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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:
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„Chrystus zm artwychwstał jako pierw szy spośród tych, co pomarli” (1 Kor 15, 20). Jest 
tak do naszych czasów, bez żadnych zmian. Źle byłoby, gdyby najważniejszy dar K ościo
ła , g łoszen ie Dobrej N ow iny o życiu  w iecznym , zaniedbywano na rzecz najróżniejszych 
doczesnych jedynie zaangażowań i dania odpowiedzi na tym czasow e tylko troski. Siłą  
Kościoła była przecież zaw sze wiara w  to, że „Jezus żyje”. Ta prawda dawała chrześcijanom  
nadzieję, ta sama prawda jak magnes przyciągała niewierzących do wspólnoty Kościoła.

Jako przykład niech posłuży nam pewne wydarzenie z życia późniejszej kanonizow a
nej św iętej, m ieszkanki W rocławia, Edyty Stein. Edyta spotkała kiedyś sw oją znajomą, 
panią Reinach, niedługo po pogrzebie jej m ęża. Jak było to zrozum iałe w  tej tragicznej 
sytuacji, spodziew ała s ię  spotkania z beznadzieją, rozpaczą, pustką serca. O czekiw ała, że  
będzie m usiała pocieszać zrozpaczoną wdow ę. Zamiast tego Edyta Stein zobaczyła przed 
sobą kobietę m ocno trzymającą się Krzyża Chrystusa i czerpiącą z n iego siły, by znieść  
bezgraniczny ból. Oto, co zapisała potem przyszła wrocławska Święta: „Było to moje 
pierw sze spotkanie z Krzyżem i B ożą  mocą, jakiej udziela on tym, którzy go niosą. Ujrza
łam po raz pierw szy w  życiu K ościół w  jego zw ycięstw ie nad ościeniem  śmierci. W  tym  
m om encie załamała się moja niewiara i ukazał się Chrystus w  tajemnicy Krzyża”. Tak 
w łaśnie zabrzm iało po prawie dwudziestu w iekach echo triumfalnego okrzyku Apostoła: 
„Chrystus zm artwychwstał jako pierwszy spośród tych, co  pomarli” .

c. Zapewnienie o życiu  w iecznym  w  Jezusie Chrystusie pozw ala ujrzeć świat zupełnie 
innymi oczam i. Pozw ala zrozum ieć, co jest dla człow ieka najważniejsze, co jest nieco  
mniej ważne, a co ma rangę zupełnie drugorzędną. Tylko w  tej perspektywie Chrystusowe 
„B łogosław ieni jesteśc ie !” i Jego „Biada wam !” nabierają sensu. Trudno bowiem  nie za
uw ażyć, że następuje tu odwrócenie tradycyjnego porządku doczesnego: słyszym y zachę
tę, by prawdziwej w olności szukać w  w ięzi z  Bogiem .

„Zdobyć w oln ość”, „uwolnić się”, „w yzw olić się”, „uzyskać sw obodę” ...  to chyba 
najczęściej powtarzane hasła naszego przełomu wieków. Nierzadko mają znaczyć także: 
w yzw olić  się z ograniczeń, jakie nakłada Bóg, który wydaje się nieustannie mówić: „N ie  
będziesz robił tego, nie będziesz robił tamtego . . . ” „N ie będziesz miał cudzych bogów  
obok M nie. N ie będziesz zabijał. N ie będziesz cudzołożył. N ie będziesz kradł. N ie bę
dziesz m ów ił przeciw  bliźniem u twemu kłamstwa”.

Czy te przykazania zniewalają? Słyszeliśm y o tragedii w  Ugandzie z  w iosny roku 2000. 
Pojawiła się  tam tajemnicza sekta o nazwie „Ruch na R zecz Przywrócenia D ziesięciu  Przy
kazań”. Poza piękną nazwą, rzeczyw istość jednak miała n iew iele w spólnego z Bożym i 
przykazaniami. Z aczęło się od przymuszania do oddawania majątku na rzecz sekty, a skoń
czyło  się na odebraniu życia w ięcej niż 800 osobom . W niosek z tego jasny: przykazania 
naprawdę są  dla dobra człowieka. Chronią jego  prawa, nadają życiu  porządek, służą jako  
drogowskazy w  splątanym gąszczu ścieżek, z których w iele prowadzi ku bezdrożom. W tym  
sensie D ziesięć Przykazań stanowi konieczne etapy na drodze do prawdziwej w olności. 
Jan Paw eł II pow iedział to, choć nieco innymi słowam i, w  czasie swojej pamiętnej p iel
grzymki na Górę Synaj, a w ięc górę objawienia Ludowi Bożem u D ziesięciu  Przykazań 
Bożych: „W rzeczyw istości Przykazania są bardzo pozytywne. Gdy usuniem y zło, okaże 
się, że wskazują one drogę do prawa m iłości”.

