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w łaśnie w  postaw ie ofiarowania, służby. Całe Jego życie  było nieustannie odnawianym  
ofiarow yw aniem  s ię  Bogu. W  podobnej postawie przeżywała sw oje ziem skie życie  Mary
ja  i św. Józef, a potem  uczn iow ie Chrystusa, którzy zapisali s ię  w  dziejach K ościoła jako  
św ięci. M usim y tu przypom nieć, że to osobiste, często odnawiane i ponawiane ofiarow y
w anie s ię  B ogu  stanowi o naszej św iętości. C złow iek  powinien s ię  ofiarow yw ać, czy li 
składać sieb ie w  ofierze. Jest to m ożliw e, gdy umie sobą kierować, rozporządzać, gdy 
um ie sob ie panow ać -  jakby pow iedział kard. Karol Wojtyła. Warunkiem ofiarowania  
sieb ie B ogu  czy  też drugiemu człow iekow i jest w ięc umiejętność bycia dysponow alnym  
w  stosunku do dobra, zw łaszcza dobra osobow ego, czy li w  stosunku do człow ieka. N ależy  
tu przy okazji przypom nieć, że  człow iek  ma prawo jedynie sam ego siebie składać w  o fie 
rze, sam ego sieb ie ofiarow yw ać. N atom iast nie ma prawa innych ludzi ofiarow yw ać, po
św ięcać kom uś lub czem uś, chyba że  w chodzą tu w  grę m ałe dzieci, które powierzam y  
opiece B ożej. Ofiarowanie osobow e winno być osobistą decyzją człow ieka pośw ięcające
go s ię  kom uś. Dodajm y jeszcze, że  każde ofiarowanie s ię  Bogu, czy li stawanie s ię  darem  
dla Boga, n iezw ykle ubogaca człow ieka, upełnia jego  człow ieczeństw o. Stąd też, należy  
pow iedzieć, iż ofiarowanie s ię  Bogu jest warunkiem spełnienia s ię  człow ieka, staje się  
źródłem jeg o  osob istego szczęścia.

3. N asze ofiarowanie się Bogu

W spom inane dziś ofiarowanie Jezusa w  świątyni przypomina nam dziś o naszym  jak
by podwójnym  ofiarowaniu się Bogu. Pierwsze m iało m iejsce w czasie chrztu św iętego. 
W chw ili gdy narodziliśm y się do życia  dziecka B ożego, zostaliśm y powierzeni Bogu. 
Dokonali tego za nas nasi rodzice. B yło to ofiarowanie -  z  naszej strony nieświadome. N asi 
rodzice nas tam zastępowali. Gdy dorośliśmy i staliśmy się uczniami Chrystusa z wyboru, 
nastąpiło drugie ofiarowanie się Bogu, które potem było i jest wielokrotnie ponawiane. Opie
rając się na doświadczeniu historycznym, musimy powiedzieć, że  życie w  postawie takiego 
ofiarowania wprowadza nas na drogi świętości. Warto być Bogu poświęconym . Warto każ
dego dnia na nowo ofiarowywać się Bogu, ofiarowywać wszystkie m yśli, słow a i uczynki, 
jednym  słow em  -  całe nasze życie. W tedy życie nasze spełnia się na w iększą chw ałę Bożą.

Czy żyjesz w  postaw ie ofiarowania? czy  codziennie rano powierzasz s ię  Bogu? czy  
ofiarujesz Mu w szystk ie dzienne sprawy? Warto to czynić. W tedy życie  staje s ię  w ielką  
pieśnią śpiew aną dla Pana Boga.

ks. Ignacy Dec

5. NIEDZIELA ZWYKŁA -  4 II 2001

Bóg mnie wybrał, abym żył dla Niego.

a. Przed kilkom a m iesiącam i cały świat pasjonował się dramatycznym przebiegiem  
w yborów  prezydenckich w  U SA . Jednym z najbardziej charakterystycznych zw yczajów  
w szystk ich  now oczesnych  społeczeństw  demokratycznych jest odbyw ający s ię  w  nich
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cyklicznie rytuał wyborów. A le oczyw iście wybory w  szczególn ie potężnych mocarstwach 
w zbudzają zainteresowanie całego świata. N ic dziw nego, przecież zależą od nich pośred
nio losy setek m ilionów, a m oże i miliardów ludzi.

