziarno, bowiem tego nie godziło
się czynić w dzień spoczynku. Wtedy Jezus powiedział do nich: „Sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. Tak więc Syn Człowieczy jest Panem również i sabatu” (Mk 2,27.28). A więc Chrystus jest Panem sabatu, dnia ustanowionego
przez samego Boga. Przeto tym bardziej ma On prawo wypowiadać się na temat ustanowionego przez Mojżesza zwyczaju dotyczącego rozwodu.
Ludziom wydaje się, że żądanie Jezusa jest zbyt rygorystyczne. Krytykują je lub
wręcz lekceważą. Ostatnio powtarzane jest nawet hasło, podnoszone przez wielu
obciążonych grzechem cudzołóstwa, że „to, co Bóg złączył, niechaj sam rozłączy” lub
„co Kościół związał, niechaj sam rozwiąże”. Jeśli pierwsze hasło graniczy wręcz z bluźnierstwem, to drugie zawiera w sobie dezaprobatę dla Kościoła. Nikt nie ma prawa
czegokolwiek żądać od Boga, nikt nie może na Niego wywierać nacisków. Nie można
też Kościoła stawiać pod pręgierzem za to, że wypełnia swoje posłannictwo i stoi na
straży nierozwiązalności małżeństwa.
Ale wszyscy dobrze wiedzą, że Kościół czasem błogosławi drugie małżeństwo jednego z rozwiedzionych. Jakim prawem to czyni? Czy uważa, że jeśli Mojżesz dopusz268
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czał rozwód, to Kościół też ma do tego prawo? Kościół powinien pamiętać, że związany jest słowem Chrystusa i że ono go obowiązuje. Różnie próbuje się obejść małżeńskie przykazanie Chrystusa. Czasem uznaje się nieważność pierwszego małżeństwa lub
po prostu uznaje się, że pierwsze małżeństwo już nie istnieje. Osobliwe to tłumaczenia. Kościół musi dobrze przemyśleć swoje praktyki i być świadomy grzechów, których
się dopuszcza.
Ale czasem się zdarza, że nie sposób utrzymać małżeństwa i to nie z powodu cudzołóstwa, ale z powodu agresji i złośliwości jednego z małżonków, najczęściej mężczyzny. Etycy wtedy zastanawiają się, czy można pozwolić na takie traktowanie jednej
strony, czy nie lepiej, aby ona odeszła. Niektórzy teolodzy idą jeszcze dalej i zastanawiają się czy tzw. toksyczne małżeństwo, w którym brak jest miłości, natomiast wiele
jest cierpienia, jest jeszcze małżeństwem? Czy nie należy uznać, że ono zostało zniszczone i właściwie już nie istnieje?

Niezbędne jest odpowiednie nauczanie kościelne, dotyczące małżeństwa i życia małżeńskiego. To ważne pole działania Kościoła.
Wezwani jesteśmy przez Boga do świętego życia. Ono musi być uświęcone głównie
w sferze codziennych kontaktów międzyludzkich. A gdzie są one najczęstsze, jeśli nie
w małżeństwie, w rodzinie?
Na straży świętości małżeństwa stoi szóste przykazanie: „Nie cudzołóż!” oraz dziewiąte: „Nie pożądaj żony bliźniego swego…!”. Apostoł Paweł chce, aby życie chrześcijan w rodzinie i poza nią było nienaganne. Przypomina członkom Kościoła w Tesalonikach przykazanie, które dał im podczas swojego pobytu wśród nich, przykazanie, które
nie jest jego przykazaniem, lecz Pana: „Wiecie bowiem, jakie daliśmy wam przykazania przed obliczem Pana Jezusa. Taka jest wola Boża: wasze uświęcenie, żebyście się
powstrzymywali od nierządu i aby każdy z was utrzymywał swoje ciało w czystości
i w poszanowaniu, nie w pożądaniu, jak poganie, którzy nie znają Boga, i aby nikt nie
dopuszczał się grzechu i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swojego brata” (1 Tes 4,
2nn). Wielki Apostoł uzasadnia to żądanie: „Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości”. A zmusza ono do refleksji: „Kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który daje nam swego Ducha Świętego” (1 Tes 4,7.8).
Święte, nienaganne życie w domu i poza nim, jest wizytówką nie tylko poszczególnych ludzi, ale także parafii i Kościoła. „Wiadomo, że jesteście listem Chrystusowym,
sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale Duchem żywego Boga, nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich” (2 Kor 3,3).
Kościół jest taki, jacy są jego członkowie. Świętość Kościoła to także świętość ludzi,
którzy do niego należą. Uświęcenie, do którego jesteśmy powołani, nie jest z nas ani
naszym wyłącznie dziełem, lecz dzięki Duchowi Świętemu w naszym życiu dochodzi do
przeobrażenia, życia w miłości i wierze, nie według litery prawa, lecz litery Ducha,
a więc według Ewangelii naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. „Przekonani
jesteśmy przez Chrystusa – bo nie jesteśmy zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko
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z siebie, lecz że zdolność nasza jest z Boga – że Bóg uczynił nas sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia” (2 Kor 3,4-6).
Apostoł Paweł pisze, że czas jest krótki. Przemija kształt tego świata. Nie możemy
odłożyć uświęcenia naszego życia na ostatnią chwilę. Nikt z ludzi nie wie, kiedy zostaniemy powołani przed oblicze Najwyższego Sędziego. Dlatego Wielki Apostoł napomina: „Dopóki jednak trwa, powinni również ci, którzy mają żony, żyć tak, jakby ich nie
mieli, a ci, którzy płaczą, jakby nie płakali, a ci, którzy się weselą, jakby się nie weselili,
a ci, którzy kupują, jakby nic nie posiadali, ci zaś, którzy używają tego świata, jakby go
nie używali” (1 Kor 7,29-31). To znaczy: „Powinniśmy nade wszystko Boga bać się,
miłować Go i ufać Mu”.
„Błogo duszom, co w czystości nieskalanej pędzą lata,
Chodząc drogą uczciwości wśród zwodniczych ponęt świata.
Gdy pilnują serca swego, strzegą skarbu cenniejszego
Ponad wszelkie skarby złota lub najdłuższe dni żywota” (ŚE 749,6).
Amen.

Panie, Boże wszechmogący, nasz Ojcze miłosierny i łaskawy! Dziękujemy Ci za każdy
dzień naszego życia i za wszystko, czym wypełniasz chwile doczesnego życia. Przede
wszystkim dziękujemy Ci za Twoje święte słowo, dzięki któremu możemy poznać Twoją
wolę i naszą grzeszność. Codziennie sprzeniewierzamy się Tobie i dlatego zasługujemy
na Twój gniew i karę. Ale Ty jesteś miłosierny i łaskawy i przebaczasz nam, kiedy przychodzimy do Ciebie prosić o Twoje zmiłowanie.
Wielkie są ludzkie winy. Ty wszystkie grzechy świata złożyłeś na Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Grzechem Go uczyniłeś i pozwoliłeś, by rękami grzeszników został
ukrzyżowany i zabity. Przez Jego mękę uwolniłeś nas od kary, ofiarowując dary zbawienia wiecznego. Jak wspaniałe jest życie bez brzemienia winy! Wierzymy, że nie
umrzemy w niewoli grzechu, ale obdarowani chwałą zbawienia, na wieki wielbić Cię
będziemy w Twoim Królestwie.
Dobry Boże, przez Ducha Świętego dopomóż nam w codziennej walce z grzechem.
Pragniemy żyć w świętości i sprawiedliwości, i z pokorą i cierpliwością oczekiwać dnia
objawienia chwały wszystkich umiłowanych Twoich dzieci. Amen.
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21. NIEDZIELA PO ŚWIĘCIE TRÓJCY BOŻEJ
Hasło tygodnia
Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrym zwyciężaj. (Rz 12,21)

Abraham mężem pokoju
„Wyruszył tedy Abram z Egiptu z żoną swoją i wszystkim, co do niego należało, do Negebu, a Lot był z nim. A Abram był już bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto.
I wędrował, zatrzymując się na postojach, z Negebu aż do Betelu, do miejsca, gdzie poprzednio był jego namiot, między Betelem i Ai, do miejsca, gdzie przedtem zbudował ołtarz. Tam wzywał Abram imienia Pana. Również Lot, który wędrował z Abramem, miał
owce, bydło i namioty. Lecz kraj nie mógł ich obu utrzymać, bo dobytek ich był tak wielki, że nie mogli przebywać razem. Między pasterzami stad Abrama a pasterzami stad
Lota powstał spór. A Kananejczycy i Peryzyci mieszkali wówczas w kraju. Wtedy rzekł
Abram do Lota: Niechże nie będzie sporu między mną a tobą i między pasterzami moimi
a twoimi, jesteśmy przecież braćmi. Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otworem? Odłącz
się więc ode mnie! Jeśli chcesz pójść w lewo, ja pójdę w prawo, a jeśli chcesz pójść
w prawo, ja pójdę w lewo. Wtedy Lot podniósłszy oczy, widział, że cały okręg nadjordański ‒ zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę ‒ był obfity w wodę, jak ogród Pana, jak
ziemia egipska, aż do Soaru. I wybrał sobie Lot cały okręg nadjordański. I wyruszył Lot
na wschód. Tak rozstali się obaj ci mężowie. Abram zamieszkał w ziemi kanaanejskiej,
natomiast Lot przebywał w miastach okręgu nadjordańskiego i rozbijał swe namioty aż
do Sodomy”. ( Mż 13,1-12)

Biblia pokazuje nam Abrahama w różnych sytuacjach. Obraz izraelskiego patriarchy
nakreślony przez Biblię jest bogaty, pełen rumieńców i bardzo ludzki. Pismo Święte nie
kreuje Abrahama na bohatera, człowieka bez wad i ludzkich słabości. Nie pokazuje
Ojca Wiary jedynie w kontakcie z Bogiem, lecz głównie z ludźmi, ujawniając jego
prawdziwie ludzkie cechy. Abraham nie jest postacią zdjętą z cokołu pomnika, lecz
człowiekiem – jak się to często mówi – z krwi i kości. Abraham jak każdy z nas jest
wrażliwy, bojący się trudności, komplikacji, szukający pokoju, troszczący się o przyszłość, zabiegający o zabezpieczenie materialnego bytu rodziny.
Dzięki słowu Bożemu Abraham wyłania się przed nami z mroku wieków i przedstawia
się nam jako mąż pokoju.
Protoplasta narodu izraelskiego posłuszny Bogu, wziął ze sobą swoją żonę, Sarę, całe
swoje mienie i zgodnie z poleceniem Bożym udał się w nieznane. Wraz z Abrahamem
również poszedł jego bratanek, Lot. Bóg prowadził ich do Kanaanu, ziemi zamieszkałej
wówczas przez liczne narody.
Nie wiemy czym kierował się Lot, podążając za Abrahamem. Zapewne Abraham
opowiedział mu o swoim spotkaniu z Bogiem i o poleceniu jakie otrzymał. Czy przekonywał Lota, że i on powinien się poddać woli Boga? Czy Lot z wędrówką do Obiecanej
Ziemi wiązał jakieś nadzieje? Czy spodziewał się materialnych korzyści? Nie możemy
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na te pytania odpowiedzieć jednoznacznie. Jakimikolwiek Lot kierował się motywami,
Biblia mówi, że towarzyszył w wędrówce Abrahamowi.
To ważne, aby człowiek stojący przed czymś nowym, nieznanym, miał u swojego
boku kogoś bliskiego, znanego, serdecznie zaprzyjaźnionego, który w ciężkich chwilach, niepewności i rozterce serca umie być wsparciem i podporą. Zapewne wsparciem i pomocą w czasie wędrówki był dla Abrahama Lot, dla Lota zaś Abraham. Jako
krewni dobrze się rozumieli. Wzajemnie dużo o sobie wiedzieli i doskonale orientowali się w nurtujących ich myślach. Szczęśliwy jest ten, kto ma przyjaciela gotowego do niesienia pomocy i chętnego do służenia słowem ukojenia dla skołatanego
serca.
W naszej wędrówce ku wieczności, niebiańskiej ziemi obiecanej, mamy niezawodnego przyjaciela, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Pan Jezus powiedział do uczniów
swoich: „Nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko co słyszałem od ojca mego, oznajmiłem wam” (J 15,15b). Chrystus jest prawdziwym i wiernym przyjacielem. Prawdziwy
przyjaciel gotowy jest wszystko poświęcić dla swojego przyjaciela. Jezus poświęcił swoje życie dla nas. Umarł za nas, aby ratować nas od wiecznego potępienia, na które
przez nasze grzeszne i niegodne życie zasługujemy.
Jezus idzie z nami przez życie, prowadzi i ochrania, obdarza radością i pokojem,
pozwala z nadzieją spoglądać w przyszłość i daje siły do wytrwałego boju wiary. On
niejednokrotnie jakby wciela się w naszego bliźniego, który staje się naszym serdecznym przyjacielem, a to wszystko co miałby nam uczynić Jezus, czyni i wyświadcza nam
nasz bliźni (por. Mt 25,31-46). Czy potrafimy to dostrzec i należycie docenić? Czy
umiemy za to Bogu podziękować? Czy umiemy być prawdziwymi przyjaciółmi? Czy
Chrystusowi za Jego przyjaźń umiemy być wierni?
Powróćmy naszymi myślami do Kanaanu, do obozu Abrahama i Lota! Oto Bóg
zgodnie z obietnicą błogosławił Abrahamowi, a z powodu Abrahama również Lotowi.
Przeróżne kształty przyjmowało to błogosławieństwo. Słowo mówi, że właśnie dzięki
błogosławieństwu Boga w krótkim czasie powiększył się stan posiadania Abrahama
i Lota. W obozach tych mężów przybywało sług i trzody. A tak się często dzieje, że tam
gdzie wzrasta stan posiadania, z powodu ludzkich słabości i pożądliwości, w serca
wkrada się zazdrość i niezgoda. Z powodu pastwisk dla trzody, często dochodziło do
niezgody, do waśni i awantur pomiędzy pasterzami Abrahama i Lota. Zasiane zostało
nasienie niezgody, które z łatwością z ugorów mogło się przenieść w obręb namiotów.
Zwyczajne pasterskie waśnie mogły się przerodzić w jawną wrogość i w kłótnie między
tymi, którzy byli właścicielami trzód, panami pasterzy.
Abraham nie czekał aż wybuchnie ogień niezgody pomiędzy nim a Lotem. Postanowił rozmówić się ze swoim bratankiem. Powiedział do niego: „Niechże nie będzie
sporu pomiędzy mną a tobą (...), jesteśmy przecież braćmi. Czyż cały kraj nie stoi przed
tobą otworem? Odłącz się więc ode mnie! Jeśli chcesz pójść w lewo, ja pójdę w prawo,
a jeśli chcesz pójść w prawo, ja pójdę w lewo”. Abraham postanowił zdecydowanie
zaradzić waśniom między pasterzami. Nie czekał na chwilę, w której nastroje panujące
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wśród pasterzy przeniosą się do serca i poróżnią go z Lotem. Chciał ogień zdusić w zarodku, zanim ogarnie wszystko.
Abraham zdawał sobie sprawę, że pod jego namiotem nie może zagościć niezgoda.
Niezgoda rujnuje, zgoda buduje. Na obczyźnie, wśród obcych ludzi należało za wszelką
cenę zachować pokój między krewnymi. Abraham wolał się rozstać z bratankiem
w zgodzie, aby gdy będzie potrzeba, znowu zejść się, pojednać i zjednoczyć. To ważne,
aby w rodzinie kwitła miłość a w społeczeństwie królował pokój! Psalmista powiada:
„O, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają” (Ps 133,1).
Świadomi jesteśmy tego, że nie zawsze można zachować zgodę. Pokój jest tam,
gdzie pragną go wszyscy. Apostoł Paweł powiada: „O ile to od was zależy, ze wszystkimi
ludźmi pokój miejcie” (Rz 12,18). Paweł nie zawsze umiał wszędzie i ze wszystkimi zachować pokój. Rozstał się z Barnabą, nie mogąc z nim ustalić wspólnego zdania
w sprawie Jana Marka. Sponiewierany i spotwarzany przez koryncki Kościół w zdecydowanych słowach musiał domagać się szacunku dla siebie, jako szafarza tajemnic Bożych. Jakiekolwiek byśmy snuli rozważania na ten temat, musimy jednak powiedzieć,
że pokój, to niezbywalne dobro, o które należy zabiegać i walczyć. Należy dążyć do
zachowania pokoju w rodzinie, Kościele i świecie. Człowiek z pomocą Bożą ukształtować może w pełni swoją osobowość jedynie w atmosferze pokoju. Tam, gdzie panuje pokój, człowiek może pracować i działać twórczo na chwałę Boga i pożytek ludzi. Bóg, który jest Panem pokoju, powołał nas do życia w pokoju (1 Kor 7,15; 14,33).
Prawdziwy pokój jest wielkością darowaną przez Boga. Apostoł Narodów zalicza
pokój do darów Ducha Świętego. O Chrystusie pisze, że „On jest pokojem naszym”.
Gdy Syn Boży rodził się w betlejemskiej stajence, aniołowie w noc narodzenia Pańskiego śpiewali: „Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma
upodobanie” (Łk 2,14). Jeśli więc chcemy żyć w pokoju, oczy nasze muszą być zwrócone na Chrystusa. On wnosi w nasze serca pokój z Bogiem, bowiem Bóg w Nim pojednał
się z nami. Chrystus jest fundamentem pokoju w naszych domach i rodzinach. W świecie
nie można budować trwałego i prawdziwego pokoju na sile oręża, własnych racjach i żądaniach. Ludzkość jeśli chce żyć w pokoju, musi się zwrócić ku Chrystusowi. Nie mogą to
być jedynie pozory związania się z Chrystusem. Cała ludzkość musi swe życie odnowić
w tym, który jest zbawieniem i naszym pokojem. My, wyznawcy Jezusa Chrystusa w walce o pokój, mamy do odegrania bardzo ważną rolę. Dążąc do pokoju, powołani jesteśmy także do zwiastowania tej prawdy, że w Chrystusie zwaśniona ludzkość może odnaleźć dla siebie pokój. Milczenie jest zdradą sprawy Chrystusa. Naszym obowiązkiem
jest nieustanne składanie świadectwa: Chrystus jest naszym pokojem. Temu świadectwu towarzyszyć powinno szukanie pokoju z tymi wszystkimi, których Bóg postawił na
naszej drodze życia. I nie wystarczy ogłaszać, że Chrystus oferuje nam pokój. Należy
budzić pewność, że On nam go daje, wnosi w nasze życie i czyni nas ludźmi pokoju.
Pokój budzi się jak wiosna po mroźnej zimie wszędzie tam, gdzie włada i króluje Chrystus.
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Niech zmartwychwstały i wywyższony Chrystus króluje w sercach naszych, abyśmy
obdarowani pokojem śpiewali po wszystkie czasy: „Chwała na wysokościach Bogu,
a na ziemi pokój ludziom”!
„Jakże jest luba i Bogu przyjemna braterska zgoda
I miłość wzajemna!
Nad wszystkie cnoty Boży Duch ją wznosi
I o niej głosi” (ŚE 824,1)
Amen.

