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2. NIEDZIELA ZWYKŁA -  19 1 2003

Od spotkania z ludźmi do spotkania z Bogiem

1. Spotkania z ludźm i i B ogiem  częścią naszego życia

Ż ycie nasze składa się ze spotkań i z rozstań. Bywają spotkania anonim owe, mało  
znaczące, pobieżne, nieangażujące i są spotkania decydujące, ujmujące, przełom owe, zwrot
ne -  spotkania, które angażują całą naszą osobow ość. Każdy z nas w historii sw ego życia  
przeżywał różne spotkania. Niektóre nie wywarły żadnego wrażenia i nie pozostaw iły po 
sobie żadnego śladu. B yły  jednak spotkania ważne, które w ycisnęły jakieś piętno, po któ
rych pozostał jakiś ślad, które coś w naszym życiu zmieniły. „Spotkaliśmy się na korcie 
tenisow ym  -  i tak zaczęła się nasza znajomość, przeobrażona w przyjaźń i w m ałżeństw o”
-  wyznają podczas kolędy księdzu m ałżonkowie. „Pokochałem ją od pierw szego wejrze
nia, od pierw szego spotkania” -  wyznaje m łodzieniec przygotowujący się do zawarcia 
sakramentu m ałżeństwa.

M amy ujmujące opisy spotkań w  literaturze, np. w książkach Żerom skiego, S ienkie
wicza. Bardzo w nikliw ą analizę spotkań między ludźmi przedstawiają niektórzy w spół
cześni filozofow ie , chociażby np. Gabriel Marcel, którego nieprzypadkowo z tego tytułu 
nazywa się  filozofem  spotkania. „Spotkałem człow ieka, który mi pom ógł, który mnie zro
zum iał”- wspom inają niekiedy ludzie, opowiadający historię sw ego życia.

Są także w  życiu  ludzkim  spotkania człow ieka z Bogiem . Są one niekiedy o w iele c ie
kaw sze i tajem nicze. Opisy takich spotkań znajdujemy na kartach Pisma Św iętego; o ta
kich spotkaniach opowiadają ludzie wierzący w Boga.

Przypom nijm y w tym  m om encie kilka szczególnych spotkań z dziejów  zbaw ienia, 
zapisanych na stronicach Biblii: spotkanie M ojżesza z B ogiem  w krzaku gorejącym; dzi
siaj w liturgii przypomniane spotkanie Samuela z Bogiem ; spotkanie Maryi z aniołem  
w chw ili zwiastowania; spotkanie Maryi z krewną Elżbietą w czasie nawiedzenia; spotka
nie Maryi, Józefa i D zieciątka Jezus z pasterzami, trzema Mędrcami; spotkanie Jezusa z Sy- 
m eonem  i prorokinią Anną w świątyni czterdziestego dnia po narodzeniu; spotkanie Jezu
sa z uczestnikam i w esela  w Kanie Galilejskiej; spotkanie Jezusa z uczniam i w czasie  
nauczania i po zmartwychwstaniu. O takim jednym , szczególnym  spotkaniu opowiada nam  
dzisiejsza Ewangelia.

2. Spotkania Jezusa z ludźmi

Jan, najm łodszy i najaktywniejszy spośród z apostołów, obdarzony refleksyjnym um y
słem , zapamiętał chw ilę sw ojego pierw szego spotkania z Chrystusem, która to chw ila była 
zarazem godziną jego  powołania. N ie tylko ją zapamiętał, lecz chciał ją na w szystkie cza
sy ocalić od zapomnienia, by wiedziano, że była to godzina jedyna: „Było to około god zi
ny dziesiątej” (J l,3 9 b ) -  napisał (przeliczając na nasz czas -  około godziny szesnastej, 
czwartej po południu).To było to spotkanie decydujące, które zm ieniło bieg jego  życia, to 
była chw ila jego  życiow ego  powołania. Każdy z nas ma taką godzinę dziesiątą.
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Jeżeli zastanowim y się, co było dalej, m ożem y znaleźć odpow iedź na pytanie, po co 
Chrystus spotykał i pow oływ ał ludzi. Otóż, łatwo zauważymy, że Jezus nie spotykał ludzi, 
by coś od nich brać, by ich w ykorzystyw ać, ale spotykał po to, aby im coś dawać, aby 
obdarowywać, pom agać.

