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4. NIEDZIELA ZWYKŁA -  1 II 1998

Jakie zadanie ma dla nas Bóg?

D rodzy Bracia i Siostry!
Dzisiaj do nas B ó g  skierował słowa, które powinny poruszyć nas do głębi i powinny  

zm obilizow ać nas do odniesienia ich  do siebie. U słyszeliśm y słowa: „Zanim ukształtowa
łem  cię w  łon ie matki, znałem  cię, pośw ięciłem  cię, zanim  przyszedłeś na świat. Ty zaś 
przepasz sw oje biodra, wstań i m ów  wszystko, co  ci rozkażę”.

W  tym  fragmencie B óg  deklaruje swoje odniesienie do nas i oznajmia że zna nas w cze
śniej i lepiej niż ktokolwiek inny i nam błogosławi. B łogosław i i jednocześnie nakazuje nam  
być gotowym  do czynienia w szystkiego, co nam poleci, bo ma dla nas określone zadanie.

Jakie zadanie ma dla nas Bóg, czego od nas wymaga? Jakie polecenie przewidział dla nas?
K iedy się nad tym  zastanawiałem przypomniała mi się historia. W  pew nym  kościele, 

który podczas ostatniej wojny uległ częściow em u zniszczeniu na skutek bombardowania, w  
bocznej nawie znajdował się ołtarz poświęcony Najświętszem u Sercu Pana Jezusa, z piękną 
marmurową figurą Zbawiciela. Pan Jezus z  szeroko rozwartymi, pełnymi m iłości ramionami 
zdawał się zapraszać wszystkich, którzy szukali umocnienia i oparcia. K iedy po bombardo
waniu ludzie przyszli do świątyni, zastali zburzony ołtarz w  bocznej nawie, i leżącą na po
sadzce figurę Pana Jezusa. Okazało się wkrótce, że figura jest cała, tylko ma utrącone dłonie. 
Po skończeniu wojny kościół został odbudowany, a figura um ieszczona na sw oim  miejscu.

N ie byłoby w  tej historii nic intrygującego gdyby nie to, że  po latach jed en  z w iernych  
zatrzymał się d łuższą chw ilę przed ołtarzem  z figurą Chrystusa, w yciągającego ku ludziom  
ręce b ez dłoni. W ziął następnie kartkę, napisał coś na niej i przypiął do krzyża. Inni ludzie 
m odlący się przed ołtarzem  N ajśw iętszego Serca Jezusa m ogli przeczytać słow a „nie mam  
ju ż  odtąd żadnych innych rąk, tylko w asze -  bądźcie sobie braćmi, kochajcie się” .

M am y się kochać. Czym  ma być ta wzajem na m iłość dowiadujemy się znajdując odpo
w iedź w  słow ach drogiego czytania:

„Bracia: starajcie się o w iększe dary, a ja  w am  w skażę drogę jeszcze  doskonalszą; «naj
w iększa jest  m iłość»” .

C zym  jest w ięc m iłość? Tak odpowiada nam dalsza część czytania: „M iłość cierpliwa  
jest, łaskawa jest. M iłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie do
puszcza się bezwstydu, nie szuka sw ego, nie unosi się gniewem , nie pamięta złego; nie 
cieszy się z niesprawiedliwości,

lecz w spółw eseli się z  prawdą. W szystko znosi, wszystkiem u wierzy, w e w szystkim  
pokłada nadzieję, w szystko przetrzyma”.

Jeśli M iłości bym  nie m iał -  m ów i jeszcze  św ięty Paw eł -  byłbym  niczym, nic bym  nie 
zyskał, bo M iłość przew yższa w szystko „Tak w ięc trwają wiara, nadzieja i m iłość -  te trzy 
-  z  nich zaś największa jest  m iłość”.

K ażdy człow iek  jest przez B oga  kochany i każdy ma swe powołanie, którym jest g ło 
szenie m iłości, życie Chrystusem. Ludzie m ogą w ypełniać to zadanie w różny sposób: w  ży 
ciu samotnym służąc innym, w  m ałżeństwie świadcząc przykładem w zorow ego życia, w  ży 
ciu zakonnym czy kapłańskim. Jednak nie forma realizacji jest  ważna, ale treść, którą żyjemy
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-  m iłość. Tylko Ona jest w ieczna, jest  tym, czem u warto pośw ięcić życie, o co  warto w al
czyć, bo ma wartość w ieczną, nie jestja k  bogactwa, władza, umartwienia i poklask. M iłość  
B oga  i człow ieka jest ponad wszystko, w  niej streszcza się całe prawo, bo je ś li ktoś kocha  
w szystk ich  sw oich  bliźnich, to z  pow odu m iłości w ypełni w szystko, co  nakazuje B óg.

