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zwłaszcza dzieci i m łodzieży. Gdy demokracją, jak wytrychem, rozgrzesza się 
wszystko, nawet ew identne zło. Gdy ujawniły sig nowe braki ...

M yślę, że nie w brakach, także materialnych, tkwi przyczyna, że nasze życie ma 
coś z beznadziei. Jest coś, co sprawia, że wśród nas są tacy, którzy żyją z dnia na  
dzień, bez myślenia o jutrze, o zbawieniu, o Bogu; którzy biorą życie jak leci. N ie  
pojawia się już na ich ustach pytanie o sens tego żywota. V. Franki, psychiatra 
austriacki, postawił jednoznaczną diagnozę w spółczesnego człowieka: „Każda epoka  
ma swoją nerwicę i każda wymaga swojej psychoterapii. My, psychiatrzy, m amy 
coraz mniej do czynienia z klasycznymi postaciam i nerwic, a coraz więcej z nowym  
typem nerwicy, w której na pierwszy plan wysuwają się objawy braku zainteresowań  
i inicjatywy. Podłożem  jej jest głębokie poczucie bezsensow ności”.

W obec takiej diagnozy i takich faktów terapia polegałaby na działaniu  
w kierunku odbudowania w ludziach poczucia sensu istnienia, co nie jest łatwe 
w społeczeństw ie, które doznało licznych rozczarowań przed rokiem  1989 i w obec  
tychże czasu dem okratycznych przem ian w III Rzeczypospolitej.

Pomijając to wszystko, trzeba, aby każdy człowiek ocalił w  sobie tę N adzieję, b ez  
której żyć nie m ożna, utrata której otwiera rozpacz, bezsens i śm ierć („W  warun
kach obozowych człowiek, który utracił nadzieję, rzucał się na druty” -  E. From m ), 
tę Nadzieję, która zawieść nie m oże, w  której wszystko znajduje wytłum aczenie 
i wszystko odnajduje sens. Ta Nadzieja jest w Bogu, objawiającym się nam  
w Jezusie. D ziś objawił się nam  jako M esjasz, Zbawiciel. O to nasza Nadzieja!

Prośmy Maryję o interwencję u Jej Syna w sytuacjach naszych licznych braków, 
naszej bezsilności; o przem ianę życia; o wiarę, która daje posiadanie tej N adziei, 
którą jest sam Chrystus. W  Nim  też złóżm y nasze nadzieje: te m ałe, osobiste, 
rodzinne, codzienne -  i narodowe; wszystkie...

ks. Tadeusz Rusnak
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Lud słuchający Pana

Pan posta ł Mnie, abym  ubogim niósł D obrą Nowinę, więźniom głosił wolność.

Przychodząc na n iedzielne spotkanie z Panem , nie tylko pragniem y się nakarm ić 
Jego Ciałem, aby nie ustać w drodze, ale jednoczym y się także w e wspólnym  
słuchaniu Jego Słowa. N ieustannie się w nie wsłuchujemy, bo przecież nie przestaje 
nas, ludzi wierzących, interesować, co nam Bóg, nasz Pan, ma do pow iedzenia. T en, 
który ma słowa życia wiecznego. N ie przestajem y przecież pytać: Nauczycielu dobry, 
co m am  czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Pytamy tym bardziej, z tym większą  
ufnością, że przecież dziś wcale nie jest łatwiej żyć, nie jest łatwo wybrać tę jedyną  
prawdę spośród tylu prawd głoszonych przez różne autorytety wyrastające przy 
różnych okazjach jak grzyby po deszczu.
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Czytania dzisiejsze zwracają naszą uwagę na rolę Prawa, B ożego Słowa, w  życiu 
wierzącego narodu. Skłaniają nas także do refleksji nad tym, jakie m iejsce w  naszym  
życiu zajmuje Słowo B oże, jaka jest nasza postaw a w czasie słuchania Pisma św. 
i jaka reakcja na to Słowo w  życiu codziennym . W  pierwszym czytaniu ze Starego  
Testam entu zawarte są ciekawe spostrzeżenia związane z życiem  religijnym narodu  
wybranego. Jako nowy lud Boży, wybrany przez Pana, zauważmy, że  lud dom agał 
się , aby Ezdrasz przyniósł księgę Prawa, które Pan nadał Izraelowi. W ięcej -  uszy 
całego ludu były zwrócone ku księdze Prawa.

M ożna by zapytać, czy jesteśm y podobni do tego wsłuchującego się w  Słowo  
Boże ludu? Czy dom agam y się, aby pośród niejasnych i często zwodniczych słów  
czytane nam było jasne i nie pozostaw iające wątpliwości Słowo N aszego Pana, 
jedynego, dobrego Nauczyciela? Czy nie zbyt prędko przeszliśmy z postawy  
„domagania się czytania Pism a” do postawy niechęci w obec B ożego  Słowa, które  
dociera do nas nie tylko w  kościołach, w  czasie liturgii, ale także w  szkole, 
w różnych środkach m asow ego przekazu: prasie, radiu czy telewizji? Czy katoliccy 
rodzice domagają się, aby Słowo B oże docierało do ich dzieci? A  m oże pogodzili się 
już z tym, że między okładkam i niektórych kolorowych pism m łodzieżowych słowo 
w nich wydrukowane dem oralizuje ich dziecko, które jeszcze nie ma wyrobionego  
poglądu na świat, nie potrafi odróżniać dobra od  zła i bezkrytycznie przyjmuje to  
wszystko, co jest mu podawane? Czy pogodzili się z brutalnością, z obrazami 
fałszywej miłości prezentowanym i na szklanym ekranie, których autorzy bronią się 
wyświechtanym już powiedzeniem : „to niech nie oglądają”? Jak odnoszą się dziś 
chrześcijanie, ludzie wierzący w Boga i Bogu, do Jego Prawdy? Jak ty się do tego  
Słowa odnosisz? Czy ma ono jakikolwiek wpływ na twoje życie?