N a pew no dobrze się stało, że demokracja tak szeroko upowszechnia s ię  i zakorzenia 
w  św iecie. Warto jednak zauważyć, że sytuacja ta n iesie ze sobą także m ożliw ość pew ne
go nieporozum ienia. Chodzi tu o niezauważenie granic stosowania demokratycznych re
guł gry. Zdarza się, że  świadom ość tego, jak bardzo godne pochwały jest stosow anie zasad  
demokracji w  życiu  społecznym  sprawia, że przenosi s ię  to rozumowanie także na życie  
wiary i na relacje człow ieka z Bogiem . C złow iek w spółczesny do tego stopnia przeniknię
ty jest duchem „w yborów ”, że rów nież o swojej w ierze lubi m yśleć w  takich w łaśnie, 
i tylko w  takich kategoriach: jeśli wierzę, to dlatego, że  „wybrałem Jezusa”, że  „zdecydo
w ałem  się na B oga”, lub „podjąłem decyzję o w ierze”. Stopień upowszechnienia tego  
sposobu m yślenia dostrzeżem y też w  jakże częstym  dziś domaganiu się, aby chrzest był 
koniecznie udzielany w w ieku um ożliwiającym  przem yślaną i odpow iedzialną decyzję  
człow ieka. M ów i się wtedy: „przecież dziecko nie m oże wybrać swojej wiary; poczekaj
my, aż dorośnie, a w tedy samo w ybierze”.

b. Jest w  tym  rozum owaniu w iele prawdy, ale jednak nie jest to cała prawda. D latego  
dziś dajmy się  porwać log ice czytań eucharystycznej Liturgii S łow a z naszej piątej N ie 
dzieli Zwykłej. Oto prorok Izajasz w  czasie m odlitwy w  Świątyni jerozolim skiej słyszy  
słow a Boże: „Kogo mam posłać? Kto by nam poszedł?” (Iz 6 ,8 ) .  Prorok doświadcza Boga  
w ychodzącego mu naprzeciw z  inicjatywą. I dopiero w  odpow iedzi na ten krok m iłości 
Boga człow iek  jest w  stanie udzielić swej własnej odpowiedzi. Co ważne: odpow iedź ta 
nie jest jedynie wynikiem  ludzkiej inicjatywy, nawet w przypadku najpobożniejszego pro
roka. Jest odpowiedzią na uprzedzającą inicjatywę Boga i beż niej w  ogóle nie byłaby 
m ożliwa.

G dybyśm y w ięc byli w  stanie zapytać opisanego dziś w  pierwszym  czytaniu proroka: 
„Izajaszu, jak doszedłeś do swojej wiary?”, ten mógłby nam zapewne odpowiedzieć: „Wcale 
nie doszedłem . Ja cały czas stałem w  miejscu oczekując z otwartym sercem. To B óg do
szedł do m nie!” D latego Jan Paweł II w  liście apostolskim Tertio millennio adveniente 
m ógł napisać: „W Chrystusie religia przestaje być szukaniem Boga (niejako po omacku) 
a staje się odpow iedzią wiary daną B ogu”.

c. Tę samą postaw ę odczytam y ze słów  św. Pawła Apostoła. Wyznaje on śmiało: „Za 
łaską Boga jestem  tym, czym  jestem ” (1 Kor 15, 10). Kiedy m ówi o łasce wybrania, z całą  
pew nością wspom ina te przejmujące chwile, gdy na drodze do Damaszku zbliżył się do 
niego Jezusa i rzekł: „Szawle, Szawle, dlaczego M nie prześladujesz?” (D z 9 ,4 ) . N ie z ini
cjatyw y A posto ła  to s ię  stało, a naw et wbrew  jeg o  najśm ielszym  przypuszczeniom  
i oczekiw aniom . Przyczyna tego now ego początku leży gdzie indziej: to sam B óg wkro
czy ł w  jeg o  życie, aby zaprosić dawnego Szawła, późniejszego Pawła Apostoła, do pójścia 
za Jezusem.