Naturalnym jest, że kochamy naszych bliskich, rodziców, rodzeństwo, darzymy uczuciem  
przyjaciół i wszystkich nam życzliwych. N ie na tym  powinna skończyć się miłość, którą naka
zuje nam Chrystus. Mamy kochać wszystkich ludzi. Jaką m iłością możemy ich obdarzyć? W  mi
łości bliźniego m ieszczą się wszystkie pozytywne nastawienia człowieka do człowieka, od zw y
kłej uprzejmości, przez przyjaźń, aż po miłość, która potrafi oddać życie za drugiego. Człowiek  
kochający bliźnich traktuje ichjak równych sobie braci. Obdarzanie dobrem, a nie złem, powin
no istnieć w  naszej postawie już z  założenia. Normalnym zachowaniem chrześcijanina, czyli 
człowieka kochającego innych, jest to, że spotykając innego człowieka pragnie pomóc, a nie 
okłamać, dać, a nie zabrać, uszanować, a nie pominąć z lekceważeniem.

Jednak to nie jest  w szystko, co m ożna pow iedzieć o m iłości innych.
W  rozdziale X X I słynnej i uroczej bajki Saint-Exuperye’ego „Mały K siążę” je st  taki 

dialog K sięcia  z lisem:
—  Żegnaj -  pow iedział M ały Książę.
—  Żegnaj -  pow iedział lis -  a oto mój sekret. Jest bardzo prosty: dobrze w idzi się tylko 

sercem. N ajw ażniejsze jest  niew idoczne dla oczu.
—  N ajw ażniejsze jest  niew idoczne dla oczu  -  powtórzył M ały K siążę, aby zapamiętać.
—  Twoja róża ma dla ciebie tak wielkie znaczenie, ponieważ pośw ięciłeś jej w iele czasu.
—  P oniew aż pośw ięciłem  jej w iele czasu —  powtórzył M ały K siążę, aby zapamiętać.
—  Ludzie zapom nieli o tej prawdzie -  rzekł lis -  lecz tobie nie wolno zapomnieć. Stajesz 

się odpowiedzialny na zaw sze za to, co osw oiłeś. Jesteś odpowiedzialny za tw oją różę.
—  Jestem  odpow iedzialny za  m oją różę...—  powtórzył M ały K siążę, aby zapamiętać.
Zacytowana bajka ukazuje nam nie tylko sedno M iłości, ale także wynikające z niej kon

sekwencje, przede w szystkim  odpowiedzialność. Jesteśmy w szyscy dziećm i Jednego i Jedy
nego Boga, dlatego jesteśm y braćmi. D latego każdy powinien m iłować wszystkich ludzi, 
otaczać ich  życzliw ością  bo są  naszymi bliźnimi, nie tylko ci bliscy, czy życzliw i ale także Ci, 
którzy posiadają kolce swojego charakteru, kolce wad i grzechów. Jesteśmy za w szystkich  
odpowiedzialni, bo w szyscy ludzie są  tymi, których winniśmy darzyć braterską miłością. 
M ożem y powtórzyć za lisem  i M ałym  Księciem: jesteśm y odpowiedzialni za  siebie nawza
jem , bo jesteśm y dziećm i Boga. Mamy być jego  rękami, czyniącym i dobro w  Jego imieniu. 
Jeśli m ówimy o sobie jako o uczniach Chrystusa, to powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, 
że wypełnianie prawa m iłości jest najważniejsze w  życiu każdego człow ieka wierzącego. 
C zym jest człow iek bez m iłości p isze Apostoł Paweł: „Gdybym m ówił językam i ludzi i anio
łów, a m iłości bym  nie miał, stałbym się jak m iedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym  
też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał w szelką w iedzę, i w szelką  
wiarę, tak iżbym  góry przenosił, a m iłości bym  nie miał, byłbym  niczym”.

Pamiętajmy Bracia i Siostry o tym, co dzisiaj usłyszeliśm y w  czasie w słuchiwania się 
w  treść czytań mszalnych. Pom yślm y w  domu: N a ile ja  kroczę drogą wskazaną mi przez 
Boga? Czy w ypełniam  przykazanie m iłości? N a ile jestem  rękami Chrystusa, rękami, które 
mają czynić dobro w  Jego imieniu?