Panie Boże, dziękujemy Ci, że przy wsparciu Twojego Ducha możemy rozmyślać nad
znaczeniem ofiary Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Spraw łaskawie, byśmy
każdą naszą chwilę życia przeżyli z modlitwą na ustach u stóp Ukrzyżowanego i zawsze
byli gotowi do wysłuchania Ewangelii o zbawieniu. Pragniemy nieustannie myśleć
o zbawczym czynie naszego Pana, wielbić Twoje Imię oraz służyć Ci z pokorą i ufnością.
Dziękujemy Ci za Chrystusa, przez którego i w którym objawiłeś nam grzesznym
ludziom swoje miłosierdzie i dobroć. Za przykładem Twojego Syna wołamy do Ciebie:
„Ojcze!” i oddajemy się pod Twoją łaskawą ochronę. Pod krzyżem naszego Odkupiciela
obdarz nas niezachwianą wiarą, byśmy dzień po dniu wzrastali w naszego Pana i z Nim
codziennie powstawali do nowego życia.
Boże miłosierny i łaskawy, niech będzie uwielbione Twoje Imię na całej ziemi. Wysłuchaj nas przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym
żyje i króluje wieki wieków. Amen.
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22. NIEDZIELA PO ŚWIĘCIE TRÓJCY BOŻEJ
Hasło tygodnia
U ciebie jest odpuszczenie, aby się ciebie bano. (Ps 130,4)

Kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki
„Piszę

wam, dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia jego. Piszę wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem wam, dzieci, gdyż znacie Ojca. Napisałem wam, ojcowie, gdyż
znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni
i Słowo Boże mieszka w was, i zwyciężyliście złego. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy,
które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co
jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze
świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją; ale kto pełni wolę Bożą, trwa na
wieki”. (1 J 2,12-17)

Ten krótki tekst, jest bardzo charakterystyczny dla autora 1. listu św. Jana pod względem stylu, jak i treści. Zawiera wskazania, dotyczące życia chrześcijańskiego, które −
może się wydawać − są luźno powiązane z sobą. Jest to jednak złudzenie, tym bardziej,
że dadzą się one podporządkować zakończeniu tekstu przeznaczonego na 22. niedzielę
po Trójcy Świętej: „Kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki”.
W pierwszej części naszego tekstu biblijnego, znajdują się słowa, które są wyrazem
ojcowskiej troski i opieki autora 1. listu św. Jana nad powierzonymi mu wyznawcami
Jezusa Chrystusa. Brzmią jak pasterski list okólny, w którym autor obejmuje swym
spojrzeniem i swoją miłością wszystkich, należących do Kościoła Bożego, dzieci i starców, ojców i młodzieńców. Wszystkim ma coś ważnego do powiedzenia, co wynika
z powołania chrześcijańskiego, co musi być treścią życia wyznawców Chrystusa, niezależnie od ich wieku.

Słowa: ‘dzieci’, ‘młodzieńcy’, ‘ojcowie’ nie są słowami-symbolami, ale odnoszą się do
wierzących, będących w konkretnym okresie życia. Zaskakujące są słowa skierowane
do dzieci. Nie wiemy, o jakie dzieci chodzi i kiedy dla autora 1. listu św. Jana kończy się
wiek dziecięcy, a rozpoczyna się wiek młodzieńczy. Być może cezurą dla niego był
dwunasty rok życia, w którym w czasach Jezusa chłopiec zobowiązany był do uczestniczenia w kulcie Boga na terenie jerozolimskiej świątyni. Jeśli taką górną granicę wieku
dziecięcego przyjmiemy, to ze słów św. Jana wynika, że w Kościele Janowym dzieci
dobrze byly obeznane z podstawowymi prawdami chrześcijańskimi. Pisze bowiem św.
Jan: „Piszę wam, dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia jego. Napisałem wam, dzieci, gdyż znacie Ojca”. Z pierwszej części tych słów zdaje się wynikać, że
są one ochrzczone, wszak obrząd chrztu w pierwotnym chrześcijańskim Kościele związany był z odpuszczeniem grzechów i był początkiem drogi, która prowadziła do poznania Boga. W Kościele Janowym stawiano więc wysokie wymagania już dzieciom.
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Jeśli w świetle powyższego, spojrzymy na sytuację we współczesnym chrześcijaństwie, to przyznać musimy, że przedstawia się ona nienajlepiej. Oczywiście, nie możemy powiedzieć, że wszędzie jest źle, ale na pewno wiele jest do zrobienia i poprawienia. Kiedy przyjrzymy się półkom księgarskim, uginającym pod ciężarem książek
religijnych, przeznaczonych dla dzieci, to należy oczekiwać, że poznanie prawd chrześcijańskich, znajomość Biblii, powinna być wyjątkowa dobra wśród dzieci. Ale nie jest
najlepsza. Na taką sytuację składa się wiele czynników. Wina leży po stronie rodziców
i Kościoła. Niewątpliwie w Kościele należy przemyśleć proces katechizacji dzieci, ale
także rodziców. Czy dzieci należy edukować religijnie tak, jak w szkole przyswaja się
dzieciom wiedzę empiryczną, czy też metody nauki, celem których jest przyswojenie
dzieciom wiedzy z zakresu poznania fizykalności świata, nadają się do przybliżenia
dzieciom chrześcijańskiego poznania Boga? Czy hermeneutyka religijna pokrywa się
z hermeneutyką pedagogiczną?
Jest pewne, że katecheta może jedynie przygotować dziecko na wkroczenie Boga
w jego życie. To Duch Święty otwiera serca dzieci na spotkanie z Bogiem, Duch, który
działa w Słowie i przez Słowo Boże. Ile więc w nauczaniu kościelnym jest Słowa Bożego, tyle może być w ich życiu wiary, która zachowana zostanie w sercu przez całe życie
człowieka.

Do młodzieńców św. Jan pisze: „Piszę wam, młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego…
Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was,
i zwyciężyliście złego”. W wieku młodzieńczym, człowiek jeszcze nie całkowicie ustabilizowany, podatny jest na różnego rodzaju pokusy. W Kościele Janowym młodzi ludzie
wystarczająco zostali utwierdzeni w wierze, aby zdecydowanie móc się przeciwstawić
złemu. Widocznie dobrze zostali ukształtowani w wieku dziecięcym i należycie są prowadzeni w wieku młodzieńczym.
Okres młodzieńczy jest bardzo ważny w życiu człowieka. Młodzi ludzi wówczas
podejmują ważne decyzje i od podjętych decyzji w bardzo wielu wypadkach zależy ich
przyszłe życie. Wtedy też zapadają decyzje, czy wsłuchać się w szept Ducha Świętego,
czy też odrzucić wiarę w Boga. W zderzeniu się wiary z naukowym poglądem na świat,
chociaż jedno nie wyklucza drugiego, zwycięża czasem niewiara. Jeśli tak się dzieje, to
oznacza to, że Kościół nie stoi na wysokości zadania, nie potrafi pokazać młodym ludziom, że właśnie naukowy pogląd na świat, nie tylko nie wyklucza wiary, ale wręcz
może być pomocny w jej utrzymaniu. Oznacza to też, że duszpasterzom brak odpowiednich pomocy na kolejnym etapie katechizacji młodego pokolenia chrześcijan.
Na odpowiednią literaturę jest duże zapotrzebowanie i ona powinna się znaleźć
w obiegu, jeśli chcemy, aby Kościół przetrwał okres naporu i ataku świata, ateizmu
i obojętności. Toczy się bój. Czy będziemy mogli powiedzieć za św. Janem, że „zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza”? (1 J 5,4).
A co ma do powiedzenia św. Jan ojcom, rodzicom i wychowawcom dzieci i młodzieży? „Piszę wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku”. To piękne świa276
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dectwo o rodzicach i wychowawcach dzieci i młodzieży w Janowym Kościele. Pokolenie ludzi w wieku dojrzałym w Kościele Janowym, to ludzie, którzy mają poznanie
Boga.
Poznanie Boga ma miejsce jedynie w wierze i przez wiarę w Boga. Bez wiary nie ma
prawdziwego poznania Boga. Jest rzeczą oczywistą, że do końca nie możemy poznać
Istoty Boga. Bóg jest niepoznawalny. Głębia Jego Istoty jest poza zasięgiem naszego
poznania, ale wierząc, uczestniczymy w poznaniu Boga, w poznaniu Jego łaski i miłości. Tyle w człowieku jest poznania Boga, ile jest w nim wiary.
Poznanie Boga nie można traktować jako czegoś, co jest dane i jest własnością
tylko tego, który poznanie Boga posiadł. Ci, którzy chodzili z Jezusem i zobaczyli w Nim
oblicze miłosiernego Ojca, a więc uczniowie, otrzymali polecenie: „Idźcie i czyńcie
uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je
przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem” (Mt 28,19.20a). Maria Magdalena
poznawszy w ogrodzie Józefa z Arymatei, w nieznajomym zmartwychwstałego Jezusa,
otrzymała polecenie: „Idź do braci moich i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca
waszego, do Boga mego i Boga waszego” (J 20,17). Znajomością Boga należy się dzielić, a podzielone poznanie, nie pomniejsza się, ale w cudowny sposób pomnaża.

