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Scott Hahn, prezbiterianin, którego poszukiw anie fundamentu n ieom ylnej Prawdy  
zaprow adziło  do K ościo ła  katolick iego, nie m iał specjalnego szczęścia , co do p ierw sze
go spotkanego księdza katolick iego. Hahn pow iedział o nim: nom inal p r ie s t  (ksiądz  
nom inalny). C zy w ięcej szczęścia  ma poszukujący człow iek , kiedy spotka m nie? C zy  
jest n iem ożliw e, że ktoś spotka m nie, członka K ościoła, i pow ie: nazwa, pudełko, obra
zek  -  w szystk o  to bardzo ładne? Jeden, św ięty, pow szechny, katolicki -  p ięknie to brzmi. 
A le to, co  w  środku -  n ie za bardzo odpow iada wspaniałej zapow iedzi. N ie  jest to pyta
n ie do brata po mojej lew ej stronie czy  do siostry po stronie prawej -  ale w łaśnie do 
m nie, tego w  środku.

N ie jest dziw ne, że nie daje dobrego św iadectwa ktoś, kto w niedzielne poranki odrabia 
zaleg łości snu po sobotniej dyskotece. D ziw ne jest to, że zdarza się to byw alcom  n iedziel
nej Eucharystii, przebyw ającym  tyle czasu w przybytku Pana, gdzie znajduje się nasza 
Arka Przymierza. „Zbierzcie lud, zw ołajcie św iętą społeczność, m iędzy ołtarzem a przed
sionkiem  niech płaczą kapłani, słudzy Pana. N iech  mówią: «Przepuść, Panie, ludow i sw o
jem u»” (por. J1 2 ,16-17).

Przepuść, Panie, że  zdarza się nam myśleć: „B oże, Ty to dopiero m usisz być ze mnie 
zadow olony: nie dość, że jestem  katolikiem , to nawet często przychodzę na w spólne m o
dlitw y w n ied zielę!”. A le B óg  nie jest zadow olony: chce, abyśm y pofrunęli na skrzydłach  
nawrócenia, byśm y żyli w edług takiego planu, jaki On ma dla nas. B óg nie jest zadow olo
ny po prostu z tego, że przyjmuję łaskę Bożą: On jeszcze  chce, abym nie przyjm ował jej na 
próżno! (por. 2 Kor 6,1).

O jciec w idzi w  ukryciu (por. Mt 6 ,5) -  dlatego jaw nie posypm y głow y popiołem , na
wracajmy się i w ierzm y w E w angelię. Bądźm y chrześcijanami nie tylko nom inalnym i. 
Bądźm y chrześcijanam i z im ienia i z serca. Jeśli zauważymy, że jesteśm y jeszcze  ducho
w o mali, to nic, dorośniem y: „Stwórz w e m nie serce czyste -  i odnów w e m nie m oc du
cha” (Ps 51 ,2).

ks. A. S iem ieniew ski
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„Nowinki z raju”

N ow inki z  raju , tak zatytułowana jest pow ieść angielskiego pisarza Davida Lodge, któ
rej akcja toczy się na hawajskich wyspach. Ten obraz odpowiada typow ym  klische reklam  
telew izyjnych i biur podróży, które całkow icie dopasowuje się do oczekiw ać w ielu  z nas 
m arzących o beztroskim  i w ygodnym  życiu. Prawdziwy raj kojarzy się nam z błękitnym  
i przezroczystym  morzem , kolorow ym i rybami, śnieżnobiałą plażą, rozżarzonym  słońcem  
i sym patycznym i, przepięknym i m ieszkańcam i, najczęściej m ieszkankam i nietkniętej na
tury. G dybyśm y się tam znaleźli, m oże niekoniecznie na Hawajach, lecz w całkiem  po
dobnym  m iejscu, tak po prostu szczęśliw ym  trafem, czy stałoby się ono rzeczyw iście dla 
nas rajem? C zy jest gdziekolw iek  tutaj, na ziem i, beztroski raj, świetnej zabawy, nieustanne
go odpoczynku bez pracy i trudu, spełnienia wszystkich zachcianek?
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W światowej literaturze, i nie tylko, w jakiejkolwiek innej dziedzinie sztuki przeważa
ją, niestety, tony pesym istyczne. One dostarczają nam odpowiedzi na to prastare jak cała 
ludzkość pytanie. Streszcza się ona w tytule pow ieści Johna M iltona P aradise L ost {Raj 
utracony), który zawiera w sobie twardą i zarazem gorzką prawdę o człowieczej doli, uświa
damiając mu, że raj był w jego  posiadaniu, ale został utracony.