Jak niedaleka jest droga od „dom agania s ię” do obojętności, czy nawet niechęci 
w obec B ożego Słowa! Jest to n iebezpieczeństw o, którego ludzie wierzący powinni 
być dziś świadomi. Cały lud płakały gdy usłyszał te słowa Prawa  ... Lud izraelski 
domagał się, słuchał dobitnie czytanego Pisma, rozum iał je  i płakał. R eagow ał na to  
Słowo! N ie był nieczuły, obojętny!

Pomyślmy dalej o roli Pisma św iętego w  naszym życiu. W  dom ach większości 
rodzin znajduje się już egzem plarz Pisma św., nawet ilustrowana Biblia. Jakie są losy 
tej wyjątkowej Księgi znajdującej się w  dom u pośród innych publikacji? Św. 
Hieronim  napisał, że „nieznajom ość Pism a św. jest nieznajom ością Chrystusa”. 
M oże nie powinno nas dziwić, że n iew iele dziś rozum iem y z tego, w co wierzymy, że  
mamy problemy z wyznawaniem  naszej wiary, skoro niezbyt gorliwie poznajem y  
wolę Bożą zawartą na kartach tej świętej Księgi.

Dzieje nam w spółczesne są zatem  bardzo podobne do tamtych, opisanych  
w pierwszym czytaniu, gdy prorocy rozpoczęli reform ę ludu od  przypom nienia treści 
Biblii. Jesteśm y krajem znajdującym się od  w ielu już lat w  okresie reform . O d czego  
je zaczęliśmy? Jaki jest cel tych reform ? D o  czego on e miały doprowadzić, a do 
czego doprowadziły? M am y prawo zadawać takie pytania, bo przecież nie m oże być 
nam obojętne to, co czynią nasi przedstawiciele, kierujący procesem  reform. A  m oże  
nie potrzeba wyważać otwartych już kiedyś drzwi, m oże trzeba zacząć od  czytania 
zasad B ożego Prawa, które nikogo nie krzywdzi, ale wszystkich wzywa do miłości,
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a co za tym idzie, do uczciwości i rzetelności? Tyle już ustaw uchwalono ... B oże  
Prawo jest takie krótkie, jasne, nie zawiera zawiłości, daje się nawet streścić 
w dwóch przykazaniach: B ędziesz m iłował Boga i bliźniego. Tym czasem  konstytucja 
ma być bez Boga ...

Jako chrześcijanie jesteśm y także wezwani do ciągłej reform y nas samych. Ta zaś 
nie m oże się dokonać bez zwrotu do Pisma św., które jest podstawowym  źródłem  
naszej wiary. D latego w układaniu naszego życia zgodnie z wolą Bożą trzeba nam  
czerpać z Pisma św., a nie z gazet czy czasopism , które jeśli nawet piszą o wierze czy 
religii, to nie czynią tego  zgodnie z prawdą.

W idząc w dzisiejszej Ewangelii Chrystusa Pana, który przez objaśnianie tekstów  
natchnionych pragnie uform ować nowy Lud Boży, rozumiejący sens i znaczenie  
B ożego powołania i prawidłowo odczytujący plany B oże, postanówm y i my 
nieustannie form ować siebie samych w  świetle i zgodnie z wymaganiami natchnio
nych słów Bożych zawartych w  Piśm ie św., czytanym i wyjaśnianym w kościele, na 
katechezie, w katolickich pism ach lub audycjach. W  dobie reformy, która powinna  
zacząć się od każdego z nas, postarajm y się częściej niż dotychczas spotykać się  
z Bogiem , pochyleni nad świętym i kartami Biblii.

Chrystus jest Tym, który najpełniej objawia nam Ojca. Z ostał przez N iego  
posłany, aby nieść D obrą N ow inę, w ięźniom  głosić wolność. Z ostał posłany do nas. 
Słuchajmy G o, wypełniajmy w olę B ożą, którą On nam objawia. W szelkie reform y 
przebiegną pomyślniej niż nam się wydaje i ruszymy z miejsca...

ks. M arek Korgul
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„Będziecie moimi świadkami”

1. Powołanie proroka

Pismo święte jest jak dziwna rzeka -  mówi św. G rzegorz W ielki. Tak płytka, iż 
w niej baranek -  to znaczy prosty i nieuczony, brodzić m oże i tak głęboka, że w niej 
słoń -  to jest uczony i doktor, zatopić się m oże. U cz się o sercu Boga ze słów Boga  
-  apeluje święty papież.

Czytania tej niedzieli wykazują, jak trudno jest zgłębiać i rozum ieć słowa Boga, 
zawarte w nauce proroków, o tym że zbawienie pochodzi od Boga, a nie od  ludzi. 
Trudno jest zrozum ieć także sam o życie proroka, który staje się nieznośnym  
m ącicielem  dobrego nastroju. Jerem iasz nie wybrał swego zawodu proroka. T o sam  
Bóg powołał go i ukształtował do takiej misji. N ie ma proroka z własnej woli. Siła 
proroka pochodzi z pewności, że B óg jest z nim. Stąd słyszymy dziś, jak B óg przed  
człowiekiem  rysuje wizję przyszłego działania, zapewniając równocześnie o udzie
leniu wsparcia. Człowiek powoływany ma zawierzyć powołującem u go Bogu  
i odważnie podjąć realizację nakreślonego planu działania.