Po słowach pełnych ciepła, skierowanych do dzieci, młodzieńców i ojców, następują
słowa wezwania do odrzucenia tego, co jest na świecie: „Nie miłujcie świata ani tych
rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo
wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie
jest z Ojca, ale ze świata”.
Wsłuchując się a te słowa, należy pamiętać, że literaturze Janowej słowo ‘świat’
posiada specyficzne znaczenie. Nie oznacza ono otaczającej nas przyrody, kosmosu,
a więc świata stworzonego przez Boga, ale świat grzechu, pożądliwości, świat człowieka, który pozwolił się podporządkować złemu. Tego świata nie możemy miłować, bowiem kto taki świat miłuje, kto podporządkował się złemu, kto daje się zniewolić pożądliwością oczu, powodować pychą, w tym nie ma miłości Boga. A w kim nie ma miłości Boga, daleki jest od poznania Boga i od społeczności z Bogiem.
Św. Jan każe nam pamiętać, że ten świat, w którym króluje egoizm, w którym
człowiek oddaje się z miłością pożądliwościom oczu, przemija i przeminie całkowicie.
„Świat przemija wraz z pożądliwością swoją; ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki”.
Wszystko przemija, ale nie przemija byt tego, kto ma poznanie Boga, kto w Chrystusie
stał się nowym człowiekiem. A kto jest nowym stworzeniem w Chrystusie? Ten, który
czyni wolę Bożą.
„Ja chcę, o Boże, wolę Twoją czynić,
Postanowienia tego nie odmienić.
Z całym swym życiem Tobie się oddawać,
W cnocie zostawać.
Doświadcz i poznaj, czy to myślę szczerze;
Niech od obłudy łaska Twa mnie strzeże,
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Bym z wszelkiej siły czynił w swoim stanie,
Co Ty chcesz, Panie!” (ŚE 727,1.2)
Amen.

Panie Boże, dawco dobrych i doskonałych darów! Wszystko, co nas otacza, jest dziełem Twoich rąk. Dobra, którymi cieszymy się, zawdzięczamy Twojemu błogosławieństwu. Obdarzasz nas swoimi darami zbawienia i chcesz także, abyśmy i my obdarowywali naszych bliźnich tym, co nam dajesz: usprawiedliwienie, odpuszczenie grzechów,
pociechę i miłość. Pomóż Twoim dzieciom przezwyciężyć grzech chciwości. Wypleń
z naszych serc umiłowanie dóbr doczesnych i rozpal ogień miłości do bliźnich, byśmy
z hojnością udzielali pomocy potrzebującym. Dopomóż nam przez Ducha Świętego
bogacić się w dobre uczynki i gromadzić skarby w niebie. Błogosław wszelkie dzieła
miłosierdzia: szpitale i domy opieki. Niech nigdy nie zabraknie ludzi, którzy z ochotnego serca niosą pomoc upośledzonym, chorym, bezdomnym i wzgardzonym.
Panie, uchroń nas od niedostatku. Daj wszystkim ludziom chleb powszedni. Niech
bogate narody dostrzegą nędzę biednych, niech ratują dzieci umierające z głodu. Przebacz chciwość tym, którzy odwracają się od potrzebujących.
Racz łaskawie wysłuchać nas przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego.
Amen.
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23. NIEDZIELA PO ŚWIĘCIE TRÓJCY BOŻEJ
Hasło tygodnia
Król królów, Pan panów, Jedyny nieśmiertelny, jemu niech będzie cześć i moc wieczna. (1 Tm 6,15.16)

O przysiędze
„Słyszeliście także, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. A Ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani
na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp jego, ani na
Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla; ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. Niechaj więc mowa wasza będzie: Tak – tak, nie – nie, bo co ponadto jest, to jest od złego”. (Mt 5,33-37)

W czasach Jezusa dyskutowano nad wieloma ludzkimi zwyczajami i zachowaniami.
Stawiano różne pytania, między innymi: Które z przykazań jest najważniejsze? Zastanawiano się także nad zasadnością powszechnie występującego w kulturze starożytnej zwyczaju składania przysięgi. W Grecji i Rzymie panowało przekonanie, że filozof,
niezależnie od złożonej przysięgi, powinien zawsze mówić prawdę. Ale człowiek sam
z siebie ma być wiarygodny.
Stary Testament zezwalał na przysięgę. Znamy też stosowaną w Izraelu formułę
przysięgi: „Jako żyje Pan”. W Księdze Jeremiasza czytamy: „Jeżeli będziesz przysięgał:
«Żyje Pan» szczerze, uczciwie i sprawiedliwie, wtedy narody będą sobie życzyć błogosławieństwa takiego jak twoje i tobą będą się chlubić” (Jr 4,2).
Formuła przysięgi: „Jako żyje Pan” nie była skuteczną zaporą dla fałszywych przysiąg, dla mówienia nieprawdy, dla zdrad i knowań. Ludzie są w stanie krzywoprzysięgać, przysięgać i nie dotrzymywać danego słowa, przysięgać i równocześnie kłamać.
Bóg zaprzysiągł wierność swojemu ludowi, ale Izrael zapominał o swoim ślubowaniu wierności Bogu. Z tej też przyczyny uczeni w Piśmie czasów Jezusa, zastanawiali się
nad tym, czy człowiek może przysięgać na Boga, skoro jest chwiejny, nie zawsze dochowuje swoich przysiąg. Żydowski uczony, Filon z Aleksandrii nauczał, że przysięga
składana na imię Boże jest profanowaniem świętości Imienia Bożego. Nie zakazywał
jednak składania przysięgi.
Pan Jezus w kazaniu na górze odnosił się do niektórych zwyczajów i starotestamentowych przykazań. Miał do tego prawo, bowiem od Boga przyszedł i jako Syn Boży stał
ponad prawem Mojżesza. Autor Listu do Hebrajczyków pisze: „Bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego
wyznania, wiernego temu, który go ustanowił, jak i Mojżesz był wierny w całym domu
Bożym. Uznany On bowiem został za godnego o tyle większej chwały od Mojżesza, o ile
większą cześć ma budowniczy od domu, który zbudował” (Hbr 3,1-3).
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Słyszymy słowa naszego Pana: „Słyszeliście także, że powiedziano przodkom: Nie
będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich”. Jezus nie powołuje się na konkretne przykazanie, ale ma na myśli zwyczaj składania przysięgi, który
jednak ma w starym Testamencie uzasadnienie. Prawdopodobnie Pan Jezus miał na
myśli kilka starotestamentowych wypowiedzi. Z nich najbliższe słowom Jezusa są
dwie: „Nie będziecie fałszywie przysięgali na moje imię i nie będziesz znieważał imienia Boga swojego; Jam jest Pan” (3 Mż 19,12) oraz „Jeżeli mężczyzna złoży Panu ślub
albo przysięgę, (…), to niech nie łamie swego słowa, lecz wykona wszystko, co wychodzi z jego ust” (4 Mż 30,3).
Stary Testament nie zakazywał przysięgi, ale domagał się, aby złożona przysięga
została bezwzględnie dotrzymana.

Stanowisko Jezusa wobec praktyki składania przysięgi jest radykalne. „A Ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na
ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego
króla; ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. Niechaj więc mowa wasza będzie: Tak – tak, nie – nie,
bo co ponadto jest, to jest od złego”.
Nie należy przysięgać ani na Boga, ani na niebo, bo jest tronem Bożym, ani na ziemię, ani na świątynię. Boga nie należy więc mieszać w nasze ludzkie sprawy. Nie należy przysięgać na Boga ze względu na świętość Imienia Bożego i na przykazanie: „Nie
bierz Imienia Pana, Boga twego, nadaremno, albowiem Pan nie zostawi bez kary tego,
który Imię Jego nadaremno bierze”. W Małym katechizmie zostało ono objaśnione:
„Powinniśmy Boga bać się i miłować Go, abyśmy na Imię Jego nie klęli, nie przysięgali,
nie czarowali, nie kłamali i nie oszukiwali, ale Go we wszelkich potrzebach wzywali,
modlili się, chwalili i dziękowali”.
Nie należy też przysięgać na własną głowę, bowiem – mówi Jezus – „nie możesz
uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym”, co znaczy, że nie powinniśmy przysięgać na swoją głowę, bo ona nie jest w pełni w naszej mocy.
Ks. Marcin Luter pisze, że zazwyczaj dochodzi do nadużywania Imienia Bożego
w sprawach światowych. „Krótko mówiąc: wszelkie nadużywanie imienia Bożego ma
miejsce zazwyczaj w rzeczach światowych i w sprawach dotyczących pieniędzy, mienia, czci, czy to publicznie przed sądem na targowisku, czy gdzie indziej, gdy się zaklina
i składa fałszywe przysięgi na imię Boże lub na własną duszę. Szczególnie zdarza się to
w sprawach małżeńskich, gdy dwoje się potajemnie zaręcza, następnie zaś pod przysięgą zapiera. Najczęściej jednak zachodzi nadużywanie imienia Bożego w sprawach
duchowych, dotyczących sumienia, gdy powstają fałszywi kaznodzieje i podają swoje
liche kłamstwa za Słowo Boże. Otóż to wszystko jest podszywaniem się pod imię Boże
lub upiększaniem i udawaniem słuszności, mniejsza o to, czy chodzi o zwyczajne światowe sprawy, czy o wzniosłe, delikatne sprawy wiary i nauki”.
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Pomimo zakazu składania przysięgi, chrześcijanie tu i ówdzie zobowiązani są do
składania przysięgi. Jeśli są do tego zobowiązani przez świeckie prawo, mogą ją złożyć,
ale w żadnym wypadku nie mogą złożyć jej na imię Boże. Lepiej jednak, aby jej nie
składano. Nas, wyznawców Chrystusa obowiązuje zasada: „Trzeba bardziej słuchać
Boga niż ludzi” (Dz 5,29).
Jest różnica między przysięgą a ślubowaniem. W sądzie powołany świadek ślubuje
przed „majestatem sprawiedliwości” mówić prawdę. Konfirmanci ślubują wierność
Chrystusowi i Kościołowi. Małżonkowie w dniu zaślubin ślubują sobie miłość i wierność małżeńską. Jest też zasadnicza różnica między ślubowaniem na Imię Boże a ślubowaniem przed majestatem Boga, a więc w świadomości, że Bóg słyszy ślubowanie
i nie może być mowy o złamaniu, lub nie dotrzymaniu ślubowania.
Zanim więc złamiemy ślubowanie, musimy się zastanowić, jaka będzie tego konsekwencja – że może być złamane czyjeś serce, że ktoś może zostać niesprawiedliwie skazany, że bliźni zostanie oszukany, że zawiedziemy współwierzących i samego Chrystusa.

Przysięga jest zbędna. Wyznawcy Jezusa Chrystusa powinni mówić zawsze prawdę, bo
ich Pan jest Prawdą. Musimy być zawsze i wszędzie prawdomówni. Pan Jezus powiedział: „Niechaj mowa wasza będzie: Tak – tak, nie – nie, bo co ponadto jest, to jest od
złego”. Podobnie naucza św. Jakub w swoim Liście: „Nie przysięgajcie ani na niebo, ani
na ziemię, ani nie składajcie żadnej innej przysięgi; ale niech wasze «tak» będzie «tak»,
a wasze «nie» niech będzie «nie»” (Jk 5,12).
Prawdomówni powinniśmy być w sprawach świeckich i duchowych, a to znaczy, że
nie możemy kłamać i oszukiwać, ale zawsze składać prawdziwe świadectwo o Bogu
i Chrystusie. Apostoł Paweł tocząc spór z Koryntianami, którzy zarzucali mu, że za jego
nauczaniem nie stoi żaden autorytet, napisał: „Czy więc, mając taki zamiar, postąpiłem lekkomyślnie? Albo czy plany moje według ciała układam, tak iż u mnie «Tak,
Tak» jest równocześnie «Nie, Nie»? Jak wiemy jest Bóg, tak słowo nasze do was nie
jest równocześnie «Tak» i «Nie»” (2 Kor 1,17.18). Dlatego św. Piotr napomina: „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).
Należy mówić prawdę i tylko prawdę. Żadna półprawda nie jest prawdą. To bezwzględnie obowiązuje wyznawców Chrystusa, ale także wszystkich ludzi, bowiem wierzący i niewierzący zostali stworzeni na obraz Boży (1 Mż 1,26.27). Nie przystoi więc
człowiekowi kłamać, mówić nieprawdy, składać fałszywego świadectwa.
Pan Jezus mówi: „Niechaj mowa wasza będzie: Tak – tak, nie – nie, bo co ponadto
jest, to jest od złego”. Amen.
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Boże wszechmogący, który wszystko stworzyłeś i powierzyłeś nam pieczę nad ziemią!
Dziękujemy Ci, że nieustannie przypominasz nam o naszym powołaniu i udzielasz sił do
pracy i działania oraz budzisz w nas miłość do bliźnich. Bez Twojego błogosławieństwa
nie możemy uczynić nic, co by się Tobie podobało i służyło dobru wszystkim ludziom.
Błagamy Cię, wspieraj nas w naszych chęciach okazywania pomocy wszystkim potrzebującym i siły do ich realizacji.
Zechciej przebaczyć nam grzech lenistwa, naszą ospałość i gnuśność. Wyrwij nas
z uśpienia i duchowej niemocy. Natchnij Twoim Duchem, byśmy z radością pracowali
na chwałę Twojego Imienia i ku pożytkowi bliźnich. Dopomóż nam przez Ducha Świętego zaowocować w gorliwą wiarę i miłość do wszystkich ludzi, których spotykamy na
drodze naszego życia.
Panie Boże miłosierny, wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Orędownika i Zbawiciela naszego. Amen.
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24. NIEDZIELA PO ŚWIĘCIE TRÓJCY BOŻEJ
Hasło biblijne
Dziękujcie Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości. (Kol 1,12)

Apel i obietnica
„Obudź się, obudź się, oblecz się w siłę, o ramię Pana! Obudź się jak za dni dawnych, jak
w czasach odległych! Czy to nie tyś rozłupało potwora, przeszyło smoka morskiego? Czy
nie tyś osuszyło morze, wody wielkiej toni, uczyniło drogę poprzez głębiny morskie, aby
przeszli odkupieni? I wrócą odkupieni przez Pana, i przybędą na Syjon z okrzykiem radości, a wieczna radość będzie nad ich głowami, dostąpią radości i wesela, zniknie zmartwienie i wzdychanie. Ja, Ja jestem tym, który was pociesza. Kim jesteś ty, że się boisz
człowieka śmiertelnego, syna człowieczego, który ginie jak trawa? A zapomniałeś Pana,
swojego Stworzyciela, który rozciągnął niebiosa i założył ziemię? Ustawicznie, dzień po
dniu, drżysz przed zawziętością gnębiciela, ilekroć zamierza niszczyć. A gdzie się podziała zawziętość gnębiciela? Spętani będą szybko rozpętani i nie umrą w dole, i nie braknie
im chleba. Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, Ja wzburzam morze tak, że szumią jego fale:
Pan Zastępów, to jest jego imię. I włożyłem moje słowa w twoje usta i ukryłem cię
w cieniu mojej ręki, aby rozciągnąć niebiosa i założyć ziemię, i powiedzieć do Syjonu: Ty
jesteś moim ludem!” (Iz 51,9-16)

Przed nami niesamowity tekst, pełen ekspresji, wzburzenia i niepokoju. Jest dialogiem
pomiędzy prorokiem, który w imieniu ludu izraelskiego wołał do Boga, ale jest także
zapewnieniem proroka − opartym na słowach samego Boga, które cytuje prorok −
skierowanym do ludu, że wróci do swojej ojczyzny. Jak apel i wołanie proroka do Boga:
„Obudź się, obudź się, oblecz się w siłę, o ramię Pana!” są natarczywe, pełne pretensji
do Boga JAHWE, tak odpowiedź Boga jest spokojna, w której jednak Bóg wypomina
swojemu ludowi, który miłuje, że nie ma on zaufania do swojego Boga, jest lękliwy
i drżący przed swoimi ciemiężycielami.

