
    

    XXXIV Uroczystość Chrystusa Króla 
                          

Mt 25, 31 - 46     26 listopada  2017

 (31) Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie

z Nim,  wtedy  zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. (32) I
zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich,
jak pasterz oddziela owce od kozłów. (33) Owce postawi po prawej, a kozły po swojej
lewej  stronie. (34) Wtedy  odezwie  się  Król  do  tych  po  prawej  stronie:  Pójdźcie,
błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane
wam od założenia świata! (35) Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem
spragniony,  a  daliście  Mi  pić;  byłem  przybyszem,  a  przyjęliście
Mnie; (36) byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście
Mnie;  byłem  w  więzieniu,  a  przyszliście  do  Mnie. (37) Wówczas  zapytają
sprawiedliwi:  Panie,  kiedy  widzieliśmy  Cię  głodnym  i  nakarmiliśmy  Ciebie?
spragnionym i daliśmy Ci pić? (38) Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy
Cię?  lub  nagim  i  przyodzialiśmy  Cię?(39) Kiedy  widzieliśmy  Cię  chorym  lub  w
więzieniu  i  przyszliśmy  do  Ciebie? (40) A  Król  im  odpowie:  Zaprawdę,  powiadam
wam: 

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili.

(41) Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w
ogień  wieczny,  przygotowany diabłu  i  jego  aniołom! (42) Bo  byłem głodny,  a  nie
daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; (43) byłem przybyszem, a
nie  przyjęliście  Mnie;  byłem  nagi,  a  nie  przyodzialiście  mnie;  byłem  chory  i  w
więzieniu,  a  nie  odwiedziliście  Mnie. (44) Wówczas  zapytają  i  ci:  Panie,  kiedy
widzieliśmy  Cię  głodnym albo  spragnionym,  albo  przybyszem,  albo  nagim,  kiedy
chorym  albo  w  więzieniu,  a  nie  usłużyliśmy  Tobie? (45) Wtedy  odpowie  im:
Zaprawdę,  powiadam  wam:  Wszystko,  czego  nie  uczyniliście  jednemu  z  tych
najmniejszych,  tegoście  i  Mnie  nie  uczynili. (46) I  pójdą  ci  na  mękę  wieczną,
sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. 
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Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne:

  
 św. Grzegorz z Nazjanzu

Pomoc biednym

 „Byłem głodny, spragniony, obcy i nagi, i słaby, i uwięziony. Coście uczynili jednemu z
tych maluczkich, Mnie uczyniliście. I dlatego – powiada – chodźcie tu, błogosławieni Ojca
mego”. 

Czego  uczymy  się  z  tych  słów?  Że  błogosławieństwem  jest  troskliwe  zachowywanie
przykazań,  przekleństwem  zaś  opieszałość  wobec  przykazań.  Kochajmy  błogosławieństwa,
uciekajmy przed przekleństwem, gdyż od nas zależy dowolne wybranie jednego lub drugiego.
Albowiem do czego przychylimy się z ochotą, w tym (trwać) będziemy. Dlatego zjednajmy sobie
Pana  błogosławieństwa,  który  staranie  o  biednych  poczytuje  za  staranie  o  Niego  samego,  a
czyńmy to zwłaszcza teraz, kiedy przykazanie ma obfity materiał do stosowania go w obecnym
życiu, ponieważ wielu potrzebuje rzeczy niezbędnych, wielu czuje brak zdrowia ciała, które im
zniszczyła złośliwa choroba. A zatem przez troskliwość o nich zjednamy sobie spełnienie dobrej
obietnicy. 

Sam Pan aniołów i Król niebiańskiej szczęśliwości stał się dla ciebie Człowiekiem i wziął na
siebie to niewonne i brudne ciało razem z uwięzioną w nim duszą, aby uleczyć twe cierpienia
swym dotknięciem; ty zaś,  będąc tej  samej natury co chory,  uciekasz przed człowiekiem tego
samego rodzaju? Nie, bracie! Niechaj ci się nie podoba takie złe postępowanie! Poznaj, kim jesteś
i z kim tak postępujesz! Tak postępujesz z ludźmi, będąc człowiekiem niemającym w sobie nic
osobliwego, co by nie istniało we wspólnej ludziom naturze. Nie przesądzaj naprzód przyszłości,
gdyż przez to,  że potępiasz  cierpienia  widoczne na razie  w obcym ciele,  wydajesz  niepewny
wyrok na całą naturę ludzką. A ty uczestniczysz w tej naturze na równi ze wszystkimi innymi.
Miejże  więc  wzgląd  jakby  na  wspólną  sprawę!...  Czy  dla  uniknięcia  grzechu  przeciw  prawu
natury wystarczy tyle, że się tylko opłakuje przypadłości tej natury? Że się człowiek wzrusza na
jej  wspomnienie?  Czy  też  potrzeba  nam  czynu,  który  by  pokazał  współczucie  dla  takich
nieszczęśników  i  miłość  do  nich?  Czynów  potrzeba!  Wszak  czym  są  rysowane  kontury  w
oderwaniu od rzeczywistych przedmiotów, tym są słowa bez uczynków.

