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który się przyzna do M nie przed ludźmi, przyznam  się i Ja  przed m oim  Ojcem , który je s t w 
niebie” (M t 10, 32).

Niestety, uwierzyliśmy, że religia i w iara to sprawa prywatna. Pojmujemy to tak do
słownie, że nie zamierzamy podejm ować tematów religijnych (może z w yjątkiem  krytyki) 
poza terenem  kościelnym. M ówimy: „Jest dorosły, niech sam  w ybierze” ; „nie wolno zm u
szać, narzucać, wtrącać się” ... (Ciekawe, że tak pojęta „tolerancja” dotyczy tylko tej dzie
dziny życia; w innych zachowujemy się zupełnie inaczej).

Tym czasem  królestw o B oże, które je s t  w nas, dom aga się, by je  rozgłaszać, by o nim  
świadczyć. W iem  ja k o  ksiądz, że m oja działalność ew angelizacyjna nie ma w ielkiego 
zasięgu tak długo, ja k  długo nie napotka na je j potw ierdzenie po tej drugiej stronie am 
bony, choćby w rodzinnym  domu. Gdy np. dziecko, przygotow ujące się do I Kom unii 
św., nie odnajdzie w  praktyce życia sw oich najbliższych tego, o czym  słyszy na lekcjach 
religii, w ysiłek katechetów  pójdzie w  zasadzie na marne. Gdy „zam kniem y” Ew angelię 
i sprawy Chrystusa w  świątyniach, w iększość ludzi (także w  Polsce) pozostanie odcięta 
od Źródła! Ilu  je s t  takich, k tórych  trzeba na nowo przyprow adzić do Jezusa! Skoro tak 
zrobił Andrzej w obec swojego brata  P io tra  i obaj zostali apostołam i (zob. J 1 ,40-42), to 
nie łudźm y się, że dziś będzie inaczej. M ogę być w sw oim  m iejscu pracy, podczas pod
róży, leczenia czy wypoczynku jed y n ą  „ew angelią” , ja k ą  ktoś spotka na swojej drodze 
życia...

Gdyby Chrystus P an  był m oim  K rólem  -  jakże musiałoby się zmienić moje życie, a w 
konsekwencji życie parafii, Ojczyzny, świata... Chryste Królu, daj mi, proszę, tyle siły, 
bym  rozpoczął na serio realizację Twojego zamysłu, zaczynając od siebie -  ju ż  dziś.

ks. Aleksander Radecki
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Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie!

Okres Adwentu, który rozpoczynamy, je s t odnow ieniem  pragnienia nawrócenia, je s t 
przypom nieniem , ja k  bardzo potrzebujem y Boga. K ościół co roku rozw aża i przypom ina 
tajem nicę oczekiwania. Zwróćmy uwagę na fakt, że przyjście Zbaw iciela przyniosło do
bro nie tylko tym, którzy żyli ówcześnie. D latego warto zatrzym ać się na chwilę i zapytać 
samego siebie: czego spodziewam  się po Chrystusie? To dobro, które przyniósł Jezus, 
a które przepowiadali prorocy Starego Testamentu, dosięga w  całej pełni również i nas. 
O kres Adwentu je s t nie tylko wspom nieniem  Kościoła, ale pytaniem  B oga czekającego na 
odpowiedź. Boga, który dziś do nas przem aw ia oraz zapowiada powtórne przyjście Jezu
sa. Ono przecież nieuchronnie nadchodzi. Adwent -  czas odnajdyw ania sensu życia, czas 
nadziei. Czas orki i siewu. Czas milczenia i nadziei. Przez najbliższe cztery tygodnie tek
sty biblijne szczególnie pom ogą nam  w  poszukiwaniu i odnajdywaniu Boga. Teksty pierw 
szej niedzieli są  w spaniałą ju trzenką bogactw a zawartego w  słowie.

N a pierwsze czytanie składa się proroctwo Jerem iasza -  fragm ent 33 rozdziału. P rorok 
Jerem iasz w idzi B oga zasiewającego „ziarno sprawiedliwości” . P iękne to  wyrażenie dla
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określenia zarazem  skrom nych początków  przyszłego M esjasza oraz natury Jego posłan
nictwa. M esjasz nie wkroczy w  sposób piorunujący, ja k  to sobie wyobrażano. Działanie 
Jego podobne będzie do zalążka, do ziarna zboża rzuconego w ziemię. W szystko, co Bóg 
czyni, rozw ija się powoli, stopniowo, boleśnie. Ustam i proroka przypom ina nam  Bóg: 
„Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pom yślaną zapowiedź.” Tak -  B óg  najpierw  składa 
obietnicę, a  następnie w iernie realizuje to, co przyrzekł. W  przestrzeni pomiędzy obietnicą 
a  rea lizacją jest m iejsce na nadzieję człowieka i na wierność, gdy chodzi o Boga.