Z opowiadania-obrazu o utraconym raju trudno jest w ywnioskować konkretną przy
czynę tej ludzkiej tragedii. Obraz spożycia zakazanego owocu z K sięgi Rodzaju m oże być 
różnie interpretowany, najczęściej kojarzony z nieposłuszeństwem , czyli z wygórowaną  
ambicją człow ieka („będziecie jak B óg”), zastąpieniem Boga w decydowaniu, co jest złe, 
a co jest dobre („ow oc poznania dobra i zła”). M ożna w idzieć w nim również chęć nad
m iernego posiadania dóbr materialnych, bow iem  towarzyszy ona człow iekow i od sam ego  
początku i w iąże się z pożądliwością, która n iszczy zdrowe w ięzi międzyludzkie. Zatrzy
majmy się przez chw ilę nad tą interpretacją.

D o pierw szych słów  w ypow iedzianych przez dziecko należy „m ieć” -  z dodaniem  
„mama” albo „tata”, podmiotów, które mają sprostać wym aganiom  tego życzenia. Kiedy 
m alec podrośnie, słow o „m ieć” zostaje dobitnie zilustrowane w yciągniętym i rączkami. 
N ieco  później „m ieć” zostaje uzupełnione, nierzadko w gniew ie, „mieć także”-  to znaczy 
to, co inni posiadają. N ie trzeba długo czekać, gdy już jako m łodzieniec rozszerza swoje 
horyzonty postrzegania, „mieć także” staje się „mieć więcej niż inni”, bo to oznacza nie 
tylko w ygodę, ale znacznie lepsze sam opoczucie. Niejednokrotnie, mniej lub bardziej św ia
dom ie, „m ieć w ięcej niż inni” degeneruje się w „posiadać w szystko”. Znamy z historii, 
niestety liczne, przypadki takiej postawy, które kosztowały ludzkość tragiczne wojny z do
brze znanym i nam skutkami. Tako oto urodzajny ogród obfitości i szczęścia zostaje prze
obrażony przez Adam a-dzierżawcę w „ziem ię rodzącą cierń i oset”, dzisiaj m oglibyśm y  
pow iedzieć w ziem ię zatrutą, nierzadko pokrytą kolczastym  drutem i polam i m inowym i, 
miastam i z nieludzkim i warunkami życia, obszarami skażonymi itd. Innymi słow y „m ieć” 
Adama przeobraziło raj w pustynię.

D zisiejszy  krótki fragment w Ewangelii Marka kreśli przed naszymi oczam i sugestyw 
ny obraz pustyni. D la człow ieka starożytnego, i m yślę, że w zasadzie dla każdego, pusty
nia nie jest m iejscem  bardzo szczęśliw ym , a na pewno bardzo dalekim od wyobrażenia 
rajskiego. Co w ięcej, m yślano, że jest ulubionym m iejscem  przebywania złych mocy. Po
siada jednak także sw oje pozytyw ne strony, skoro N ow y Adam tam się udaje, m oże na 
wzór Patriarchów, którzy wędrując na pustyni, odkryli oblicze prawdziwego Boga. O czy
w iście  nie było to ich w yłączną zasługą, ale m.in. ich niejako wym uszona postawa w obec  
„m ieć”, związana z ciągłym  przem ieszczaniem  się i selekcjonowaniem  „użytecznego”, kto 
w ie, czy  nie ułatwiła dotarcia Bożej łaski do ich serc. To tak jak jest z nami, gdy udajemy 
się na urlop albo przeprowadzamy się. Ileż razy postawiliśm y sobie pytanie: po co ja to 
kupiłem, co mam z tym zrobić, co  rzeczyw iście mi się przyda dla m iłego spędzenia czasu, 
a co stanie się tylko ciężarem  przenoszonym  z jednego miejsca w drugie aż do w yczerpa
nia sił?