M ódlm y się w  czasie tej M szy świętej o stałą św iadom ość w oli B ożej w  stosunku do
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nas, prośmy B oga  o w rażliw ość na dostrzeganie potrzeb innych, wypraszajmy nam w szyst
kim  wytrwałość w  postaw ie m iłości w szystk ich  ludzi powtarzając za psalmistą:

„Ty, mój B oże, jesteś m ojąnadzieją  Panie, Tobie ufam od m łodości. Ty byłeś m ojąpod- 
porą od dnia narodzin, od łona matki m oim  opiekunem”.

dk. Tomasz Duda

5. NIEDZIELA ZWYKŁA -  8 II 1998

Bezgranicznie zaufać Bogu!

D zisiej sza Liturgia Słowa przypomina nam ważne sprawy dotyczące naszego życia chrze- 
ścijańskiego. Czytanie I dotyczy bow iem  nie tylko pow ołania Izajasza na proroka, ale tak
że naszego wybrania przez B oga  do pełnienia zadań, które O n nam wyznacza. Warto tu 
zauważyć gotow ość Izajasza do pełnienia misji wyznaczonej przez Boga: „Oto ja , poślij 
m nie” -  tak odpowiada człow iek, który dośw iadczył obecności B oga  -  odpowiada p ozy
tywnie na Jego wezwanie. Ileż to razy dziennie jesteśm y w  różny sposób w zyw ani przez 
B oga  do pełnienia takiej czy innej posługi, do podjęcia takiej czy  innej decyzji, dotyczącej 
najczęściej realizacji przykazania m iłości b liźn iego. B ó g  zdaje się i dzisiaj pytać: „Kogo 
mam posłać?” To jakby odpow iedź na w iele narzekań typu: dlaczego B ó g  nie w idzi naszej 
biedy i tylu nieszczęść? On w idzi i doskonale w ie, czego  nam najbardziej potrzeba, dlatego  
zwraca się do każdego z nas i w  nas upatruje tych, przez których chce przyjść z pom ocą  
najbardziej potrzebującym. Jak by chciał w  takich sytuacjach pow iedzieć: nie oglądaj się 
na innych; ty jesteś tym, który m oże i pow inien  pomóc.

D oskonale koresponduje z  tą  m yślą fragment listu św. Pawła. Znajdujemy w  nim  przy
pom nienie, że trzeba być w iernym  swem u powołaniu, a przede w szystkim  być wiernym  
Ewangelii. W  kraju od  tysiąca lat chrześcijańskim  dokonuje się tak w iele zła  wynikającego  
z n iew ierności pow ołaniu chrześcijańskiemu. P rzecież niepodobna, aby to jakakolw iek  
m niejszość czyniła tyle zamieszania! B ó g w  swojej Ewangelii daje nam jednoznaczne w ska
zania, jak  żyć. D laczego zatem  tak w iele nienaw iści i krzywd nie tylko ze strony nie znają
cych Ew angelii? Przecież niejednokrotnie to ludzie wierzący, którzy w  pierw szym  rzędzie 
powinni realizować wskazania zawarte w  Ew angelii, są  jej niewierni. B yw ają też obojętni 
na niesprawiedliwość, która się w okół nich dzieje, nie podejmując chociażby próby prote
stu, zam anifestowania sw oich  przekonań. B yć m oże dali sobie ju ż  w m ów ić, że religia, 
K ośció ł -  to sprawa prywatna. A  postawa, jaką zajm ują chrześcijanie podczas wybierania 
sw oich  przedstaw icieli do parlamentu czy samorządów? Czy to są rzeczyw iście przedsta
w iciele chrześcijan -  ludzi, dla których najważniejszą sprawą jest realizowanie wskazań  
Ew angelii nie tylko w  sw oim  życiu, ale i w  życiu  społecznym . N ie b ez  pow odu św. Paw eł 
mówi: „Przypominam, bracia, Ew angelię, którą w am  głosiłem , którą przyjęliście i w  której 
też trwacie” . P rzecież tak naprawdę, pom im o różnych, nieraz dziw nych poglądów  na temat 
wiary, chrześcijaństwa czy K ościoła, jakie daje się słyszeć z ust niektórych chrześcijan, 
nikt tak naprawdę nie wypiera się Chrystusa i Ew angelii, co  najwyżej rozumie ją p o  sw oje
mu, dając się czasem  zw odzić tym, których zadaniem  jest wprowadzać zam ieszanie w  spra


