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Gdyż K ościół składa się z ludzi grzesznych, którzy jednak głoszą św iętego Boga, W skład 
K ościoła w chodzą ludzie słabi, którzy głoszą m oc odradzania grzeszników; a także ludzie, 
których w iedza jest wprawdzie niedoskonała, ale którzy głoszą nieskończenie mądrą na
ukę Ewangelii. Skarb posiadany przez K ościół nieskończenie go przewyższa.

N ie głosim y przecież samych siebie. G łosim y Boga w  Jezusie Chrystusie, który jest 
w łaśnie tym „M ocniejszym ” od nas. I przypominamy sobie: „On chrzcić was będzie D u
chem Św iętym ” (Mk 1, 8). K iedy patrzymy na w ielkość Bożej obietnicy z jednej strony, 
a na zaw sze ograniczone m ożliw ości ludzi K ościoła z drugiej strony -  sprawdzają s ię  w  
ałej rozciągłości słow a św iętego Pawła Apostoła: „Nosim y ten skarb w naczyniach glin ia

nych, aby z B oga była owa przeogromna moc, a nie z nas” (2 Kor 4, 7).
ks. Andrzej Siemieniewski

ŚRODA POPIELCOWA -  28 II 2001

Wybór drogi

K ażdego roku rzewny nastrój Środy Popielcowej przypomina nam prawdę o przemija
niu, marności ziem skiego życia, o grzechu i potrzebie pokuty, o w ielkości i św iętości sa
m ego B oga oraz o słabości człow ieka. Każdego roku kapłani posypują w  tym dniu g łow y  
popiołem , co dla w ielu  ludzi spoza K ościoła wydaje się dziś jakim ś anachronizmem, poni
żaniem  godności dumnego i pew nego siebie człow ieka początku X X I wieku oraz niepo
trzebnym w skazyw aniem  mu bezsensu jego  życia  doczesnego. Nastrój grozy potęgują  
jeszcze  tak dramatyczne i bez cienia nadziei słow a, które kapłan do niedawna jeszcze  
w ypow iadał podczas posypywania g łow y popiołem  “Pamiętaj, człow ieku, że prochem je 
steś i w  proch się  obrócisz!” Słow a, do przyjęcia których nie jest potrzebna łaska wiary, bo 
i bez wiary w iem y, co z  naszego ciała pozostanie po śmierci. W sum ie obraz dnia dzisiej
szego wydaje s ię  niezw ykle przygnębiający i trudno się  dziwić, iż  tak w ielu  chrześcijan  
ucieka przed taką w izją  wiary, która potrafi zgnębić człowieka, obudzić w  nim lęk i smutek.

A le  czy  takie jest rzeczyw iście pełne przesłanie K ościoła w  dniu dzisiejszym ? N a pro
gu W ielkiego Postu, w  liturgii K ościoła rozlega się  kategoryczny okrzyk proroka Joela: 
“N aw róćcie się!” (J1 2,12), ale rozlega się też pokorna prośba św iętego Pawła: “W  im ię 
Chrystusa prosimy: pojednajcie s ię  z  B ogiem ” (2 Kor 5,20). N ie m oże być lepszego prze
słania na początek tego okresu, który w tradycji K ościoła jest czasem  odszukiwania stale 
na now o sw ojego m iejsca przy Panu Bogu, swojej własnej godności, w ielkości, która jest 
z B oga i którą tym  bardziej tracimy, im bardziej oddalamy się od Boga.

W ezwanie do nawrócenia to szansa dla człow ieka, któremu pokręciło się życie, który 
pobłądził, szansa, by dostrzegł, że idzie złą drogą, taką, która nie prowadzi do w yznaczo
nego celu , i by podjął w ysiłek  powrotu na drogę dla niego w łaściw ą. To zbłądzenie bo
w iem  -  a n ie pojedynczy grzech czy słabość ludzka -  jest największą tragedią człow ieka. 
K iedy bow iem  człow iek  idzie dobrą drogą, taką, która prowadzi go do celu, nawet jeśli na 
tej drodze się  potknie, przewróci, jeśli nawet znajdzie się na skutek jakiś wydarzeń w  
przydrożnym row ie, w  błocie, pogardliwe omijany przez w szystkich -  to zaw sze ma jed-
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nak szansę na powstanie i -  choć będzie po tym wypadku obolały i upokorzony -  podjęcie  
dalej marszu do celu  po tej dobrej drodze, na której s ię  znalazł.