N ow y Adam udaje się na pustynię aby spotkać Boga w ogołoceniu siebie sam ego, bo 
pustynia oznacza posiadać tylko to, co jest konieczne do przeżycia. Zbyteczny balast m oże  
okazać się nawet śmiertelny. N ie przypadkiem w ięc przeciwnik Boga mami N ow ego Ada
ma także mirażami bogactw  i władzy: „dam ci w szystkie bogactwa i królestwa”, czyli
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będziesz miał, miał w ięcej niż inni, nawet w szystko, i przem ienisz pustynię w  rajski ogród. 
K usząca wizja, jednak nie bezwarunkowa: „m usisz mi oddać pokłon”.

M ieć zbyt w ie le  oznacza więc: bezw zględne podporządkowanie innych, w yzysk , lek
cew ażenie, krzywdę, oszustw o, k łam stw o ... kłanianie się złu. N ow y Adam w ychodzi z tej 
próby zw ycięsko. Ten, który rozm nożył chleb dla tysięcy, nie czyni tego z kamieniami 
pustynnym i, bo to oznaczałoby użycie Boskiej m ocy w yłącznie dla własnej korzyści. Aby  
stworzyć na now o rajski ogród na pustyni ludzkiego grzechu, trzeba innego cudu, w spól
nej pracy, gdzie na pierw szym  m iejscu stoi godność człow ieka i gdzie panuje B óg w sw o
im  królestw ie na ziem i, a my w szyscy  jesteśm y tylko jego  dzierżawcam i. Stąd za Psalm i
stą powtórzm y słow a dzisiejszej m odlitwy m iędzy czytaniami, która zarazem wyraża prośbę
o przyodzianie się w pokorę:

„Dobry jest Pan i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Pomaga pokornym czynić 
dobrze, uczy pokornych dróg sw oich” (Ps 25).

Dodajm y: Panie, naucz nas posiadać, uczyć innych posiadania i dzielić się z tym i, któ
rzy znajdują się w prawdziwej potrzebie.

ks. Jarosław  P io trów
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„Bóg wystawił Abrahama na próbę” (Rdz 22,1) 
-  aby go uszlachetnić

N aw et W oody Allen, znany w św iecie satyryk, nie przechodzi obojętnie obok -  w  sumie 
bardzo tragicznego -  opowiadania o składaniu ofiary z Izaaka przez Abrahama. B ez w ięk
szego rozwlekania się dołącza do niego, oczyw iście w sw oim  wyzywającym  stylu, następu
jący dialog m iędzy B ogiem  i Abrahamem. B óg wyrzuca Abrahamowi: „Jak m ogłeś w ogóle  
coś takiego uczynić?”. Wyraźnie zakłopotany Abraham odpowiada, że chciał wykazać się 
posłuszeństwem  i poprzez złożenie ofiary ze sw ojego syna udowodnić jego m iłość do Boga. 
Na to odpowiada mu Bóg: „Przez to raczej udowodniłeś, że niektórzy ludzie wykonują roz
kazy, nawet te najbardziej szalone, gdy tylko słyszą głos przyjemnie wpadający im do ucha”.

Z pew nością  w  swojej ironii W oody A llen posunął się nieco za daleko, lecz czyż poza  
kulisam i tej złośliw ej satyry na ludzki charakter nie kryje się bardzo w ażny problem: czy  
B óg, który z m iłości obdarzył Abrahama i Sarę Izaakiem, m ógłby rzeczyw iście w taki oto 
w ładczy sposób dom agać się złożenia go na ofiarę? I jakim  to człow iekiem  jest w rzeczy
w istości Abraham, który zabija człow ieka, w łasnego syna, tylko dlatego, że tego domaga 
się od n iego  B óg? C zyż on nie pow inien był twardo rozm awiać z B ogiem  i przynajmniej 
pytać się Go o to, czy  G o dobrze zrozumiał? Z innego fragmentu Pisma Św. w iem y, że nie 
zaw sze był on tak u legły w obec B oga. Gdy B óg objawił mu zamiar zniszczenia pogań
skiej i grzesznej Sodom y, on przecież targuje się z N im  jak handlarz na bazarach B lisk iego  
W schodu (por. Rdz 18,23 nn).


