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zaretu aż do czasu. Tym czasem , kiedy powróci, będzie wydarzenie Jezusowej Męki i Śmier
ci na krzyżu. Czas powrotu szatana, aby jeszcze  raz wystawiać Jezusa na próbę, okaże się  
ostateczną k lęską złego.

3. W idzim y w ięc , że  rów nież my, którzy zostaliśm y ochrzczeni w  Chrystusie i w  N ie
go przyobleczeni, m ożem y stać s ię  uczestnikami Jego zw ycięstw a nad mocami ciem ności. 
Jeżeli tylko chcem y zachować w łaściw e odniesienie do Boga poprzez wiarę. Taki też sens 
wiary przestawia liturgia dzisiejszej niedzieli:

-  wiara jako wyznanie i proklamowanie, że  „Jezus jest Panem”, które dokonuje s ię  już  
teraz, podczas sprawowanej Eucharystii, w  każdej m odlitw ie, w  w ezwaniu Imienia, które 
nas zbawia, w  prawdziwym  akcie kultu, w  wyrzekanie się  każdej ludzkiej autowystarczal- 
ności, zaprzeczaniu temu, co jest św iatowe, pamięci i jasnym  wyrażaniu synow skiego  
stosunku w obec Boga;

-  wiara jako akceptacja działania Ojca, który pragnie rozpoznać nas w  Chrystusie jako  
Lud Przymierza, w  ciągłym  powracaniu do Jego m iłości;

-w ia r a  jako przyjęcie przykładu Chrystusa, jako jedynej drogi powrotu do Boga. Ozna
cza to pozw olić s ię  prowadzić Słowu, będącym  jedynym  kryterium własnych wyborów, 
pozostając w iernym  temuż Słowu.

N iech  w ięc  tow arzyszy nam m yśl, że nie samym chlebem  żyje człow iek, lecz przede 
w szystkim  ufnym  oddaniem się miłosiernemu Ojcu.

ks. Paweł Cembrowicz
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Wiara jest darem Boga.

W ysłuchaliśm y Liturgii Słow a drugiej niedzieli W ielkiego Postu i ogólnie m ożem y  
pow iedzieć, że to, co łączy poszczególne teksty, to TEMATYKA WIARY. Od podstawo
w ego wyboru, który stanowił głów ne w ezwanie Liturgii Słowa poprzedniej n iedzieli, dziś 
przechodzim y do przyjęcia nowej logiki w  odniesieniu do tej, która zwyczajnie kieruje 
postępow aniem  ludzi, a m ianow icie tej logiki, którą B óg nam objawia w  Jezusie Chrystu
sie -  LOGIKI WIARY.

W  K siędze Rodzaju przechowało się w iele pięknych tradycji o Abrahamie. Dziś liturgia 
słowa zachęca nas, abyśmy zatrzymali się na epizodzie zawartym w  rozdziale 15. B óg prze
mawiał, Abraham zaś odczuwał, że słowa Boże są rozkazem, że nie powinien dyskutować z 
Bogiem  jak równy z równym. Zrozumiał, że to, co usłyszał od Boga, jest zobowiązaniem, 
powinnością. W yszedł za głosem  Boga w  nieznane, opuścił wszystko na Słow o Boże. Był 
już w podeszłym  wieku. Zaczął dotkliwie odczuwać brak syna -  potomka oraz bezdomność. 
N ie m ógł zrozumieć, jak B óg zdoła zrealizować swe obietnice. Tymczasem pewnej nocy na 
wzgórzach Mamre B óg zaprosił Abrahama, aby spojrzał na niebo usiane gwiazdami i pow ie
dział: „Będziesz miał potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie” (15,5). Zapewne Abra
ham często w ychodził przed namiot, patrzył na gwiazdy i uświadamiał sobie, że on i jego  
żona Sara starzeją się... A le Abraham zawierzył Bożej obietnicy -  wbrew wszelkiej nadziei.
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Zachował sw ą ufną wiarę w  tych jakże często nieprawdopodobnych Bożych obietnicach. 
B óg w  takiej sytuacji posunął się jeszcze dalej, a m ianowicie do zawarcia Przymierza.

Ew angeliczna SCENA PRZEM IENIENIA zasługuje na naszą szczególn ą  uw agę, gdyż 
zam yka w  sob ie to, co  p ozw oli nam jeszcze  głębiej „odkryć TAJEM NICĘ JEZU SA  
C H R Y ST U SA ”, która stanowi centrum naszej drogi wielkopostnego nawrócenia i odnowy.

