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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

4 NIEDZIELA ZWYKŁA -  29 I 1995

„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.
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Powołanie proroka Jerem iasza zawiera wszystkie charakterystyczne elem enty  
każdego właściwego powołania. Bóg mówi: Zanim  ukształtowałem cię w łonie matki, 
znałem cię, poświęciłem  cię, nim przyszedłeś na świat, ustanowiłem cię prorokiem  dla 
narodów. Bóg jednak nie zniewala człowieka. Szanuje wolną w olę człowieka i czeka  
zawsze na odpowiedź z jego strony. Stąd dzisiejsza Ewangelia stanowi niejako 
klasyczny przykład właściwego wykonania misji zleconej przez Boga. Stąd także 
pytanie: Jak ja wypełniam swoją misję, swoje powołanie?

2. Człowiek odrzuca Słowo

Jezus przyszedł do Nazaretu. W  synagodze stanął w obec rodaków. Przez w iele  
lat widzieli oni Jezusa w swojej synagodze. Czasami, podobnie jak w świątyni 
jerozolimskiej, zabierał głos, objaśniając przeczytane fragm enty Pisma św iętego  
i rozwiązując problemy z niego wynikające. Jednak dopiero teraz przyszła chwila 
wypełnienia planów Bożych. W „Galilei p ogan” rozpoczął się „czas zbawienia”.

Odczytany przez Jezusa fragm ent Pisma pochodzi z księgi Izajasza i mówi
0 dziele Mesjasza. Działa On słowem  i czynem. Przynosi w olność od cielesnej
1 duchowej ślepoty, w olność od grzechu. G łosi dobrą nowinę ubogim, w ięźniom  
wolność, niewidomym przejrzenie. Takie jest posłannictwo M esjasza.

Z Jezusem  nadszedł czas zbawienia. To O n, jako nauczyciel, poucza, że obietnice  
proroków zawarte w Piśmie spełniają się. Mówi: Dziś spełniły się te słowa. N a to 
„dziś” czekali prorocy z wielką tęsknotą. Gdy Jezus wypowiedział te słowa, 
rozpoczął się „czas łaski Pana”. Czas ten wym aga jednak wiary, której nie mieli 
mieszkańcy Nazaretu zgrom adzeni w synagodze. W spólnota nazaretańska, do której 
Jezus głosił dobrą nowinę, nie przyjęła jej z wiarą. Odrzuciła Jezusa m oże dlatego, 
że nikt nie jest prorokiem  w ojczyźnie swojej.

Jezus spowodował wściekłość swoich rodaków nie tylko przez to, że w ich 
mieście nie uczynił cudu, ale przede wszystkim przez niem iłe dla uszu słowa prawdy. 
Uraził narodową dum ę słuchaczy. Oburzeni wypowiedziam i Jezusa chcą go strącić 
ze skały. On jednak przeszedł spokojnie wśród nich. N ie nadeszła jeszcze godzina  
Jego męki. O dszedł od nich i skierował swe kroki do innych. Człowiek musi okazać 
dobrą wolę i przyjąć B oże słowo. Gdy tego nie czyni, naraża się na to, że Bóg od  
niego odchodzi.

3. Pan posłał mnie

Chrystus chciał dać szansę swoim rodakom  i przypom niał znane im wydarzenia 
ze Starego Testam entu. N iestety, nie skorzystali z tego pouczenia i dali się unieść  
ambicji. Chrystus także i nam daje szansę uwierzenia w Jego posłannictwo. 
Przyszedł, aby nas wyzwolić, aby dać nam now e życie. M ożem y G o przyjąć albo 
odrzucić. On nie zniewala naszego wyboru. M ożem y zachować się tak, jak 
mieszkańcy Nazaretu. Słowo Jezusa w pierwszym m om encie życzliwie przyjęli: 
A  wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym  wdzięku słowom, które płynęły z  ust 
Jego. Lecz później przyszła wątpliwość: Czy nie jest to syn Józefa? Odrzucili Słowo, 
odrzucili M esjasza.
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Orędzie Jezusa, które pragniem y przyjąć, nie przestaje bulwersować dzisiejszych 
ludzi, stojących w obec nędzy, niesprawiedliwości, gwałtu. M ożem y chcieć  
ukam ienować Słowo, które niepokoi, ale także m ożem y stać się Jego świadkami dla 
współczesnego świata. D ążyć poprzez w spólne szukanie, poprzez dialog w m iłości do 
zgodnego zjednoczenia B oga, człowieka i świata. Tylko musimy być wierni naszem u  
powołaniu. Przepasać swoje biodra m ocą Bożą i mówić wszystko, co O n nam  
rozkaże. I chociaż będą walczyć przeciwko nam, to jednak nie zdołają nas zwyciężyć, 
gdyż Bóg będzie z nami, aby nas ochraniać.

ks. Stanisław Araszczuk
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Doświadczyć mocy Jezusa

1. ... ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie... Serafiny stały 
ponad Nim... I wołał jeden do drugiego: Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała 
ziemia jest pełna Jego chwały.

Spotkałem  go chyba gdzieś na rekolekcjach. Po paru tygodniach napisał list. 
„Coraz bardziej uświadamiam sobie, że moim podstawowym  pragnieniem  jest 
pragnienie Boga, Jego miłości. A le patrząc na swoje życie, które tak bardzo  
naznaczone jest słabością i grzechem , w którym nie widać w ogóle zm ian, 
zastanawiam się, czy ja rzeczywiście spotkałem  Boga. Stawiam sobie w ięc pytanie -  
jak G o spotkać, by m oje życie znuomło się, by moja wiara nie była faryzeizm em , by 
mój trud pracy nad sobą przyniósł w końcu ow oc”.

2. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus ... zmartwychwstał 
tizeciego dnia ... i że ukazał się Kefasowi, potem Dwunastu ... W końcu, już po 
wszystkich ukazał się także i mnie, jako poronionemu płodowi.

Kiedy patrzymy na postawy A p ostołów  sprzed i w czasie M ęki i Śmierci Jezusa, 
a potem  w dniu Zesłania D ucha Św., to stawiamy sobie pytanie: skąd taka nagła 
m etam orfoza w tych ludziach. Św. Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu odpowiada: 
to spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem  przem ieniło ich życie. Czytając w ięc list 
tego m łodego człowieka, moglibyśmy mu powiedzieć: trzeba Ci spotkać zmartwych
wstałego Jezusa, aby doświadczyć przemiany swego życia. Powstaje w ięc pytanie -  
jak Go spotkać, jak doświadczyć Jego mocy? N a to pytanie odpowiada nam  
dzisiejsza Ewangelia.

Zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. 
Trzeba sobie najpierw uświadom ić, że Jezus chce przem awiać do m ojego życia, 
takiego jakie ono jest. M uszę w ięc sobie uświadomić, że to konkretne m oje życie 
jest właśnie m iejscem  spotkania z Nim. Często powstaje w nas pokusa stworzenia