Pan  powiada,  że  zbawienie  leży  nie  w  słowach,  lecz  w  wykonywaniu  zbawiennych
uczynków (Mt 7, 21; Łk 6, 46). Przeto należy nam się zabrać do spełniania przykazania danego
nam ze względu na nich...

„Idźcie precz ode Mnie w ogień wieczny! Czegoście bowiem nie uczynili jednemu z tych
[najmniejszych], i Mnieście nie uczynili”. 

Gdybyśmy to sobie uświadomili, nie mielibyśmy co do chorych takiego zdania, że należy ich
odpychać od siebie, a gorliwego zajęcia się tymi nieszczęśliwcami nie uważalibyśmy za zbrukanie
naszego  życia.  Jeżeli  więc  za  wiarygodnego  uważamy  Tego,  który  to  powiedział,  należałoby
trzymać się Jego rozkazów, bo bez nich nie można zasłużyć na spełnienie nadziei. 
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Gościem  nagim,  potrzebującym  pożywienia,  chorym,  uwięzionym  i  wszystkim,  o  czym
naprzód powiedziano w Ewangelii, jest dla ciebie ten żebrak: tułacz i nagi, chory i potrzebujący
rzeczy nieodzownej z powodu biedy idącej za chorobą. Kto bowiem ani w domu nic nie ma, ani
nie może zarabiać pracą najemną, ten siłą rzeczy zupełnie pozbawiony jest środków potrzebnych
do życia. A więźniem jest dlatego, że więzi go choroba.

Dlatego  w  biednym  zawiera  się  cała  pełnia  przykazań,  a  przez  okazanie  miłosierdzia
zobowiązujesz  samego  Pana  wszechrzeczy  względem  siebie.  Czemu  więc  działasz  na  zgubę
swojego żywota? Przecież nie chcieć mieć za przyjaciela Pana wszechrzeczy to nic innego, jak
być  strasznym  nieprzyjacielem  siebie  samego,  gdyż  Bóg  daje  się  zjednać  przez  spełnianie
przykazania, a oddala się od nas z powodu nieludzkości.

„Weźmijcie  jarzmo moje na siebie” (Mt 11,  29),  mówi On,  a  jarzmem nazywa pełnienie
przykazań.  Posłuchajmy  tego  rozkazu,  stańmy  się  jucznym  zwierzęciem  Chrystusowym,
wprzęgłszy się w jarzmo miłości. Nie zrzucajmy z siebie jakiegoś jarzma, słodkie ono i lekkie, nie
gniecie karku tego, który je dźwiga, lecz go głaszcze. „Siejmy w błogosławieństwach – mówi
Paweł – abyśmy żniwo mieli w błogosławieństwach” (2 Kor 9, 6). Wielokrotny kłos wyrośnie z
takiego posiewu. Żyzny jest łan przykazań Pana, wyniosłe płody błogosławieństwa.

Chcesz poznać, do jakiej wysokości sięga wzrost tych płodów? Sięgają one wyżyn samego
nieba. Cokolwiek bowiem dla biedaków uczynisz, znajdziesz złożone w skarbach niebieskich. Nie
okazuj  nieufności  temu,  co  powiedziane,  nie  uważaj  przyjaźni  z  takimi  nędzarzami  za  godną
pogardy! Ręka jest okaleczona, ale nie do niesienia pomocy; noga nieużyteczna, lecz to jej nie
przeszkadza  biec  do  Boga;  oko  wypłynęło,  lecz  oczyma duszy  widzi  dobra  niewidoczne  dla
wzroku...

Ponieważ... wszystkie sprawy ludzkie kierowane są jedną naturą, a nikt nie ma u siebie żadnej
gwarancji  ustawicznego  powodzenia,  zawsze  należy  pamiętać  o  przykazaniu  ewangelicznym,
które zaleca,  byśmy drugim czynili to, co chcemy, żeby oni nam czynili.  Jak długo więc sam
szczęśliwie  żeglujesz,  podaj  rękę  rozbitkowi.  Wspólne  jest  morze,  wspólna  burza,  wspólne
przelewanie się bałwanów; podwodne skały, mielizny i rafy i inne przeszkody w żegludze życia w
równej mierze grożą płynącym. Dopóki jesteś cały,  dopóki bez niebezpieczeństwa płyniesz po
morzu żywota, nie mijaj obojętnie tego, który rozbił się o skały. Kto ci gwarantuje, że zawsze
będziesz płynął szczęśliwie? Jeszcześ nie zawinął do portu odpoczynku, jeszcze nie wydobyłeś się
spośród fal;  jeszcze twoje życie  nie  wkroczyło na ląd stały;  jeszcze miotany jesteś po morzu
żywota. Jakim się okażesz dla tego, co uległ nieszczęściu, takimi uczynisz dla siebie tych, którzy z
tobą płyną.

 św. Hieronim

W każdym biedaku jest Chrystus

 Wolno  nam  było  rozumieć,  że  w  każdym  biedaku  jest  Chrystus  –  łaknący,  którego  się
nakarmiło; spragniony, którego się napoiło; wędrowiec, którego się wprowadziło pod dach; nagi,
którego się przyodziało; chory, którego się odwiedza i więzień zamknięty w więzieniu, pocieszony
naszą rozmową.
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 Teodoret z Cyru 

Jeśli nie ma zmartwychwstania ...

