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Czy zapomniałeś o tym, kto ci już tyle razy przebaczył twoje grzechy? Tyle razy już 
klękałeś przed krzyżem i otrzymałeś przebaczenie. A jeśli tu, może w tym kościele, jest 
dzisiaj ktoś, kto chodzi już wiele lat z grzechami, kto się jakoś duchowo zapiekł i nie 
przychodzi po Ciało Pańskie, gdyż ma świadomość winy? Na co czekasz? Nie ma takiego 
dna, z którego by cię Chrystus nie podźwignął.

A popatrz, co się dzieje w świecie: tym dalekim i tym bliskim. Tyle ludzie plują Bogu 
w twarz. A Bóg nie oddaje im złem za zło, ale czeka.

Przeżywaliśmy już kilkakrotnie dramat nowelizacji ustawy antyaborcyjnej. Pamięta
my, jak kiedyś Papież podniósł się po operacji i wołał: „Naród, który zabija własne dzieci, 
jest narodem bez przyszłości”. Matka Teresa skierowała wtedy apel do Polaków. Episko
pat wystosował specjalny list do kancelarii sejmu. Tysiące innych listów wpłynęło od lu
dzi. Wielu wyszło na ulice w obronie życia, przyszli przed gmach parlamentu. A ci zagło
sowali za cywilizacją śmierci.

Świat potrzebuje Bożego Miłosierdzia. Kto ma je wypraszać? Każdy z nas. Dlatego 
szukamy ratunku w Miłosierdziu Bożym. Dlatego chcemy wołać: „Dla Jego bolesnej męki, 
miej miłosierdzie dla nas i całego świata... Święty Boże, święty mocny, zmiłuj się nad 
nami i nad całym światem [...] Jezu, ufam Tobie”.
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Bóg miłosierny i sprawiedliwy

1. Ludzkie, obiegowe wyobrażenia o Bogu

Dobiega kresu kolejny rok kościelny. Kończymy go uroczystością Chrystusa Króla 
Wszechświata. Uroczystość tę wprowadził papież Pius XI w 1925 r. Do czasu Soboru Waty
kańskiego II obchodziliśmy ją w ostatnią niedzielę października. Po Soborze została przesu
nięta na ostatnią niedzielę roku kościelnego. W ten sposób uwydatniamy prawdę, że Chry
stus jest naszym celem: Panem i Sędzią, Alfą i Omegą, Początkiem i Końcem wszystkiego.

Liturgia dzisiejszej uroczystości ukazuje nam Chrystusa w podwójnej roli: w roli mi
łosiernego Pasterza i w roli sprawiedliwego Króla.

Najpierw warto uświadomić sobie, jak widzą ludzie Pana Boga w codziennym życiu, 
jaki obraz Boga noszą w swoich sercach. Zwykle swoje myśli o Bogu wyrażają w obiego
wych powiedzeniach, np: „Bóg jest nierychliwy, ale sprawiedliwy”, „Jak Kuba Bogu, tak 
Bóg Kubie”, „Boże, Ty widzisz i milczysz”, „Skaranie boskie”. Gdy jakiemuś złoczyńcy 
stanie się coś złego, skłonni jesteśmy powiedzieć: „dosięgła go ręka Bożej sprawiedliwo
ści”. W wypowiedziach tego typu wyrażane jest przekonanie, że Pan Bóg jest Sędzią spra
wiedliwym, że śledzi ludzi i zsyła na nich raz po raz różne kary.

Funkcjonuje także u niektórych ludzi obraz Boga jako Ojca, który zawsze jest miło
sierny, rozdaje swoją dobroć na lewo i na prawo. Bóg po prostu -  to nieudolny staruszek,
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który przymyka oko na ludzki grzech, wszystkim tylko przebacza, jest wyrozumiały, nie
zdolny do gniewu, nie mający poczucia sprawiedliwości.

Który z powyższych obrazów Boga jest właściwy? Z pewnością ani jeden, ani drugi 
oddzielnie wzięty. Od dzieciństwa nas uczono, że Bóg jest miłosierny i sprawiedliwy. Taki 
też obraz Boga kreuje nam dzisiejsza liturgia uroczystości Chrystusa Króla.

2. Bóg jest Bogiem miłosierdzia i sprawiedliwości

Słowo Boże dzisiejszej uroczystości uwydatnia dwa wyżej wspomniane podstawowe 
przymioty Boga: miłosierdzie i sprawiedliwość.

Oba przymioty Boga zostają przez słowo Boże złączone w jednym obrazie Króla, któ
ry winien być zarazem miłosierny, jak i sprawiedliwy, hojnie przebaczać i sprawiedliwie 
karać. W pierwszym czytaniu jest uwydatniony rys miłosierdzia. Bóg jest pasterzem swo
jego ludu: „Oto ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę [...] Ja sam będę 
pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisko [...] zagubioną odszukam, zabłąka
ną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię [...]” (Ez 34,11,15-16).

W Ewangelii zaś mamy uwydatniony rys sprawiedliwości. Chrystus Król, jako 
Pasterz i Sędzia, oddzieli „owce” od „kozłów”, dokonana sprawiedliwego sądu nad swoją 
owczarnią. Kryterium tej końcowej oceny, tego sądu, będzie stanowić miłość, nie ta dekla
rowana, ale ta pełniona, czyniona.

