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granice naszego ziem skiego życia. D latego  św. Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu 
zauważa: Gdybyśmy tylko w tym życiu nadzieję pokładali w Chrystusie, bylibyśmy 
bardziej od  innych godni politow ania.

Jezus pragnie zbawienia dla każdego z nas. Pragnie zbawić nas nie indywidual
nie, ale we w spólnocie, w K ościele. B o czy bylibyśmy w pełni szczęśliwi, gdyby 
w niebie zabrakło tych, których kocham y? W spółczesny teo log  Joseph R atzinger 
mówi: „Jeżeli niebo polega na byciu z Chrystusem, to wiąże się z tym współbycie 
tych wszystkich, którzy tworzą razem  jedno ciało Chrystusa”.

Jezus mówi dziś do nas o szczęściu. Człowiek sam otny nie m oże być w pełni 
szczęśliwy. D latego B óg daje nam przyjaciół i ludzi nam bliskich. Ta bliskość trwać 
będzie także w wieczności, jeszcze bardziej uwypuklona i oczyszczona. Uczyńm y 
swoimi słowa m odlitwy poety  J. Folliet:

Wierzę, Panie, że na końcu wędrowania 
nie będzie ju ż  więcej wędrówki, 
lecz stanę u celu.
Wierzę, Panie, że na końcu oczekiwania 
nie będzie ju ż  więcej czekania, 
lecz spotkanie.
Wierzę, Panie, że p o  śmierci 
nie będzie ju ż  więcej śmierci, 
lecz życie.

ks. M ariusz Rosik
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Przez miłość nieprzyjaciół ku nowej ewangelizacji

1. „Wyczuwa się jakieś szczególne zapotrzebowanie we współczesnym  świecie na 
Ew angelię” -  pisał w książce Przekroczyć próg nadziei Jan Paweł II. Podpowiadał też  
od razu, gdzie znajdziemy odpow iedź na to wołanie: będzie nim „nowa ew angeli
zacja w znaczeniu nowych wyzwań, jakie dla posłannictwa Kościoła stwarza 
współczesny świat”. Jan Paweł II tymi słowami przypom niał niedawno całem u  
Kościołowi, wszystkim nam, dwie podstaw ow e prawdy.

Pierwsza z nich mówi, że nagrom adzone w świecie zło, arogancka i wywyższająca 
się pogarda dla B ożego prawa, postępująca demoralizacja i niesprawiedliwość -  
nigdy nie są dla chrześcijanina pow odem  do załamywania rąk i zniechęcenia. W ręcz 
przeciwnie: gdzie wzmaga się grzech, tam człowiek wierzący przypomina sobie, że  
istnieje pew ne w ielkie dzieło, które wciąż jeszcze czeka na wykonanie. D ziełem  tym  
zaś jest ogłoszenie Ewangelii, Dobrej Nowiny o zbawieniu, każdem u człowiekowi.
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Druga prawda przypom niana przez Jana Pawła II mówi o tym, że problemy 
zm ieniającego się szybko świata m ogą, ow szem , być wciąż now e, ale odpow iedź, na 
którą świat czeka, jest ta sama już od  dwudziestu wieków. Jest nią słowo Jezusa 
Chrystusa, jest nią O n sam przemawiający do nas z kart Ewangelii.

2. Jeśli dobrze czynicie tylko tym, którzy wam dobrze czynią, jakaż za to dla was 
wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią (Łk 6,27).

Jeśli potrzebne jest dzisiaj -  i to jak bardzo! -  wezwanie do nowej ewangelizacji, 
to znaczy że rozpęd i siła ewangelizacji pierwszej zagubiły się i rozproszyły. M oże 
dlatego tak się stało, że zam iast specjalizować się w m iłości bliźniego wyspecjalizo
waliśmy się w tropieniu zła?

-  „Przyszli do m oich drzwi sekciarze. Przegoniłem  ich i takie wyzwiska usłyszeli, 
że nieprędko tu wrócą po raz drugi”.

-  „Zobaczyłem  tytuł antykościelnej gazety, którą czytał mój kolega z pracy. Nie 
odzywam się do niego od  tam tego czasu. N iech wie, co o tym m yślę”.

Ileż energii w naszym życiu zużytej zostało na opisywanie, ukazywanie i roz
trząsanie zła u coraz to nowych nieprzyjaciół K ościoła i Ewangelii ... Odkrywaliśmy 
wrogów i nieprzyjaciół w kolejnym  politycznym ugrupowaniu, w następnej 
nowopowstałej sekcie, w nieprzychylnej ludziom  wierzącym redakcji. Z  pewnością 
wielu ludziom otworzyło to oczy. A le... co by się stało, gdyby przynajmniej część tej 
energii spożytkować na m iłość tychże nieprzyjaciół? Co by się stało, gdybyśmy 
pomyśleli, że naprawdę Bóg jest dobry dla niewdzięcznych i złych (Łk 6,35) -  i że my 
też mamy tacy być?