Biblijny tekst dzisiejszej niedzieli przenosi nas do Babilonu, gdzie uprowadzeni przez
Babilończyków Izraelici cierpią w niewoli, wspominają Syjon, ale wesołych pieśni syjońskich śpiewać nie mogą, bo smutne jest ich serce (zob. Ps 137,3). Drży ich serce
przed gnębicielami, ilekroć ich niszczy i nakłada na nich ciężary.
Mijały lata, nic się nie zmieniało na lepsze, choć może niektórym tak. Wołanie
i modlitwy do Boga, nie przynosiły żadnego skutku. Wielu myślało, że Babilon jest dla
nich grobem i nie powrócą do swojej ojczyzny, bo jak nie ma powrotu z grobu i szelolu
− krainy zmarłych, tak nie będzie powrotu z Babilonu. Ale jednak pozostawał cień nadziei, że zmieni się los Izraela. Gdyby było inaczej, prorok nie wołałby w imieniu Boga
i nie apelował do Niego: „Obudź się, obudź się, oblecz się w siłę, o ramię Pana! Obudź
się jak za dni dawnych, jak w czasach odległych! Czy to nie tyś rozłupało potwora,
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przeszyło smoka morskiego? Czy nie tyś osuszyło morze, wody wielkiej toni, uczyniło
drogę poprzez głębiny morskie, aby przeszli odkupieni?”.
Prorok przypomina Bogu dawne czasy. Jest przecież stworzycielem. Jego ramię
zniszczyło wszelkie złe moce. Czy Bóg zapomniał kim jest i jaka jest Jego moc? Dlaczego teraz nie okazuje jej Jego ramię? Dlaczego lud ciągle jęczy w niewoli? Dlaczego zło
zwycięża? Dlaczego lud nie może żyć w pokoju w swojej ojczyźnie i odbudować swoje
siedziby? Dlaczego nie powtórzy się historia z czasów niewoli egipskiej? Dlaczego Izrael nie może być zbawiony?
To niezwykle ważne pytania. Ale czy podobnych w niedawnych czasach nie stawiali
potomkowie niewolników izraelskich w Babilonie? Dlaczego były obozy koncentracyjne? Dlaczego musieli walczyć i uciekać przed okrutnymi nazistami? Dlaczego jeszcze
dziś muszą ciągle walczyć o wolność i o pokój dla siebie? I wreszcie: dlaczego my musimy nieraz cierpieć? Dlaczego musimy się lękać o swoją przyszłość? Dlaczego za naszymi granicami szaleje okrutna, niesprawiedliwa i krwawa wojna? Czyżby Bóg zapominał o tych, którzy potrzebują pomocy?
Prorok Eliasz na górze Karmel naśmiewał się i drwił z proroków Baala w słowach:
„Wołajcie głośniej, wszak jest bogiem, ale może się zamyślił lub jest czym innym zajęty, lub może udał się w drogę, albo może śpi? Niech się więc obudzi!” ( 1 Krl 18,27).
Czyżby nasz Bóg, jedyny święty, mocny i nieśmiertelny także zasnął i nie widział i nie
widzi, co się dzieje na świecie i z nami? Psalmista Pański śpiewał: „Ty wyznaczasz mi
drogę i spoczynek, wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma
słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu
i kładziesz na mnie rękę swoją” (Ps 139,3-5). Bóg nie śpi ani nie zdarza Mu się zdrzemnąć. On wszystko widzi. Widzi ciemiężycieli i widzi tych, którzy cierpią i proszą Go
o pomoc, o zdrowie, o pokój i wolność. Ale pamiętajmy, że wszystko musi się stać
w swoim czasie. Przemija cierpienie, choć niektórzy muszą umierać w bólach. Dlaczego nawiedzają nas epidemie i pandemie, w czasie których śmierć zbiera obfite żniwo?
Dlaczego? Tego nie wiemy, ale wszystko zostanie ujawnione w swoim czasie. Przemijają tyrani, ciemiężyciele i przemija niewola, i jak po burzy nastaje cisza i znowu świeci
słońce. Jeśli tak, to czy musimy apelować do ramienia Pańskiego? Możemy i powinniśmy, ale zawsze z wiarą i nadzieją. Św. Jakub w swoim liście napisał nam ku napomnieniu: „Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby
przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie
mający żadnych braków. 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” (Jk 1,2-7 ).
Izrael doczekał się końca babilońskiej niewoli, chociaż jeszcze nie jeden raz był
zniewolony. A nam dany został Zbawiciel w osobie naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
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Syna Bożego, w którym Bóg okazuje moc swojego ramienia. Do lękających się uczniów
w czasie burzy powiedział: „Czemu jesteście bojaźliwi, małowierni?” (Mt 8,26) i zgromił burzę, po której nastał cisza. Czy Jezus nie mówił wielokrotnie: Bądź uzdrowiony,
bądź uzdrowiona, i czy na Jego słowo nie ustępowało cierpienie? I czy nie powiedział
zmartwychwstały Chrystus: „Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. A oto Ja
jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.” (Mt 28,18.20)? Ufajmy!
Słowa proroka: „I wrócą odkupieni przez Pana, i przybędą na Syjon z okrzykiem radości, a wieczna radość będzie nad ich głowami, dostąpią radości i wesela, zniknie zmartwienie i wzdychanie”, niech będą teraz dla nas pocieszeniem”. Uwierzmy i zaufajmy!

Pan Bóg na wołanie proroka i ludu: „Obudź się, obudź się, oblecz się w siłę, o ramię
Pana!” odpowiedział: „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”.
W tych słowach słyszymy, w wypadku ludu izraelskiego, słuszny zarzut. Lud był
pełen lęku. Bał się swoich ciemiężycieli. Drżał przed nimi. Dlaczego drżał? Był pełen
lęku, bo zapomniał o swoim Bogu, przede wszystkim zapomniał, że Bóg nie tylko był
z nimi w świątyni, ale jest z nimi również w niewoli.
I w nas jest wiele lęków, które nie dają nam spokojnie żyć. Dręczą nas one we dnie
i w nocy. Niszczą naszą radość, prowadzą nieraz do wielu chorób i dziwnych, nieracjonalnych zachowań. Dlaczego? Odpowiedź mamy w słowach Boga: „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!”
Ty jesteś moim ludem!
Kiedy uczniowie Pana Jezusa byli pełni lęku, kiedy serca ich paraliżowała trwoga,
Pan powiedział do nich: „Niech się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie
wierzcie! W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam
powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce,
przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli” (J 14,1-3);
„Jam Jest” (J 8,58). I dziś tak do nas mówi.
Bądźmy pewni tego, o czym pisze apostoł Paweł: „Któż nas odłączy od miłości
Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy
niebezpieczeństwo, czy miecz? Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas
umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani
potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głę-
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bokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest
w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 8,35.37-39). W Chrystusie jest zwycięstwo
nad mocami złego!
„Warownym grodem jest nasz Bóg, orężem nam i zbroją!” Amen.

Boże wszechmogący, dziękujemy Ci, że posłałeś na świat Twojego Syna, aby przez Niego i w Nim darować nam zbawienie wieczne. Przez Jego usta ogłosiłeś rodzajowi ludzkiemu łaskę i Ewangelię o pokoju z Tobą. Słowa Jezusa Chrystusa budziły radość
i napełniały serca wiarą i ufnością przez wszystkie wieki. Niech dzieje się to także w naszym życiu.
Dziękujemy Ci, że Jego słowa, potwierdzone przez tych, którzy Go słuchali, także
i dzisiaj są zwiastowane i głoszone grzesznemu światu. Przez Ducha Świętego napełniają mocą serca zatrwożonych i budzą nadzieję, i niosą pociechę. Spraw, by słowa naszego Zbawiciela zawsze były przyjmowane z dziękczynieniem i radością. Uchroń ludzi od
obojętności wobec Jego ewangelii łaski i Twojego zbawienia.
Boże, jeśli kiedykolwiek zlekceważyliśmy Twoje zbawienie, miej litość nad nami,
przebacz nam grzech zaniedbania i oczyść od winy. Natchnij nas Twoim Duchem, napełń wiarą, naucz wierności i wytrwałości, abyśmy zawsze z radością słuchali Twojej
ewangelii o zbawieniu w Chrystusie Jezusie.
Racz łaskawie wysłuchać nas przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.
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TRZECIA NIEDZIELA PRZED KOŃCEM ROKU KOŚCIELNEGO
Hasło tygodnia
Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. (Mt 5,9)

Oczekiwanie z tęsknotą
„Sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która
ma się nam objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, gdyż
stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je
poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha
i wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek Ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego”. (Rz 8,18-25)

Wszystko jest poddawane ocenie. Umiejętność oceniania i wartościowania, jest charakterystyczną cechą człowieka. Oceniamy siebie, bliźniego, otaczający świat, historię.
Wątpliwa, czasem nawet błędna bywa ocena przez nas dokonywana, bowiem
„ludzką rzeczą jest także błądzić”. Przeszłość i teraźniejszość oceniamy zazwyczaj pod
kątem swoich aktualnych interesów. Rzadko myślimy o jutrze. Dzisiejszego dnia nie
oceniamy w świetle przyszłości. Takie wartościowanie i myślenie prowadzi do napięć,
często nawet do różnego rodzaju katastrof społecznych i ekologicznych.
Chrześcijanie powinni inaczej oceniać otaczające ich zjawiska, aniżeli ludzie nie
związani w swym sumieniu wiarą. Chrześcijańskie spojrzenie na historię i teraźniejszość, jest spojrzeniem poprzez wieczność. I to jest spojrzenie nadziei. Ostatecznym
bowiem miernikiem i punktem odniesienia w wartościowaniu i ocenie naszej egzystencji jest wieczny Bóg.
Słowa apostoła Pawła o tęsknym „oczekiwaniu objawienia synów Bożych” jest doskonałym przykładem, jak nasze życie i to, co nas w nim spotyka, zostało ocenione w świetle przyszłości, i to tej, która należy wyłącznie do Boga, a więc wieczności zbawienia.
Zechciejmy przeto dać się prowadzić myślom apostoła Pawła i razem z nim dokonać
oceny naszego życia!
Powszechnie występującym elementem ludzkiej egzystencji jest cierpienie. Wszystko, co zawarte jest pomiędzy kolebką a trumną, jest cierpieniem, więcej lub mniej
znośnym. Bywają jednak chwile w życiu człowieka, w których szczególnie dotkliwie
odczuwa on ciężar przygniatającego krzyża. Upada pod jego ciężarem. Roni łzy, próbuje powstać, zmaga się z bólem, milczy lub w pokorze woła do Boga, dziękuje za doświadczenie albo się buntuje. Stawia również bardzo często pytanie: „Dlaczego? I nie
znajduje odpowiedzi. To pytanie: „Dlaczego?”, dość często nasuwa się nam, wyznawcom Jezusa Chrystusa, wierzymy bowiem, że Pan nasz uwolnił nas od grzechu, śmierci
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i władzy szatana. Dlaczego więc jeszcze cierpimy? Dlaczego straszy nas widmo śmierci?
Pewne jest, że tak długo będziemy pytali: „Dlaczego?”, jak długo wszelkiego rodzaju cierpienie będzie nieznośnym ciężarem i koszmarem, dopóki oceniać je będziemy
w świetle przeżywanej chwili, teraźniejszości. Nasza egzystencja, nasz byt i całe nasze
trwanie, winno być oceniane w świetle wieczności. Apostoł Paweł pisze: „Utrapienia
czasu teraźniejszego nic nie znaczą w porównaniu z tą chwałą, która ma się nam objawić”. Nie są to puste słowa, bezwartościowa pociecha dla małych i słabych. Przyjęcie
jej i wewnętrzna zgoda na wszelki krzyż, czyni człowieka naprawdę mocnym i silnym.
Uczniowie i uczennice Jezusa Chrystusa, którzy wiedzą, że utrapienia czasu teraźniejszego nic nie znaczą w porównaniu z przyszłą chwałą, nie upadają pod ciężarem krzyża, lecz wezmą go na siebie i pójdą z nim, oczekując dnia wyzwolenia. Dzieci Boże
wszystko w życiu swoim oceniają w świetle przyszłego zbawienia, przyszłej chwały
i szczęśliwości.
Powinniśmy jednak spojrzeć jeszcze szerzej i głębiej na otaczającą nas rzeczywistość. Apostoł Paweł nakazuje nam patrzeć nie tylko na własne sprawy, na nasze
udręki i krzyże. Pragnie, abyśmy spojrzeli na całe stworzenie, o którym ppisze, że ono
„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”.
Kogo ma na myśli wielki Apostoł, gdy pisze o stworzeniu, a kogo, gdy mówi o dzieciach Bożych? Apostoł Paweł, pisząc w listach swoich o stworzeniu, ma zawsze na
myśli całą ludzkość. Pan Jezus zaś powiedział: „Idźcie i głoście ewangelię całemu stworzeniu”. A przecież Ewangelię głosić można tylko człowiekowi, bowiem jedynie on jest
zdolny ją przyjąć, według niej żyć i postępować. Dzieci Boże zaś to ci, którzy zostali
przez chrzest przyjęci przez Boga, obdarowani łaską i z łaski żyją, upatrując w niej jedyny ratunek i źródło zbawienia.
Całe stworzenie poddane jest znikomości. Całe stworzenie wzdycha i boleje. Wszyscy odczuwają skutki grzechu. Niepokój, wojny, głód nieustannie zagrażają ludzkości.
Ocena sytuacji, w jakiej znajduje się świat, budzi niepokój i lęk w sercu. Pesymistyczna
ocena sytuacji ludzkości, bez spojrzenia na nią z perspektywy wieczności i możliwości
zbawienia, prowadzi do rezygnacji z życia, ucieczki od niego lub do zaborczości, zachłanności i agresywności wobec innych. Jeśli jednak na historię ludzkości spojrzymy
z perspektywy wieczności, to zauważymy, że chociaż jest zagmatwana, to jednak posiada sens, a wszelkie doświadczenia mają znaczenie wychowawcze i wszystko ostatecznie podąża ku objawieniu się chwały Bożej.
Uważni obserwatorzy dostrzec mogą w tym niespokojnym i rozdygotanym świecie
powszechne oczekiwanie lepszego jutra. Apostoł Paweł to oczekiwanie nazywa tęsknym oczekiwaniem objawienia dzieci Bożych, to znaczy oczekiwaniem dnia, w którym
w pełni okaże się, kto jest, a kto nie jest prawdziwym dzieckiem Bożym. To powszech-
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ne dążenie do lepszego jutra, jest bardzo często jedynie dążeniem ku jutru, w którym
człowiek chce sam sobie zbudować i zbawić. Lecz Słowo Boże mówi, że jedynie PanBóg daje wyzwolenie. Człowiek bez Boga może pogrążyć się w jeszcze większym chaosie i głębszej niedoli.

