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126 POMOCE DUSZPASTERSKIE

przed niczym nie mają bojaźni ani szacunku, a za plecami obgadują się i pomniej
szają nawzajem... Świat jest dużą stajnią pełną złodziejów... Świat jest pełny 
nienawiści, nędzy i mordów, bo każdy chce być swoim własnym panem, z niczym się 
nie liczyć i czynić wszystko, co mu się podoba... Świat jest gorszy niż kiedykolwiek 
i nie ma żadnego ładu, posłuszeństwa, wierności i wiary, tylko sami zuchwali ludzie, 
którym nie pomaga żadna nauka ani kara” (Duży Katechizm).

To, co M. Luter napisał o swoim XVI w., można powiedzieć i o naszym XX  
wieku. Człowiek jest więźniem zła i nie można dać sobie wmówić, że nie ma 
grzechu. Kto nie rozumie, czym jest grzech, ten nie rozumie, czym jest chrześ
cijaństwo. Chrześcijaństwo to bowiem przyniesiona przez Jezusa szansa nawrócenia, 
czyli odwrócenia się od grzechu i zwrócenia się ku Bogu.

Wiele tekstów liturgicznych Mszy św. przypomina o nawróceniu. Zanim odmawia 
się spowiedź powszechną jest chwila ciszy, aby każdy wyznał przed Bogiem swoje 
grzechy i odwrócił się od nich. A  później w związku z tymi grzechami jest wołanie: 
„Panie, zmiłuj się nad nami”. Ten motyw powtarza się jeszcze w Modlitwie Pańskiej: 
„odpuść nam nasze winy” i w śpiewie: „Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
zmiłuj się nad nami”. Pewien anonim z IX wieku zawiera słowa: „obyście, gdy 
zgrzeszycie, pożądali duchowego lekarstwa, tak jak gdy chorujecie, pożądacie 
lekarstwa cielesnego”. Tak jak chory człowiek sam pragnie lekarstwa, tak chrześ
cijanin dotknięty grzechem powinien pragnąć lekarstwa, którym jest przyniesiona 
przez Jezusa szansa nawrócenia.

ks. Bogdan Ferdek
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W autorytecie Boga

Szukamy ciągle autorytetów. Nie umiemy bez nich żyć. Cytujemy autorytety, 
odwołujemy się do nich. To nas uspokaja. To nam daje poczucie pewności, niemalże 
nieomylności. Mamy busolę, nie zginiemy. Pan X właśnie tak powiedział. Pan Y to 
stwierdził. Wszyscy to przyjmują, potwierdzają. Zabrała głos wyrocznia.

A  jaki jest autorytet człowieka mówiącego w imieniu Boga? Przychodzącego 
z Jego rozkazu i mówiącego w Jego imieniu? Dzisiejsze Słowo Prawdy chce o tym 
powiedzieć. Ten kto mówi w imieniu Boga, ten jest powołany osobiście przez 
Najwyższego. On go wybiera do swojej służby: Pan, Bóg twój, wzbudzi ci proroka 
spośród braci twoich. Tak o powołaniu prorockim mówi Księga Powtórzonego 
Prawa.

Powołany będzie przekazywał Boże Słowa, wezwanie i obietnice. Będzie więc 
mówił z natchnienia Ducha Świętego. Skoro z natchnienia Ducha Św., to będą to 
słowa objawiające, rozświetlające Bożą rzeczywistość. Jednocześnie zaś skuteczne i 
żywe, mające moc sprawczą, twórczą, przemieniające serca i sumienia. Albowiem 
żywe jest słowo Boże i skuteczne...
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Mówiący w imieniu Boga nie może nie głosić słowa żywego, gdyż będzie im  
m ówił wszystko, co rozkażę. On będzie miał wewnętrzny przymus, Boży przymus do 
głoszenia. Przymus, który jednak nie będzie niszczył osobowej wolności człowieka. 
Zawsze będzie mógł powiedzieć „nie!” Ale przymus ten jest Bożym przymusem, 
a więc pełnym miłości, akceptacji, bezpieczeństwa. Tej sile trudno będzie się oprzeć.

Mówiący w imieniu Boga to człowiek bez reszty poświęcający się głoszeniu. 
Człowiek przepełniony miłością Boga i bliźniego. Tej postawy może wtedy uczyć 
drugich i do tej miłości pociągać. Jezus zaś takim głosicielom obiecuje: Ojciec m ój 
umiłuje go i do  niego przyjdziemy.

Najpełniejszy, doskonały wzór tego oddania Bogu Ojcu rysują Ewangelie. Jest 
nim Jezus. To On uczył jak Ten, który ma władzę. To Jemu są posłuszne duchy 
nieczyste. To o Jego głoszeniu mówiono: Co to jest? Nowa jakaś nauka z  mocą.

Każdy chrześcijanin, uczeń Chrystusa jest powołany do głoszenia, proroctwa, 
mówienia w imieniu Boga. I to jest jedyny, w pełni prawdziwy i doskonały 
Autorytet.

ks. Piotr Sroczyński
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„Panie, Ty leczysz złamanych na duchu”

Z wielu sondaży wynika, że dużą popularnością cieszą się programy telewizyjne 
pokazujące życie pierwotnych plemion, nie skażonych jeszcze współczesną cywili
zacją. Taką samą popularnością cieszą się filmy przyrodnicze, zwłaszcza te, które 
pokazują dziką przyrodę. Dlaczego? Może dlatego, że jedne i drugie pokazują ład 
i harmonię panujące w tych wspólnotach czy w dzikiej przyrodzie. A  w nas -  
ludziach, od czasów rajskich, kiedy to zgrzeszyliśmy nieposłuszeństwem wobec Boga 
i Jego praw, wciąż budzi się tęsknota za harmonią, ładem i porządkiem, jakimi Bóg 
obdarował pierwszych rodziców. Może dlatego wielu z nas ma piękne sny, że oto 
„...człowiek podaje dłoń człowiekowi. Człowiek dzieli się z drugim człowiekiem 
chlebem. Na ziemi nie ma wojen, trwa pokój...”. Wielu z nas, nie chcąc pogodzić się 
z rzeczywistością, pyta: gdzie szukać pomocy, by życie nie było pełne udręk i cier
pienia, by nie powtarzać wciąż za Hiobem: Czas leci... i przemija bez nadziei; dni 
moje ja k  powiew. Ponownie oko me szczęścia nie zazna .

Gdzie więc szukać pomocy? Odpowiedź na to pytanie daje nam dzisiejsza 
liturgia Słowa: Panie, Ty leczysz złamanych na duchu. W Bogu właśnie szuka oparcia 
i siły doświadczony cierpieniem Hiob. Nie znając prawdy o życiu wiecznym^ 
o odpłacie po śmierci, nie może zrozumieć cierpienia i udręki. Dlatego ogarnia go 
gorycz i zniechęcenie. Ale mimo tego nie szuka oparcia w ludzkim tłumaczeniu 
swych przyjaciół. Cierpienie bowiem jest tajemnicą. Tylko Bóg jest nadzieją 
zbolałego człowieka -  Hioba. W tej swej nadziei nie zawiódł się, chociaż nie 
wszystko rozumiał i poznał. Bóg rzeczywiście był, jest i będzie nadzieją człowieka,