Z biblijnych czytań możemy wysnuć wniosek, że obydwa przymioty Króla wyrażone 
symbolicznie w dwu obrazach Pasterza i Sędziego ujawniają się w różnym czasie. Chry
stus jest najpierw naszym Pasterzem. On czuwa nad nami. W Jego owczarni możemy czuć 
się bezpiecznie. On nam dziś udziela hojnie przebaczenia. On wspomaga mocą Ducha 
Świętego, aby zło zwyciężać dobrem, aby pozostawać wiernym woli Bożej, Bożemu Pra
wu. Jednakże, ten sam Chrystus Król pojawi się na końcu jako Sędzia. On „przyjdzie 
w swej chwale [...] zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim 
wszystkie narody [...] oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów” 
(Mt 25,31-32). Chrystus oddzieli swoich przyjaciół, tych, którzy Mu służyli w biednych 
i potrzebujących, od swoich nieprzyjaciół, od tych, którzy nie czynili dobrze będącym w po
trzebie. Zatem kryterium Sądu Ostatecznego i podziału ludzi na wieczność będzie miłość.

3. Nasza ziemska droga na spotkanie z Chrystusem Sędzią

Będziemy zatem sądzeni z miłości. Jesteśmy w etapie historii zbawienia, kiedy przyj
mujemy od Boga miłosierdzie. Tyle razy nam Bóg już przebaczył, gdy z żalem prosiliśmy 
Go o odpuszczenie nam grzechów. Tyle jeszcze nam wybaczy, gdy pobłądzimy i będzie
my żałować. Jednakże, musimy pamiętać, że spotkamy Go także jako sprawiedliwego 
Sędziego. Syn Boży nas sprawiedliwie osądzi. Wtedy już nie będzie okazywane miłosier
dzie, ale sprawiedliwość.

Abyśmy mogli usłyszeć na sądzie radosne słowa zaproszenia do wejścia we wspólnotę 
zbawionych przyjaciół Chrystusa, winniśmy teraz nie tylko przyjmować Boże miłosier
dzie, ale także winniśmy je czynić wobec drugich. Droga do wieczności prowadzi przez 
człowieka (M.A. Krąpiec). Mamy w Kościele tyleż pociągających przykładów służby 
Chrystusowi w ludziach potrzebujących. Wspomnijmy św. Brata Alberta, który porzucił
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karierę malarską i zakładał przytuliska dla bezdomnych w Krakowie. Tygodnik katolicki 
„Niedziela” z dnia 24 listopada 1996 r. donosił o francuskim generale Philippe Morillon, 
b. szefie wojsk ochronnych ONZ w b. Jugosławii, który po przejściu na emeryturę podjął 
pomoc bezdomnym w Paryżu. Żarliwy katolik, gen. Morillon oświadczył, że wszystkie 
lata spędzone w wojsku nauczyły go wiele o miłości i trudzie jej realizowania. 11 marca 
1993 r. gen. Morillon wszedł na czele sił ochronnych ONZ do oblężonego miasta Srebre- 
nicy. Tam znalazł ludność muzułmańską wygłodzoną, zmarzniętą i zrozpaczoną. To praw
dopodobnie zadecydowało o podjęciu przez niego nowej misji.

Popatrzmy na szlaki naszego życia. Czy widzimy na nich Chrystusa będącego w po
trzebie? Miejmy miłujące oczy, gdyż oczy bez miłości nędzy nie dojrzą. „Zarabiajmy” na 
sąd Boży czynami miłości. Obyśmy na końcu dni, na końcu czasu, mogli usłyszeć słowa 
Chrystusa: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przy
gotowane wam od założenia świata” (Mt 25,34). Oby Chrystus powiedział te słowa do 
wszystkich nas. Życzmy sobie tego i o to się módlmy.
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1. NIEDZIELA ADWENTU -  1 XII 2002

Bądźmy czujni

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy wędrówkę po adwentowych szlakach. Zakończył 
się kolejny rok liturgiczny. Mamy już Adwent. Zaczął się nowy rok kościelny. Przyszedł 
on bez szumu, inaczej niż na sylwestra. Bo taki już jest Pan Bóg: przychodzi na ogół 
spokojnie, w ciszy. Jednakże na końcu wieków przyjdzie niespodziewanie. Stąd wezwa
nie dzisiejszej liturgii do czujności i wierności przykazaniom, do obracania talentami, do 
większego skupienia, pokuty, odrywania się od tego, co przyziemne. Dany nam został 
nowy czas do zastanowienia się nad swoim powołaniem w kontekście Bożego objawienia. 
Zaprasza nas Bóg, przez liturgię pierwszej niedzieli Adwentu, byśmy postawili sobie bar
dzo podstawowe pytania. Są to pytania o istotę naszego życia, o nasze wnętrze, o sens 
naszej egzystencji. Odpowiedź na to jest ważna ze względu na charakter naszego chrześci
jańskiego życia, które ze wszystkich stron wystawiane jest na próbę. Gdyby tej odpowie
dzi zabrakło, niebezpieczeństwo spłycenia naszego życia staje się bardzo realne. W dzi
siejszych czasach -  zważywszy, z jaką natarczywością atakują nas propozycje tego świata
-  jawi się realną sytuacja, gdy ludzie zapominają o swoim Stwórcy, a serca ich stają się 
nieczułe na Bożą wolę. Ginie bojaźń Boża, a wraz z nią respekt wobec Bożych przykazań.

Znany jest powszechnie film Krzysztofa Kieślowskiego Dekalog. Reżyser postanowił 
ukazać, w jak dramatyczną sytuację wchodzi człowiek, lekceważąc poszczególne przyka
zania Boże. W tym duchu stworzył szereg wstrząsających opowieści. Reżyser niezwykle 
sugestywnie ukazał potęgę istniejącego zła, wobec którego człowiek staje prawie bezradny.

Tymczasem Bogu nie chodzi o to, by człowiek wiedział, jak się cierpi z powodu lekce
ważenia Jego Prawa, lecz jak wielkie jest szczęście ukryte w jego przestrzeganiu. Stąd też 
Dekalog musi być objawiony światu jako droga do szczęścia.