Wiemy, że  A postołow ie po chwilach początkow ego entuzjazmu przeżyw ali okres n ie
pew ności. Jezus rozczarował w  pew nym  sensie tak uczniów, jak i tłumy: chcieli oni w  N im  
w idzieć narodowego, zw ycięsk iego M esjasza. Tym czasem  Jezus, zamiast poprowadzić 
ich do sukcesu, ku chwalebnemu ustanowieniu królestwa B ożego, zaczął im otwarcie m ówić
0 w ielkich  cierpieniach, jakie Go czekały: miał być odrzucony, umęczony, zabity, a na
stępnie m iał zm artwychwstać trzeciego dnia. Trudno było cokolw iek z tej sytuacji zrozu
mieć: czy  rzeczyw iście Jezus jest M esjaszem? Czy przyszedł ustanowić królestwo B oże, 
aby zapanowała B oża spraw iedliwość, czy też rezygnow ał z tego zadania? Sytuacja była  
zatem  niejasna.

Co w  tej trudnej sytuacji uczynił Jezus? Ewangelia m ów i, że zabrał ze sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i udał się na górę. Piotra, który m iał stać się g łow ą Kościoła, Jakuba, który 
jako pierw szy m iał zaśw iadczyć o Chrystusie poprzez m ęczeństwo; i Jana, który m iał zo 
stać jako ostatni żyjący świadek słów  i czynów  Pana. W ziął w ięc wybranych uczniów
1 w szedł na górę kontemplacji, modlitwy. Podobnie jak uczynił M ojżesz po grzechu jeg o  
ludu czy też Eliasz w  chw ili kryzysu i zniechęcenia. I w łaśnie „gdy się m odlił” B óg się  
objawił w  Jego obliczu. Twarz Jezusa odm ieniła się, a Jego szata stała się lśn iąco biała. To 
B óg objaw ił się w  ludzkim ciele Chrystusa.

Gdy Jezus w stępow ał na górę, był przekonany, że  będzie odrzucony i zabity. C hociaż 
miał nadzieję w  zm artwychwstanie, to jednak -  jako prawdziwy człow iek  -  n ie m ógł nie 
odczuw ać trudności chw ili. D latego też oddał s ię  m odlitw ie. D la św. Łukasza m odlitwa  
stanowi w łaściw y  i uprzyw ilejow any moment, który wprowadza Jezusa w  głęboką zaży
łość z  O jcem . M odlitw a stawia Jezusa w  obecności Ojca i pozw ala zrozum ieć Jego pow o
łanie; pom aga Mu przyjąć w o lę  Ojca z  w szystkim i konsekwencjam i.

W Przem ienieniu Jezusa odkrywam y także teofanię, czy li objawienie s ię  Boga. O bec
ność „obłoku” jest jednym  ze  stałych elem entów  teofanii... Poza tym  strach i lęk... Z ob ło
ku odezw ał się  głos: „TO JEST SY N  MÓJ, KTÓREGO W YBRAŁEM . SŁUCHAJCIE  
GO!” Po tym  mamy osob liw y szczegół u Łukasza: „w chw ili gdy odezw ał się ten głos, 
Jezus znalazł s ię  sam ”. M ojżesz i E liasz zniknęli, czyli TERAZ jedynie Jezus będzie tym, 
którego należy słuchać, do którego należy się odw oływ ać. W N im  jest zawarta odpow iedź  
na w szystk ie dręczące człow ieka pytania. SAM  JEZUS -  Stary Testament był tylko c ie 
niem , zapow iedzią nadchodzącej rzeczyw istości.

Jak tym  Słow em  żyć?
Abraham uwierzył. Oparł s ię  na Bogu jak na skale i na tej skale budował sw oje życie. 

Stajemy przed pytaniem  zasadniczym : Kim dla nas jest Bóg? Pięknym słow em , ideą bar
dziej lub mniej sprecyzowaną, czy  też skalą, opoką, na której m ożem y budować. Czy 
należym y do ludzi wiary? Dalej, wiara jest darem Boga. Czy proszę Stw órcę o  ten dar?