 „Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał”. 
Jednak  ani  pierwsze  stwierdzenie  nie  jest  słuszne,  ani  drugie  nie  jest  prawdziwe.  Wszak

Chrystus Pan miał również ciało. 

„Jeśli zaś Chrystus nie zmartwychwstał, próżne jest nasze nauczanie i próżna jest wasza
wiara”. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał naprawdę, to my na próżno głosimy naukę, narażając
się na tyle niebezpieczeństw, i wy na próżno wierzycie w to, co wam głosimy.

„Okazujemy  się  więc  fałszywymi  świadkami  Boga,  ponieważ  składamy  świadectwo
przeciwko Bogu, że wskrzesił Chrystusa, którego nie wskrzesił”. Słusznie zasługujemy na karę
za  oszczerstwo,  jeśli  ośmielamy  się  mówić,  że  Bóg  wskrzesił  Chrystusa,  choć  On  Go  nie
wskrzesił.  Chcąc  z  kolei  za  pomocą  większej  ilości  wniosków  logicznych  umocnić  wiarę  w
zmartwychwstanie, [apostoł] zwraca się do poprzedniego wątku i powiada: „Jeśli bowiem umarli
nie  zmartwychwstaną,  to  i  Chrystus  nie  zmartwychwstał.  Jeśli  zaś  Chrystus  nie
zmartwychwstał, próżna jest nasza wiara i trwacie w grzechach waszych”. Symbolem śmierci
Pana jest chrzest: jest jednak próżnym symbolem, jeśli nie ma odpuszczenia grzechów. A zatem
wciąż dźwigamy ciężar grzechów. 

Dlatego  właśnie  [apostoł  wcześniej]  powiedział:  „Według  Pisma  Chrystus  umarł  za
grzechy” (1 Kor 5, 3). „A zatem i ci, co pomarli w Chrystusie, zginęli”. Jak się więc zdaje, na
próżno za wyznawanie Chrystusa śmierć ponieśli zwycięscy męczennicy; podjęli ochoczo bój, ale
nie  uzyskali  wieńców  [zwycięstwa].  Jeżeli  bowiem  nie  ma  zmartwychwstania,  nie  ma  też
zapowiedzianej nagrody.

Boży sposób na cierpienie
S. Anna M. Pudełko AP            Rycerz Niepokalanej XI 2017

Cierpienie  to  rzeczywistość  tajemnicza  i  bolesna,  przed  którą  naturalnie  się  wzdrygamy,
której unikamy i przed którą uciekamy.

Bóg nie stworzył cierpienia ani go nie chce dla żadnego z nas.  Cierpienie weszło na świat
jako jedna z konsekwencji  grzechu. I tak do nas dociera,  zawinione czy zupełnie niewinne jest
często skutkiem błędów ludzkich, złych wyborów, grzechu, wypadków losowych, przyczyn od nas
niezależnych (np. kataklizmy…).
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Cierpienie  samo  w sobie  jest  bezsensowne.  Ponieważ  jednak  dotyczy  życia  każdego
człowieka  we wszystkich  jego  wymiarach:  fizycznym,  psychicznym,  duchowym,  Jezus,
przychodząc  na świat,  wziął  na siebie  nasze  cierpienia,  aby  pokazać  nam,  jak  przeżywać
cierpienie, aby nie stracić godności i nadać mu sens oraz wartość zbawczą. 

O Nim mówi prorok Izajasz: „On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze
boleści… On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań
chłosta  zbawienna  dla  nas,  a w Jego  ranach  jest  nasze  zdrowie”  (Iz  53,4-5).
Cierpienie stawia nas w sytuacji bezradności, lęku, smutku, wielkiej samotności. Doświadczył go
także Jezus w ciągu całego swojego życia, a szczególnie podczas męki. 

 Jak Jezus przygotowuje się do podjęcia cierpienia? 

Widzimy  to podczas  Jego  modlitwy  w Ogrójcu.  (por.  Mk  14,32-41).
Zabiera  ze sobą  do Ogrójca  apostołów.  Wybiera  trzech  spośród  nich:  Piotra,  Jakuba  i Jana,

i wtedy:  „począł drżeć,  i odczuwać trwogę. I rzekł do nich: «Smutna jest moja
dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie!»” (Mk 14,33-34).

Jezus  wobec  nadchodzącej  męki  odczuwa  trwogę,  lęk,  cierpienie,  samotność.  Nie udaje
jednak  superbohatera,  który sobie  ze wszystkim  radzi.  Rozmawia  o tym  ze swoim  Ojcem
na modlitwie,  prosi  Go,  aby oddalił  od Niego  to cierpienie,  jest  jednak cały  gotowy i otwarty
na przyjęcie woli Ojca.

Prosi także swoich przyjaciół, aby byli blisko Niego, aby wspierali Go swoim czuwaniem
na modlitwie.  Mówi  im  o swoich  uczuciach  smutku  i lęku.  Pokazuje  im  swoją  bezradność

i trwogę,  tak wielką,  że jak  pisze  św. Łukasz:  „Jego  pot  był  jak  gęste  krople  krwi,
sączące się na ziemię” (Łk 22,44). 
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Możemy sobie wyobrazić przerażenie i zagubienie uczniów Jezusa. Zawsze widzieli swojego
Mistrza pełnego mocy,  jak uzdrawiał,  uwalniał  od demonów, wskrzeszał,  głosił  słowo z mocą.
A teraz  jest  nie do  rozpoznania.  Nie wiedzą,  co  uczynić  i uciekają  w lęk

i  sen.  Pozostawiają  Jezusa  samego…  „Szymonie,  śpisz?  Jednej  godziny  nie mogłeś
czuwać?” (Mk 14,37).

