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Oto ja k  wielka i cenna je s t prawdziwa m ądrość, nie sucha, sztywna wiedza, ale mą
drość życia dla B oga przez Chrystusa w Duchu Świętym, m ądrość Boża. N iech duch takiej 
mądrości nas ogarnie, duch um iłowania drogi za Chrystusem, duch wypełniania nie tylko 
B ożych przykazań, ale także duch opuszczania, rezygnacji dla Chrystusa i dla Ewangelii. 
Prośm y pokornie o to, celebrując tę „w ielką tajem nicę naszej wiary” .

ks. Ignacy Dec
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Syn człowieczy służy wszystkim

a. „Nie tak będzie między wami” (M k 10,43). Słowa Jezusa są  zapow iedzią radykalnej 
odmienności, jak a  ma cechować chrześcijan w  stosunku do otaczającego ich świata. N ie
stety, w praktyce te słowa są też nieustannym  wyrzutem  sumienia, że bardzo często m ię
dzy nami, ludźmi wierzącymi, je s t  właśnie dokładnie tak  samo, ja k  w śród pogan. Z  pokorą 
trzeba nam  przyznać, że często byw a tak, iż miłujemy tylko tych, którzy nas miłują, a 
pozdrawiam y tylko naszych braci. N a pewno dobrze je s t odwzajem niać się przyjaźnią i 
miłością, tyle że na to stać także „pogan i celników” (por. M t 5 ,46-47). Jeśli rozejrzyjmy 
się praktycznie w okół nas, to spostrzeżem y łatwo, że kto chce być w ielkim  we wspólnocie 
w ierzących -  niekoniecznie staje się sługą...

Warto przypom nieć sobie w takich chwilach, że słowa Jezusa zawarte w  Ew angelii 
jednak  nie są niepraktyczną mrzonką. M oże niezbyt często, ale jednak  udawało się, przy
najmniej niektórym, w iele z nich wprowadzić w życie. W  powstałym  około roku 200 Uście 
do D iogneta czytamy: „Czym  dusza w ciele, tym  są w świecie chrześcijanie. Duszę znaj
dujemy we wszystkich członkach ciała, a chrześcijan w m iastach świata. D usza m ieszka w  
ciele, a jednak  nie je s t z ciała i chrześcijanie w świecie m ieszkają, a  jednak  nie są  ze 
świata. [...] D usza staje się lepsza, gdy um artwia się przez głód i pragnienie. I chrześcija
nie, prześladowani, m nożą się z dnia na dzień” .

b. Tak piękne i podniosłe opisy rzadko jednak  odnoszą się do realiów  naszego życia 
wiary. M usimy przyznać to z całą św iadom ością wielkości wezwania, do jakiego zostali
śmy powołani. W łaśnie dlatego musimy ciągle odwoływać się do miłosierdzia. Nigdy chrze
ścijanin nie będzie mógł sobie powiedzieć: potrzebę m iłosierdzia m am  ju ż  za sobą. Z a
wsze będą do nas pasować słowa zawarte w Liście do Hebrajczyków: „Nie takiego bow iem  
mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym  słabościom, lecz doświadczone
go we w szystkim  na nasze podobieństwo, z wyjątkiem  grzechu” .

N a drodze pielgrzym ki pieszej do jednego z sanktuariów maryjnych na Dolnym Ślą
sku grupa pielgrzym kowa spotkała na swoim  szlaku dw a przydrożne krzyże: na  jednym  
napisane było „O m ein Jesu -  Barm herzigkeit!”, na drugim: „Jezu -  m iłosierdzia!” Jakże 
przejm ujące to ślady, że tak bardzo wiele może się zmienić w  zewnętrznych okoliczno
ściach życia, ale sedno wiary chrześcijańskiej pozostaje zawsze takie samo: „Przybliżmy 
się z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę d la  uzyskania 
pom ocy w stosownej chwili” (H br 4, 16).
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c. Najczęstszym  sposobem  korzystania przez nas z Bożego m iłosierdzia je s t spowiedź. 
Ten przejm ujący gest głębokiej wiary nazywany byw a też sakram entem  pojednania, sa
kram entem  pokuty, a może n a w e t-  sakram entem  Bożego miłosierdzia. I słusznie. Bo jeśli 
nazwa „spowiedź” kładzie nacisk na to, co ja , człowiek, m am  uczynić, to określenie „Boże 
m iłosierdzie” podkreśla dzieło samego B oga dokonujące się w  tym  sakramencie. Ow
szem, sakrament poj ednania przywraca nam  sprawiedliwość w  oczach Bożych, łaskę uświę- 
cającą, czyli usprawiedliwiającą, ale przecież tylko dlatego je s t to  m ożhwe, że - j a k  kiedyś 
zapowiadał to starotestamentowy prorok -  „Zacny mój sługa usprawiedliw i w ielu” (Iz 53, 
11). K ażde zbliżenie się do kratek konfesjonału przypom ina nam  właśnie to: zacny sługa 
Boży, czyli Jezus Chrystus, usprawiedliwi! nas na Krzyżu.

ks. Andrzej Siemieniewski
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Budować duchową świątynię

Uroczystość rocznicy poświęcenia własnego kościoła spontanicznie kieruje nasz wzrok 
ku Jerozolim ie i jedynej świątyni Prawdziwego Boga. N iezwykłe są  słowa skierowane 
przez naszego M istrza do Żydów, dotyczące świątyni: „Zburzcie tę  świątynię, a  Ja  w  trzech 
dniach wzniosę j ą  na  nowo” . Trzeba pam iętać, że dla Izraelitów Świątynia w Jerozolim ie 
była w ielką ch lubą  jako  znak obecności Najwyższego pośród swego ludu i jako  symbol 
tożsamości żydowskiej. Nie przez przypadek zaliczano ją rów n ież  do siedmiu cudów świata, 
ze względu na okazałość i bogactwo. Świątynia czasów Jezusa była ju ż  trzecią z  kolei. 
Pierw sza została skonstruowana przez króla Salom ona (1 K ri 6-8; 2 K m  2-4). D m gą zbu
dowano po czasach niewoli babilońskiej, a trzecią budow ał król H erod W ielki, po zbez
czeszczeniu i splądrowaniu jej przez Greków i Rzymian. Budow a je j trw ała czterdzieści 
sześć lat. Nie dziwi więc oburzenie rozmówców naszego Pana na Jego słowa o zburzeniu 
świątyni, budowanej z tak w ielkim  pietyzm em  i o budowie w  ciągu trzech dni nowej. 
Zanim  jednak  rozwiniemy tę myśl, trzeba wrócić do czasów, do budowy i poświęcenia 
pierwszej świątyni przez króla Salomona.

Starotestam entowa Świątynia

Decyzję o budowie Świątyni podjął ju ż  król Dawid, ojciec Salomona. To on właśnie 
sprowadził do Jerozolim y Arkę Przymierza, zaw ierającą dwie kam ienne tablice z dziesię
ciom a przykazaniami, mannę i laskę Aarona. Arka Przym ierza była znakiem  Bożej O bec
ności. D ecyzja o budowie świątyni była ściśle zw iązana z tymże znakiem. Dawidowi nie 
było dane rozpocząć budowy, zaczął jedynie gromadzić materiał. Dopiero Salomon, w  prze
ciągu siedmiu lat zbudował tę Świątynię. Po je j ukończeniu przez czterdzieści dni trwała 
uroczystość poświęcenia Świątyni.


