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4. NIEDZIELA WIELKANOCNA -  6 V 2001

„Moje owce słuchają mojego głosu”

1. Pierwsza ludzka „specjalizacja”: nieposłuszeństwo

Jako ludzie jesteśm y mistrzami w  dziedzinie nieposłuszeństwa -  nie ma się  tu na kogo  
oglądać: m y sami, obecni na tej Eucharystii! Mamy się na kogo pow oływ ać w  całej naszej 
historii -  i to od sam ego początku istnienia człow ieka na ziem i aż po dzień dzisiejszy. Jaki 
mamy w  tym „interes”, by Bogu samemu m ówić „nie”? Jeden: „Jeżeli Boga nie ma, to 
w szystko w oln o”. Ta pokusa „chodzi za nami” naprawdę od Adama i Ewy, których szatan 
zw iódł w łaśnie w ten sposób: „Jak Bóg będziecie znali dobro i z ło” (Rdz 3, 5). To pierw
szy z grzechów  głów nych -  pycha -  każe odrzucić zależność stworzenia od Stwórcy i to 
nawet za cenę samozagłady.

Gdy człow iek  jest chory i zauważy niepokojące go objawy, udaje się do lekarza i prosi 
o pom oc, odwołując s ię  do jego  w iedzy medycznej i rzetelności, a jednocześnie podejmu
je współpracę z nim w procesie w łasnego leczenia. Taki „układ” jest normalny i n iesie  
z sobą dobre rokowania. Sytuacja zm ieni się radykalnie, gdy chory nie uzna sw ego stanu 
zagrożenia zdrowia i życia (zresztą w tej sytuacji nie tylko w łasnego), a nawet oskarży 
o patologię sw oje otoczenie.

To sugestyw ne porównanie odnieść należy do bardzo w ielu  m om entów w  naszym  oso
bistym życiu  religijnym. M ów isz: „Wierzę, a le ...”; chodzę do kościoła, ale n iew iele (lub 
w ręcz nic) z  tego nie w ynika -  „katolicyzm  fakultatywny” ! Tymczasem dzisiejsza Ewan
gelia przypom ina nam podstaw owy „test”, dzięki któremu bezbłędnie rozpoznamy ow ce  
z Jezusowej owczarni: „Moje ow ce s ł u c h a j  ą  m ojego głosu” (J 10 ,2 7 ). Zatem: wierzę 
w B oga =  słucham  Jego nauki, Jego praw; kocham Boga =  słucham Jego głosu. Pan Jezus 
m ów ił do Judejczyków ze smutkiem: „A le w y nie w ierzycie, bo nie należycie do moich  
ow iec” (J 1 0 ,26 ); ten brak wiary był jednak zawiniony! D ziś także z własnej w iny m oże
m y nie należeć do Jego ow iec, bo odrzucamy Ewangelię, choć teoretycznie ciągle ją  s ły 
szymy.

2. N iezbędność pośrednictwa kapłanów K ościoła

Skąd znam ten Jego głos, Jego naukę, Jego prawa? D zięki K ościołow i, który poprzez 
sw oich kapłanów przekazuje i strzeże depozytu wiary. Pow iedzm y wyraźnie: twierdzenia 
typu: „Chrystus tak, K ościół nie; wiara tak, kapłani nie” -  trzeba zdecydow anie odrzucić 
jako nieprawdziwe, gdyż sam N auczyciel z  Nazaretu powiedział sw oim  Apostołom: „Kto 
was słucha, M nie słucha, a kto wami gardzi, M ną gardzi” (Łk 10, 16).

Krytykowanie księży i K ościoła jakoś nigdy się  ludziom nie znudziło i warto się temu 
zjawisku dokładniej przyjrzeć. O w szem , bywa, że  ksiądz zaw iedzie jako człow iek  grzesz
ny, ułomny; jest  przecież (o czym  nie chcem y pamiętać) ulepiony z  tej samej gliny, co  my 
w szyscy. Prawdziwie w ierzącego człow ieka bardzo taki stan rzeczy boli i stąd powinien  
szukać sposobów  ratowania, wspom agania kapłanów. Ma też prawo każdy z  nas sam sie-
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bie bronić przez złym  pasterzem, a duszpasterzom jest również potrzebne nieustanne na
wracanie s ię  ku Panu Bogu.