Grzech polega na tym, iż człow iek  m yśli, że  znalazł lepszą drogę do w olności niż ta 
podpowiedziana przez Boga. C złow iek nie wierzy, że B óg uczyni go wolnym . Podejrzę-



234 POMOCE DUSZPASTERSKIE

w a, że będąc posłusznym  B ogu  stanie s ię  ograniczonym  niewolnikiem : to w łaśn ie dlatego  
nie ufa Mu. A  przecież grzech nie podoba się Bogu tylko dlatego, że  szkodzi człow iekow i! 
C złow iek  trwający w  grzechu n ie będzie błogosław iony, nie usłyszy „B łogosław ien i jeste
śc ie!” Sam doprowadzi s ię  do sytuacji, gdy jego  życie  opisane zostanie przez sm ętne „Bia
da w am !” oraz „Przeklęty m ąż, który pokłada nadzieję w  człow ieku i w  ciele  upatruje sw ą  
siłę”.

ks. Andrzej Siemieniewski

7. NIEDZIELA ZWYKŁA -  18 II 2001

Bóg szczodrze odmierza nagrodę każdemu

a. „O dm ierzą wam  taką miarą, jaką w y  m ierzycie” (Łk 6, 38). C zy Pan B óg jest  
w yrachow any? C zy zam ierza oddaw ać tylko tyle, ile  w cześn iej od cz łow ieka  w ziął? To 
w ażne pytania w iążące s ię  z d zisiejszą  E w angelią. Otóż raczej m am y tu do czynien ia  z 
B ożą  ob ietnicą, z  zapow iedzią  dobroci B ożej. Kto szczodrze m ierzy czas m odlitw y, nie  
skąpi czasu  dla Pana B oga, temu rów nie szczodrze B óg  odm ierzy sw oje dary. A  naj
w ięk szy  z tych  B ożych  prezentów  to dar, jaki B óg składa cz łow iekow i ze  sw ojej przy 
nim  obecności.

Słynny film  A gnieszki Holland „Tajemniczy ogród” przedstawiał wspaniałą posiadłość  
w iejską angielskiego lorda. Syn lorda, 10-letni Collin czuł się tam odrzucony i niechciany  
przez ojca. W  czasie rzadkich w izyt w  posiadłości lord nawet n ie zaglądał do chorego  
syna. Ten, przykuty do łóżka, uważany był przez w szystkich za kalekę. M ówił: „rośnie mi 
garb i n iedługo umrę”. C ollin  dzięki parze rów ieśników  odzyskał jednak anim usz i chęć 
do życia. Stopniow o odzyskał w ładzę w  nogach, zaczął chodzić i biegać. W  czasie zabawy  
w  tytułowym  tajem niczym  ogrodzie dostrzegł go ojciec. Akurat w  tym m om encie jeg o  
syn, były kaleka, z zaw iązanym i oczam i, szukał po omacku przyjaciół. A le  trafił -  na ojca. 
Z zawiązanym i na czas zabaw y oczam i, n ie w idząc, a sprawdzając tylko dotykiem  rąk, po  
omacku rozpoznaje twarz. Odwiązuje opaskę i w idzi ojcow ską twarz.

Scenę z  film u m ożna odczytać jako przejmującą ilustrację do słów  św. Pawła: Stw o
rzyciel św iata „określił [ludziom ] czasy i granice ich zam ieszkania, aby szukali B oga, czy  
nie znajdą go niejako po omacku. B o w  rzeczyw istości jest On niedaleko od każdego  
z nas” (D z 17, 26-27). B óg  szczodrze odmierza nagrodę każdemu, kto Go w ytrwale po
szukuje. Historia K ościoła jest jednym  długim dowodem  takiej dobroci, odmierzającej 
B ożą obecność w edług miary otwartości serca ludzkiego.

b. Zapraszając do życia  ze  sobą, do współpracy z sobą, B óg nie zm usza do jakiejś 
ciężkiej katorgi, ale zaprasza do pełni życia, do egzystencji jak najbardziej wartej przeży
cia i w łożonego  w  nią w ysiłku. Jezus Chrystus m ówi przecież w  innym m iejscu Ewangelii: 
„Ja jestem  krzew em  w innym , a w y -  latoroślami. Kto trwa w e M nie, ow oc przynosi” 
(J 15, 5). W idzim y w ięc , że  najważniejszy cel chrześcijańskiego życia  to stawać się  w  tym  
sensie latoroślą, m ieć osobisty zw iązek  z  Jezusem Chrystusem, przeżywać totalną od N ie 
go  zależność. Trwać w  Chrystusie m am y nie biernie i statycznie, ale na sposób żyw y i dy