Upadek na drodze dobra, choć jest  bolesny, nie jest w ięc największym  złem , jakie  
m oże dotknąć człow ieka. Znacznie w iększą tragedią jest bow iem  fakt zabłądzenia przez 
człow ieka, wybór przezeń złej drogi, takiej, która n ie prowadzi go do w łaściw ego celu , 
lecz na m anow ce. Pójście taką drogą zw ykle wydaje się łatw iejsze, dlatego wybiera się  
przecież drogę złą, bo ona jaw i s ię  jako wygodniejsza, dlatego odrzuca się  drogę dobrą, bo 
ona w ym aga trudu. U znanie złej drogi życia za  dobrą, z łego sposobu m yślenia za dobry, 
złego życia  za dobry, jest najw iększą tragedią człow ieka, nie tylko dlatego, że  taka droga 
prowadzi do zła albo przynajmniej donikąd. Św iadom y wybór takiej drogi uważanej prze
ze mnie za dobrą uniem ożliw ia także nawrócenie. D laczego bow iem  m iałbym  schodzić z 
drogi, którą subiektywnie uważam  za dobrą? D laczego miałbym zm ieniać sw oje złe życie , 
skoro uważam  je  za dobre?

Prorok Joel, nawołując w  dzisiejszym  pierwszym  czytaniu do nawrócenia, zapewnia  
nas, że B óg , do którego mamy pow rócić ze  złej drogi, nie jest B ogiem  zem sty i surowej 
odpłaty. On “jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniew u i w ielki w  łaskaw ości, a lituje 
się  na w idok niedoli” (J12,13). Choć obrażony przez ludzkie grzechy, w ielokrotnie odrzu
cony, zdradzony przez człow ieka, Pan B óg stale jest dla nas w ielką  propozycją powrotu. 
N am  się  czasem  wydaje, że  to tylko m y ufamy Panu Bogu w  naszych m odlitwach, proś
bach, planach na dobre, szczęśliw e życie. A le przecież to najpierw On zaufał cz łow ieko
w i, pow ołał nas do wiary, obdarzył łaskami, liczy  na nasze św iadectw o w iary w  św iecie . I 
choć m y nigdy się na naszej ufności ku Niem u nie zaw iedziem y, On wielokrotnie zaw iódł 
s ię  na nas, a m im o to zaw sze daje szansę powrotu. D laczego tak czyni?

Czyni tak dlatego, że  człow ieka ukochał. Prorok Joel w  dzisiejszym  pierw szym  czyta
niu uczy, że  “Pan zapalił się  zazdrosną m iłością  ku swojej ziem i, i zm iłow ał s ię  nad sw oim  
ludem” (J12,18). D ziś tak różnie rozum ie się samo pojęcie “m iłość”; w yłącznie jako uczu
cie, sentyment, w zruszenie serca, przyjemność bycia z kimś, zauroczenie czyjąś urodą, 
inteligencją, sposobem  bycia, wzajem ną życzliw ością. A  tym czasem  prawdziwa m iłość to 
postawa człow ieka, który kocha: M iłość, prawdziwa m iłość, to jest czynienie z  siebie bez
interesow nego daru dla innych, troska o dobro tego, kogo kocham, zapom nienie o  sobie. 
Pan B óg w  swej m iłości do człow ieka nie tylko stw orzył w szystko, dał człow iekow i cały  
świat, ale sam stał s ię  też darem, oddał s ię  człow iekow i, jest o  niego -  o  każdego z  nas -  aż 
“zazdrosny”, to znaczy zatroskany o to by nic n ie stracić z  tego, co  ukochał, by żaden 
człow iek  nie zbłądził na drodze sw ojego życia  i by doszedł do celu, jakim  kiedyś, na 
końcu czasów, jest spotkanie na w ieki z Bogiem .