Przem ienienie Jezusa było zapow iedzią „misterium męki, śm ierci i zm artwychwstania 
Chrystusa”. M iało za cel w prowadzić uprzywilejowanych uczniów  w zrozum ienie tego, 
co m iało wydarzyć s ię  w  Jerozolim ie. Przypom nienie tego epizodu po Zmartwychwstaniu
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Pana ma na celu  w skazać trudną drogę wiary chrześcijanina, lecz jednocześnie i to, aby 
w ezw ać chrześcijanina do jej podjęcia. Przemienienie powinno w ięc zachęcić nas do po
stawienia w  centrum naszego życia  w  wierze śmierci i zmartwychwstania Jezusa, do zro
zum ienia głębi wydarzeń paschalnych.

O blicze Chrystusa przem ienionego zachw yciło Apostołów, powiem y, że zaspokoiło  
ich pragnienia, pasow ał do ich w izji, marzeń i aspiracji. Tych samych A postołów  w  Getse- 
mani ob licze Chrystusa upokorzonego, cierpiącego przeraziło, gorszyło. A postołow ie nie 
rozpoznali Chrystusa cierpiącego. N ie odpowiadał ich oczekiw aniom . Trzeba, abyśm y 
odnow ili i um ocnili wiarę, aby wiernie trwać przy Chrystusie, którego odkrywamy w  praw
dzie na kartach Ew angelii, a nie w  własnej wyobraźni.

Przem ienienie to objaw ienie m iłości, to szczyt, na który zostaliśm y w szyscy  zaprosze
ni. Droga na górę przypomina nam, że mamy podjąć trud wędrówki, czujności i w ierności. 
Prawdziwa, wewnętrzna przemiana bez Chrystusa jest niem ożliwa. D latego B óg Ojciec 
nam przypomniał: „JEGO SŁUCHAJCIE!” K ogo słucham y w  naszym  życiu , komu jeste
śm y posłuszni? W  W ielkim  P oście ważne jest abyśmy wracali do pytań najprostszych, 
tych, które m ogą być stłum ione w  wirze codziennych spraw. Komu jesteśm y posłuszni?  
Jakiej sprawie podporządkowane jest nasze życie?

„Jego SŁUCHAJCIE!” -  Jego, nie sw oich skłonności... Tylko Jego, jedynego... Za
w sze, wytrw ale i uważnie. N igdy nie śpijmy, kiedy On do nas m ówi. D ostosow anie życia  
do tego jednego w ezw ania m oże je  całkow icie przemienić.

„Nasza bow iem  ojczyzna jest w  niebie” -  drugie czytanie całą ludzką egzystencję usta
wia w  perspektyw ie tym czasow ości, wskazującej -  jak Przem ienienie -  w  przyszłość. 
Pamiętajmy, ten, kto się urządza w  cielesności, jest „wrogiem  Krzyża Chrystusow ego”. 
Ten zaś, kto idzie za Chrystusem, wyczekuje Jego przyjścia z  nieba, gdzie już za życia jest 
ojczyzna chrześcijanina. N iebo zaś nie jest jakim ś nieokreślonym  m iejscem  w  zaświatach, 
lecz m iejscem , gdzie „nasze ciało poniżone” przekształci Chrystus „napodobne do swego 
chwalebnego ciała ".

Pamiętajmy, że  wiara chrześcijańska domaga się nie tylko „przyjęcia”, ale jednocze
śnie dom aga się  zdecydow anego wkroczenia na jej drogę. Zaś droga wiary jest często  
znaczona krzyżem . Droga wiary natomiast jest jakże często niezrozumiała, bezsensow na  
i pusta bez krzyża. Proponowana droga wiary w ym aga w ięc wysiłku i trudu, ciągłego czu
wania. N iech dzisiejsze Słow o zachęca nas do podjęcia drogi wiary, bo to jedyna droga, 
która prowadzi na pewno do „nowej ojczyzny”. Podejmijmy trud i w ysiłek, gdyż on jest 
konieczny, aby ju ż  znowu za tydzień znaleźć się w  pozycji gotowej do dalszej drogi.

ks. Ryszard Kempiak
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Prawdziwe nawrócenie oznacza także mieć nadzieję

Liturgia Słow a trzeciej n iedzieli W ielkiego Postu koncentruje naszą uw agę w okół te
matu „NAW RÓCENIE”, który w sposób szczególny w ypływa z Ewangelii, lecz znajduje