Koniec roku kościelnego przypomina, że zbliża się dzień wyzwolenia i objawienia dzieci Bożych. Z końcem roku związane jest także wezwanie do czujności i gotowości „Niechaj biodra wasze będą przepasane, a świece zapalone” – powiedział Pan Jezus. A więc
nie oceniajmy życia pod kątem potrzeb i spraw dnia aktualnie przez nas przeżywanego,
lecz patrzmy w przyszłość, żyjmy wiecznością, która jest przed nami i niesie nam pełnię
życia z Bogiem. Czujność niechaj będzie naszą codzienną szatą, dopóki Pan nie uwolni
wszelkiego stworzenia z niewoli skażenia.
„Daj, Boże, mądrość i pamięć tego,
Że nie mamy tu miasta trwałego;
Że się gotować pilnie trzeba,
Byś nas po śmierci mógł wziąć do nieba.
Więc ciesz się, duszo, chwal swego Pana,
Że błogość wieczna ci obiecana.
Stój tylko w wierze i bojuj stale,
Bóg ci koronę da w Swojej chwale” (ŚE 279,6.7).
Amen.

Panie Jezu, Tyś powiedział, że mamy Cię oczekiwać, bo przyjdziesz jeszcze raz na ziemię i wtedy wszyscy ujrzą Ciebie. Twojego przyjścia wyglądali Twoi uczniowie, ojcowie
Kościoła, reformatorzy oraz liczne pokolenia wiernych czcicieli Twojego Imienia. Powiedziałeś, że nikt nie może znać dnia ani godziny przyjścia Syna Człowieczego,
a jednak zuchwalcy ważą się dokonywać obliczeń i świętokradczo wyznaczać czas Twojego powtórnego przybycia na ziemię.
Panie, dopomóż nam pojąć, że Ty nie zwlekasz z wypełnieniem danej nam obietnicy
zabrania nas do siebie, ale masz na względzie stan umysłów błądzącej ludzkości, słabość Kościoła i naszej wiary. Ty, Panie, jesteś cierpliwy. Dajesz nam czas łaski, abyśmy
się upamiętali i z pomocą Ducha Świętego odnowili nasze życie.
Jezu Chryste, wiemy, że nie chcesz naszej zguby. Ty pragniesz szczęścia wiecznego
dla wszystkich ludzi.
Słowo Boga żywego o powszechnym zbawieniu, wlewa w nasze serca nadzieję, że
ostatecznie przygarniesz nas do siebie. Radujemy się, że w dniu Twojego przyjścia
wszystkie nasze pytania, znajdą odpowiedź i rozwiązanie.
Czekamy na Ciebie, Zbawicielu świata, i wraz z całym Twoim Kościołem wołamy:
„Przyjdź, Panie Jezu!” Amen.

289

Przedostatnia niedziela roku kościelnego

PRZEDOSTANIA NIEDZIELA ROKU KOŚCIELNEGO
Hasło tygodnia
My wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym. (2 Kor 5,10)

Zgromadzi wszystkie narody…
„A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w swojej chwale, a z nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, i odłączy
jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I postawi owce po swojej prawicy,
a kozły po lewicy. Wtedy powie król zgromadzonym po prawicy: Pójdźcie, błogosławieni
mojego Ojca, odziedziczcie przygotowane wam od założenia świata Królestwo. Albowiem byłem głodny i daliście mi jeść, pragnąłem i daliście mi pić, byłem przychodniem
i przyjęliście mnie, byłem nagi i przyodzialiście mnie, byłem chory i odwiedzaliście mnie,
byłem w więzieniu i przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi
słowy: Panie! Kiedy myśmy widzieli cię głodnym i daliśmy ci jeść, albo pragnącym i daliśmy ci pić? A kiedy widzieliśmy cię przychodniem i przyjęliśmy cię, albo nagim i przyodzialiśmy cię? I kiedy widzieliśmy cię chorym albo w więzieniu i przychodziliśmy do ciebie? A król, odpowiadając, powie im: Zaprawdę powiadam wam, jeśli coś uczyniliście
jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Wtedy powie i tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Albowiem byłem głodny i nie daliście mi jeść, pragnąłem i nie daliście mi pić. Byłem
przychodniem i nie przyjęliście mnie, nagim i nie przyodzialiście mnie, chorym i w więzieniu i nie odwiedziliście mnie. Wtedy oni mu odpowiedzą, mówiąc: Panie! Kiedy widzieliśmy cię głodnym albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym,
albo w więzieniu i nie usłużyliśmy ci? Wtedy im odpowie następująco: Zaprawdę powiadam wam, jeśli czegoś nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście. I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”. (Mt 25,31-46)

Zarówno hasło biblijne przedostatniej niedzieli roku kościelnego, które brzmi: „Wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym”, jak i słowa, nad którymi Duch Boży
każe nam się dzisiaj zastanawiać, prowadzą nasze myśli ku przyszłości i stawiają nas
wobec objawionej prawdy o sądzie. „A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w swojej chwale,
a z nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. I będą zgromadzone
przed nim wszystkie narody, i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od
kozłów. I postawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy”.
Chociaż słowa naszego Zbawiciela, przeznaczone przez Kościół do czytania i rozważania, rozpoczynają się od stwierdzenia, skądinąd dobrze znanej nam prawdy, że Pan
nasz przyjdzie jeszcze raz widzialnie, to jednak akcent w naszym tekście biblijnym położony jest nie na powtórnym przyjściu Pana, lecz na sądzie, który zasięgiem swoim
obejmie wszystkie narody.
Te mocne Chrystusowe słowa „wszystkie narody”, jeśli nie budzą świętego lęku, to
przynajmniej zmuszają do zastanowienia. Wszyscy staną przed stolicą sądową Syna
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Człowieczego – i ci, którzy w Niego uwierzyli i oczekiwali na Jego przyjście, i ci, którzy
w Niego nie uwierzyli i nie szukali z Nim społeczności.
Ludziom niewiary czasem wydaje się, że skoro nie wierzą, to unikną przyszłego
sądu, a tym samym nie będą musieli ponosić żadnych konsekwencji swoich wyborów
i unikną odpowiedzialności za swoje życie. Wierzymy czy nie wierzymy, sąd Boży jest
przed nami. Nie od naszego stosunku do Boga zależy przyjście Chrystusa i nadejście
Jego sądu. Wiara lub niewiara człowieka w Boga, nie ma żadnego wpływu na suwerenne postanowienia Boże. Nietrudno to przecież zrozumieć, bo rzecz ma się analogicznie do śmierci. Czy myślimy o śmierci, czy też nie, to jednak niezależnie od naszego
myślenia śmierć zbliża się do każdego i każdy będzie musiał ulec śmierci fizycznej.
I głodny nie zaspokoi głodu, jeśli przestanie myśleć o chlebie. Są rzeczy, których istnienie lub przyjście jest całkowicie niezależne od nas.
Sąd Boży jest przed nami. I ta prawda powinna być stale przed naszymi oczyma,
a więc nie tylko wtedy, gdy zbliża się koniec roku kościelnego lub rozlega się Słowo
Boże o sądzie ostatecznym. Ona powinna pobudzać nas do zastanowienia się nad
sobą, nad życiem, postępowaniem, naszym stosunkiem do Boga, nad Jego Słowem
i sprawami oraz stosunkiem do bliźnich, którzy są obrazem niewidzialnego Boga.
W bliźnich Chrystus także do nas się przybliża.
W zastanawianiu się nad przyjściem Pana i nad sądem ostatecznym, nie chodzi
o budzenie grozy i lęku, jak to nieraz w przeszłości bywało. Strach i trwoga nie budują
ani nawet nie są namiastką pewności zbawienia. Chodzi o rzetelne korygowanie swojego życia z pomocą Ducha Bożego, aby zbliżanie się śmierci i sądu nacechowane było
wiarą i ufnością, że Bóg w Chrystusie jest łaskawy dla tych, którzy są Mu posłuszni
w wierze i działaniu.

Uważne

wczytanie się w słowo dzisiejszej Ewangelii, pozwala nam również odkryć
bardzo ważną prawdę objawioną o sądzie. Zauważmy, że ci wszyscy, którzy stoją przed
sądem, są sobie równi. Nikt nie stoi ani wyżej, ani niżej. Nikt nie jest wyróżniony lub
traktowany w sposób specjalny. Jedynie jedni staną po prawicy, inni po lewicy, ale ten
podział jest już wynikiem sądu.
Sąd Chrystusa Pana nad nami będzie sprawiedliwy. Nikt, stając przed obliczem Pana, nie będzie korzystał z jakichkolwiek przywilejów. Teraz, mówiąc słowami apostoła
Pawła: „Nie ma Żyda ani Greka”. Tak też przed obliczem Syna Człowieczego, najwyższego Sędziego, żadnej roli nie będzie odgrywało pochodzenie lub narodowość. Jednakowo Pan spojrzy na czarnego, jak i na białego człowieka; jednakowo sprawiedliwy
będzie wobec żółto- i czerwonoskórego. Na sądzie wszyscy będziemy sobie równi.
Pogardzani czasem śmieciarze, bezdomni i biedni, a także wielcy tego świata, którym
się wielu musi kłaniać, w oczach Pana mają tę samą wartość.
Zdziwienie więc musi budzić to, że ludzie tak często skłonni są różnych nieco od
siebie traktować źle, poniewierać nimi, osądzać ich, mówić o nich z pogardą, okazywać im niechęć, wręcz wrogość. Wielu z nas zdziwi się, gdy przyjdzie Pan, że ktoś,
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kogo uważaliśmy za gorszego, o kim zawsze mówiliśmy z niechęcią, na sądzie ostatecznym stanie obok nas, ramię w ramię.

Zasada, według której wszyscy zostaną osądzeni przez Pana i Zbawiciela, a o której
mówi Pan nasz w dzisiejszej Ewangelii, może budzić pewne zastrzeżenia, przede
wszystkim w nas, ludziach wiary. Pan powiada, krótko ujmując Jego słowa, że zbawieni
zostaną ci, którzy dobrze czynili swoim bliźnim, potępieni zaś zostaną ci, którzy mieli
zamknięte oczy na potrzeby tych najmniejszych braci. A więc, czyżby wiara nie liczyła
się? Czyżby wystarczyło dobrze czynić? Czyżby urojeniem było wzywanie do życia w społeczności z Bogiem?
Słów Jezusa z naszego tekstu biblijnego, nie należy rozumieć w ten sposób, że tylko
stosunek do bliźniego będzie podstawą ferowania wyroku. Tak nieraz się to słowo
interpretuje. Jest to jednak błędna interpretacja.
Zwróćmy uwagę, że Jezus w swojej przypowieści o sądzie mówi, że król do tych po
prawicy i po lewicy mówi o ich stosunku do siebie: „Zaprawdę powiadam wam, jeśli
coś uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” oraz
„Zaprawdę powiadam wam, jeśli czegoś nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych,
i mnie nie uczyniliście”. I tak też sądzeni dostrzegają ten związek, co wyrażają
w pytaniu: „Kiedy widzieliśmy cię głodnym albo pragnącym, albo przychodniem, albo
nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy ci?”. Odzwierciedleniem tego
stosunku do Pana Sądu jest stosunek do bliźniego, co zresztą w Piśmie Świętym jest
podkreślane, chociażby tylko w słowach: „Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie,
wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który
jest w niebie” (Mt 7,21), lub „Jeśli kto mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi swego brata,
jest kłamcą” (1 J 4,20). Dlatego D. Bonhoeffer powiedział: „Bóg czyni drugiego człowieka naszym bliźnim”.
Prawdziwa miłość do Boga budzi szczerą miłość do bliźnich. Gdzie tej miłości nie
ma, tam też nie ma prawdziwej miłości do Boga. A także wszelka miłość do bliźnich
bez miłości do Boga jest bardzo często zwykłym pozorem, czemu życie nie zaprzecza,
a wręcz odwrotnie, dostarcza wielu przykładów.
Pamiętając o sądzie, który jest przed nami, pamiętajmy, że nikt go nie uniknie, że
nikt nie może liczyć na pobłażliwość ani na specjalne względy. Bóg jest sprawiedliwy.
Chciejmy więc wszędzie dostrzegać w życiu naszym obecność Pana i służyć Mu
w wierze czynnej w miłości, dostrzegać tych, którzy razem z nami idą przez życie i potrzebują naszej pomocy i wsparcia, słowa i usłużnej dłoni. Pamiętajmy o tym teraz,
nim staniemy wśród tych, którzy razem z nami staną przed obliczem Pana!
Amen.
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Boże i Ojcze Pana naszego, Jezusa Chrystusa! Dziękujemy Ci, że objawiłeś bogactwo
Twej łaski w Synu Twoim, który umarł na krzyżu dla zbawienia grzesznej ludzkości.
Wzbudziłeś Go z martwych, aby nas obdarować życiem wiecznym, za które dziękujemy
i wielbimy Twoje Imię. Nade wszystko wysławiamy Cię za błogosławioną nadzieję
zmartwychwstania ciała w dzień powtórnego przyjścia Chrystusa Jezusa, naszego Pana. Niech Ewangelia o zmartwychwstaniu Twojego Syna zawsze napełnia nas szczerą
wiarą i pociechą zwycięstwa nad śmiercią i mocami ciemności!
Boże, przez Ducha Świętego dopomóż nam pamiętać, że wzbudziłeś z martwych
Twojego Syna, abyśmy odwrócili się od grzechu i prowadzili życie nabożne i sprawiedliwe. Wskazując na zwycięstwo Chrystusa Jezusa nad śmiercią, daj nam poznanie
słabości i ułomności naszej ludzkiej natury. Odnów nasze życie, abyśmy nagannymi
postępkami nie obrażali więcej ukrzyżowanego Chrystusa. Wyzwól nas z mocy zła, gdyż
z radością i w pokoju pragniemy Ci służyć w wolności wiary.
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen.
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OSTANIA NIEDZIELA ROKU KOŚCIELNEGO
Hasło tygodnia
Niech biodra wasze będą przepasane.