Zauważm y przy tej okazji komu i d laczego tak bardzo zależy na nagłaśnianiu księżow - 
skich grzechów, które ostatecznie stanowią mały procent w  stosunku do ogrom u dobra, 
jakie n iosą ludowi B ożem u osoby konsekrowane. Czy w w iększości wypadków  nie jest 
tak, że niedoskonałościam i osób powołanych do wyłącznej służby Bożej chcielibyśm y  
zasłonić i usprawiedliw ić w łasne grzechy? Pan Jezus i taką ewentualność przewidział, 
skoro pozostaw ił następujące oświadczenie: „C zyńcie w ięc i zachow ujcie w szystko, co 
wam  polecą, lecz uczynków  ich nie naśladujcie” (Mt 2 3 ,3 ). Zatem moje kapłańskie niedo
magania nie m ogą dla nikogo być usprawiedliwieniem  jego  nagannego życia; Ewangelia  
jest jedna po obu stronach ołtarza.

D zisiejsza  N iedziela Dobrego Pasterza jest okazją do dziękczynienia za dar kapłań
stwa w K ościele, zw łaszcza w  naszej O jczyźnie, stanowiąc jednocześnie w ielk ie w ezw a
nie do m odlitw y za pow ołanych o to, by poszli za Jezusem i wytrwali przy Nim . M oże  
warto, by każdy z nas w yw ołał dziś w  swojej pam ięci imiona i twarze tych kapłanów, 
którzy mu tow arzyszyli od pierwszych dni życia aż do dzisiaj? M oże też warto pom yśleć  
nad w łasną odpow iedzialnością za powołanych i spytać o faktyczne formy współpracy  
z duszpasterzami -  choćby na terenie swojej parafii? Czy potrafilibyśm y u czciw ie p ow ie
dzieć, że sprawa nowych powołań dotyczy nas w szystk ich  osob iście, że  ponosim y za stan 
ow ych powołań cząstkę odpow iedzialności -  choćby przez klimat, jaki w okół kapłaństwa 
i życia konsekrowanego wytwarzam y?

3. Kapłaństwo: Dar i Tajemnica

B yć m oże w ielu  spośród nas w zięło  już do ręki bardzo osobistą książkę Papieża Jana 
Pawła II „Dar i Tajemnica”. O jciec Św ięty  podarował światu to przejmujące św iadectw o  
powołania w  50. rocznicę sw oich  w łasnych św ięceń kapłańskich. O w szem , byli i są  tacy 
ludzie, którzy w szystko usiłują tłum aczyć metodami naturalnymi, „po ludzku”, uzbrojeni 
jedynie „w  mędrca szkiełko i oko” -  także w  odniesieniu do życia Piotra naszych czasów. 
Niestety, z  takiej pozycji n iew iele da s ię  zobaczyć i pojąć; pozostanie się jedynie na po
wierzchni zjawisk.

Tym czasem  pow ołanie kapłańskie i zakonne jest dla ludzi niczym  nie zasłużonym  da
rem sam ego Boga, pow ołującego z  własnej inicjatywy tych, których On sam  chce m ieć 
przy sobie. W ezwany m oże odpow iedzieć pozytyw nie lub negatywnie, gdyż w  swej decy
zji musi pozostaw ać całkow icie wolny. Jeśli odpow ie B ogu „tak”, decyduje s ię  jednocze
śnie na ofiarę.

