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niecierpliwość i zwątpienie. W  przypadku B oga -  w  przeciwieństwie do człow ieka -  nie jest  
to tylko tania obietnica i próba uspokojenia w  stylu: „wszystko będzie dobrze” lub J a k o ś to 
będzie”. N a podstawie chociażby wydarzenia z dzisiejszej Ewangelii i w ielu  innych zdarzeń 
m ożemy być pewni, że „żywe jest Słow o B oże i skuteczne”. Ono sprawia, że nawet niem oż
liwe staje się m ożliwe, choć nie zaw sze tak, jakbyśmy tego chcieli czy sobie życzyli, ale 
w  sposób, który B ó g  uzna dla nas za najlepszy, choć nie zaw sze dla nas zrozumiały.

Jest tylko jed en  warunek -  i to w cale nie jakiś bagatelny -  aby tego doświadczyć. Cho
dzi o w zajem ne zaufanie, które szczególn ie dzisiaj jest  w  cenie. Zauważmy, że w  przypad
ku Piotra nie byłoby tego efektu, gdyby nie bezgraniczna u fn ość: „tyle ju ż  razy”, „całą noc 
pracowaliśmy i n ic”, ale skoro Ty, Panie, tak m ów isz -  dobrze -  ufam  Tobie i spróbuję raz 
jeszcze. Zaufanie to, jak  uczy teologia  i potwierdza życie, jest  nieodzow nym  elem entem  
postawy wiary. Jest to obustronne zaufanie: w ielu  łow iło  twej nocy bezskutecznie, ale w ła
śnie do Piotra zw rócił się Jezus z poleceniem : „W ypłyń na głębię!” Jemu zaufał -  z  w za
jem nością, jeg o  wybrał i jego  powołał.

Jezus ufa każdemu, do kogo się zwraca, kogo pow ołuje do w ypełnienie Jego zbawczej 
w oli. W  tym  sensie w szyscy jesteśm y wybrani, pow ołani i obdarzeni zaufaniem. R odzi się 
jednak pytanie: czy  z wzajem nością? Pytanie zw łaszcza w  dzisiejszej sytuacji w cale nie 
bezzasadne. C złow iek  nie m oże żyć w  niepew ności. M usi m ieć kogoś, z kim  m oże poroz
mawiać, kogo m oże się poradzić, kto go w ysłucha -  po prostu kogoś, kom u zaufa. Zaufanie 
jest  dzisiaj w  cenie. I choć nie jest  prawdą, że nie warto dzisiaj ufać nikomu, bo ludzie się 
zm ieniają w  zależności od  sytuacji (św iat stałby się koszmarem, gdyby człow iek  ży ł w  ta
kiej św iadom ości), to na pewno jest prawdą, że B ogu  zaw sze m ożna zaufać. On się nie 
zmienia, nie m iew a humorów. Jego uczucia są  stałe. On „do końca nas um iłował” i od  
początku (tj. od  stworzenia) do końca zaufał człow iekow i mimo jego  niewierności. Sam  też 
dowiódł, że Jemu m ożna zaufać bez obaw. Co więcej -  Jemu bez reszty zaufać trzeba!

ks. Marek Korgul
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Błogosławieni jesteście

W  E w angelii słyszym y czterokrotne „błogosław ieni” i czterokrotne „biada” . Cóż zna
czy ow o „błogosław ienie”? N a pewno jakieś szczęście. Jakiś szczególny rodzaj szczęścia, 
które je st  ważne dla człow ieka. Szczególną troską każdego człow ieka jest  szukanie szczę
ścia. Ileż jest  w  naszym  życiu  zabiegów, aby być szczęśliw ym ? Tak bardzo jesteśm y zatro
skani o szczęście, lecz kiedy ono przyjdzie, zm ęczenie nie pozw oli nam cieszyć się tym.