Czy i my nie jesteśmy podobni  do Piotra,  Jakuba i Jana?  Kiedy stajemy wobec  człowieka
cierpiącego, nie wiemy, co powiedzieć, jak go wesprzeć, czasami każde słowo wydaje się nam
tanim pocieszeniem. Wtedy chciałoby się uciec wobec własnej bezradności w obliczu cierpienia
drugiej  osoby. Jednak w tych właśnie momentach najważniejsze jest  być razem, bez zbędnych
słów. Otarcie łez, potrzymanie za rękę, przytulenie, wspólna modlitwa, wysłuchanie, czy po prostu
milczenie razem są bezcennym darem!

Czego uczy nas Jezus swoim własnym podejściem do cierpienia?

Przede wszystkim, aby się nie izolować w cierpieniu, nie chować ani nie zamykać w sobie.
Nawet  jeśli  jest  to  bardzo trudne,  potrzeba  nam dzielić  się  każdym rodzajem cierpienia,  tym
duchowym, fizycznym czy psychicznym z Bogiem na modlitwie i z przyjaciółmi.

Wobec Boga możemy być szczerzy, mówiąc, jak przeżywamy te momenty, czego pragniemy,
a czego nie chcemy czy się obawiamy. Przyjaciół możemy poprosić, aby nawet nie rozumiejąc
nas, pozostawali blisko, by dzielili z nami to trudne doświadczenie.

Cierpienie samo w sobie nie ma sensu. Jednak przyjęte z Jezusem i ze względu na

Niego nabiera wartości zbawczej i ofiarowane za siebie czy innych może być źródłem wielu łask.
Patrząc na Jezusa w czasie Jego drogi krzyżowej i śmierci na krzyżu, możemy uczyć się od Niego
tej wielkiej ludzkiej godności w przeżywaniu cierpienia.

 On był cały czas skupiony na innych, dla innych, nie myślał o sobie. Nawet na drodze krzyża
pocieszał, przyjmował pomoc, powstawał z upadków, oddał wszystko ...

Tylko miłość bez granic nadaje sens cierpieniu człowieka!

Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej

Tematyka zaj :  25.11.2017ęć

9.00 – 10.45: S. dr J. Nowińska „Wyprowadzenie z Egiptu, wędrówka przez 
pustynię (Wj/Lb) – interpretacja w świetle Biblii i nauk pozabiblijnych”

11.30 – 13.00: Ks. dr T. Bąk „Życie św. Pawła na podstawie Dziejów Apostolskich  
i wybranych Listów – Z Cezarei Nadmorskiej do Rzymu”
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Przyjmowaćć ćhleb zżyćia
Spotkanie z Panem  podczas Mszy Świętej

(artykuł ze "Słowa wśród nas" , XI - 2017)

W książce  Śpiąc  z  chlebem autorzy  Matthew  Linn  oraz  Dennis  i  Sheila

Fabricant  Linn  opowiadają  o  grupie  sierot  z  czasów  II  wojny  światowej,  które  zostały
ocalone                  i umieszczone w obozie dla uchodźców. 

„Sporo tych dzieci, które tak wiele przeszły, miało problem z bezsennością. Bały się, że
następnego dnia znowu obudzą się  bezdomne i  głodne.  Nic nie było w stanie  ich ukoić.
W końcu ktoś wpadł na pomysł, żeby dać dzieciom do łóżka po kawałku chleba. Trzymając
swój chleb, dzieci wreszcie były w stanie spokojnie zasnąć. Przez całą noc kawałek chleba
przypominał im: «Jadłem wczoraj i jutro też będę jadł»”.

Ta wzruszająca historia ukazuje nam, jak bardzo ludzie pragną poczucia bezpieczeństwa.
Wszyscy chcemy mieć poczucie, że nasze podstawowe potrzeby zostaną zaspokojone – że
będziemy mieli co jeść, gdzie spać i obudzimy się bezpieczni. Pozbawione przez długi czas
takiej pewności dzieci przylgnęły do kromki chleba jako jasnej i konkretnej gwarancji, że są
wreszcie w bezpiecznym miejscu.

Czy to nie cudowne, że my możemy myśleć tak o Jezusie, który stał się dla nas Chlebem
Życia? 

Wiemy, że 
Eucharystia jest jedną z naszych najbardziej  podstawowych potrzeb duchowych.

Wiemy, że przyjmując ją co niedzielę, otrzymujemy pokarm, który daje nam siły do kochania
Boga i siebie nawzajem. 
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 Zastanówmy  się  więc,  jak  możemy  żyć  tym  bezcennym  darem
Eucharystii przez cały tydzień.

▌ Chleb Paschy

Zacznijmy od przypomnienia historii pierwszej Paschy. 

