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6. NIEDZIELA WIELKANOCNA -  25 V 2003

„Największa jest miłość”

E w angelia -  radosna nowina dzisiejszej n iedzieli skupia nasze m yśli na przykazaniu 
m iłości. W ezwanie do praktykowanie tego przykazania usłyszeli uczniow ie w czasie Ostat
niej W ieczerzy, w m om encie bardzo ważnym, gdy ich N auczyciel pozostawiał im  w poże
gnalnej m ow ie swój testament. W  nim zawarł cała prawdę o wszystkich sw oich uczniach  
w szystkich czasów . To co ma ich wyróżniać z ludzkiej społeczności -  to wzajemna m i
łość, nawet za cenę życia.

W św iecie  napiętnowanym  nienawiścią, gdzie obserwuje się deficyt m iłości, w szyscy  
uczn iow ie Chrystusa mają bardzo zasadnicze zadanie: żyć m iłością braterską. M iłością  
czynną, m obilizującą drugiego człow ieka. M iłością, która nie jest potrzebna kochające
mu, ale osob ie kochanej. M iłością za nic, która jest sprzeczna z każdym rachunkiem, m i
łością  wbrew w szystkiem u. M iłością, co kocha nie w im ię siebie, ale w im ię drugiego. 
W reszcie taką, która potrafi podźw ignąć z każdego upadku. Przykład tej ofiarnej m iłości 
dał Jezus przez sw oją m ękę i śm ierć na krzyżu. To, do czego zobow iązał uczniów w W ie
czerniku, sam zrealizow ał na G olgocie.

To now e przykazanie, zobow iązuje uczniów zarówno w relacji do Boga, jak i do cz ło 
w ieka. Praktykujący ten nakaz, m iłość swą w inien Bogu, bliźniem u jak też i sobie. Kochaj 
Boga, a b liźn iego sw ego  jak siebie sam ego. W  tych relacjach istnieje ścisła zależność. N ie  
m ożna m iłow ać B oga  bez m iłości do człow ieka, podobnie, m iłość skierowana jedynie do 
człow ieka bardzo łatwo m oże zostać zniszczona przez egoizm . Gdybyśm y inaczej m yśle
li, m ów ili, jak rów nież czynili, w ów czas św. Jan A postoł miałby prawo w ystosow ać ku 
nam zdanie pełne zarzutu: „Jeśliby ktoś mówił: »M iłuję Boga«, a brata sw ego nienaw i
dził, jest kłam cą, albow iem  kto nie miłuje brata sw ego, którego widzi, nie m oże m iłow ać 
B oga, którego nie w idzi” (1 J 4 ,20). Gdy tym czasem  „Takie mamy od N iego przykazanie, 
aby ten kto miłuje B oga, m iłow ał też i brata sw ego”( l  J 4,21).

Św iat bez m iłości istnieć nie m oże, tylko ona czyni ten świat przyjaznym człow iekow i. 
Przecież w szelk i postęp, zdobycze nauki zrodziły się z um iłowania prawdy. Z m iłości do 
piękna pow stały w szelk ie dzieła sztuki. Podobnie również m iłość, która jest potężniejsza  
niż śm ierć, potrafiła postawić krzyż na grobie drogiej osoby.

Z tego chociażby pow odu jaśniejszym  jest to zdanie z dzisiejszego drugiego czytania  
informujące że „B óg jest m iłością”. Tak Go też proklamował Jezus Chrystus i najpiękniej
szy tytuł -  Ojciec -  wyraża całe to dobro, życzliw ość, ciepło, wpisane w  słow o „miłość”. To, 
co w św iecie naznaczone m iłością otrzymuje nową barwę dzięki Bogu, który jest M iłością.

Tak w ięc m nie, podejm ującego to Jezusowe w ezw anie do m iłości, B óg naprawdę ko
cha, czy  M iłość m oże w yrzec się m iłości?