Na kanw ie Janow ego pow ołania m ożem y pow iedzieć, że B óg przychodzi i nawiązuje 
osobisty kontakt z człow iekiem , co często jest równoznaczne z jego  pow ołaniem . Spotka
nie z N im  otwiera przed człow iekiem  now e perspektywy, m ożliw ości, ubogaca wartościa
mi, których człow iek  nawet nie przeczuwał. W yzwala także energie, które sprawiają, że 
człow iek  staje się kim ś innym. Tak przynajmniej było w życiu pierw szych uczniów  Chry
stusa i w życiu  w ielu  św iętych.

3. N asze spotkania z ludźm i i z B ogiem

Pom yślm y dziś o naszych spotkaniach z ludźm i i z B ogiem . Jak przeżyw asz spotkania 
z drugim człow iekiem ? C zy spotykasz drugich, by coś od nich otrzym ywać, czy  też po to, 
by ich czym ś obdarować? C zy spotkanie z człow iekiem  cię angażuje, absorbuje? czy jest 
dla cieb ie szansą, by coś dobrego uczynić? Ludzie nie zaw sze potrzebują dziś pom ocy  
materialnej, ow szem , niektórzy tak, ale w w ielu przypadkach potrzebują bardziej dobrego 
słowa, uśm iechu, podtrzym ania na duchu. Zapewne zauw ażyłeś, że w tramwajach, w au
tobusach, w urzędach jest coraz więcej ludzi um ęczonych, znerwicowanych, zagubionych. 
Jak im m ożesz pom óc? -  przede w szystkim  życzliw ością . M amy na tym odcinku do w y
pełnienia w ażne zadanie. Zauważam y, jak bardzo nastąpiło dziś wypranie życia  z warto
ści. Kontakty m iędzyludzkie nabrały cech rzeczow ych. D latego ludzie zamykają się w  so 
bie. C złow iek  boi się człow ieka, w oli niekiedy w olny czas spędzać na łonie natury, wśród 
zwierząt i roślin, a nie wśród ludzi. Jesteśm y w ezw ani, by w spotkaniach z ludźm i do
strzec człow ieka, by nie traktować ich obojętnie, jak rzeczy. Przecież szczęście  człow ieka  
nie zależy od wartości posiadanego m ienia, ale od jakości spotkań z człow iekiem .

Jeszcze w iększy walor i znaczenie mają nasze spotkania z B ogiem . Trzeba często się  
zastanawiać, jak one wyglądają, jak je  przeżywamy? Pamiętamy, jak zachow ywał się Samu
el. Gdy B óg  zawołał: „Samuelu, Sam uelu!”, on odpowiedział: „Mów, bo sługa Twój słu
cha” (1 Sm  3,10 ). C zy jesteś otwarty na Boga? czy słyszysz Jego głos w tw oim  życiu?  
B óg w oła cię  codziennie po im ieniu, tak jak kiedyś Samuela. C zy bierzesz sobie do serca 
Jego słow o? O Sam uelu było dziś powiedziane: „Nie pozw olił upaść żadnemu jego  słow u  
na ziem ię” (1 Sm  3,19). Warto sobie brać B oże słow o do serca, nie lekcew ażyć go. Jan 
Paweł II m ów ił k iedyś do nas na ojczystej ziemi: „Oby słow o B oże nam się podobało” .

Oto jesteś dziś, w  tej chw ili, na szczególnym  spotkaniu. Jest to twoje, jest to nasze 
w spólne spotkanie z B ogiem  w tajem nicy Eucharystii. Jesteś w domu, gdzie m ieszka B óg, 
gdzie są celebrow ane Jego tajem nice, w których On działa. Czy m ożesz dziś pow iedzieć  
za rybakami z Galilei: „znaleźliśm y M esjasza”; „znalazłem M esjasza”?

Wróć do domu pogodny, szczęśliw y, bo znalazłeś M esjasza. Pokaż w domu rodzin
nym, pokaż jutro w  zakładzie pracy, że rzeczyw iście znalazłeś Chrystusa.
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