(Łk 12,35)

Niech biodra wasze będą przepasane
„Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż
niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby
ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją,
ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimi powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco
nastania dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się? Ale my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których
mieszka sprawiedliwość”. (2 P 3,8-13)

Ostatnia niedziela roku kościelnego, poświęcona jest rzeczom ostatecznym. Powtórne
przyjście Pana, sąd ostateczny, wieczność – to tematy, nad którymi zastanawiamy się
w niedzielę kończącą rok kościelny, a zwaną także niedzielą wieczności. Refleksja nad
wyżej wymienionymi artykułami wiary, ma nas pobudzić do czujności, a tym samym do
życia pobożnego i bogobojnego. Wezwani do czujności jesteśmy przede wszystkim poprzez słowa hasła biblijnego, przeznaczonego na rozpoczynający się tydzień: „Niech
biodra wasze będą przepasane” (Łk 12,35).
W dziejach chrześcijańskiego Kościoła, z różnym natężeniem oczekiwano na powtórne
przyjście Jezusa Chrystusa. Pan żegnając się ze swoimi uczniami powiedział, że przyjdzie rychło i zabierze ich z sobą do domu Ojca niebieskiego.
W pierwszych latach po wniebowstąpieniu Chrystusa, chrześcijanie z całej Palestyny gromadzili się w Jerozolimie, ponieważ byli przekonani, że niebawem spełnią się
słowa obietnicy ich Zbawiciela. Jerozolimscy chrześcijanie sprzedawali więc swoje majątki, aby za uzyskane pieniądze utrzymać siostry i braci w Chrystusie z prowincji. Ale
czas szybko upływał. Pan nie przychodził. Umarło pierwsze pokolenie chrześcijan.
Z niepokojem pytano: Co będzie z tymi, którzy nie doczekali przyjścia Pańskiego? Czy
nie zobaczą oni Pana?
Apostoł Paweł uspokajał zaniepokojonych, pisząc: „A nie chcemy, bracia, abyście
byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie
mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy,
że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej
zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, Potem my, którzy
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pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na
spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem” (1 Tes 4,13-17).
Różnie interpretowano sobie zwłokę przyjścia Pańskiego. Zapewne dyskusje na ten
temat nie służyły budowaniu wiary i chrześcijańskiego życia. Dlatego autor 2. Listu św.
Piotra, aby myśli chrześcijan skierować na właściwe tory, pisał, że Pan nie zwleka z wypełnieniem obietnicy, lecz okazuje cierpliwość względem swoich wyznawców i oczekuje
od nich nawrócenia i nowego życia, bo chce aby wszyscy zostali zbawieni. Nikt nie wie
kiedy przyjdzie Pan. Boże plany nie mieszczą się w ramach historii człowieka. Tysiąc lat
jest w oczach Bożych jak jeden dzień. Niech też nikt nie sądzi, że wieczność będzie
przedłużeniem życia doczesnego. Niebiosa i ziemia z trzaskiem przeminą. Bóg w dniu
przyjścia Pańskiego wszystko uczyni nowe.
Nie wiemy jak te prawdy podziałały na adresatów listu. Jedno jest pewne, że to
przesłanie nadal musi być zwiastowane, gdyż nie brak także dzisiaj ludzi, którzy głoszą
utopijne teorie, dotyczące przyjścia Pańskiego i wiecznego życia. Jedni sądzą, że
w Biblii jest ukryta data przyjścia Pańskiego i starają się ją odkryć. Wielu już się zawiodło, oczekując tu i ówdzie w białych szatach na przyjście Pana. Wielu nie bacząc na
Słowo Boże, sądzi, że wybrani będą mieszkać wiecznie tu na ziemi, w raju. Ten nowy
raj – jak malują – do złudzenia przypomina piękne dzielnice willowe. A przecież dzień
Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną – pisze autor 2. Listu św. Piotra. Jak
będzie wyglądać nowe niebo i nowa ziemia? Jakie będzie to nowe dzieło Boże? Nikt nie
wie, jak nikt z ludzi też nie wie, kiedy nastanie koniec i kiedy przyjdzie Syn Boży na sąd
ostateczny. Wieczność jest tajemnicą wiary.

Najważniejsze poselstwo apostolskiej lekcji, przeznaczonej na ostatnią niedzielę roku
kościelnego, zawarte jest w słowach: „Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakim powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją
i rozpalone żywioły rozpłyną się?”
Refleksja nad rzeczami ostatecznymi, musi zawsze łączyć się z poważnym zastanawianiem się nad jakością naszego życia tu i teraz na ziemi. Z poselstwem: „Pan jest
blisko!”, współbrzmi napomnienie i wezwanie: „Upamiętajcie się!” Oczekiwanie na
dzień Pański jest nieustannym polepszaniem dróg naszego życia, przyoblekaniem się
w szatę sprawiedliwości Chrystusowej. Być czujnym – znaczy odpowiedzialnie chodzić
przed obliczem Boga i ćwiczyć się w pobożności. A być pobożnym – jak nauczał nasz
reformator, ks. dr Marcin Luter – znaczy wierzyć. I miał rację, gdyż wiara jest posłuszeństwem. Wiara jest bogobojnością, zaufaniem Bogu i przynoszeniem owoców
sprawiedliwości, prawdziwa bowiem wiara jest czynna w miłości.
Koniec roku kościelnego związany jest z napomnieniem do zastanowienia się nad
dotychczasowym życiem, z wezwaniem do dokonania remanentu w sferze postępowania. Jak mocno miłowaliśmy siebie, a jak bliźniego? Jak często domagaliśmy się
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przyjęcia naszych racji, a ile razy byliśmy gotowi wysłuchać zdania bliźniego? Ile razy
budowaliśmy szczęście na nieszczęściu drugiego człowieka? Czy byliśmy zawsze ludźmi
pokoju? Możemy jeszcze postawić wiele pytań o nasz stosunek do bliźniego. Nie można też zapomnieć o zastanowieniu się nad naszym stosunkiem do Boga. Czy żyjemy
bogobojnie i pobożnie, czy też tylko stwarzamy pozory pobożności? Czy nade wszystko
miłujemy i boimy się Boga? Czy na co dzień karmimy się Jego Słowem? Czy każdego
dnia zastanawiamy się nad słowami Chrystusa: „Czegokolwiek nie uczyniliście jednemu
z tych najmniejszych, mnie nie uczyniliście” (Mt 25,45)?
Niech nikt nie łudzi się, że naprawdę wiernie wypełnia Boże przykazania. Apostoł
Paweł pisze: „Nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz, kto by rozumiał, nie masz,
kto by szukał Boga; wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by
czynił dobrze, nie masz ani jednego” (Rz 3,10-12), a nieco dalej: „Wszyscy zgrzeszyli
i brak im chwały Bożej” (Rz 3,23).
Upamiętanie i szczera pokuta, powinna być stałym elementem naszego życia, gdyż
codziennie upadamy i dlatego potrzebujemy nieustannego odradzania się w Duchu
Świętym. Gdy słyszymy: „Pan jest blisko!”, „Dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy
niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na
niej spłoną”, winniśmy też usłyszeć: Polepszajcie drogi waszego życia, bądźcie pobożni!
Ale motywem do upamiętania i życia pobożnego nie może być wyłącznie bliskość
końca świata. Nowe życie nie powinno kiełkować i krzewić się na podłożu, którym jest
strach przed sądem. Wiara, która się lęka nie jest prawdziwa i niewiele może zmienić
w naszym życiu. Motywem upamiętania powinien być zbawczy czyn Boga w Jezusie
Chrystusie. Apostoł Paweł w Liście do Rzymian pyta: „Może lekceważysz bogactwo
jego dobroci i cierpliwości, i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi?” (Rz 2,4). Św. Piotr zaś przypomina: „Na to bowiem powołani
jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady; On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego; On,
gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi; On grzechy nasze sam na ciele swoim
poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce
uleczyły was. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych” (1 P 2,21-25). Oczekując wraz ze wszystkimi wyznawcami
Chrystusa, przyjścia naszego Zbawiciela, zechciejmy przez wiarę, bojaźń i pobożne życie
przygotowywać się na dzień objawienia marności dzieł ludzkich oraz chwały wielkiego
Pana, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa!
„A gdy nastanie cisza upragniona,
Daj mi usłyszeć dzieci Twoich śpiew
I niech też dusza moja utęskniona
Dostąpi wejścia do ojczystych stref.
Gdy dobra moc Twa stale mnie ochrania,
Nie lękam się, co mi przyniesie dzień,

296

Ostatnia niedziela roku kościelnego

Ty jesteś ze mną ciągle od zarania,
Ty chronisz mnie, gdy idzie nocy cień” (ŚE 100,5).
Amen.

Jezu Chryste, wielbimy Cię i śpiewamy na Twoją cześć, bo zwyciężyłeś moce grzechu
i śmierci. Przez zmartwychwstanie i wniebowstąpienie objąłeś panowanie nad światem. Tobie dana jest moc na niebie i na ziemi. Chociaż Twoje ręce przybito do krzyża,
jesteśmy bezpieczni, gdyż Twoja prawica jest wywyższona i przez Ciebie zostały pokonane moce ciemności. Powierzamy Ci nasze życie i prosimy, abyś zechciał nas prowadzić i zachować w radości i pokoju.
Chryste, Baranku Boży, Królu królów, modlimy się do Ciebie i błagamy, racz łaskawie
wejrzeć na Kościół, swoją Oblubienicę. Dopomóż jej w przygotowaniu się na spotkanie
z Tobą. Napełnij mocą Ducha Świętego. Poświęć i obdarz darami łaski i zbawienia, aby
przyozdobiona najpiękniej, przystąpiła do stołu wesela Barankowego w Królestwie
Niebios, ku radości całego stworzenia, oczekującego odkupienia dzieci Bożych.
Spraw, Chryste, aby nas nie zabrakło przy weselnym stole w Twoim Królestwie. Dlatego poświęć i pobłogosław nasze życie, umocnij i zachowaj w wierze, nadziei i miłości.
Wysłuchaj nas Panie. Amen.
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DZIĘKCZYNNE ŚWIĘTO ŻNIW
Hasło dnia
Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, a ty im dajesz pokarm ich we właściwym
czasie. (Ps 145,15)

Bogactwo w Bogu
„I powiedział ktoś z tłumu do niego: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, aby się ze
mną podzielił dziedzictwem. A on mu odpowiedział: Człowiecze, któż mnie ustanowił
sędzią lub rozjemcą nad wami? Powiedział też do tłumu: Uważajcie i wystrzegajcie się
wszelkiej zachłanności, dlatego że nie od bogactwa zależy czyjeś życie. I powiedział im
podobieństwo: Pewnemu bogaczowi pole obficie obrodziło. I rozmyślał w sobie: Co powinienem uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić moich plonów? I powiedział sobie: Zrobię tak: Zburzę moje stodoły i większe zbuduję. W nich zgromadzę wszystko zboże swoje i swoje dobra. I powiem swojej duszy: Duszo, masz wiele dobra, które wystarczy na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij, raduj się. Lecz Bóg mu powiedział: Głupcze, jeszcze
tej nocy utracisz swoje życie, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym,
który gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu”. ( Łk 12,15-21)

Treścią Dziękczynnego Święta Żniw − jak sama nazwa wskazuje − jest dziękczynienie
Bogu za płody ziemi, chleb powszedni, który każdego dnia dzięki łasce Bożej kładziemy
na naszych stołach, za naszą pracę i owocne życie. Myślimy dzisiaj o dobrach, które
otrzymujemy z ręki Bożej. Dlatego teraz nasze serca napełniają się wdzięcznością, a ręce składają się do modlitwy dziękczynnej i radośnie śpiewamy:
„Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie!
Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie” (ŚE 248,13).
Z łaski Bożej w bieżącym roku na stołach naszych położone zostały hojne dary.
Ojciec niebieski wysłuchał nasze wołanie: „Chleba naszego powszedniego daj nam
dzisiaj” i obdarował nas wszystkim, co jest potrzebne do zachowania życia.
Nie zapominając o wdzięczności za każdą okruszynę chleba, chciejmy jednak realnie
ocenić naszą sytuację. Może niejeden z nas ma się znacznie gorzej, aniżeli przed rokiem.
Może ktoś utracił pracę. Nie mogąc jej znaleźć, żyje bardzo skromnie i oszczędnie. Może
ktoś z powodu drożyzny nie potrafi kupić podstawowej żywności. I może też dlatego
ktoś sądzi, że nie musi dzisiaj Bogu dziękować za to wszystko, co za przykładem katechizmowego objaśnienia do czwartej prośby modlitwy Pańskiej nazywamy chlebem powszednim. Jeśli jednak na nasze życie spojrzymy głębiej i postaramy się je właściwie
ocenić, to znajdujemy w nim wiele znaków dobroci Bożej i przejawów łaskawego
i opatrznościowego prowadzenia. To, że żyjemy, mamy chleb, dach nad głową, przyjaciół, rodzinę, kogoś serdecznie bliskiego, jest wystarczającym powodem, aby dziękować Bogu i chwalić Jego dobroć, gdyż nie zasługujemy nawet na okruchy ze stołu
łaski Bożej.
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Współczesny człowiek coraz rzadziej dziękuje Bogu za chleb powszedni. Często jest
przekonany, że to, co posiada i czym jest, zawdzięcza wyłącznie sobie, najwyżej pewnym
układom, które potrafi wykorzystać. Zupełnie niezrozumiałe są dla wielu słowa pieśni:
„Boże, z Twoich rąk żyjemy,
Choć naszymi pracujemy” (ŚE 247,1).
Biblia uczy nas widzieć w Bogu źródło wszelkiego dobra. Jeśli uświadomimy sobie,
czym jest życie i od jak wielu czynników niezależnych od nas zależy nasz byt, to innymi
oczyma spojrzymy na Boga, jako naszego Ojca, który troszczy się o nas. I wtedy, za
przykładem psalmisty, zawołamy: „Oczy wszystkich z nadzieją są zwrócone na ciebie,
a ty im dajesz pokarm we właściwym czasie, otwierasz rękę swoją i karmisz wszystko,
co żyje” (Ps 145,15.16).

