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Przygotowanie pani młodej

N ow y Izrael, K ościół Chrystusowy powinien ciągle przygotowywać się do zjednocze
nia ze sw oim  Oblubieńcem . Pan Jezus m ówi o tym  w krótkiej przypowieści, którą słysze
liśm y w dzisiejszej Ewangelii: „Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania 
[ . . .]  N ikt też nie w lew a m łodego wina do starych bukłaków”. Przygotowanie do zjedno
czenia z B oskim  O blubieńcem  polega na odrzuceniu tego, co stare, i przyjęciu tego, co  
now e i św ięte. Św. Ambroży wyjaśnia, że chodzi o odrzucenie starego człow ieka wraz 
z jego  czynam i i stawanie się now ym  człowiekiem : „Nie mieszajm y czynów  starego i no
w ego człow ieka, poniew aż ów  cielesny i zewnętrzny spełnia czyny ciała, a tu jest cz ło 
w iek wewnętrzny, który się odradza i który nie powinien stanowić m ieszaniny uczynków  
różnorodnych -  tak starych, jak i nowych -  gdyż trzeba, aby był on jednokształtny z Chry
stusem  i aby Go naśladował w ysiłkiem  ducha” . Tak, pani młoda, K ościół Chrystusowy, 
a w nim każda ludzka dusza musi stawać się w pełni podobna do Pana Jezusa, aby rzeczy
w iście stanowić z N im  jedno.

ks. W łodzim ierz W ołyniec

ŚRODA POPIELCOWA -  5 III 2003

„Nawróćcie się do Boga” (J1 2,13)

Czy ja potrzebuję nawrócenia? Jestem przecież wierzący! Ochrzczony od pierw szych  
lat życia, bierzm owany w e wczesnej m łodości, stały bywalec katolickich św iątyń ... Czy  
do mnie, chrześcijanina, też stosuje się wezwanie do nawrócenia? M oje im ię to przecież 
„chrześcijanin” !

O w szem , to prawda. A le istnieje też określenie „nominalny chrześcijanin” . B ierze  
ono swój początek z łaciny. W  tym języku nomen  oznacza „im ię”: „M asz im ię, które 
m ów i, że ży jesz” (A p 3,1). To im ię brzmi „wierzący”, „chrześcijanin”, „brat” lub „sio
stra” . Jaki problem  w używ aniu tego imienia? Kłopot polega na tym, że im ię to nie 
zaw sze odpow iada rzeczyw istości: „Masz im ię (nomen), które m ów i, że żyjesz, a jesteś  
umarły” (A p 3,1).

C zasem  kupujemy „nominalny towar”. Polega to na tym, że piękne pudełko, ładna 
nazwa, i pociągający obrazek kryją w sobie nędzną namiastkę. Czasem spotykamy też 
nom inalnego chrześcijanina. Jest w pięknym pudełku: wiara jego K ościoła jest ca tholica , 
czy li pełna. C złow iek  ten ma piękną nazwę: christianos -  człow iek  Jezusa, Christosa. 
N osi na sobie pociągający obrazek: jest ochrzczony (a w ięc obmyty z grzechu i zanurzony 
w Duchu Św.); jest bierzm owany (a w ięc umocniony jest do w szelkiego dobrego czynu); 
przystępuje do komunii (a w ięc jednoczy się z Chrystusem). Zdarza się niekiedy, że ładna 
nazwa, pociągający obrazek i piękne pudełko kryją w środku nędzną namiastkę: chrześci
janina nom inalnego.
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Scott Hahn, prezbiterianin, którego poszukiw anie fundamentu n ieom ylnej Prawdy  
zaprow adziło  do K ościo ła  katolick iego, nie m iał specjalnego szczęścia , co do p ierw sze
go spotkanego księdza katolick iego. Hahn pow iedział o nim: nom inal p r ie s t  (ksiądz  
nom inalny). C zy w ięcej szczęścia  ma poszukujący człow iek , kiedy spotka m nie? C zy  
jest n iem ożliw e, że ktoś spotka m nie, członka K ościoła, i pow ie: nazwa, pudełko, obra
zek  -  w szystk o  to bardzo ładne? Jeden, św ięty, pow szechny, katolicki -  p ięknie to brzmi. 
A le to, co  w  środku -  n ie za bardzo odpow iada wspaniałej zapow iedzi. N ie  jest to pyta
n ie do brata po mojej lew ej stronie czy  do siostry po stronie prawej -  ale w łaśnie do 
m nie, tego w  środku.

N ie jest dziw ne, że nie daje dobrego św iadectwa ktoś, kto w niedzielne poranki odrabia 
zaleg łości snu po sobotniej dyskotece. D ziw ne jest to, że zdarza się to byw alcom  n iedziel
nej Eucharystii, przebyw ającym  tyle czasu w przybytku Pana, gdzie znajduje się nasza 
Arka Przymierza. „Zbierzcie lud, zw ołajcie św iętą społeczność, m iędzy ołtarzem a przed
sionkiem  niech płaczą kapłani, słudzy Pana. N iech  mówią: «Przepuść, Panie, ludow i sw o
jem u»” (por. J1 2 ,16-17).

Przepuść, Panie, że  zdarza się nam myśleć: „B oże, Ty to dopiero m usisz być ze mnie 
zadow olony: nie dość, że jestem  katolikiem , to nawet często przychodzę na w spólne m o
dlitw y w n ied zielę!”. A le B óg  nie jest zadow olony: chce, abyśm y pofrunęli na skrzydłach  
nawrócenia, byśm y żyli w edług takiego planu, jaki On ma dla nas. B óg nie jest zadow olo
ny po prostu z tego, że przyjmuję łaskę Bożą: On jeszcze  chce, abym nie przyjm ował jej na 
próżno! (por. 2 Kor 6,1).

O jciec w idzi w  ukryciu (por. Mt 6 ,5) -  dlatego jaw nie posypm y głow y popiołem , na
wracajmy się i w ierzm y w E w angelię. Bądźm y chrześcijanami nie tylko nom inalnym i. 
Bądźm y chrześcijanam i z im ienia i z serca. Jeśli zauważymy, że jesteśm y jeszcze  ducho
w o mali, to nic, dorośniem y: „Stwórz w e m nie serce czyste -  i odnów w e m nie m oc du
cha” (Ps 51 ,2).

ks. A. S iem ieniew ski
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„Nowinki z raju”

N ow inki z  raju , tak zatytułowana jest pow ieść angielskiego pisarza Davida Lodge, któ
rej akcja toczy się na hawajskich wyspach. Ten obraz odpowiada typow ym  klische reklam  
telew izyjnych i biur podróży, które całkow icie dopasowuje się do oczekiw ać w ielu  z nas 
m arzących o beztroskim  i w ygodnym  życiu. Prawdziwy raj kojarzy się nam z błękitnym  
i przezroczystym  morzem , kolorow ym i rybami, śnieżnobiałą plażą, rozżarzonym  słońcem  
i sym patycznym i, przepięknym i m ieszkańcam i, najczęściej m ieszkankam i nietkniętej na
tury. G dybyśm y się tam znaleźli, m oże niekoniecznie na Hawajach, lecz w całkiem  po
dobnym  m iejscu, tak po prostu szczęśliw ym  trafem, czy stałoby się ono rzeczyw iście dla 
nas rajem? C zy jest gdziekolw iek  tutaj, na ziem i, beztroski raj, świetnej zabawy, nieustanne
go odpoczynku bez pracy i trudu, spełnienia wszystkich zachcianek?