D rugie czytanie z Pierwszego L istu  św. Paw ła do Tesaloniczan. N ikt nie przeżył tak 
dogłębnie dynamiki Adwentu, ja k  św. Paweł. M odlitwa Pawła o spotęgowanie wzajemnej 
miłości Tesaloniczan każe się domyślać, że pod  tym  względem  życie młodej wspólnoty 
pozostawiało wiele do życzenia. Zdobywając się na coraz w iększą m iłość będ ą  stawać się 
Tesaloniczanie coraz doskonalsi w  świętości, a  to z kolei sprawi, że ich  spotkanie z Jezu
sem  w dzień Jego przyjścia będzie pełne radości i chwały. Zdarzyły się pewne zaniedbania 
związane z niebezpieczną psychozą nadchodzącego ju ż  rzekomo końca świata. Wobec 
tego przypom ina ich pierwszy entuzjazm  i ow ą piękną, pełną ufności uległość w szystkim  
jego  poleceniom.

Przew odnikiem  naszych rozw ażań w  nowym  roku liturgicznym, a jednocześnie w  ko
lejnym  roku naszego życia w  Kościele, będzie św. Łukasz. Z  jego  Ewangelii zaczerpnięto 
większość fragm entów Ewangelii niedzielnych i św iątecznych tego roku. Stąd rok ten  
zwiemy rokiem  Łukasza. W  odróżnieniu od trzech pozostałych ewangelistów św. Łukasz 
nie był Żydem, lecz Grekiem. Nie wiemy, w  jak im  stopniu pom ógł ludziom  sw oją sztuką 
lekarską. Bardzo wiele natom iast uczynił, pisząc i głosząc Ewangelię. W  niej znajdujemy 
najwięcej szczegółów z lat dziecięcych Pana Jezusa. Częściej od  innych ewangelistów 
zwraca on  uwagę na świat kobiet. Najbardziej charakterystyczną cechą jego  Ewangelii 
je s t uwypuklenie dobroci Chrystusa. Nazywany je s t „pisarzem  dobroci Chrystusa” . I je sz 
cze jedno. Fakt, że Ew angelia je s t dedykowana Teofilowi, nie oznacza, że je s t  on  jed y 
nym, dla którego je s t przeznaczone dzieło Łukasza. Prawdziwym i adresatam i Ewangelii 
w edług Łukasza są wszyscy chrześcijanie, a więc i my. Łukasz m ówi do wszystkich, k tó
rzy kochają B oga (Teofil = ten, który kocha, kocha -filo , B óg  -  Theos).

D zisiejsza Ew angelia to fragm ent mowy eschatologicznej, w  której m ówi się o paruzji 
Chrystusa, czyli o ostatecznym  przyjściu Chrystusa. Zasadniczy opis paruzji w  Ewange
liach synoptycznych je s t wzorowany na proroctw ach Starego Testam entu i przy użyciu 
barw  apokaliptycznych i zawiera trzy elementy: wstrząs kosmiczny, ukazanie się Syna 
Człowieczego, zgrom adzenie przez Niego wybranych. Apokaliptyczne obrazy są w yraź
nym  przesłaniem  nadziei. Zauważmy podwójny kontrast. Okazałym  katastrofom  przeciw 
stawia się chwalebne przyjście. Przestraszonym  poganom  przeciwstawia się poczucie pew
ności w ierzących. N ie chodzi więc o ucieczkę od rzeczywistości ziemskiej, lecz chodzi o 
zaangażowanie się z podniesioną głową, z całym  Kościołem.