W noc przed ucieczką Hebrajczyków z Egiptu Bóg polecił im przygotować specjalny
posiłek składający się z pieczonego baranka, gorzkich ziół oraz niekwaszonego chleba. Chleb
miał być dlatego niekwaszony,  żeby lud był gotowy do wyruszenia w drogę na pierwsze
zawołanie – nie było więc czasu na rośnięcie ciasta. 

Później, gdy wokół Paschy narosło wiele tradycji, Izraelici zrozumieli też, że zakwas był
symbolem grzechu, „nadęcia” pychy, która mogła zarazić cały naród. Inna tradycja paschalna
koncentruje  się  na  winie.  Biesiadnicy  mieli  wypić  cztery  kielichy wina,  każdy w innym
określonym momencie wieczerzy.

 Te cztery kielichy związane były z czterema najważniejszymi obietnicami danymi przez
Boga ludowi: „wyprowadzę cię” (z niesprawiedliwej pracy), „wyzwolę cię” (z poddaństwa),

„wykupię  cię”  (moim  wyciągniętym  ramieniem),  „wezmę  cię”  (za  swój  lud  i  uczynię
narodem).

Tak więc chleb i wino, każde na swój własny sposób, symbolizowały wolność, jaką Bóg
dał Izraelitom. Były znakami pokoju i bezpieczeństwa, którymi ich obdarzył, wyprowadzając
z Egiptu i wiodąc do Ziemi Obiecanej.

▌ Chleb Ostatniej Wieczerzy

Jeśli  teraz  przesuniemy  się  do  przodu  o  jakieś  tysiąc  dwieście  lat,  zobaczymy  inny
posiłek spożywany przed innym wyjściem. Ten posiłek to Ostatnia Wieczerza, a wyjście to
śmierć Jezusa na krzyżu. Podczas tego posiłku – który był celebracją Paschy – Jezus wziął
chleb i wino, i przemienił je w coś o wiele większego niż symbol wolności i bezpieczeństwa
– w swoje własne Ciało i Krew. Tchnął w ten chleb i wino swoje własne życie, to życie, które
miał wydać za nas, dla odpuszczenia naszych grzechów. 

Chleb Ostatniej Wieczerzy był czymś więcej niż przypomnieniem, że powinniśmy unikać
grzechu. 

 Był samym Jezusem, który daje nam łaskę oparcia się grzechowi.
 Był  Jezusem,  który  uzdrawia  nasze  zranione  serca  i  uczy  nas  miłować  się

nawzajem. 
 Był Jezusem, który karmi nas duchowo, abyśmy mogli stawać się coraz bardziej

do Niego podobni. 
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Podobnie i wino nie było jedynie przypomnieniem Bożej obietnicy wybawienia ludu z
niewoli  i  wprowadzenia  go  do  Ziemi  Obiecanej.  Była  to  krew  Jezusa,  krew  nowego  i
wiecznego przymierza pomiędzy Bogiem a nami. To nowe przymierze było  wypełnieniem
Bożych  obietnic:  obietnicy,  że  Jezus  umrze  za  nasze  grzechy,  obietnicy,  że  przez  Jego
zmartwychwstanie zostaniemy wybawieni z mocy grzechu, oraz obietnicy, że staniemy się
synami i córkami Boga, których przeznaczeniem jest niebo.

Tak więc chleb i wino Ostatniej Wieczerzy były dla uczniów znakami wolności, jaką miał
im przynieść Jezus – wolności od grzechu, potępienia i śmierci. Jednak mając w sobie Boskie
życie Jezusa, znaki te nie były tylko symbolami wolności. One czyniły tę wolność dla nich
dostępną.

▌ Chleb Eucharystii

Podczas  Ostatniej  Wieczerzy  Jezus  powiedział  uczniom:  „To  czyńcie  na  moją
pamiątkę!” (Łk 22,19).

 To właśnie czynimy za każdym razem, gdy uczestniczymy we Mszy świętej. Pamiętamy
o Jezusie i  o tym, co dla nas uczynił.  Słowo  pamiętać  można rozumieć na dwa sposoby.
Pamiętamy, jak przyrządzić daną potrawę. Pamiętamy, jak należy prowadzić samochód czy
jechać na rowerze. Pamiętamy, jak się dodaje i odejmuje. Tak rozumiana pamięć pomaga nam
funkcjonować w życiu.

Jednak  słowo  pamiętać  ma  także  inne  znaczenie,  które  jest  związane  z  ważnymi
momentami naszego życia. 

Przypomnij sobie radość dnia ślubu, narodziny pierwszego dziecka albo znaczący sukces
w pracy zawodowej. Przypomnij też sobie żal, jaki czułeś po śmierci bliskiej osoby, stracie
pracy czy rozpadzie przyjaźni. 

Wspominając te wydarzenia, te radosne i te smutne, czujesz się tak, jakbyś przeżywał je
na nowo – jakbyś cofając się w czasie, przeżywał ponownie tę radość, ekscytację, lęk czy
smutek, które przeżywałeś wtedy. Możesz już mieć głębsze zrozumienie czy większy dystans
do tamtych sytuacji, ale wraz ze wspomnieniami powracają także uczucia.

We Mszy świętej mamy do czynienia z tym drugim rodzajem pamięci.

Wprawdzie nie byliśmy obecni na Ostatniej Wieczerzy, ale dzięki łasce sakramentu i
mocy Ducha Świętego jest tak, jakbyśmy tam byli.

