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4. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU -  30 III 2003

Od gorliwego faryzeusza do żarliwego ucznia Chrystusa

Ks. Jan Twardowski w w ierszu zatytułowanym  Co zginęło?  pisał o tym, że gw iazdy  
nie ruszyły się z m iejsca, nie zm ieniły adresu, księżyc został po dawnemu, jak zaw sze  
wiatr kręci się w  kółko, co  roku w marcu łosoś wędruje w górę rzeki. „W szystko, B oże, 
jest na sw oim  m iejscu i działa zgodnie z Twoim  planem. Tylko człow iek  stale się gubi, 
urodzony dezerter”. Ten dezerter ma m ożliw ość powrotu do B oga. M ożliw ość odnalezie
nia człow ieka przez B oga  istnieje g łów nie w sakramencie pojednania -  sakram encie po
kuty, w którym  dokonuje się B oża amnestia. A by ten sakrament był rzeczyw iście owocny, 
trzeba się do niego dobrze przygotow ać.

Temu służą rekolekcje w ielkopostne. Temu służą G orzkie ża le  i D roga krzyżow a. R oz
ważamy w  nich, ile  dla nas wycierpiał Jezus i co m y pow inniśm y uczynić, by żyć w przy
jaźni z B ogiem .

Temu niech służy rozw ażanie dzisiejszej Ewangelii. A  jej bohaterem jest św. Nikodem . 
Przebył on długą drogę od kryzysu duchow ego aż do gorliw ego ucznia Chrystusa.

O św. N ikodem ie posiadam y skąpe w iadom ości, ale za to z pierwszej ręki, bo z Ewan
gelii. P isze o nim św. Jan A postoł, nazywając go „dostojnikiem żydow skim ” . N ależał on 
do stronnictwa faryzeuszów.

Faryzeusze -  to stronnictwo żydow skie, w jakie przerodził się ruch religijny sięgający  
początkam i czasów  m achabejskich. Jego członkow ie w yróżniali się z reszty narodu prze
sadnym pojm ow aniem  czystości rytualnej, drobiazgow ym  przestrzeganiem nie tylko prze
pisów  Prawa, ale i nakazów ustnej „tradycji starszych” oraz ścisłym  św ięcen iem  szabatu. 
B yli oni w  ostrej opozycji do Jezusa Chrystusa.

N ikodem  słyszał o Jezusie i w idział cuda przez N iego  uczynione. To było źródłem  jego  
kryzysu duchow ego: inne miał pojęcie co do M esjasza. Od m łodości swojej rozm yślał
o odnow ieniu Izraela i o to się m odlił do Boga. Tym czasem  czyny Chrystusa, choć zga
dzały się z przepow iedniam i Ojców, były przez Chrystusa inaczej interpretowane. Stąd 
w ątpliw ości. D latego pragnie odbyć osobistą rozm ow ę z nauczycielem  i pod osłoną nocy 
udaje się do N iego. Zaintrygowany niezw ykłym  człow iekiem  bał się jednak jaw nie zaraz 
opow iedzieć po Jego stronie. D ialog, jaki w ów czas przeprowadził, należy do najpiękniej
szych kart E w angelii. Oto fragmenty: „N auczycielu, w iem y, że od Boga przyszedłeś. Nikt 
bow iem  nie m ógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby B óg nie był z nim ”.

Pan Jezus w yjaśnia N ikodem ow i, że po to przyszedł jako Syn B oży na świat, aby zba
w ić ludzi. „Tak bow iem  B óg um iłow ał świat, że Syna sw ego Jednorodzonego dał, aby 
każdy kto w  N iego wierzy, nie zginął, ale miał życie w ieczne”.

N ikodem  spotyka się osob iśc ie  z Chrystusem , pokonuje w  rozm ow ie z N im  sw oje  
w ątpliw ości. Chrześcijaństwo bow iem  polega na spotkaniu osobow ym  z Chrystusem. Ta
kie spotkanie musi przynieść ow oce. Ujawniły się one w Sanhedrynie, do którego należał 
N ikodem .

