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pować w edług wiary, najdobitniej papież wyraził w  Poznaniu: N ie lękajcie się św iętości. 
Pielgrzym ka Jana Pawła II powinna w ięc być pom ocą w  podejm owaniu zadania odpow ie
dzialności za  K ościół, które w ypływ a z przyjęcia bierzmowania.

Tak w ięc w  chronosie 1998 roku ow ym kairos powinien być sam D uch Święty. O n wśród  
nas żyje i działa również w  czasie Eucharystii. Eucharystia to bow iem  chleb upieczony ogniem  
Ducha Świętego (Gaudencjusz z  Brescji). N ie  powinno w ięc w  chronosie 1998 roku brako
wać Eucharystii. Ona powinna odmierzać chronos tego roku -  niedziela po niedzieli.

Pierw szy dzień  N ow ego Roku pośw ięcony jest Tej, która za  sprawą D ucha Świętego  
poczęła  Jednorodzonego Syna Twojego. Jak m ów ią O jcow ie K ościoła, zanim  poczęła  go 
w  niepokalanym  łonie, p oczęła  Go w  sercu przez wiarę. W  tym  zawiera się m yśl na cały 
rok: za sprawą D ucha Świętego przez wiarę Chrystus ma się rodzić w  nas. R ów nocześnie  
Maryja jest  Tą, która w  chronosie odczytała swój kairos. I my mamy uczynić to samo 
w  chronosie 1998 roku pamiętając, że: zabitego czasu nie m ożna reanimować.

ks. Bogdan Ferdek

2. NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM -  4 I 1998

Nadzieja naszego powołania

1. Czym jest nadzieja naszego powołania? (Ef 1,18)

D laczego wierzę? W ierzę, pow ie ktoś, gdyż chrześcijaństwo pom aga mi żyć. W ierzę, 
m ów i inny, bo zasady chrześcijańskie sprawdzają się w  życiu  rodzinnym  i społecznym . 
W ierzę, w yzna niej eden człow iek, gdyż chrześcijański światopogląd najlepiej wyjaśnia Rud
ne i bolesne tajemnice egzystancji.

M ożna kontynuować ciąg takich i podobnych im  odpow iedzi na pytanie o podstawę 
naszej wiary. W szystkie te odpow iedzi są  wartościowe, ale jednak pozostaną zaw sze n ie
wystarczające. Prawie dwadzieścia w ieków  temu A postoł Paw eł wyznał, że m odli się za  
współbraci w  wierze, aby um ieli odkrywać sens dam, jaki od  B oga  otrzymali; na pewno 
A postoł m odli się o takie zrozum ienie także dla nas, prosi o to dziś, tej niedzieli, w  niebie: 
„niech B ó g  da w am  światłe oczy  serca tak, byście w iedzieli, czym  jest nadzieja w aszego  
powołania” (E f 1,18). Potrzeba nam w iele mądrości, i to tej pochodzącej od  B oga, by takie 
duchowe zrozum ienie przyjąć i poznać odpow iedź na pytanie: dlaczego w ierzę? jaka jest  
ostateczna nadzieja m ojego powołania?

2. „Chrystus jest [...] Mądrością Bożą” (1 Kor 1,24)

M ędrzec Pański, Syrach, głosił, że  gdy B ó g  zaczął przem awiać do ludzi przez sw oich  
w ysłańców, wtedy M ądrość B oża  „w yszła z ust N ajw yższego i niby m gła okryła ziem ię, 
zam ieszkała na w ysokościach, a tronjej w  słupie obłoku”; co w ięcej, dał B ó g  obietnicę, że  
przyjdzie taki czas, gdy pow ie do Niej: „w Jakubie rozbij namiot” (Syr 24,3 i 8).
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W iele pokoleń ludzi już od w ieków  przeczuwało bliską obecność Boga. Ludzie w szyst
kich czasów  i narodów mniej lub bardziej nieudolnie pragnęli Go czcić. Szukali Go w  róż
nych religiach i różnych filozofiach, próbowali wspiąć się do N iego przez najróżniejsze w y
siłki i zabiegi duchowe. O n sam jednak dał się poznać w  narodzie Izraela. To w  Narodzie 
Wybranym powołał Abrahama, pokazał chwałę nieba Izajaszowi, zapowiedział przyszłe zba
wienie Jeremiaszowi. Jego obecność była w  czasach Starego Testamentu prawdziwa, ale jed 
nocześnie nieuchwytna i ulotna, jak  mgła. Pojawiała się jako natchnienie proroków, a potem  
znikała, tak że psalmista musiał wołać: „tęsknię za Tobą, jak ziem ia spragniona w ody”.