W  liturgii słowa z I N iedzieli Adwentu odnajdujem y D obrą  Nowinę, która staje się dla 
nas jakże wspaniałym  program em  na czas Adwentu: czas porzucania obciążeń! Czas lek
kości serca. Uwolnić się od nadmiernej troski o jedzenie i picie! N ie dać się zaskoczyć... 
Czuwać, być zawsze trzeźwym, zawsze mieć się na baczności. N iepewność co do dnia 
przyjścia w inna wyzwalać postawę ciągłej gotowości, ciągłego oczekiwania. Przez te sło
wa Jezus zdaje się mówić, że każdy dzień je s t dniem  Jego przyjścia. W  tej perspektywie
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modlitwa je s t daleka od tego, aby być przyjem nością, lenistwem; je s t ona w  pew nym  sen
sie staniem  na straży. Trzeba porzucić ospałość. Pamiętajmy, że Adw ent je s t  czasem  pra
gnienia, czasem  nadziei. Adw ent to  czas oczekiwania, czas, w  którym  na nowo uśw iada
miamy sobie, że jesteśm y dziedzicam i B ożych obietnic. Uczestnictwo w  nich  w  dużej 
mierze zależy od wewnętrznego otw arcia i pewnego dystansu w obec skądinąd ważnych 
spraw codzienności. D latego w  tych dniach tak  bardzo potrzeba każdem u z nas szczegól
nej refleksji, skupienia oraz modlitwy. W tedy dopiero Adw ent będzie czasem  otw ierania 
oczu i prostowania dróg życia, czasem  B oga i czasem  człowieka. Jezus mówi o konkret
nych obciążeniach. Pierwszym  z nich je s t obżarstwo. W ydaje się, że w  obecnych czasach 
je s t to słabość mało szkodliwa dla człowieka. Tymczasem ona jed n a  może zupełnie przy
lepić nas do ziemi. Ono je s t w  stanie zniewolić człowieka. Podniebienie może doprow a
dzić człowieka do tego, że zam iast jeść , by  żyć, zaczyna żyć, by  jeść. D rugi rodzaj obcią
żenia, p rzed  k tó rym  p rzestrzeg a  Jezus, to  p ijaństw o. Tego o strzeżen ia  nie trzeba  
komentować... Jezus również zwraca uwagę na obciążenia serca przez troski doczesne. 
M ożna tak pogrążyć się w zabieganiu o tysiące drobiazgów, które składają się na życie, iż 
nie będzie w ogóle czasu ani sił nawet na  tęsknotę za innym  życiem. Świat bardzo sprytnie 
usiłuje nas przekonać, ja k  wiele dóbr potrzeba do życia godnego człowieka. Ten, kto daje 
się złapać na tę argum entację, przestaje się cieszyć życiem, a tylko ugania się za tym, co 
wydaje się m u warunkiem  koniecznym  do dobrego życia, skutecznego apostolstwa. A 
trzeba natom iast cieszyć się życiem  takim , jak ie  ono jest, godzina po godzinie, a wówczas 
odkryjemy, ile w  nim  piękna i bogactwa. M usimy więc w czasie Adwentu sprawdzić, 
czym  je s t obciążone nasze serce, co przytrzym uje je  w doczesności i nie pozwala wzbijać 
się ku  górze, ku Bogu.

Rozpoczynam y nowy rok liturgiczny, a wraz z nim  rozpoczyna się nasza coroczna 
wędrówka ku Bożem u Narodzeniu. W ychodzimy naprzeciw  Temu, który przychodzi. Sło
wo Boże podpow iada nam, jak a  powinna być w  związku z tym  nasza postawa: „Do C ie
bie, Panie, w znoszą m oją duszę!” Jezus zaś dodaje: „Podnieście głowy, poniew aż zbliża 
się wasze odkupienie” .

Pierwszego dnia nowego roku liturgicznego dane nam  zostało kluczowe słowo, będące 
ostatnim  słowem  ubiegłego roku liturgicznego. Jest ono więc pierwszym  słowem  pierw 
szej niedzieli Adwentu, słowo zasadnicze i mocne: CZUWAJCIE! M a ono tryb rozkazują
cy, a rozkaz idzie od samego Boga, skierowany także dzisiaj do nas -  w  czasie teraźniej
szym. Rozkaz w  liczbie mnogiej -  odnosi się więc do każdego, kto chce słuchać Jego 
głosu: CZUW AJCIE I M ÓDLCIE SIĘ W  KAŻDYM  CZASIE!

Ten, który przyszedł, aby nas zbawić -  odszedł. Ale powróci. Powinniśm y w ięc być 
zwróceni, skierow ani ku  chwili spotkania. C hrześcijanin je s t człow iekiem  oczekiw ania 
i czuwa, aby żyć tym  oczekiwaniem . O czywiście, nie znamy dnia Jego przyjścia, ale 
wiemy, że je s t  ju ż  w  drodze. Jezus cały je s t „Przyjściem ” . Jest naszym  „A dw entem ” . 
„Czuwajcie w ięc i m ódlcie się w  każdym  czasie, abyście m ogli um knąć tego w szystkie
go, co m a nastąpić, i stanąć przed Synem  Człowieczym ” . Jakże ważne je s t czekanie na 
N iego !

ks. Ryszard Kempiak