Możemy zobaczyć  siebie  wśród Apostołów słuchających  słów Jezusa:  „To  jest  moje
Ciało… to jest moja Krew”. A wspominając ten moment łaski, odnajdujemy podobny pokój i
bezpieczeństwo, jak wspomniane na początku sieroty wojenne: Dzisiaj Jezus daje mi Chleb
Życia, da mi go również jutro i będzie dawał zawsze.
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▌ Chleb pamięci

Brzmi to miło i inspirująco, ale też mało realistycznie. Jak mogę tak żywo „przypomnieć
sobie” Ostatnią Wieczerzę? W jaki sposób mogę poczuć się tak, jakbym był w Wieczerniku.
Oczywiście jest to kwestia wiary – możemy poczuć się jak na Ostatniej Wieczerzy, ponieważ
Jezus  obiecał,  że  będzie  obecny  w  szczególny  sposób,  gdy  zbierzemy  się  na  „łamanie
chleba”. W praktyce oznacza to, że do umocnienia wiary w żywą obecność Jezusa podczas
Mszy świętej pomocne może być również zaangażowanie pamięci i wyobraźni. 

 Oto kilka praktycznych sugestii. 

Spróbuj  przychodzić  do  kościoła  na  kilka  minut  przed  rozpoczęciem  Mszy  świętej.
Postaraj się w tym czasie odsunąć od siebie rozproszenia i skupić się na Panu. 

Proś Ducha Świętego, aby pomógł ci przypomnieć sobie Ostatnią Wieczerzę.
Proś  Go,  by  pomógł  ci  stanąć  u  stóp  krzyża  i  przy  pustym  grobie  w  Niedzielę

Zmartwychwstania.  Mów Mu:  „Duchu Święty,  ufam, że  możesz sprawić,  aby ta Msza
stała się dla mnie żywa”.

W ciszy  na  chwilę  przed  przyjęciem  Komunii  świętej  przywołaj  wyobraźnią  obraz
Jezusa, kiedy był pośród nas. 

Przypomnij  sobie,  kim On jest  – Bogiem  wszechmocnym, Barankiem Bożym, który
gładzi grzechy świata. 

Przypomnij sobie, że oddał życie na krzyżu, aby uwolnić cię od grzechu. 
Przypomnij sobie, że uczynił to wszystko dobrowolnie, z miłości do ciebie. Niech pamięć

o tym wszystkim pobudzi cię do dziękowania Mu i wychwalania Go za tę ofiarę.
Następnie, po przyjęciu Komunii świętej, powtarzaj sobie, że ten Chleb Żywy i Wino

Przymierza mają moc cię przemienić. Podobnie jak Bóg wybawił Izraelitów z niewoli, tak
Jezus może napełnić cię miłością i przybliżyć do siebie.

▌ Jezus, Chleb Życia

Spróbuj wprowadzić w życie te proste kroki. Może znajdziesz w sobie więcej pokoju lub
miłości do Jezusa. Może otrzymasz łaskę poradzenia sobie z długotrwałym nałogiem. Może
odczujesz, jak Jezus zapewnia cię o swojej miłości. 

Dziękuj wtedy Duchowi Świętemu, że inspiruje twoją pamięć, przekonuje cię, że Jezus
jest  gwarancją  twojego  bezpieczeństwa,  że  jest  Chlebem  Życia,  który  możesz  stale
przechowywać w swoim sercu – jak sieroty kromkę chleba. ▐
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Mowa o rzeczach ostatecznych 

Roman Brandstaetter "Jezus z Nazarethu"

Wypadki  wczorajsze  i  dzisiejsze  obfitowały  w  trudne  przeżycia.  Wypędzenie
przekupniów ze Świątyni i spory z saduceuszami i faryzeuszami nie były dobrą wróżbą, a
złorzeczenia,  które Jezus przed chwilą ciskał na głowy przeciwników, na pewno jeszcze
bardziej zamotały już i bez tego trudne położenie Rabbiego i apostołów. 

Uparty Kajafa na pewno nie ustąpi,  zapiekły w gniewie Hanan rozsierdzi się jeszcze
bardziej, saduceusze, kapłani, faryzeusze jeszcze ściślej połączą się z sobą w nienawiści
przeciw Jezusowi, który osaczony ze wszystkich stron przez przeciwników działa tak, jakby
świadomie zwoływał  i  gromadził  liczne  zastępy swoich  wrogów i  ustawiał  ich  przeciw
sobie w zwarte, bojowe szyki. Radzi byli, gdy Rabbi wreszcie opuścił Portyk Salomona i
przez  Złotą  Bramę  wyszedł  ze  Świątyni.  Zmiarkowali,  że  wracają  do  Bethanii,  do
zacisznego domu Eleazara. Odetchnęli z ulgą. Chcieli wypocząć z dala od tłumów. Mieli już
dość dyskusji, kłótni, starć. 