Jednocześnie Pan B óg “zm iłow ał s ię  nad sw oim  ludem”, bo ukochał człow ieka dla 
sam ego człow ieka, tak bardzo, że stał się  naszym  Sługą. Ta m iłość B oga do człow ieka  
najpełniej objawiła s ię  w osob ie Jezusa Chrystusa. W  swej m iłości do człow ieka Pan B óg  
“dla nas -  jak uczy dzisiaj św ięty Paw eł -  grzechem  uczynił Tego, który nie znał grzechu, 
abyśm y się  stali w  N im  spraw iedliw ością Bożą” (2 Kor 5,21). M iłość B oga do człow ieka  
wyrażająca się w  Jego darze z Siebie dla nas poszła bardzo daleko, aż do ofiary z życia, na 
krzyż. Tam bow iem  Syn B oży  oddał życie  Ojcu z m iłości do nas, za nas, aby przeprosić 
B oga za nasze grzechy, za złe  drogi, po których błąkaliśm y się  i nadal błąkamy nie zaw sze  
widząc dobrze nasz zasadniczy cel, to znaczy Jego -  B oga sam ego.
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A ż tak w ielka jest m iłość Pana Boga do nas. M iłość z  kolei -  każda m iłość -  zaw sze  
domaga s ię  odpow iedzi i zaw sze w  naszym ludzkim życiu jakiejś odpow iedzi udzielam y  
na każdą m iłość; odrzucenie, obojętność, przyjęcie... różne m ogą być te nasze odpow ie
dzi. Jaka jest w ięc  nasza odpow iedź na m iłość Pana Boga? W perspektywie pytania o 
m iłość m usim y pytać zatem o m otywację ow ego nawrócenia, zawrócenia ze złej drogi i 
wybrania drogi dobra, do czego  zachęca nas liturgia pierwszego dnia W ielkiego Postu. Bo  
prawdziwe nawrócenie ma sens tylko z  m iłości.

O co chodzi w  tym naszym  poszukiwaniu dobrej drogi, którą chcem y przejść przez 
życie do celu , którym jest sam  Pan? B o nawet i tak zwane “nawrócenie” m oże m ieć różną 
m otywację. M ożna i w  nawróceniu szukać siebie, swojej chwały, sw ego prestiżu, a nie 
Pana Boga. W tedy nie jest to odpow iedź m iłości w  stosunku do Boga, dar z siebie składa
ny Panu Bogu, ale jest to m iłość do siebie sam ego. W tedy ja  siebie kocham, sobie służę. 
Ew angelia dzisiejsza (Mt 6, 1-6; 16-18) wskazuje na dwie postawy ludzi, którzy podjęli 
się  trudu trzech najw ażniejszych dobrych uczynków: m odlitwy, postu i jałmużny. Jedni 
czynili to jednak dla pokazania się  innym, dla zademonstrowania w obec innych sw ego  
w ysiłku  dążenia do doskonałości. N ie  czynili wszak źle, ale ich m otywacja była płytka, 
czynili to dla ludzkiego uznania. Oni “otrzymali ju ż  sw oją nagrodę” (Mt 6,5). Taką nagro
dę, jaka była ich m otywacja -  uznanie w  oczach ludzkich.

N am  zaś chodzić ma o ów  m iłosny bezinteresowny dar z siebie składany Bogu, “który 
w idzi w  ukryciu” (Mt 6,4). Chodzi w ięc o to, by u źródeł naszego w ysiłku nawracania się  
była postawa m iłości w obec Boga, by dobre uczynki, które podejm iem y w  W ielkim  P o
ście, zw łaszcza m odlitwa, post, jałmużna nie były tylko form alnością, by nie w ynikały  
tylko z szacunku dla ludzkiej tradycji. Bo m ożna nawet prawo B oże w ykonyw ać bez tej 
pogłębionej, nadprzyrodzonej motywacji, można szanować ojca i matkę, można nie zabi
jać, nie cudzołożyć, nie kraść, nie kłamać, na przykład ze strachu, z zatroskania o w łasną  
reputację, z braku okazji, a to jeszcze nie jest nawrócenie.

Posypyw anie głow y popiołem  przed ołtarzem jest znakiem. Znakiem ukorzenia się  
przed Panem B ogiem , uznania swej grzeszności, ale także znakiem gotow ości do nawró
cenia i znakiem  nadziei, że Pan nigdy nie przekreśla człow ieka i zaw sze, niezależnie od 
tego, jakie są jego  grzechy, liczy  na każdego z nas. On nie chce zn iszczyć człow ieka, 
mimo iż jest grzeszny, chce tylko, by zawrócił ze złej drogi i w szedł na drogę dobra. I 
potrafi czekać, czasem  bardzo długo, a to potrafi tylko ten, kto naprawdę kocha.

D ziś nie chodzi zatem o to, by tylko przypomnieć nam, jak znikoma jest nasza egzy
stencja, u kresu której zostanie po nas garstka prochu, ale o szansę, w ezw anie do nawróce
nia opartego na Ewangelii, czyli na dobrej nowinie o naszych losach w  perspektywie B o 
żego planu zbawienia. “Nawracajcie się i w ierzcie w  Ew angelię” -  te słow a wypowiadane 
obecnie w  liturgii podczas posypywania głów  popiołem  są naszym programem życia chrze
ścijańskiego, programem rozpoczynającego się dziś W ielkiego Postu.

ks. Piotr Nitecki