Podobny obraz w yłoni się nam podczas uważnej lektury Łukaszowej Ewangelii. Oto 
widzim y, jak Jezus „wszedł do łodzi, która należała do Szym ona” (Łk 5, 3). Ciekawe, że 
przy naszym  modnym dziś sposobie traktowania K ościoła jak jakiejś partii lub stowarzy
szenia, w ielu  ludzi w olałoby zapewne sytuację odwrotną. M ianow icie, aby to Piotr jako 
pierw szy pom yślał o przyłączeniu się do Jezusa. Lepiej pasowałoby to do naszych w spół
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czesnych  oczekiw ań i konwenansów. Tak ważne jest przecież, aby sam odzielnie wybrać, 
podjąć decyzję, zapisać się, w stąp ić ... a jednak Jezus pow ie później na przypieczętowanie  
tego, co  się stało: „N ie w yście  M nie wybrali, a le ja  was wybrałem i przeznaczyłem  w as na 
to, abyście sz li i ow oc przynosili” (J 1 5 ,1 6 ). W  takiej bow iem  kolejności działo się to, co  
najważniejsze: najpierw Jezus rzekł, a dopiero potem Szym on m ógł M u odpow iedzieć.

d. Jak w ie le  w niosków  w ynika z  tej sytuacji dla naszego życia  chrześcijańskiego! Jak 
w iele  radości, że i w  naszym  życiu  tak w obec nas postąpił Pan, jak kiedyś w obec wybra
nych proroków i A postołów ! M y też dośw iadczyliśm y uprzedzającej inicjatywy B ożej, 
choć w  nieco inny sposób wkraczającej w  nasze życie. Zostaliśm y przecież um ieszczeni 
przez B oga w  chrześcijańskiej rodzinie, zostaliśm y na m ocy uprzedzającego daru łaski 
ochrzczeni, zostaliśm y zaproszeni do wiary K ościoła przez w spólnotę tych, którzy u w ie
rzyli w cześniej niż m y sami. D la naszej wewnętrznej zarozum iałości i sam owystarczalno
ści za w szelką  cenę -  trudne jest to nauczanie. A le jeśli popatrzymy głębiej, jakże praw
dziw e i n iosące radość.

Zauważm y, że nie inaczej niż w  relacji człow iek  -  B óg dzieje s ię  na przykład w  rodzi
nie ludzkiej. C złow iek  nie wybiera sw oich  rodziców. Są mu dani jako dar, który zastaje go  
w  m om encie przyjścia na świat. Jeśli już ktoś jest tu osobą w ybierającą- to istnienie dzieci 
jest chciane i w  tym sensie „wybrane” przez rodziców. Ten przykład zaczerpnięty z co 
dziennego życia pozw ala lepiej zrozum ieć, że na tym polega poczucie tożsam ości chrze
ścijanina jako um iłow anego dziecka Bożego: m ieć pew ność, że B óg  m nie wybrał, abym  
żył dla N iego .

ks. Andrzej Siemieniewski

6. NIEDZIELA ZWYKŁA -  11 LUTEGO 2001

Czy przykazania zniewalają?

a. „Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w  człow ieku i w  ciele  upatruje sw ą siłę”(Jr 
17,5). D ziw ne to słow a. C zyżby Pan B óg chciał w  ten sposób przekląć niew łaściw ie postę
pującego człow ieka? Jakoś n ie bardzo pasuje to do naszego obrazu B oga, czy li obrazu 
Ojca m iłującego sw oje stworzenie. A  m oże jest raczej odwrotnie: to nie B óg sprowadza 
nieszczęścia  na grzesznika, gdyż m iłujący Stwórca nikogo nie przeklina, ale grzesznik  
sam  wprowadza się  wskutek sw oich  decyzji z obszaru ośw ietlonego promieniami m iłości 
w  strefę m rocznego cienia. A  w tedy B óg pow odow any troską i przepełniony m iłością  
informuje człow ieka o prawdziwym  stanie rzeczy. W  dobroci swojej informuje, gdzie zna
leźć m ożna praw dziw e szczęście, a gdzie, w ręcz przeciwnie, znajduje się  przekleństwo 
i śmierć. W formie dram atycznego apelu, za pom ocą dzisiejszego fragmentu K sięgi Izaja
sza, Bóg kieruje do nas przestrogę: nie w szystko jest dla człow ieka równie pożyteczne; nie 
każde m iejsce życiow e, w jakim  się obecnie znajduję, jest dla m nie, jako chrześcijanina, 
stosow ne, nie każda droga prowadzi do życia w iecznego.

b. N ajw ażniejszym  m iejscem  odnajdowania życia duchowego jest K ościół. B yło tak 
dw adzieścia w ieków  temu, za czasów  A postoła Pawła, kiedy to w K ościele głoszono:


