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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

3. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU -  18 III 2001

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
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sw oje uzupełnienie w  1 Kor 10. W szystko zaś staje s ię  zw ykłą  konsekw encją tego, o  czym  
słyszeliśm y w  czytaniu z K sięgi W yjścia.

Tekst ew angeliczny zapoznaje nas z elem entem  tradycji w łaściw ej tylko św. Łukaszo
w i i stanow i z  punktu w idzenia redakcyjnego i literackiego, coś w  rodzaju tryptyku dydak
tycznego: dw a pierw sze obrazy nawiązują do wydarzeń historycznych, które pozw alają  
Chrystusowi w yakcentow ać konieczność NAW RÓCENIA; obraz trzeci natom iast -  przy
pow ieść o nieurodzajnym drzew ie figow ym  podkreśla, iż  nawrócenie jest dla każdego  
kw estią życia  lub śm ierci. Oryginalność dwóch pierwszych obrazów polega na tym, że  są  
one nawiązaniem  do wydarzeń, które były wszystkim  znane, o których w szyscy  m ówili. 
Jezus skorzystał z tego, co dziś określim y jako chwyt kaznodziejski: nawiązał do tego, czym  
faktycznie ludzie żyli, o  czym  m ówili. W szystko to, aby bardziej zaciekawić słuchaczy.

Oto ludzie donieśli Jezusowi o tym, że gromada Galilejczyków , przybyłych na św ięto  
Paschy do Jerozolim y (zgodnie z nakazem Prawa M ojżeszow ego) została zabita przez 
w ojsko rzym skie na placu świątynnym  na wyraźny rozkaz Piłata, tak iż ich krew zm ieszała  
się  z krwią zwierząt ofiarnych. To wydarzenie było  szeroko i różnie interpretowane i ko
m entowane przez ów czesnych ludzi. Z pytania Chrystusa, wynika, że  rzeczyw iście podej
rzewano G alilejczyków  o w ielk ie grzechy, a w ięc  spotkała ich słuszna kara Boża. To trak
tow an ie p rzez Ż ydów  n ie szczęśc ia  jako  kary za  grzechy znajduje w  dużej m ierze  
uzasadnienie w  księgach Starego Testamentu... Jezus jednak w  sw ym  nauczaniu n ie po
dzielał jednostronnego i uproszczonego rozwiązywania problemu cierpienia jako kary za 
grzechy. Jezus, dystansując s ię  od ogólnej, obiegow ej opinii i w ykorzystał okazję zabicia  
G alilejczyków  jako przestrogę dla w szystkich. O głosił pow szechny sąd B oga, który do
sięgnie w szystkich. Jezus skierował w ięc  ostrzeżenie: „Jeśli s ię  n ie nawrócicie, w szyscy  
podobnie zg in iecie” .

A by uczynić bardziej naglącym  w ezw anie do nawrócenia Jezus odw ołał s ię  również 
do tragedii, która miała m iejsce w  pobliżu sadzawki S iloe, gdzie zginęło aż 18 osób pod 
gruzami w ieży  obronnej, która się zawaliła. I na to wydarzenie obiegow a opinia, reakcja 
ludzi była podobna, czyli: ci m usieli surowo zaw inić, zgrzeszyć, jeże li B óg  im w ym ierzył 
taką karę. Jezus i w  tym przypadku zdecydow anie odrzucił takie odczytyw anie i taką inter
pretację zdarzeń -  znaków. W Jego pojęciu podobne niebezpieczeństw o grozi w szystkim  
ludziom , dopóki żyją w  grzechu. D latego ponow nie w ypow iedział krótkie, ale jakże w y
m owne w ezw anie do nawrócenia: „Jeśli się  nie nawrócicie, w szyscy  podobnie zg in iecie”.

D o tych dwóch obrazów Łukasz dołącza trzeci. Jezus opowiada przypow ieść o drze
w ie figow ym , które nie chce ow ocow ać. Powinno się je  w yciąć, gdyż w yjaławia tylko  
ziem ię. Lecz na prośbę ogrodnika drzewu daje s ię  ostatnią szansę: „m oże wyda ow oc, 
a jeśli nie, w  przyszłości m ożesz je  w yciąć”.

