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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

UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA
-  29 X 2000

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.
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N aszą uwagę przykuwa przede wszystkim modlitwa Salomonowa, wypowiedziana przez 
króla przed ołtarzem  Pana, będąca treścią  pierwszego czytania. Cóż takiego interesujące
go w  niej odnajdujem y? Pierw sza myśl je s t  o B ogu Jedynym, wyjątkowym, zachowują
cym  przymierze, ja k  nikt inny. Jest to B óg okazujący sw oją łaskę tym, którzy oddają M u 
cześć całym  swym sercem. D ruga myśl dotyczy nowo wybudowanej świątyni i je j odnie
sienia do Boga. K ról Salomon ma świadomość, że wszystko należy do Boga, że rzeczywi
stość m aterialna nie może Go objąć, a  tym  bardziej pośw ięcana świątynia. M yśl trzecia to 
prośba skierowana ku Najwyższemu, żeby zechciał być wierny swym słowom  „Tam b ę 
dzie moje imię” , wysłuchując i przebaczając swojemu ludowi, który będzie stawał w  O bec
ności Bożej, w  świątyni.

Trzy w ątki modlitwy Salomona świadczą, że naród wybrany miał zupełnie inny spo
sób pojm owania znaczenia świątyni. To nie miejsce gdzie B óg m ieszka w materialny spo
sób, którego m ożna zamknąć w  określonych ramach. Świątynia to znak przestrzeni ducho
wej, mówiącej o relacjach między B ogiem  a  swoim  ludem. Świątynia posiada również 
wym iar eschatologiczny, wskazując na tę  rzeczywistość, k tóra m a stać się udziałem  ludzi: 
w ieczne zamieszkiwanie w  dom u Boga.

Chrześcijanin św iątynią D ucha Świętego

Święty Paweł A postoł stwierdza, że noszący imię Chrystusa są B ożą budowlą, położo
ną na fundamencie, którym  je s t sam  ich  M istrz i Pan. Co więcej, tę B ożą budowlę nazywa 
on Świątynią Boga, w  której m ieszka D uch Boży. P raw da ta je s t niejednokrotnie przez nas 
zapominana. Sprzyja tem u m entalność otaczającego nas świata, w  którym  liczy się to, co 
użyteczne, co może dostarczyć wrażeń. W spółczesny hedonizm  znajduje szczególny w y
raz w  szerzącym  się panseksualizm ie, w idzącym  w człowieku obiekt pożądania, w  ludz
kim  ciele środek do zaspokajania przyjemności. Intymny w ym iar ludzkiego życia staje się 
nie środkiem  do wyrażania sobie miłości przez małżonków, ale celem  sam ym  w  sobie. 
Uroczystość rocznicy poświęcenia własnego kościoła, kościoła zbudowanego z elem en
tów m aterialnych pragnie zwrócić uwagę, że to chrześcijanie tw orzą właściwy K ościół 
Boży, że to w łaśnie oni są  Świątynią Bożą. Stąd obchodząc uroczystość świątyni m aterial
nej, potrzeba wspomnieć rocznicę własnego chrztu i bierzm owania, i ciągle pam iętać, kim  
jesteśm y, czym  je s t nasze ciało.

M ów iła M atka Teresa z K alkuty do jednego z dziennikarzy: „Jestem  bardzo szczęśli
wa, jeże li w idzi pan we mnie Jezusa, j a  w idzę bow iem  Jezusa w  Panu. Świętość nie je s t 
przeznaczona tylko dla wybranych. O na je s t dla wszystkich” . W ażne je s t więc, abyśmy 
um ieli odnosić się do nas sam ych i do naszych bliźnich z takim  szacunkiem, ja k i manty 
niejednokrotnie dla świątyni materialnej. Potrzeba, abyśmy wspom inając świętość m ate
rialnego Kościoła, ciągle pamiętali, że każdy z nas m a coraz bardziej stawać się znakiem  
Bożej Obecności.