Kościół w Święto Żniw wzywa nas do dziękczynnej modlitwy. Duch Boży zaś pragnie
zapisać na tablicy naszych serc przez słowa dzisiejszej Ewangelii pewne prawdy o nieprzemijającej wartości. Ewangelia Święta Dziękczynienia za Żniwa opowiada nam bowiem o pewnym bogatym człowieku, którego pola przyniosły obfite plony. Cóż człowiek ten, spoglądając na zbierających zboże żniwiarzy, postanowił uczynić? Wiedział, że
nie zmieści w stodołach zebranego plonu, że są za małe. Postanowił więc je zburzyć
i zbudować nowe.
Drodzy! Co należy powiedzieć o gospodarzu z przypowieści Jezusa w świetle współczesnej ekonomii? Niewątpliwie należy o nim powiedzieć, że był człowiekiem gospodarnym i przedsiębiorczym.
Dzisiaj w obliczu kryzysu gospodarczego, chwali się ludzi szczególnie przedsiębiorczych i stawia się ich na świeczniku. Mówi się często o nich w samych superlatywach,
dopóki nie zostaną ujawnione ich niezgodne z prawem transakcje.
Niewątpliwie na pochwałę zasługuje także troska gospodarza z przypowieści Jezusa
o to, aby nie zmarnowały się plony, otrzymane dary Boże. Nie wolno przecież marnować
darów Bożych. Słowo Boże występuje przeciwko marnotrawstwu i rozrzutności. Jezus
po cudownym nakarmieniu ludzi, polecił pozbierać wszelkie okruszki. Wezwani jesteśmy
do oszczędności. Widzimy, że ludzie nie tylko nie szanują okruchów chleba, ale wyrzucają do śmietnika produkty, które nadają się do jedzenia. Niepojęte to marnotrawstwo!
Jednak nietrudno zauważyć, że Chrystus Pan nie stawia nam za wzór gospodarza,
którego pola przyniosły obfite plony. Powiedziane jest o nim, że jest głupi. Oczywiście
ta surowa ocena, nie została wystawiona dlatego, że gospodarz był człowiekiem
przedsiębiorczym i oszczędnym, lecz z powodu jego niewłaściwego stosunku do dóbr
doczesnych. Cóż powiedział gospodarz, gdy żniwiarze zwozili na jego plac mnóstwo
zboża? Powiedział sobie: „Duszo, masz wiele dobra, które wystarczy na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij, raduj się”. Gospodarz z przypowieści Jezusa był więc typowym
przedstawicielem konsumpcjonizmu. Pragnął korzystać z dóbr doczesnych, używać
życia, zapominając, że przecież niewiele dzieli go od śmierci. W ostatnich latach taki
model i styl życia jest popularny. Wielu chce mieć dużo i korzystać ze wszystkiego, co
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świat oferuje. Świat przez krzykliwe reklamy woła do nas: „Duszo, masz wiele dóbr,
jedz, pij, wesel się”.

Gospodarz z przypowieści Pana Jezusa jest przykładem człowieka, chociaż bogatego,
to jednak bardzo ubogiego w dobra, które w oczach Bożych są prawdziwym bogactwem. Jezus, opowiadając historię gospodarza, któremu pola przyniosły obfite plony,
nie omieszkał zwrócić uwagi swoim uczniom, a przez to także i nam, że przede wszystkim należy być bogatym w Bogu. Nie oznacza to, że bogactwo materialne samo w sobie jest przekleństwem, a ten, który je gromadzi, jest głupi. Bogactwo może stać się
przekleństwem dla człowieka, jeśli nie idzie z nim w parze bogactwo w Bogu.
Co to znaczy być bogatym w Bogu? Najlepszą odpowiedź znajdujemy w Słowie
Bożym, w którym czytamy, „że bez wiary nie można podobać się Bogu”. Prawdziwa
wiara zaś − pisze apostoł Paweł − jest czynna w miłości. I te słowa Wielkiego Apostoła
każą nam myśleć o rozmowie Jezusa z uczonym w Piśmie na temat najważniejszego
przykazania. Najważniejszym przykazaniem jest miłować Pana Boga z całej duszy swojej i z całej siły swojej, a bliźniego swojego jak siebie samego. Być bogatym w Bogu nie
znaczy więc mieć dużo dla siebie, lecz mieć dużo dla bliźniego i z nim dzielić się wszelkimi dobrami. Dlatego modlimy się: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”.
A ze słów apostoła Pawła dowiadujemy się, dlaczego Bóg daje nam różnego rodzaju
dobra. Apostoł pisze: „A Bóg ma moc udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście,
mając wszystkiego pod dostatkiem, w każdej chwili mogli hojnie wspierać wszelką
dobrą sprawę [...]. A ten, który daje siewcy ziarno i chleb na pokarm, pomnoży wasz
zasiew i da wzrost plonu sprawiedliwości waszej. A tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli być hojni. Za naszym pośrednictwem pobudzi ona do dziękczynienia
Bogu” (2 Kor 9,8-12). Bóg nam daje, abyśmy i my dawali.
I tak Duch Boży doprowadził nas w tej chwili do centrum dzisiejszego święta i jego
zasadniczej treści. Wezwaniu do dziękczynienia, powinno towarzyszyć dzielenie się
z bliźnimi, prawdziwie bowiem dziękować, znaczy okazywać dobroć i szczodrość.
Czy pamiętamy o tym, że każdego dnia na naszą pomoc czekają ludzie starzy, niedołężni i chorzy? Czy dobrze rozumiemy prośbę: „Chleba naszego powszedniego daj
nam dzisiaj”?
W Święto Żniw każdego roku składamy ofiarę na utrzymanie domów opieki. Ale
niech codziennie otwierają się nasze serca przed dawcą wszelkiego dobra, Bogiem
i Ojcem naszym, ręce zaś przed naszymi bliźnimi, prawdziwie potrzebującymi, abyśmy
byli bogaci w Bogu i obfitowali w owoce sprawiedliwości!
„O, zachowaj nas wdzięcznymi
Za te dary, Panie!
Sam sercami rządź naszymi,
Daj, by używanie Twojej hojności mądre było,
By na zdrowie nam służyło,
Strzeż nas nieustannie” (ŚE 254,5). Amen.
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Panie Jezu, dziękujemy Ci, że objawiłeś nam Boga miłości i łaski. Przez swoją Ewangelię dajesz nam poznanie Boga jako naszego Ojca, który troszczy się o całe stworzenie
i pamięta nawet o wróbelkach radośnie spożywających znalezione ziarna. Jemu zawdzięczamy każdy dzień życia i chleb powszedni. Wyznajemy przeto radośnie: „Wierzę,
że Bóg stworzył mnie (...) i obdarza mnie odzieniem i obuwiem, pokarmem i napojem,
domem i gospodarstwem(...) i wszystkimi dobrami”.
Drogi Zbawicielu, łaskawy Panie, zachowaj nas w tej wierze i daj nam siły, abyśmy
przezwyciężyli wszelkie słabości i zwątpienia oraz odzyskali utraconą nadzieję. Spraw,
abyśmy z wdzięcznością spożywali chleb powszedni, z radością pomagali bliźnim, dzielili się z potrzebującymi tym, co mamy, i koili ból tych, którzy cierpią. Uczyń, aby także
dzięki naszemu świadectwu i ofiarnej służbie, świat poznał, że Bóg jest naszym Ojcem,
a my Jego dziećmi, którym On w Tobie ofiaruje zbawienie wieczne.
W pokorze oddajemy się w opiekę Twojego Ojca. Niech Jego opatrzność czuwa nad
nami, naszymi domami, rodzinami, przyjaciółmi, a także nieprzyjaciółmi, bo Ty powiedziałeś, że Boże „słońce wschodzi nad złymi i dobrymi”. Oręduj u naszego Ojca niebieskiego za nami, dzisiaj i po wszystkie dni naszego życia. Oręduj za wszystkimi ludźmi
na całej ziemi. Wysłuchaj nas Panie! Amen.
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PAMIĄTKA REFORMACJI
Hasło dnia
Fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym
jest Jezus Chrystus. (1 Kor 3,11)

Błogosławieni, którzy pragną sprawiedliwości
„Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę. A gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie.
I zaczął nauczać ich, mówiąc: Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni”. (Mt 5,6)

Błogosławieństwa, którymi rozpoczyna się Jezusowe kazanie na Górze, stoją w ścisłym
związku z proklamacją Królestwa Bożego przez Jezusa. Królestwo Boże to Królestwo
pokoju, sprawiedliwości, szczęśliwości i miłości. Apostoł Paweł pisał do Rzymian: „Królestwo Boże nie jest pokarmem i napojem, lecz sprawiedliwością, pokojem i radością
w Duchu Świętym” (Rz 14,17). Królestwo Boże nie jest więc wielkością polityczną, lecz
duchową, chociaż tu i na naszych oczach rośnie i rozwija się, bo jest jak kwas, który
obejmuje całe zaczynienie, jak roślina, która wyrasta z nasiona gorczycy.
Błogosławieństwa z kazania na Górze są obietnicą i zapowiedzią szczęśliwości dla
tych, którzy są cisi, czynią pokój, pragną sprawiedliwości i są czystego serca.
Królestwo Boże nie jest jakąś wielkością stałą, niezmienną i statyczną. Ono przyszło
w Jezusie Chrystusie i realizuje się tam, gdzie Chrystus jest ze swoją Ewangelią, gdzie ludzie się gromadzą wokół Słowa Bożego i gdzie to Słowo jest przestrzegane, a jego wymagania realizowane w życiu. Tyle jest wśród nas Królestwa Bożego, ile wśród nas jest Chrystusa i tyle jest darów tego Królestwa w nas, ile dla Chrystusa otworzyliśmy serca.
Może ktoś zapytać: Jaki ma związek to, o czym mówimy, z dzisiejszym Świętem
Reformacji, które przypomina nam szesnastowieczną reformę Kościoła?
Odpowiedź jest prosta. Reformacja stanowi cząstkę historii Królestwa Bożego na
ziemi. Znakiem rozwoju Królestwa Bożego jest reformacja, w której przecież chodziło
o to, aby Bóg był Bogiem, aby Chrystus miał w Kościele miejsce, które Mu się należy
jako Panu Kościoła i aby Duch Święty mógł torować sobie drogę do ludzkich serc przez
głoszenie Ewangelii.
Prorok w Starym Testamencie wołał: „Pójdźcie wszyscy spragnieni do wody, a którzy
nie macie pieniędzy, pójdźcie, nabywajcie i jedzcie! Pójdźcie, nabywajcie bez pieniędzy
i bez płacenia – wino i mleko! Dlaczego macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem i dawać swój zarobek za to, co nie syci? Słuchajcie mnie uważnie, a będzie jedli to,
co dobre, a wybornym pokarmem nasyci się wasza dusza! Nakłońcie swoje ucho i przyjdźcie
do mnie, słuchajcie, a będziecie żyli! Ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze, niezawodne dowody łaski okazane niegdyś Dawidowi!” (Iz 55, 1-3). Psalmista wyznawał: „Jak
łania szuka strumienia, tak moja dusza pragnie ciebie, Boże!” (Ps 42,2). Lud izraelski
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nieustannie apelował do Boga, domagając się sprawiedliwości. Wypełniano przepisy
prawa Mojżeszowego, aby zyskać sprawiedliwość.
W Starym Testamencie znajduje się obietnica, że nastanie era sprawiedliwości i że
jej gwarantem będzie Mesjasz: „Biednych będzie sądził sprawiedliwie i ujmie się za
ubogimi. Chłostał będzie rózgą swoich ust gwałtownika, a bezbożnika porazi tchnieniem swoich warg. Sprawiedliwość będzie pasem jego bioder, a wiernością opasze
swoje lędźwia” (Iz 11,4.5).
Sprawiedliwość jest więc wielkością darowaną. Bóg jest jej dawcą. A dana jest ona
nam w Jezusie Chrystusie. Prawdziwa sprawiedliwość nigdy nie ma swojego źródła
w człowieku. Jest ona szatą Chrystusa, w którą Duch Boży przyobleka nas, kiedy wierzymy, że Chrystus – jak pisze apostoł Pański – jest sprawiedliwością naszą, i że w Nim
objawiła się ona najpełniej na krzyżu Golgoty. Na Golgocie, Chrystus wziął na siebie
nasze grzechy, a darował nam swoją sprawiedliwość.
Pan Jezus mówi, że błogosławieni są ci, którzy spragnieni są sprawiedliwości. Pan
daje pragnącym sprawiedliwość. Błogosławiony więc człowiek, który pragnie sprawiedliwości dla siebie, bliźnich i społeczności, w której żyje.