Przypow ieść o drzew ie figow ym  wraz z charakterystycznym dialogiem  pom iędzy w ła
ścicielem  w innicy a ogrodnikiem  przekazuje przesłanie przez różne elem enty. A le  cała 
przypow ieść musi być interpretowana w  św ietle tych wyraźnych w ezw ań do nawrócenia. 
Jezus w ezw ał sw oich  słuchaczy do nawrócenia, jeśli nie chcą być potępieni. W przypo
w ieści pow iedział, że B óg  każdemu daje odpowiedni okres czasu na w ydanie ow oców  
nawrócenia. Otóż drzewo figow e ma prawo istnieć tylko wtedy, kiedy wydaje ow oce. 
Przypow ieść kończy się  zapew nieniem  ogrodnika, że  uczyni w szystko, aby drzewo m iało  
m ożliw ość wydania ow ocu w  następnym  okresie ow ocowania.
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Warto w  tym  m iejscu zauważyć, że jeśli chodzi o nieurodzajne drzewo figow e, to nie 
zostało ono przeklęte, iż przypowieść nie stwierdza jednoznacznie, że po tej ostatniej szansie 
m ożliw ości ow ocow ania w yczerpie się cierpliwość Boga, że nie da już B óg żadnej szansy. 
Przypow ieść nie ma na celu wskazać „granic” miłosierdzia Bożego, lecz chce zw rócić  
uwagę na to, że B óg  w  swojej dobroci daje każdemu wystarczająco dużo czasu na przyję
cie w ezw ania do nawrócenia. B óg, choć się nie zasłużyło, daje łaskę.

W przeczytanym  fragmencie Pierwszego Listu do Koryntian św. Paweł dokonuje prze
glądu łask, jakich doznali Izraelici na pustyni. Przypomina „w ielkie dzieła Boga w obec 
Izraela”: przejście przez M orze Czerwone, karmienie manną na pustyni, picie w ody ze 
skały, w odę, która w edług tradycji towarzyszyła im w drodze przez pustynię. Lecz cały ten 
opis ma być dla chrześcijan pouczeniem  i ostrzeżeniem: lud okazał się niewdzięczny, w zdy
chał do rozkoszy pozostaw ionych w  Egipcie, u legł pokusie rozpusty, szemrał przeciwko  
Bogu. D latego też w iększość z nich z powodu kary Bożej nie osiągnęła obiecanego celu  
wędrówki. K ościół, dla którego ma to być ostrzeżeniem, nie powinien się czuć bardziej 
bezpiecznie. To, co  przydarzyło się Izraelowi na pustyni, m oże przydarzyć się ludowi 
N ow ego Przymierza. M imo całej gamy starań i przywilejów Izrael pozostał niepłodnym  
drzewem. Napisał św. Paweł: „W szystko to zostało spisane ku pouczeniu nas”. A postoł 
Narodów uświadam ia Koryntianom, że życie chrześcijańskie jest też w yjściem , w  czasie  
którego B óg odnawia sw e w ielk ie dzieła. Chrzest -  to coś więcej niż przejście przez M o
rze Czerwone, Eucharystia -  to nie tylko manna czy woda ze skały. A le tak jak w  przypad
ku Izraelitów  na pustyni, m oże i chrześcijanom  obdarowanym przez B oga grozić n ie
bezp ieczeństw o sprzeniew ierzenia się Bogu. Szczególn ie poprzez lekcew ażenie darów  
B ożych , Jego sakramentów. Koryntianie na przykład przyjm owali sakramenty bez zro
zum ienia, w  jakim  stopniu te znaki prowadzą do zaangażow ania s ię  w  życ ie  praw dziw ie  
chrześcijańskie.

Prawie jakby na przekór temu wszystkiem u, czytanie z K sięgi W yjścia przynosi opis 
gorejącego krzewu oraz opow ieść biblijną o wybraniu M ojżesza, który ma przekazać lu
dowi im ię Boga „JESTEM, KTÓRY JESTEM” jako im ię wybawcy. To m istyczne przeży
cie M ojżesza u stóp góry Horeb na Synaju w  pewien sposób zadecydow ało o losie Izraela. 
Sens opisu jest przejrzysty. Krzew, który płonął, lecz się nie spalał, był wyraźnym zna
kiem, że B óg chciał rozmawiać z M ojżeszem . Znowu inicjatywa pochodziła od Boga, 
a M ojżesz miał stać się tylko narzędziem Jego zbaw czego działania. B óg  zaw ołał M ojże
sza po im ieniu. Następujące po tym gesty, które podjął M ojżesz (zdjęcie sandałów, zb liże
nie się), bezpośrednio przygotowały go na spotkanie z Bogiem , który objawił się n iejako  
jakiś nieznany B óg, ale jako B óg ojców, B óg Abrahama, B óg Izaaka, B óg Jakuba. Bóg  
w kroczył w  historię świętą, która miała już poza sobą ważne etapy. B óg w przedstawio
nym opisie jest B ogiem , który w idzi, słyszy, który zna ciężki los sw ojego ludu. I w  takiej 
sytuacji B óg  postanow ił wyrwać swój naród z  jarzma egipskiego i wprowadzić do ziem i 
żyznej, przestronnej, opływającej w  mleko i w  miód. B óg w ięc wkroczył w  pełną cierpień  
historię, aby poniżonemu ludowi dać przystęp do siebie.