Jezus jedyną  Świątynią Nowego Przym ierza

Dziwili się słuchacze Jezusa, gdy mówił o w zniesieniu Bożej Świątyni na nowo w cią
gu trzech dni. Ani uczeni w  Piśmie, ani apostołowie nie rozumieli, że Chrystus mówił
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o świątyni swojego ciała. Ci ostatni, ja k  zapisał Ewangelista, przypom nieli sobie słowa 
Pana, kiedy O n pow stał z  martwych.

Jezus je s t w ięc ośrodkiem  prawdziwego kultu. Jego uwielbione Ciało je s t praw dziw ą 
Świątynią Nowego Przym ierza. Przez N iego prawdziw i czciciele O jca oddają m u chwałę 
w  D uchu i prawdzie. Czy istnieje więc potrzeba budowania m aterialnych świątyń? Zwłasz
cza że pierwsi chrześcijanie nie posiadali w łasnych budynków sakralnych. Grom adzili się 
po domach, aby wielbić B oga modląc się, śpiewając pieśni pełne Ducha, słuchając słów 
z Księgi Życia i łam iąc Chleb.

Jaki je s t sens wznoszenia kościołów  i świętowania rocznicy ich poświęcenia? O dpo
w iedź m ożna znaleźć w  prefacji na poświęcenie kościoła: „Z radością poświęcamy Tobie 
każdy dom  modlitwy wzniesiony pracą  ludzi. Jest on  znakiem  prawdziwej świątyni i obra
zem  niebieskiego Jeruzalem ” . K ościół wskazuje więc na tę Świątynię, gdzie B óg będzie 
wszystkim  dla wszystkich i jaśnieć będzie wiekuiste światło Chrystusa.

Tak w ięc jerozo lim ska świątynia, nasze ciała -  świątynie D ucha Świętego, nasze 
kościoły, w  których grom adzim y się, aby jednym  głosem  wychwalać naszego O jca są 
znakiem  tej jednej jedynej świątyni, B ożego m ieszkania, jak im  je s t sam  nasz Pan, Jezus 
Chrystus.

ks. Paweł Cembrowicz

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH -1 X I2000

Święci -  ekscentryczni zawodowcy?

1. Dzisiejsza uroczystość zmusza nas do rcflcksji nad pierwszorzędnym zadaniem, wobec 
jakiego stoi każdy człowiek w  swoim  życiu, a  mianowicie wobec świętości. W  refleksji tej 
pom agają nam  przykłady świętości innych ludzi, innych, a  nawet naszych współczesnych 
czasów, niezależnie od  tego, czy K ościół ich  zauważył i oficjalnie ogłosił świętymi, czy 
też nie. Jest p raw d ą  że w  historii K ościoła różnie przedstawiano ideały świętości, czasami 
były to ideały tak wzniosłe, że właściwie niedosięgłe. Taki ideał świętości pokutuje do 
dziś. W spółczesny teolog niem iecki K arl R ahner słusznie zauw ażą  że na  św iętych patrzy
my j  ak na ekscentrycznych zawodowców. Patrzymy na n ich  niczym  na linoskoczków cho
dzących w  cyrku po linie. N iby każdy wie, że to  tacy sami ludzie ja k  inni, ale przecież 
nikom u nie przyjdzie na myśl, by po powrocie z cyrku do dom u rozwiesić linę między 
balkonam i i próbować po niej chodzić. Przecież nie jestem  cyrkowcem, odpowiemy. P o
dobnie się też usprawiedliwiam y przed tym  zadaniem  naszego życia: „przecież nie jestem  
świętym.

2. I w  ten  sposób zdaje się nam, że mamy spokój z zadaniem  świętości; św ięci na 
niedosięgłych postum entach i strzelistych o łtarzach są  mniej niebezpieczni: są  święci, 
są  inni, naw et nie ma co m yśleć o ich  naśladowaniu. A  przecież ich  naśladow anie w  
drodze do B oga je s t głów nym  celem  ich  kultu  i wspom nienia. Oni osiągnęli ju ż  to, do 
czego my zmierzamy, o co my jeszcze walczymy. To my uczyniliśm y ich  takim i niedo- 
sięgłym i świętymi; oni sam i w  życiu nigdy tacy nie byli i na tym  także polegała ich