Idąc  wzdłuż  zewnętrznych  murów  świątynnych,  obrzucali  spojrzeniami  olbrzymie
kamienne, pięknie ciosane bloki Pańskiego Przybytku i poczuli podziw dla wspaniałości tej
budowli.  Przypomnieli  sobie  słowa  Jezusa,  które  wypowiedział  wczoraj  do  swoich
przeciwników: „Gdybyście zburzyli ten Przybytek, ja go w trzech dniach odbuduję”.
Czy to możliwe? Czy jest możliwe, aby Dom Pański znowu zamienił się w gruzy? Czy jest
możliwe, aby go jeden człowiek w trzech dniach odbudował? Błogosławiony niechaj będzie
mąż, który potrafi Świątynię w trzech dniach odbudować, ale przeklęty niech będzie dzień,
w którym miałaby ona ulec zagładzie! 

Kefas westchnął i rzekł z zachwytem: — Rabbi, spójrz na te kamienie, jaka to potężna
budowla... 

Jezus nie zatrzymując się odpowiedział: 

— Jeżeli  wam chodzi  o  to,  co  tu  widzicie,  to  wiedzcie,  że  nadejdą  dni,  gdy z  tego
wszystkiego nie pozostanie kamień na kamieniu, że nawet jeden kamień nie pozostanie,
którego by nie rozwalono. 

Apostołowie  przystanęli.  Przywarli  wytrzeszczonymi  oczami  do  Jezusa,  który  nie
odwrócił  się,  nie  przystanął  i  szedł  pod  górę,  unosząc  z  sobą  swoje  twarde  słowa,  a
pozostawiając apostołom osłupienie i ucisk serca. Widząc, że Rabbi nie odwraca się i nie
ma zamiaru wszczynać z nimi rozmowy — o, Elohim, dlaczego głos Rabbiego jest głosem
zniszczenia?  Dlaczego  słowa  Jego  są  słowami  zagłady?!  — powoli  wlekli  się  za  nim,
przytłoczeni  ciężarem  przepowiedni  tak  strasznej,  że  aż  niewiarygodnej.  Spoglądali  ku
Świątyni, ku jej potężnemu masywowi, wierzchołkiem swoim sięgającemu nieba, i sycili
wzrok jego kamienną potęgą, nad którą czuwa oko Jahwe. Nie zaznali pocieszenia.
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 Juda z Kerijoth przycisnął rękę do serca.  Biło zmiennym rytmem, raz ustawało,  raz
szybko uderzało i znów milkło, i znów zrywało się gwałtownym susem jak spłoszony zając,
i tłukło się w piersiach, tłukło się serce dwunastego apostoła, który był już teraz najgłębiej
przekonany o mocy Beliala tkwiącej w Jezusie, bo przecież jest niemożliwe, aby prawdziwy
Mąż Boży, nieskazitelny wysłannik Pana, przepowiadał upadek Świątyni — dygotał, jakby
chciał wytrząsnąć z siebie tę bluźnierczą myśl — i widział na jej miejscu górę dymiących
gruzów. 

Ho! Ho! Judy nikt nie wprowadzi w błąd! Juda czytał w Piśmie, w Zwojach Jeremijahu,
o zagładzie Jeruszalajim Hakodesz, ale Jeremijahu w swoich widzeniach powoływał się na
przemawiający do niego głos Jahwe i  niczego nie mówił od siebie,  wszystko mówił od
Jahwe i cokolwiek powiedział, natychmiast wypowiedź swoją pieczętował pieczęcią Pana, a
Jeszua ben Josef mówi i działa od siebie, nie powołuje się na usta Pana ani na obrażone
oblicze Pana, ani na gniew Pana, ani na Jego wyrocznię, a wyroczni swojej nie pieczętuje
pieczęcią  Pana!  Belial!  Belial!  Belial!  Belial,  który  przybył  na  ziemię,  aby  zniszczyć
winnicę  Izraela!  Juda,  zgrzytając  zębami,  położył  rękę  na  głowie  na  znak  rozpaczy  i
smutku. 

Stanęli na szczycie Góry Oliwnej. Jezus usiadł na kamieniu, a apostołowie usadowili się
pod oliwką, w pewnej od Niego odległości, twarzami zwróceni ku Świątyni, i zmawiając
psalmy pokutne błagali Elohim o miłosierdzie nad Przybytkiem i miastem. Jezus również
nie spuszczał wzroku ze Świątyni, a podczas gdy apostołowie trwali w żałobnym podziwie
dla jej żywego piękna, dla harmonijnych kształtów i strzelistości Świętego Świętych, dla
dachów roziskrzonych promieniami słonecznymi i  dla kamieni  o  barwie  złotego miodu,
Rabbi pochylony nad dokonaną przyszłością wywoływał z niej obraz pogańskiego wodza
pędzącego na czele doborowej jazdy na pomoc wojskom wdzierającym się do Świątyni. 

Ujrzał  obrońców,  wycofujących  się  na  wewnętrzne  dziedzińce,  i  zelotów,  z  furią
rzucających  się  na  wroga,  i  krwawą,  i  bezlitosną  walkę  między  załogą  Przybytku  a
Rzymianami,  docierającymi  do  samego  Kodesz  Hakodeszim.  Potem  ze  zgiełku,  ścisku
i  zamieszania  wyłonił  się  wielooki  Anioł  Śmierci,  żołnierz  rzymski,  który,  nie  czekając
rozkazu dowódcy, chwycił płonącą głownię i stanąwszy na plecach towarzysza miotnął ją
przez złote okno na dach zabudowań okalających Przybytek. Płomienie jak spłoszone konie
stanęły  dęba  i  runęły  przed  siebie.  Przybytek  płonął.  Twarz  Jezusa  zmartwiała.  Zbladł.
Pogrążony w żałości wpatrywał się we wzmagający się pożar, w pękające od żaru kolumny,
w zapadające się schody, ochlapane ludzką krwią, czujnym uchem łowił huk obsuwających
się kamieni i syk popiołów, podrywanych wiatrem. Pochylił się,  zgarbił i  zamknął oczy.
Gdy je  otworzył,  spostrzegł  obok siebie  Kefasa  i  Andraja,  Johanana  i  Jaakowa,  synów
Zebadii. 