Reformacja

była wielkim poruszeniem serc, które pragnęły sprawiedliwości, i była
wołaniem o dar Bożej sprawiedliwości. Czyżby nikt przedtem nie pragnął sprawiedliwości? Czyżby przedtem wszędzie szerzyła się niesprawiedliwość?
Od czasu upadku człowieka, wplątania się w sidła grzechu, utraty pierwotnej sprawiedliwości, człowiek tęskni za sprawiedliwością, którą utracił. Stała się ona przedmiotem błogosławionego pożądania. Ojciec Kościoła Zachodniego, Augustyn, powiedział,
że niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Ale człowiek nie
zawsze poszukiwał sprawiedliwości na właściwej drodze. Poszukiwano sprawiedliwości uczynkowej, sprawiedliwości, na którą miały składać się dobre uczynki, sprawiedliwości, którą człowiek sobie może wysłużyć. Często zapominano o słowach Jezusa:
„Dlatego i wy, gdy wszystko uczynicie, co wam zostało polecone, mówcie: Sługami
nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy” (Łk 17,10). Dobrze
czynić to nasza powinność. Jeśli coś dobrego uczynimy, to uczynimy to, co jest naszą
powinnością, a nie zasługą. Dobre uczynki rodzą się z usprawiedliwiającej wiary.
W przeddzień reformacji, kupczenie odpustami, nawoływanie do pielgrzymek,
które przynosiły Kościołowi dochody, posty i nocne czuwania, które dawały złudne
poczucie sprawiedliwości i bezpieczeństwa, były tak powszechne, że dla ludzi czytających Biblię, stało się to nie do zniesienia. Luter już przed 1517 rokiem odkrył, że człowiek jest usprawiedliwiony z łaski przez wiarę w zasługi Chrystusa dla grzesznej ludzkości. 31 października 1517 roku dał wyraz swojemu oburzeniu, bowiem na pograniczu księstwa elektora saskiego, Fryderyka Mądrego, zaczęto kupczyć odpustami, wpędzając ludzi w fałszywe poczucie sprawiedliwości. Tezy Lutra były wołaniem o sprawiedliwość, która jest z wiary w Chrystusa. Dzieło reformacji było wyrazem pragnienia
sprawiedliwości, która jest darowana przez Boga.

303

Pamiątka Reformacji

Szczycimy się, że jesteśmy spadkobiercami reformacji. Trzeba być z tego dumnym, ale
tylko wówczas możemy być z tego dumni, kiedy pragniemy sprawiedliwości, która jest
z wiary, i przynosimy na co dzień owoce sprawiedliwości. Sprawiedliwość bez czynienia
sprawiedliwości jest czymś złudnym, wręcz fałszywym, papierowym, godnym potępienia.
Czy jako ewangelicy, powołujący się na Ewangelię, na szczytne zasady życia ogłoszone przez Chrystusa w kazaniu na górze, czynimy sprawiedliwość, której źródło i siła
są z Chrystusa, naszego Pana? Czy każdy nasz czyn, słowo i myśl jest sprawiedliwością
czynioną w imieniu Jezusa dla bliźnich? To są pytania, nad którymi powinni zastanowić
się wszyscy: robotnicy, nauczyciele, uczniowie, naukowcy, ale także księża i biskupi.
A może głównie ci ostatni powinni to uczynić, aby przypadkiem nie siać zgorszenia, ale
być – jak pisze św. Piotr – przykładem dla trzody. Komu wiele dano, od tych wiele się
będzie żądać – powiedział Pan Jezus.
Dzisiaj, w Dzień Pamiątki Reformacji, ale także każdego dnia, jest czas na refleksję
i pytania: Czy jeszcze na drzewie naszego życia, indywidualnego, personalnego i kościelnego, dojrzewają owoce sprawiedliwości? Czy jeszcze da się zauważyć rozkwitające etyczne wartości, które są z wiary w Jezusa Chrystusa? Pamiętajmy, że „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni”. Tam gdzie
dzieje się sprawiedliwość – w myśl słowa apostoła Pawła – jest Królestwo Boże, a więc
także prawdziwy Kościół i społeczność ludzi, których Pan powołał, aby byli ludem
świętym, świętym kapłaństwem, które składa każdego dnia ofiary przyjemne Bogu.
„O Jezu, słońce łaski,
Światłości życia Ty!
Niech światła twego blaski
Rozświetlą serce mi.
Rozwesel łaską swoją
I odnów duszę moją.
Nie odmów, Boże, mi!” (ŚE 809,1).
Amen.

Wszechmogący Panie Boże, miłosierny Ojcze! Dziękujemy Ci, że nie jesteś Bogiem
milczącym. Twoje oblicze jest nieustannie zwrócone ku grzesznym ludziom, niegodnym Twojej łaski i miłości. Otwierasz swoje serce ojcowskie przed każdym pragnącym
społeczności z Tobą. Otwierasz swoje usta i dajesz poznanie Twojej zbawiennej woli.
Dziękujemy Ci, że Słowo Twoje jest obietnicą i wskazaniem drogi, którą pragniesz
prowadzić nas przez życie. Otwórz nasze uszy i serca, żeby przeniknęła nas Twoja
prawda, przez którą i w której jest wyzwolenie i wolność życia przed twoim Majestatem.
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Dziękujemy Ci, że przez swoje Słowo odnowiłeś przed wiekami oblicze Twojego
Kościoła. Nieustannie budujesz przez nie Twoje wybrane i powołane dzieci w dom
duchowy i święte kapłaństwo.
Panie Boże, Ojcze miłosierny, racz łaskawie prowadzić Twój Kościół przez Ducha
Świętego, Pocieszyciela i Oświeciciela serc naszych. Gromadź wszystkich członków
Twojego Kościoła świętego wokół ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa
i Pana wszystkich, których powołałeś do życia w światłości i prawdzie.
Wysłuchaj nas, Boże łaskawy, i okaż nam zmiłowanie w Jezusie Chrystusie, jedynej
Głowie Kościoła. Amen.
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ŚWIĘTO WSPOMINANIA ZMARŁYCH
Hasło dnia
Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serca. (Ps 90,12)

Obietnica i jej wypełnienie
„W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do księgi życia.
A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego,
a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim”. (Dn 12,1b-3)

Sięgając myślami w daleką przeszłość, do archeologicznych artefaktów, przekonujemy
się, że ludzie zawsze z czcią grzebali swoich bliskich po ich śmierci. W przeszłości różne
były obrzędy pogrzebowe i rożnie wyglądały groby. Żyjący odwiedzali groby, chronili je,
aby nie zostały splądrowane. Dzisiaj uważamy za barbarzyństwo profanację grobów
i ludzkich zwłok.
Pamiętamy o naszych zmarłych i staramy się dbać o wygląd grobów. Ze smutkiem
patrzymy na zaniedbane groby, które są takie, albo z powodu niedbalstwa żyjących,
albo dlatego, że ci, których szczątki zostały w nich złożone, nie mają już nikogo na tym
świecie. Ze smutkiem patrzymy na nieraz zaniedbane groby księży, którzy głosili nam
i naszym przodkom Słowo Boże. Dbałość o groby, świadczy o kulturze żyjących i o pamięci o tych, którzy poprzedzili nas do wieczności.
Pamiętać o grobach naszych zmarłych, należy nie tylko w dzień wspominania zmarłych, ale zawsze. Żyli śród nas i żyć powinni także w naszej pamięci.
Słowa naszego dzisiejszego tekstu biblijnego, przeznaczonego na dzień wspominania
zmarłych, pochodzą z Księgi Daniela, ostatniej, najmłodszej księgi prorockiej w Starym
Testamencie. Różni się ona pod wieloma względami od najstarszych ksiąg prorockich,
np. Księgi Amosa, Ozeasza, czy Izajasza. Księga Daniela przesiąknięta jest duchem
apokaliptyki żydowskiej, która rozwinęła się po śmierci proroka Micheasza. Kiedy zamilkł głos wielkich proroków izraelskich, apokaliptyka miała za zadanie podtrzymać
ducha wiary w Izraelu. Pierwsze zdanie naszego tekstu biblijnego o tym nam mówi:
„W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do księgi życia”.
Pamiętać także należy, że w literaturze apokaliptycznej, brak perspektywy historycznej. Oznacza to, że kolejność zapowiedzianych wydarzeń, które zostały w niej zapowiedziane, nie muszą się wydarzyć w kolejności, występującej w zapowiedziach.
Utrudnia to interpretację tekstów literatury apokaliptycznej. Nie wiadomo też, czy
zapowiedzi znajdujące się apokaliptycznym tekście, wypełnią się w jednym czasie, czy
też wypełnią się niezależnie od siebie. Taką zagadkę znajdujemy w naszym dzisiejszym
tekście biblijnym.
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Wydaje się, że słowa z 1. wiersza: „W owym to czasie wybawiony będzie twój lud,
każdy, kto jest wpisany do księgi życia” − jeśli chodzi o Izraela − wypełnią się w niedalekiej przyszłości. A więc wypełnia się czas niewoli babilońskiej i potomkowie Jakuba
uzyskają wolność i będą mogli powrócić do swojej ojczyzny. I tak się stało. Perski król,
Cyrus, pokonawszy Babilończyków, ogłosił edykt, na mocy którego zniewolone narody
mogą opuścić Babilon i udać się do ziemi, z której zostali zabrani.
Ale słowa: „W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany
do księgi życia”, dają możliwość interpretacji nie tylko historycznej, lecz także eschatologicznej. Oznacza to, że w każdym czasie i na każdym miejscu, powyższe słowa się
wypełnią, niekoniecznie w historii ludu Starego Testamentu, ale wszystkich ludzi, którzy „wpisani są do księgi życia”. Nie tylko wypełnić się mogą w sensie fizycznym, materialnym, ale przede wszystkim duchowym. Słowa te dzisiaj kierują nasz wzrok na Chrystusa, naszego Zbawiciela, który posłany przez Boga, przez swoją odkupieńczą śmierć
na krzyżu, wyzwolił nas z niewoli grzechu. Już przed przyjściem Chrystusa, Zachariasz,
ojciec Jana Chrzciciela, w dniu narodzin swojego syna powiedział: „Błogosławiony 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” (Łk 1,68-70). A więc nasze wyzwolenie z mocy grzechu,
nie jest przed nami, lecz za nami, bo dokonało się na Golgocie. Każdy może skorzystać
z tego wyzwolenia, jeśli tylko zaufa Bogu i uwierzy, że Jezusowe słowo z krzyża: „Wykonało się!”, wypełnia się także tu i teraz.
Wyzwolenie nie jest przed nami, ale ma miejsce w każdym czasie, dokonuje się
w Chrystusie, ponieważ apostoł Pański napisał do wierzących w Efezie: „Bóg, który jest
bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy
umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem […] i wraz z nim wzbudził, i wraz
z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie” (Ef 2,4-6).
Stoimy dzisiaj na cmentarnej ziemi, wspominamy naszych zmarłych, ale jesteśmy
już z nimi w przenośni w niebie, w Chrystusie, przed obliczem Boga. I to nie może być
tylko nadzieja, ale to jest pewność, ponieważ to, co mówi Słowo Boże, jest prawdą.

W naszym biblijnym tekście czytamy także: „A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie”.
Dlaczego połączone są one ze słowami, w których Bóg zapowiedział Izraelowi wyzwolenie z niewoli? Czy wtedy, kiedy Izrael wyruszy z Babilonu do swojej ojczyzny, powstaną z prochu zmarli w babilońskiej ziemi i pójdą wraz z żywymi do ziemi, którą Bóg
obiecał dać Abrahamowi i jego potomkom? Powiedzieliśmy, że zapowiedzi mogą
w literaturze apokaliptycznej stać blisko siebie, ale nie muszą się one wypełnić w tym
samym czasie. I tu spotykamy się z taką sytuacją. Słowa: „…i powstaną z prochu ziemi”,
po pierwsze odnoszą się do chwili, w której Jezus na krzyżu oddał Bogu swojego Ducha
i do czasu, kiedy Chrystus przyjdzie po praz drugi. W Ewangelii czytamy: „I oto zasłona
świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu, i ziemia się zatrzęsła, i skały popękały,
i groby się otworzyły, i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych; i wyszli
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z grobów po jego zmartwychwstaniu, i weszli do świętego miasta, i ukazali się wielu”
(Mt 23,51-53). Także czytamy: „Jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też
wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia
Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli
w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.
Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowami” (1 Tes 4,14-18).
Stoimy na cmentarnej ziemi, nad grobami naszych zmarłych. Ziemia przykrywa
tylko ich prochy, bowiem powiedziane jest: „z prochu powstałeś i w proch się obrócisz”. Kiedy Chrystus Pan przyjdzie, zmarli zachowani w Chrystusie na ten dzień, ukażą
się w ciele, o którym apostoł Paweł pisze: „To, co siejesz, nie ożywa, jeśli nie umrze.
A to, co siejesz, nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać, lecz gołym ziarnem,
może pszenicznym, a może jakimś innym; ale Bóg daje mu ciało, jakie chce, a każdemu
z nasion właściwe jemu ciało. Nie każde ciało jest jednakowe, bo inne jest ciało ludzkie, a inne zwierząt, jeszcze inne ciało ptaków, a inne ryb. I są ciała niebieskie i ciała
ziemskie, lecz inny jest blask niebieskich, a inny ziemskich. Inny blask słońca, a inny
blask księżyca, i inny blask gwiazd; bo gwiazda od gwiazdy różni się jasnością. Tak też
jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone;
sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale; sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy; sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało
cielesne, to jest także ciało duchowe” (1 Kor 15,36-44).
„Pobożnych dusze żyją u Boga w wieczny dzień, a groby tylko kryją żywota ziemski cień. Tam wolni od łez stoją po smutkach, trudach swych, radością już się poją: Pan tron swój ma wśród nich.
Zbawiciel ich do siebie z miłości wezwał sam; nadzieje ich o niebie spełniły
się już tam. Śpiewają z aniołami radosną Bogu cześć, że łaski swej drogami na
ziemi chciał ich wieść”. (ŚE 929)
Amen.

Panie Boże, w tym Dniu Wspominania Świętych Twoich, wysławiam Cię, gdyż dzięki
krzyżowej ofierze Jezusa Chrystusa, już nie jesteśmy przybyszami i obcymi, lecz współobywatelami świętych i Twoimi domownikami. Przez chrzest i wiarę, którą budzisz
w naszych sercach, możemy dostąpić łaski oglądania Twojego oblicza i należeć do rodziny, której jesteś Ojcem. Dziękujemy Ci za ten dar Twojego serca. Niech nasze usta
z wdzięcznością śpiewają Tobie na chwałę.
Boże, dziękujemy Ci, że prowadzisz nas przez Ducha Świętego i wskazujesz drogę,
która wiedzie do Ciebie. Spraw, abyśmy uświęceni przez Twojego Ducha, przynosili
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godne owoce wiary w Chrystusa. Niech nasze serca promienieją miłością, a ręce ochoczo służą bliźnim.
Wspominamy dzisiaj tych, którzy uczyli nas miłować Twoje Słowo. Oni zawsze będą
dla nas przykładem wiary i poświęcenia. Wspominamy wszystkich naszych bliskich
i drogich naszemu sercu, bowiem to im zawdzięczam życie, dom, rodzinę i szczęście.
Boże, gdy nadejdzie ostatni dzień naszego życia, połącz nas z naszymi przodkami
i spraw, abyśmy w niebiańskiej szczęśliwości na wieki wielbili Twoje Imię.
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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