W  tej naszej trosce o szczęście jesteśm y podobni do człowieka, których chce złapać m o
tyla. B iega  po łące, szybkimi mchami bezskutecznie w ciąż na nowo podejmuje kolejne pró
by. W reszcie zm ęczony siada na kamieniu, aby chwilę odpocząć. K iedy się w yciszył i uspo
koił, w  w ielkim  zdumieniu spostrzegł, jak  motyl usiadł tuż obok niego. Podobnie z naszym  
szczęściem  Jakże często umyka ono przed nami. Trzeba się nam czasem  zatrzymać, zam y- 
śleć, zachw ycić sw oim  człow ieczeństw em , a w tedy szczęście będzie naszym  udziałem.
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1. Błogosławieni jesteście...

W  m inionych w iekach chrześcijan interesowało bardziej życie po śmierci, niż tutaj na 
ziem i. Jeszcze do niedawna ziem ia była synonim em  nieszczęścia, „padołem  łe z”. W  ziem 
skim  życiu  upatrywano tylko szansę do zdobycia życia w iecznego. Cierpienia i troski tutaj 
na ziem i, a w  niebie w ieczne radości. D o tego stopnia zapatrzono się w  niebo, że nie do
strzegano spraw ziem skich.

Dzisiaj je st  zupełnie inaczej. W  centrum naszej uwagi są  problemy chwili. Telewizja, 
radio, prasa pozw alają nam w iedzieć w szystkie najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejsze
go. Przeważnie dowiadujemy się n ieszczęściach  i tragicznych wypadkach. W ielu m yśli 
o stworzeniu raju na ziem i, społeczeństw a bezkonfliktow ego, w  którym żyje się dostatnio, 
bez trudu i cierpień. W  naszej dzisiejszej trosce i zabiegach, aby być szczęśliw ym  trzeba 
pamiętać o słow ach naszego Mistrza, który mówi: błogosław ieni, szczęśliw i będziecie, 
je ś li to i tamto będziecie zachow yw ali w  sw oim  życiu. Szczęśliw i będą ubodzy, głodni, ci, 
którzy płaczą, ci, którzy są pogardzani. Ubodzy, bo stan ich  posiadania jest  w  Bogu. P o 
dobnie z głodującym i, płaczącym i, także z tymi, którzy są  znienawidzeni i prześladowani 
przez ludzi: oto B ó g  kocha ich  w  Chrystusie.

2. Biada wam...

O ile ubodzy sąbogatym i w  B ogu, o tyle bogaci są  bogatym i bez B oga, sami dla siebie 
są bogaci, syci, śm ieją się, odbierają pochwały ludzkie. N ie mają oni skarbu w  niebie i 
dlatego wszystko, co  posiadają, jest  złudą.

W  dzisiejszym  św iecie trzeba nam odkryć wymiar ducha: nie w szystko m ożna rozw ią
zać m etodam i nauki i nowoczesnej techniki. To środki racjonalne nie stanowiące w szyst
kiego o człow ieku. To Błażej Pascal, w ielki matematyk i fd o z o f podkreślał: „serce ma 
swoje racje, których rozum  nie zrozum ie” . To samo zostało w ypow iedziane przez Antoina 
Saint-Exuper’ego w  opowiadaniu o „M ałym  księciu” : „to, co najważniejsze, jest  dla oczu  
niew idoczne, m ożna to zobaczyć tylko sercem ” . Cóż z  tego, że rzeczy, którymi się posługu
jem y, są  coraz lepsze, je ż e li sam  człow iek  staje się coraz gorszy. C óż po naszej technice i 
mądrości, je ś li nie ma tam  m iłości.

D ziś Chrystus m ów i do każdego z  nas: do jednych  „błogosław ieni jesteśc ie”, do dro
gich  zaś „biada wam ”. Które słow a odnoszą się do mnie?

ks. Andrzej Małachowski
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1. „Miłujcie waszych nieprzyjaciół”

W  jednym  z bardzo zlaicyzow anych krajów zachodnich pew ien  ewangelizator zapra
gnął dać ludziom  odpow iedź na pytanie o przeżywany w  ich  stronach głęboki kryzys wiary 
chrześcijańskiej. Słuchacze spodziew ali się zapewne, że będzie w skazyw ał na przyczyny  
społeczne i nieprzyjazne siły polityczne, że podkreśli m oże niebezpieczeństw a praktyczne