Gdy na początku każdego now ego roku akadem ickiego liczym y kandydatów do służ
by Bożej w  kapłaństwie czy  życiu  konsekrowanym, czy  zdajemy sob ie sprawę z  własnej 
w spółodpow iedzialności za dojrzewanie i realizację powołań, jakim i B óg chce obdarzać 
swój K ościół? N asz rachunek sum ienia musi dotknąć rodziców  i nauczycieli pytaniem  
o styl w ychow ania m łodego pokolenia, które od najm łodszych lat potrafi u legać w szelk im  
zn iew olen iom  i którego nie przygotowujem y do życia znaczonego osobistą ofiarą. Pytać 
się  m usim y także o klimat wiary w  rodzinach, parafiach, o  przykład chrześcijańskiego  
życia i mądre tow arzyszenie tym, którzy słyszą Jezusowe „Pójdź za Mną”.
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A  m oże by tak zacząć od zw ykłego, życzliw ego  uśmiechu do siostry zakonnej czy  
księdza, spotykanego na drodze, w  szkole? M oże by tak obudzić to sw oje dziecko przed  
godziną 8 .30 w  soboty, by przytomnie obejrzało „Ziarno” w  telewizji? M oże...? Po co  
zresztą m nożyć pytania i podpowiedzi, skoro sumienie wyraźnie upomina się  o  cały styl 
codziennego, praw dziw ie chrześcijańskiego życia?

„O dobry Jezu, daj i nam kapłanów takich, jak Ty sam  
i uczyń serce w  każdym  z nas czyste jak Twe, bez żadnych skaz”.

ks. Aleksander Radecki

5. NIEDZIELA WIELKANOCNA -  13 V 2001

„Abyście się wzajemnie miłowali”

1. M iłość jest  przykazaniem

W obliczu rozłąki Jezus przekazuje Apostołom  sw oją ostatnią w olę w  formie przyka
zania wzajemnej m iłości. Od dnia tego testamentu, ustanowionego w  W ieczerniku, zna
kiem rozpoznaw czym  uczniów  Chrystusa ma się stać ich wzajemna m iłość.

W księgarniach i bibliotekach znajdziemy najróżniejsze słowniki: w yrazów obcych, 
bliskoznacznych, poprawnej polszczyzny, ortograficzny i w iele, w iele innych, bardzo zresztą 
potrzebnych. Tym czasem  dzisiejsza Ewangelia przynosi co  najmniej dwa słow a, które na
leżą do zbioru „wyrazów całkiem  obcych” i jednocześnie niem ile w idzianych -  oto one: 
„m iłość” i „przykazanie”.

Skąd ta obcość, skąd ta postawa niechęci? Ujmując sprawę najprościej: z wewnętrzne
go i zew nętrznego bałaganu, jaki w  odniesieniu do tych pojęć istnieje. „M iłość”? Kto dziś 
używ a jeszcze  tego archaicznego słow a, skoro „kochać to nie znaczy zaw sze to sam o” (jak 
śpiew a nam w spółczesny polski piosenkarz), skoro tyle nadużyć, kłamstwa, bólu, rozcza
rowań...? O w iele  łatwiej odrzucić temat i... m ieć „św ięty” (?) spokój. A „przykazanie”? 
Czy ktoś cokolw iek  m oże nam, w olnym  ludziom kazać, narzucać? N ie, nawet Bogu na to 
nie chcem y pozw olić. Zatem: odrzućmy przykazania, będzie nam... lżej (?) żyć!

2. Czym  jest m iłość?

Ciekawe: czy m łodzi ludzie rozmawiają jeszcze ze sobą na taki temat? Bo naprawdę 
warto, skoro na dnie każdego ludzkiego serca drzemie tęsknota za prawdziwą miłością. Ta 
m iłość prawdziwa m usi być czym ś w ięcej, niż uczuciem, emocjami, nastrojami, gestami 
i czynami obliczonym i na przyjemność (choćby i obustronną). Nikt przy zdrowych zm y
słach nie odw aży się powiedzieć o „dowodzie m iłości”, który tak naprawdę ma zaspokoić 
nieopanowane pożądanie i nieuleczalny egoizm. „Głupi na całą głow ę” będzie też ktoś, kto 
utożsami m iłość z seksem.

„N iy bydziesz cyganioł!” -  przetłum aczył VIII Przykazanie B oże Marek Szołtysek  
z Rybnika w  „Biblii Ślązoka”. Tymczasem m ówiąc o m iłości, potrafimy cyganić, kłamać.