Sanhedryn -  to była reprezentacja narodu żydow skiego, jakby senat. W  czasach Jezusa 
stanowili najw iększą w ładzę religijną i sądow niczą w Jerozolim ie. Składał się z 70 człon 
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ków. B yli nimi: aktualny arcykapłan i jego  poprzednicy na tym urzędzie, starsi -  przedsta
w iciele  m ożnych rodów, uczeni w  Piśm ie -  głów nie faryzeusze.

Kiedy Sanhedryn w ydał na Jezusa Chrystusa wyrok śmierci bez przeprowadzenia for
m alnego nad N im  sądu, N ikodem  stanowczo zaprotestował przeciw takiemu postępow a
niu. Zdobył się na odw agę i zapytał: „Czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw  
posłucha i zbada, co czyni?” (J 7,52). Ta odważna obrona miała zaskoczyć Sanhedryn. 
Dlatego niektórzy odezw ali się z przekąsem: „Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, zobacz, że 
żaden prorok nie powstaje z G alilei” .

A jednak N ikodem  musiał m ieć oparcie także u innych, skoro w ów czas nie uchwalono  
niczego przeciw  Chrystusowi, ale „rozeszli się każdy do sw ego domu”.

Stanie po stronie Chrystusa Pana nie polega jednak tylko na słowach. Ma się objawić 
w konkretnym działaniu. Najodważniej wystąpił N ikodem  przy okazji pogrzebu Pana Je
zusa. Gdy w szyscy  A postołow ie w popłochu od N iego uciekli, poza św. Janem, N ikodem  
zakupił sto funtów kosztow nych olejków  i zabrał się wraz z Józefem  z Arymatei do na
m aszczenia ciała Jezusa. Ó w czesny funt w ynosił ok. 325 gramów. A w ięc N ikodem  przy
niósł ponad 30 kg zakupionych przez siebie w onności, by ciało Pana Jezusa zabezpieczyć  
od zepsucia. Piękny, kosztow ny to gest dla Zbawiciela.

N ikodem  na tym nie poprzestał. Jak pokazują apokryfy, miał przyjąć chrzest z rąk św. 
Jana. G łosił potem  Ew angelię i poniósł śmierć m ęczeńską z rąk Żydów. I dla nas jest on 
wzorem  przebytej drogi od gorliw ego faryzeusza do gorliw ego apostoła. N ie chciał być 
pedantycznym  faryzeuszem , który nie dostrzega cierpiącego człow ieka, któremu należy  
pom óc.

P ozw ólcie, um iłowani, że przytoczę tu przykład faryzejskiej gorliwości w  służbie zdro
wia. Pielęgniarka, nie podnosząc oczu, aby zobaczyć pacjenta (to znaczy cierpiącego) pyta: 
czy  jest skierowanie? W  tym pytaniu wyraziła się jej bezduszność.

Za wzorem  N ikodem a mamy spotykać się na m odlitw ie z Jezusem. Mamy Go bronić, 
gdy atakują Jego im ię. Mamy Mu pośw ięcać swój czas, energię i środki materialne, nawet 
gdy na razie nie zachodzi potrzeba oddania życia, jak to uczynił św. Nikodem .

ks. Antoni M łotek

5. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU -  6 IV 2003

Podnieśmy Krzyż Chrystusowy

Jeszcze tylko dwa tygodnie dzielą nas od dnia Zmartwychwstania Pańskiego. Od nas 
zależy, czy  św iatło zm artwychw stałego Chrystusa obudzi w naszych sercach now e życie  
i czy poruszy to, co w  nas ściśnięte, zaskorupiałe, martwe. Rozejrzyjmy się w okół siebie: 
budzące się  na w iosnę życie jest dla nas znakiem tego, co m oże się dokonać również 
w naszych sercach. Prośmy B oga, aby zagościło  w nas więcej ciepła, byśm y zechcieli być 
lepsi dla naszych bliźnich.

W  dzisiejszej E w angelii m ow a jest o wydarzeniach, których echo doszło już do nas 
w drugim czytaniu. Decydująca chwila, chwila męki, jest bliska. Jezus m ów i o sw oim