Być dobrym dla złych, dla wrogów, dla złośliwych i niewdzięcznych... Czy da się 
tak żyć? Jak to zrobić, kiedy z serca wyrywa się wołanie: Panie, czy chcesz, a po
wiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich? (Łk 9,54) Jak to zrobić, gdy tak 
trudno usłyszeć odpow iedź Pana Jezusa na nasze m ściwe pogróżki: Nie wiecie, 
jakiego ducha jesteście ?

3. Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą 
(Łk 6,27).

Narzędzie drugiej ewangelizacji nie zm ieniło się od  czasów ewangelizacji 
pierwszej: jest nim zbawiające słowo Chrystusa. Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód -  
nakarm go. Jeśli pragnie -  napój go. Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz 
na jego głowę (R z 12,19). Czy nie dlatego potrzeba naszem u krajowi, naszym  
miastom  i wsiom , naszym rodzinom , nam  samym wreszcie -  now ego ogłoszenie  
Dobrej Nowiny, że m ało kto widzi dziś m iłość nieprzyjaciół?

Bystrość w  tropieniu zła z pew nością jest potrzebna. M usimy znać realia świata, 
co nie da się pogodzić z naiwnością. M usim y dobrze w iedzieć, gdzie jest zło i jak  
ma na imię. A le  nie po to, by zło próbować zwalczyć złem; by na złość odpow ie
dzieć złośliwością, na obelgę -  przekleństwem , a na krzyk -  wrzaskiem.

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj (R z 12,21). T estam ent A postoła  
Pawła zawarty w tej radzie stał się przed dziesięciu laty testam entem  ks. Jerzego  
Popiełuszki. Łatwiej niekiedy było nam  m anifestow ać zewnętrzny podziw dla ks. 
ierzego, trudniej przychodziło zrozum ieć, do jakiego życia nas zapraszał.
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4. N ow e ogłoszenie Ewangelii dom aga się od nas nowego życia Ewangelią. Jeśli 
tylu ludzi w okół nas odeszło  od Chrystusa, a jeszcze więcej zobojętniało, to nie  
powróci ich wiara, dopóki nie zobaczą, że m ożna błogosławić tych, którzy nas 
przeklinają (Łk 6,28). N ie uwierzą na nowo, dopóki nie będzie im dane świadectwo, 
że chrześcijaństwo nie jest fikcją, że m ożna nim żyć.

Sama tylko zewnętrzna wzajem na układność i tradycyjna kultura wzajem nego  
znoszenia się już nie wystarczą. Przecież i grzesznicy m iłość okazują tym, którzy ich 
miłują (Łk 6,32). D la nowej wiary w Ewangelię u tych, co już nie wierzą, potrzeba  
aby ci, którzy pozostali wierni, usłyszeli na nowo do samych siebie skierowane słowo 
Pana: Wy natom iast miłujcie waszych nieprzyjaciół (Łk 6,35).

ks. Andrzej Siemieniewski
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Gest do końca nie odczytany

U  progu Środy Popielcowej B oże Objawienie uczy nas dziś szacunku dla 
wszelkiego słowa. Tym czasem  zauważamy, że traci ono na wartości. Coraz mniej 
wierzymy ludzkiem u słowu. N arasta w nas podejrzliwość i choć w iele mówimy, to  
często mijamy się z prawdą.

1. Obserwacje z życia wzięte

Pouczające wydarzenie opisuje Leo Thurgan. Przez park idzie kobieta w  p o d e
szłym wieku. W idząc plac zabaw -  zatrzymuje się. Obserwuje bawiące się dzieci. 
W pobliżu stoi strażnik. N agle spostrzega coś leżącego w piaskownicy. Pochyla się 
i szybko chowa „to coś” pod fartuch. Natychm iast staje przy niej wartownik i pyta: 
„Co pani schowała pod fartuch?” O nieśm ielona nagłym pojawieniem  się n ieznajo
m ego, z trudem szuka słów odpow iedzi. M ężczyzna tym czasem  ciągnie dalej: „Pani 
znalazła portm onetkę. W niej na pew no są pieniądze. Proszę natychmiast pokazać, 
w przeciwnym wypadku będę m usiał panią aresztować”. Powolnym ruchem staruszka 
rozchyla fartuch i pokazuje kawałek stłuczonej szyby. Jednak podejrzliwy strażnik 
pyta dalej: „D o czego to pani potrzebne? Co pani chce z tym począć?” Chciałam  
to szkło wyrzucić gdzieś dalej, do śm ietnika, aby dzieci się nie pokaleczyły”.

2. Moralność palca wskazującego

Zechciejm y zaobserwować, jak układa się dłoń podczas wskazywania na kogoś 
palcem. Palec wskazujący wysuwa się do przodu, kciuk unosi się w górę, a pozostałe  
trzy palce zwracają się w  kierunku osoby wskazującej palcem . Gdy palec wskazujący 
dostrzega „drzazgę w  oku brata”, trzy palce ukazują coś gorszego: „belkę w e  
własnym oku”.