Choć przychodzą takie chw ile w życiu, gdy kocha się tylko za coś, lubi się za coś, potrze
buje tylko z powodu czegoś. Chociaż przychodzi czasem pytanie pełne zwątpienia, na cóż ja 
Bogu, taki słaby, niewierny m ogę się przydać. Chociaż czasem  wina, grzech, błędne drogi, 
różne lęki i obawy potrafią zbudować pomiędzy mną a Bogiem  mur, przez który bardzo 
trudno zobaczyć i odczuć B ożą miłość. To jednak nie chcę stracić z oczu tej prawdy, iż mi
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łość B oża jest w iększa, zdolna przeniknąć w szelką ścianę moich win, zdolna uleczyć z cho
roby grzechu. W ierzę w Jego nieskończoną m iłość, bo ona przenika wszystko. Wierzę, że 
On sam nas um iłował i posłał Syna sw ojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

ks. M arian  K ow alsk i

7. NIEDZIELA WIELKANOCNA -  1 V I2003

Abyśmy byli uświęceni w prawdzie

W ydarzenia paschalne przeżyw ane w ciągu okresu w ielkanocnego dopełniają swojej 
miary. Oto zaledw ie tydzień dzieli nas od uroczystości Zesłania Ducha Św iętego, która 
zamyka cyk l wydarzeń zw iązanych ze Zm artwychwstaniem  Chrystusa. C hociaż kończy  
się okres w ielkanocny, to ze w zględu na wydarzenia z nim zw iązane, naznaczone n iezw y
kłą i życiodajną tajemnicą, pow inniśm y nieustannie pochylać się nad nimi w zam yśleniu  
z wiarą, nadzieją i m iłością.

Słow a Jezusa z dzisiejszej E w angelii stanowią fragment M odlitw y Arcykapłańskiej 
Chrystusa, przez którą zwraca się On do sw ego Ojca, prosząc za uczniów , jak i za przyszły  
K ościół. Jezus świadom y, iż nadeszła Jego godzina, pragnie tych wszystkich, którzy przyjmą 
Jego naukę, zachow ać w jedności. W iedział, że  do Jego M istycznego Ciała przyniosą oni 
w łasne, osobiste, nieraz egoistyczne sprawy, wynikające z różnic czy to językow ych , kul
turowych, czy  w reszcie pokoleniow ych. Stąd Jego prośba o jedność była jak najbardziej 
potrzebna. Chrystus pragnął dla nich takiej jedności, jaka istnieje m iędzy N im  a Ojcem. 
Tylko taka jedność jest warunkiem skuteczności w obec świata Jezusowej nauki. W ymaga 
ona: po pierw sze, oderwania od świata i jego  spraw, o tym w spom ina Jezus, m ów iąc, iż 
Jego uczn iow ie „nie są ze św iata”. Po drugie, karmiąc się B ożym  słow em , mają oni coraz 
dokładniej jednoczyć się ze sobą, w yzwalając się z tego w szystk iego, co stoi na drodze 
prawdziwej jedności. Tylko m ocą ufnej w ięzi z Chrystusem m ożna zm artwychwstawać 
z różnych lęków  i grzechów , z egoizm u, z koncentracji jedynie na sobie i na w łasnych  
jedynie potrzebach. Tylko Jego m ocą można zm artwychwstawać do m iłości i odpow ie
dzialności, do radości i szczęścia , do przyjaznego spotykania się z drugim człow iekiem  
w jedności. W reszcie, po trzecie, ubogaceni orężem  Bożej nauki i wzajemnej jedności są 
posłani do świata. W  nim  zaś, od złego  zachowani poprzez Jezusow ą m odlitw ę, pow ołani 
są, by ten św iat uśw ięcać w  prawdzie. Są pow ołani, by tak jak Jezus spotykać się z Ojcem, 
który jest w  niebie: poprzez nieustanną i ufną m odlitw ę, poprzez kochanie B oga  nade 
w szystko, poprzez pełn ienie Jego w oli do końca, poprzez traktowanie Jego przykazań 
jako m ądrości i radości, danej przez B oga światu poprzez słuchanie B oga bardziej niż 
ludzi i niż sieb ie sam ych -  przem ieniać oblicze ziem i.

To now e oblicze ma jaśnieć św iętością  B ożego  królestwa. Jeśli ktoś pow ołany został, 
by innym  o tym królestw ie przepowiadać, sam w inien być coraz uw ażniejszym  słucha
czem  Bożej nauki, jak rów nież coraz pokorniejszym  w jej wypełnianiu. Niewystarczająca  
pokora i pochodząca z niej niedostateczna uwaga przy słuchaniu jest u ucznia Jezusow ego


