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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
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namiczny. Chodzi raczej o wzrost duchowy, o nieustanny rozwój. Sposoby rozwoju du
chow ego nie są zarezerwowane dla nielicznych wtajemniczonych, jak to bywa w  gno- 
stycznych sektach i w  zamkniętych kręgach misteryjnych towarzystw spirytualistycznych. 
Przeciw nie, są dostępne dla każdego, kto zna Ew angelię i pragnie z niej czerpać w K oście
le Bożym .

Po pierwsze, B óg odmierza obfitą miarą swoją obecność wtedy, gdy umiemy trwać w e  
w spólnocie chrześcijańskiej. Jest to prawdą zwłaszcza wtedy, gdy wspólnota ta zbiera się na 
Eucharystii. Znamy dobrze słowa obietnicy: „Kto spożywa moje ciało i krew m ojąpije, trwa 
w e Mnie, a Ja w N im ” (J 6 ,5 6 ). Więź między członkami wspólnoty chrześcijańskiej wzm ac
nia się także, kiedy ludzie gromadzą się na innego rodzaju spotkaniach: w  kręgu pom ocy  
charytatywnej, współpracowników katechezy, na spotkaniach modlitewnych. „Kiedy się ra
zem  zbieracie, ma każdy z was [ .. .]  dar” (1 Kor 14, 26), m ówi Apostoł, św. Paweł.

Po drugie, m ożem y spodziewać się, że obficie udzieli nam Bóg duchowej pomocy, gdy 
trwamy na osobistej, codziennej modlitwie. Szczególnie cennym jej rodzajem jest sięganie 
do przebogatej skarbnicy Pisma świętego, a zwłaszcza psalmów. „Słowo Chrystusa niech w  
was przebywa z całym swym  bogactwem: przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha” (Kol 3, 
16). Wielu z nas ma zwyczaj takiej właśnie codziennej modlitwy, katolickie rozgłośnie ra
diowe pomagają nam w  tym na przykład przez zachętę do wspólnej liturgii Jutrzni lub N ie
szporów, W  ten sposób za pośrednictwem radiowych fal otwieramy serca, aby poprzez psal
m y i hymny zam ieszkało w  nas z całym swym bogactwem Słowo Pana Jezusa.

Po trzecie w reszcie, nie można zapomnieć o służbie. Chrześcijanie służą sobie nawza
jem , gdyż „w szyscyśm y w  jednym  Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało” 
(1 Kor 12, 13). K ościół, ten lokalny, moja parafia, to nie tylko m iejsce brania.

Dotykam y w  tym  m iejscu niezmiernie ważnej postawy życiow ej, o  którą z naciskiem  
upomina się Pan Jezusa. Zachęca On: dawajcie „niczego się  w  zamian nie spodziew ając”. 
Podejście kupieckie jest zapewne dobre, gdy chodzi o ekonom ię, ale nie w szystko w  życiu  
jest ekonom ią. W yrachowanie ma sw oje dziedziny zastosowania, ale wąskie: nie m oże 
objąć całego życia. M nóstwo dziedzin z  zakresu relacji m iędzy ludźmi· ma kierować się  
odm iennym i zasadami postępowania. Wzrost chrześcijańskiego ducha zm ierzyć można, 
podobnie jak temperaturę za pom ocą termometru, posługując się pewnym duchowym  mier
nikiem . A  ten „duchowy przyrząd pomiarowy” działa na takiej zasadzie: liczy  w szelk ie  
okazje, k iedy praktycznie sprawdziłem  na sobie, co m ogę dać z  siebie innym.

ks. Andrzej Siemieniewski

8. NIEDZIELA ZWYKŁA -  25 LUTEGO 2001

Dobro płynące z serca

a. „Dobry człow iek  ze skarbca sw ojego serca w ydobyw a dobro” (Lk 6 ,4 5 ) .  Czytamy 
dziś w  Ew angelii o  bogactw ie szczególnego rodzaju. N iekoniecznie trzeba m ieć zasobne 
konto w  banku lub obficie wypchany portfel, aby cieszyć się tego rodzaju zam ożnością. 
Jezus m ów i nam o bogactwie duchowym , o zapełnionym  skarbcu, nazwanym  przez N iego


