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rozerwane szaty, w łosy w nieładzie i brodę zasłoniętą. Tak nakazywało Prawo i konw e
nans. On to w szystko przełamał...

Dzisiaj łagodniej. Konwenans nakazuje, że dobrze mieć kom pleks Edypa albo depre
sję, albo łam ać tabu, albo ulegać modnemu stylow i życia i robić szelm ow skie oko do róż
nych przejaw ów  moralnych zwyrodnień. N igdy zaś grzech, bo to staroświeckie i nie jest 
na topie! D latego ludzie dzisiaj duszą się w e w łasnych grzechach i chętniej pójdą do p sy
choanalityka lub do wróżki, a nie do Jezusa, który „ma na ziem i m oc odpuszczania grze
chów ”. Chyba nie potrafią pow iedzieć: „Jeśli chcesz, m ożesz m nie oczyścić” . On zaw sze  
chce, tylko trzeba do N iego  przyjść ze sw oim  żalem  i pow iedzieć tak, jak pow iedział trę
dowaty, tylko tyle...

R adość z tego w ydarzenia winna być porównywalna z radością oczyszczon ego  z trą
du, który -  pom im o zakazu -  nie m ógł się powstrzym ać, by nie opowiadać w szystkim
o tym, co  go spotkało. Znam ienne jednak, że sakramentu pojednania nie przeżyw am y z ta
ką otoczką w esela, jak na przykład sakrament chrztu, m ałżeństwa czy też pierwszej Eu
charystii; podkreśla to nawet liturgiczny kolor fioletu używany przy sprawowaniu tego  
sakramentu. Tym czasem  jest to chyba najradośniejszy sakrament, bo jest to m om ent poT 
now nego odrodzenia, w łaśnie oczyszczenia. Tak przeżywał ten sakrament bł. Jan XXIII, 
który w D zienniku duszy  zapisał, że po spow iedzi zaw sze ma wrażenie jakby go Jezus 
pocałow ał i pow iedział: „Idź, Janie, dalej”. Zapow iedź takiego pocałunku słyszym y w dzi
siejszej liturgii słow a -  „chcę, bądź oczyszczon y” ! Warto zatem przyjść do M iłosiernego  
Jezusa w sakram encie spow iedzi, choćby dla samej radości z oczyszczenia.

ks. Janusz C zarny

7. NIEDZIELA ZWYKŁA -  23 II 2003 (B)

Znudzeni Bogiem?

Uderzają mnie dzisiaj słow a Pana, w ypow iedziane przez Izajasza: „Lecz ty, Jakubie, 
nie w zyw ałeś M nie, bo się M ną znudziłeś, Izraelu”. C zy można się znudzić B ogiem ? C hy
ba tak, skoro m ów i o tym  B óg  do Izraela przez Proroka. A przecież jest to słow o skierow a
ne także do nas dzisiaj, do now ego Izraela. Zatrzymajmy się w ięc nad problem em  nudy 
w naszym  chrześcijańskim  życiu.

Nuda w dom u B ożym

Przypominają mi się rekolekcje prowadzone do dzieci, podczas których om aw ialiśm y  
przypow ieść o marnotrawnym synu. Zapytałem: D laczego m łodszy syn opuścił dom ojca? 
Jedna z odpow iedzi brzmiała: D latego, że się nudził w domu. N o  właśnie. Jeśli ktoś się 
nudzi nie tylko w e w łasnym  domu, ale także w domu B ożym , w  kościele, to trudno się 
dziw ić, że chce opuścić ten dom.

B ądźm y szczerzy. Rozum ując i m yśląc jedynie po ludzku, pow odów  do znudzenia  
w  św iątyni m ożna by znaleźć k ilk a ... na przykład zbyt długie i nudne kazanie, ciągle te
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same pieśni, te same modlitwy, ten sam ksiądz... W ydawałoby się, że zaw sze to samo i nic 
now ego. A le  czy jest tak naprawdę? I czy są to rzeczyw iście pow ody do nudy w domu 
B ożym ? N a pew no nie! Trudności z nudą można przezw yciężać przez odkrywanie obec
ności w  K ościele żyw ego Boga, Jego świętego Misterium, które jest niezw ykłe, zadziw ia
jące i fascynujące.

Odkrywanie M isterium Boga w K ościele

W  K ościele  m ieszka Trójca Przenajświętsza. Wiarę taką poświadcza św. Augustyn, 
który pisze: „Bóg zam ieszkuje w  swojej świątyni, nie tylko Duch Święty, ale także Ojciec
i Syn [ .. .] .  D latego K ościół św ięty jest świątynią całej Trójcy Św iętej”.

O becny w K ościele Trój jedyny B óg dokonuje ciągle swoich zbawczych dzieł. Przypo
mina nam to dzisiaj Prorok Izajasz, który mówi w imieniu Boga: „Oto Ja dokonuję rzeczy  
nowej: pojaw ia się w łaśnie. C zyż jej nie poznajecie?” N ow y Lud Boży, now y Izrael m oże  
dośw iadczać nieustannie stwórczego działania Boga. To działanie obejmuje całego cz ło 
wieka, którego pragnie uczynić B óg nowym  stworzeniem. Szczególnym  m iejscem  stwa
rzania now ego człow ieka jest konfesjonał.

Cud rozgrzeszenia

W  E w angelii św iętej słyszym y dzisiaj słowa: „Zdumieli się w szyscy i w ielbili Boga  
mówiąc: Jeszcze nigdy nie w idzieliśm y czegoś podobnego”. Są one reakcją ludzi na słow a  
Jezusa skierowane do paralityka: „Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy i Wstań, w eź  
sw oje łoże i idź do dom u!”. A  przecież dzisiaj dzieje się podobnie w sakramencie pokuty, 
kiedy kapłan w im ieniu Chrystusa m ów i te same słowa. Cud przebaczenia zapowiadał 
B óg w Starym Testam encie przez Proroka Izajasza: „Ja, w łaśnie Ja przekreślam twe prze
stępstwa i nie w spom inam  tw ych grzechów”.

Tak, trzeba odkrywać tajemnicę i dobrodziejstwa sakramentu pojednania i pokuty. Prze
cież dokonuje się w  nim  rzeczyw iście coś niezw ykłego. Człowiek, który odchodzi od kon
fesjonału z sakramentalnym rozgrzeszeniem, jest już innym człow iekiem . Pan dokonuje 
w nim  „rzeczy now ej” . Przez B oże przebaczenie zostaje uzdrowiony cały człow iek, jakby 
na now o stworzony. B óg  nie tylko odnawia, leczy, lecz stwarza na nowo. Stwarza now e 
serce i now ego ducha.

W  pierw szym  czytaniu czytam y jeszcze słowa Boga: „Otworzę drogę na pustyni, ście
żyny na pustkowiu”. W  odniesieniu do sakramentu pokuty oznacza to, że Pan otwiera 
przed człow iekiem  now e perspektywy, daje now e m ożliw ości przez przebaczenie grze
chów. Grzech wprowadza w matnię, ślepy zaułek. Grzesznik czuje się usidlony, obez
władniony. Tym czasem  B óg przychodzi mu z pom ocą ze sw oim  przebaczeniem. Na pu
styni wnętrza, w duszy grzesznika otwiera Bóg drogę, na pustkowiu jego  duszy wskazuje 
ścieżyny, którymi m oże iść dalej.

ks. W łodzim ierz Wołyniec


