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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
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w ach dotyczących K ościoła. A postoł dodaje jednak zaraz bardzo ważne słowa: „Przez nią  
[Ewangelię] rów nież będziecie zbawieni, jeże li j ą  zachow acie tak, jak  w am  rozkazałem ” .

Wsłuchując się zatem w  słow o B oże, które zostało nam przed chw ilą odczytane, m ożemy 
próbować rewidować naszą chrześcijańską postawę wiary. Czy zatem mamy wystarczającą 
świadomość naszego wybrania przez Boga, że jesteśm y przez N iego powołani do nieustanne
go dawania świadectwa o wierze poprzez nasze codzienne życie? Czy rzeczywiście jesteśm y  
przekonani, że być chrześcijaninem dziś, to być gotow ym  do pełnienia w oli B ożej: „Oto ja, 
poślij mnie” ilekroć w  różnych sytuacjach słyszy się głos B oga mówiącego: „Kogo mam  
posłać?” B yć chrześcijaninem to znaczy dziś bardziej niż kiedykolwiek zachować wierność 
Ewangelii, którą się przyjęło, tym  bardziej, że w ielu  ją  opacznie dziś rozumie. Chrześcijanin 
stoi zaw sze na straży Słowa głoszonego w  K ościele, „chyba, żeście uwierzyli na próżno” -  
jak m ówi Apostoł. N ie należy też ulegać przekłamaniom, jakie się pojawiają w  dziedzinie 
rozumienia Ewangelii, wypowiadanym  zw łaszcza przez tzw. postępow ych katolików i w y
kreowane przez m edia autorytety zm ieniające sw e poglądy w  za leżności od  potrzeby.

Z tym  w szystkim , o czym  w cześniej m ówiliśm y, łączy się jeszcze  jedna istotna sprawa, 
zawarta w  Ewangelii. Prezentuje ona wydarzenie dobrze nam znane, m ianow icie cudowny  
połów  ryb i pow ołanie uczniów. Oto Piotr -  dośw iadczony rybak, dobrze znający swój 
zawód, pracuje całą noc. Jednak tej szczególnej dla niego nocy sieci, które zarzucał, p ozo 
stawały w ciąż puste, mimo jeg o  fachow ego doświadczenia. Oznaczało to dla niego i jego  
rodziny biedę, głód, niedostatek. W obec takiej sytuacji ogarnęło go zwątpienie, chęć rezy
gnacji. Chciał pew nie rzucić nawet to wszystko, co było nie tylko zawodem , ale i pasjąjego  
życia. D ziś w ielu  pow iedziałoby -  używając w spółczesnego języka -  „to nie ma sensu”, 
„nie opłaca się”, „szkoda czasu”. Pośród kłębiących się pew nie czarnych m yśli i najbar
dziej pesym istycznych scenariuszy słyszy Piotr słow a Jezusa: „W ypłyń na głębię i zarzuć
cie sieci na połów .” Tak po prostu: wypłyń! N a te słow a Piotr jeszcze  raz spróbował i osią
gnął sukces. B yło  dla niego jasne, kom u ten  sukces zaw dzięcza. I nie tylko sukces, ale 
rozwiązanie w szystk ich  problem ów i niepokojów, które jeszcze  przed chw ilą  zaprzątały 
jego  głow ę. Piotr uczynił ten  krok, który w ym agał od  niego, rzecz jasna, zaufania Chrystu
sow i -  mimo zwątpienia i rezygnacji w  pierwszej chwili.

W  osobie Piotra, wątpiącego w  pierwszej chwili w  słowa Pana, bardziej ufającemu ludzkim  
wysiłkom, możemy dostrzec zarówno siebie, jak i wielu żyjących w  podobnej sytuacji ludzi. 
N ie brak przecież wśród nas takich, którzy w  wyniku nowej sytuacji czują się wciąż zagubieni, 
którym wydaje się, że wszystko stracili, a próbowali już tyle razy wziąć życie w  swoje ręce -  
zwłaszcza młodych. W idoczne coraz częściej puste miejsca w  kościołach, dziwne poglądy na 
temat wiary, Boga, K ościoła m ogą świadczyć, że czują się jeszcze bardziej niż Piotr zdespero
wani i postąpili jeszcze krok dalej niż on  w  zwątpieniu -  odeszli od Boga, zapomnień o Nim, a 
nawet ustaw ili się po drugie stronie, w  nadziei (?) że nadejdzie lepsza przyszłość. Dlaczego  
niepowodzenie lub nieszczęście spotkało właśnie mnie, moją rodzinę? Czy jestem  gorszy od 
innych? Ci, którzy mieli, m ająjeszcze więcej -  ja  jestem  uczciwy, pokorny -  i co z tego mam? 
Inni kombinowali i kombinują dalej i śmieją się z mojej uczciwości... Sytuacji takich można by 
przytaczać wiele, gdyż życie jest pod tym  względem  bardzo bogate.

C zyż w  takiej sytuacj i, j ak w  wypadku Piotra, nie wydaj ą  się opatrznościowe słow a Chry
stusa, który widząc nasze zwątpienie mówi: „W ypłyń na głębię!”? Co to m oże oznaczać dla 
nas? Spróbuj jeszcze raz -  mimo wszystko -  nie poddawaj się, nie zrażaj się, przezwyciężaj
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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

6. NIEDZIELA ZWYKŁA -  15 II 1998

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.