Oto kolejny tydzień wielkopostnej drogi przed nami. Źle by było, gdybyśm y byli cał
kow icie z  siebie zadow oleni, syci. Pewni siebie. N ie potrzebujący nawrócenia. Źle też, 
gdybyśm y m ieli św iadom ość przegranej. Póki żyjemy, w szystko jest jeszcze  przed nami. 
Życie w ięc, to w ielka szansa. Prawdziwe nawrócenie oznacza także m ieć nadzieję.
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W ielki Post to czas, w  którym m usim y sob ie uśw iadom ić, że  w  każdym  z nas są  
jeszcze  n ie w yzyskane zasoby energii i sil duchowych. Trzeba je  uruchom ić. G dzieś w  
głębi naszego wnętrza kryją s ię  bardzo szczere i dobre pragnienia. D zisiejsza  Liturgia 
Słow a w zyw a nas, abyśm y nie dopuścili do tego, aby to w szystko pozostało w  sferze  
pragnień, marzeń, chcenia. Chrystus w zyw a do nawrócenia, czy li do w yzw olen ia  tkw ią
cej w  nas siły  tw órczej, aby pełniej i całkow icie żyć dla innych. Takiego nawrócenia  
potrzebujemy.

Figa korzystająca od lat z ziem i, słońca, deszczu i pracy ogrodnika, a nie przynosząca  
ow oców , jest obrazem w ielu  z  nas. M y również otrzymujemy od B oga przez pośrednictwo  
ludzi w iele dóbr i środków do rozwoju, do wzrastania. N iestety, w ielu  z  nas, podobnie jak  
i figa, nie przynosi spodziewanych owoców . Zróbmy wszystko, aby unikać jak zarazy 
pasożytniczego życia, unikajmy grzechów zaniedbania i straconych m ożliw ości.

W przypow ieści ogrodnik m ówi do w łaściciela nieurodzajnego drzewa figow ego: 
„Panie, jeszcze  ten rok pozostaw  je , ja  je  okopię i ob łożę nawozem , m oże wyda ow oc. 
A je ś li nie, w  przyszłości m ożesz je  w yciąć” (13,8). Zróbmy w szystko w  naszym  życiu, 
abyśm y nie byli adresatami tych strasznych słów: „Już trzy lata, odkąd przychodzę i szu
kam ow ocu na tym drzewie figow ym , a nie znajduję. Wytnij je , po co jeszcze ziem ię w y
jaław ia?” (13,7). Potraktujmy tegoroczny Wielki Post jako ów  rok, w  którym On czeka, że  
przyniesiem y ow oce żyjąc zgodnie z Jego poleceniam i, żyjąc dla innych.

ks. Ryszard Kempiak

4. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU -  25 III 2001

Bóg przebacza

N asza droga do Wielkiej N ocy  jeszcze  się n ie zakończyła, m usim y bow iem  oczyścić  
się i pojednać z B ogiem , zanim  „spożyw ać będziem y Paschę Pańską”. Odczytane teksty 
biblijne w yjaśniają s ię  w zajem nie. D latego chciejm y się  kolejno nad nim i pochylić, a w te
dy PERYKOPA EW ANGELICZNA STANOW IĄCA CENTRUM  LITURGII SŁOWA  
nabierze g łębszego sensu, wyraźniej przem ówi do nas.

P ierw sze czytanie przynosi tekst raczej mało znany. Opowiada o tym, jak to Izraelici, 
przew ędrow aw szy pustynię, przybyli do Ziemi Obiecanej i tam po raz pierw szy od bardzo 
długiego czasu m ogli znów  spożyć Paschę, m ieli bowiem  płody ziem i. C zyli Hebrajczycy  
przeżyw ali post trwający nie czterdzieści dni, ale czterdzieści lat! Czterdzieści lat na pu
styni zadawalali się  jedynie skromnym pożyw ieniem  kraju „głodu i cierpienia”. I w reszcie  
też odtąd skończył się  pokarm niebieski -  manna ustała. W G ilgal, w  Ziem i Obiecanej 
Żydzi św iętow ali radość przybycia, z  w ejścia w  now e życie. Ta radość wyrażała się g łów 
nie przez posiłek: nareszcie m ogli jeść , pić. Po przejściu Jordanu, po latach umartwień na 
pustyni, św iętow ano w reszcie Paschę, spożywając plony ziem i Kanaan. B óg  przywrócił 
ludowi codzienność; niepotrzebne będą już w yjątkowe, nadprzyrodzone łaski. Lud m iał 
odtąd rozpoznawać działanie Opatrzności dobrego Boga w  dobrach doczesnych, tak jak  
przedtem w  niebieskich. Chodziło o  to, by Izraelici nie traktowali Ziem i Obiecanej jak