Pozostawała w  pamięci ludzi tylko obietnica dana Syracydesowi: Mądrość Pańska „w Ja
kubie rozbije namiot (Syr 24,3 i 8). Obietnica bardzo trudna do zrozum ienia przed przyj
ściem  Jezusa. Cóż m ogła ona oznaczać? Jak B óg, Pan wszechm ocny, którego nikt nigdy 
nie był w  stanie ani ujrzeć, ani zrozum ieć, m ógł rozbić namiot sw ego zam ieszkania pośród  
ludzi, pośród potom ków  Jakuba?

3. „Słowo rozbiło wśród nas swój namiot”

W  okresie Świąt Narodzenia Pańskiego czytamy częściej początek Ew angelii w edług  
św. Jana. Pojawia się tam  greckie słow o „skenoo”, które oznacza w łaśnie tyle, co „rozbić 
namiot” . Ewangelista ogłasza, że  „Słow o B oże rozbiło swój namiot pom iędzy nami”. Oto 
naoczny świadek historii Jezusa z Nazaretu, A postoł Jan, natchniony przez D ucha Św ięte
go w yśpiew ał hymn na cześć tego, co  zostało mu objawione. Zrozumiał, że ten, którego 
oglądał przez krótki czas Jego misji na ziem i, to Pan w szechśw iata, to M ądrość przed
w ieczna, to Słow o w ypow iedziane przed wiekam i przez B oga  -  Syn B oga  Ż yw ego, M e
sjasz Pan. Zw ykle tłum aczym y Janowy zdum iony okrzyk zachwytu za pom ocą wyrażenia 
dobrze znanego nam z ew angelicznego tekstu: „Słow o stało się ciałem  i zam ieszkało wśród  
nas” (J 1,24).

Gdy synowie Izraela przebywali przez długie dziesięcio lecia  na wygnaniu, wtedy tęsk
nili za  obecnością  B oga  Żyw ego i w ierzyli, że towarzyszy im  w  sposób duchowy Boska  
Chwała, „Szekina”. Ta w łaśnie tęsknota doczekała się w  Jezusie Chrystusie sw ego spełn ie
nia. K ażdy człow iek  przecież żyje w  jakiś sposób na wygnaniu. Każdy pragnąłby bliskiej 
i żywej obecności B oga. W  liturgicznym  okresie Narodzenia Pańskiego częściej mamy 
przypominać sobie, że tym, którzy uwierzą, prawdziwie towarzyszy Jezus Chrystus, w  swojej 
żywej obecności.

W  Jezusie z Nazaretu, jak z drżeniem i zachwytem  odkrywali stopniowo A postołowie, 
mieszkała „cała pełnia: Bóstw o na sposób ciała” (K ol 2,9). Z takim samym zachwytem  m oże
my tę samą prawdę odkryć my, chrześcijanie. Przecież po W niebowstąpieniu namiotem B o 
żej obecności jest K ościół. Sam Pan powiedział nam o tym  w  sw oim  Piśmie: „wy przecież 
jesteście Ciałem Chrystusa” (1 Kor 12,27). B ó g  raz, przed dwudziestu wiekami w cielony  
w  Jezusie z Nazaretu w  historię świata, pomimo sw oego w niebow zięcia nie opuścił nas. Tak
że wśród nas, chrześcijan obecnych czasów, „Słowo B oże rozbiło swój namiot”.

ks. Andrzej Siemieniewski