Ujrzeli bladość Jego twarzy i drżenie warg. Czyżby się modlił? Dał im znak ręką, aby
obok usiedli.  Kefas,  nie  mając  odwagi  mówić  wyraźnie  o  zagładzie  Świętego Miasta  i
określać jej słowami, od których samego brzmienia krew zastyga w żyłach, a w oczach
ciemnieje, zapytał: 
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— Powiedz nam, Rabbi... kiedy nastąpi to... o czym mówiłeś? 

A ponieważ nie wyobrażał sobie, aby zagłada Świątyni nie była zarazem Dniem Jahwe,
dodał: 

— Powiedz, jaki będzie znak końca świata? 

Jezus, nie odrywając oczu od Świątyni — promienie słoneczne, odbite od jej dachów,
tryskały w górę jak fontanny rozpylające rozżarzone złoto — rytmicznie kołysał się naprzód
i w tył, a były to te same ruchy, które wykonują pokutujący żałobnicy nad martwym ciałem
bliskiego człowieka,  i  tak kołysząc się,  począł im mówić o Jerozolimie oblężonej przez
niezliczone wojska. Gdy zobaczą miasto otoczone przez zastępy pogan, powinni wiedzieć,
że  zbliża  się  jego  spustoszenie,  a  ujrzawszy  na  świętym  miejscu  ohydę  spustoszenia,
przepowiedzianą przez proroka Daniela — wciąż patrzał na Świątynię i miasto, jakby nie
były stawiane z kamieni,  ale ze  słów, które lamentującym głosem odczytywał  — niech
uciekają w góry, albowiem Świątynia i miasto zginą wraz z obrońcami i wodzami, i będzie
koniec tego miasta wśród krwawego potopu według Prawa ustanowionego o spustoszeniu, i
nastąpi koniec ofiar krwawych i bezkrwawych, i Przybytek runie w obrzydliwość gruzów i
popiołów, a wyrok Pański jak ogromny cień krążyć będzie nad pustką. Kto będzie w owym
czasie na dachu, niech nie schodzi do mieszkania po szaty i sprzęty, a kto będzie na roli,
niech nie wraca do domu po płaszcz, a ci, którzy będą pracować po wsiach, niech nie udają
się do miast,  bo to będą dni klęski,  według słów Pisma Świętego — tak mówił Jezus i
wodził oczami po Świątyni i mieście jak po Zwoju zapisanym wyrokiem Jahwe, i czytając
ten  wyrok  widział  pochód  strzaskanych  kolumn  i  portyków,  rozwalonych  bram,
pogruchotanych schodów, usypisko dachów zmieszane z usypiskiem fundamentów i góry
stygnących popiołów, zstępujących w szeroką i nigdy nienasyconą gardziel  szeolu.  Głos
Jezusa  zawodząco  falował,  łamał  się,  ucichał  i  znów  wybuchał  żarliwym  lamentem,
współczującą skargą nad zarzynanymi starcami, nad tysiącami wojowników przybijanych
do krzyżów, nad brzemiennymi i karmiącymi w owe dni kobietami, uciekającymi w porze
zimowej i w Szabat — troską napełniała Go myśl, że będą uciekały w święty dzień Szabatu
— w czas  wielkiego  ucisku  i  gniewu nad  narodem,  pośrodku  mężów umierających  od
miecza. 

Czterej  apostołowie  chętnie  by  uciekli,  aby  nie  słyszeć  przepowiedni  Jezusa,  skoro
jednak prosili  Go o  wytłumaczenie  tajemniczych słów o  rozpadających się  kamieniach,
uważali,  że  ich  ucieczka  byłaby  sprzeczna  z  czcią,  jaką  powinni  okazywać  swojemu
Nauczycielowi.  Uczeń,  który  ucieka  przed  słowami  swojego  nauczyciela,  jest  równy
bezbożnikowi.

 Słuchali więc z bólem przepowiedni Jezusa, a chociaż wzdragali się przed koniecznością
takiego obrotu zdarzeń, z cierpliwym posłuszeństwem poddali się tej wstrząsającej wizji i
widzieli córkę Syjonu, zamienioną w cierpiącą pustynię, niewiasty zjadające owoc swojego
łona  i  dziewice  deptane  nogami  pogańskich  żołdaków  jak  grona  w  winnej  tłoczni,  i
rozproszenie  Izraela  między  wszystkimi  ludami  świata,  a  jedyną  ulgę  sprawiało  im
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zapewnienie Rabbiego, że Elohim ze względu na wybranych skróci dni klęski, aby mogli
ocalić się ci, którym pisane jest ocalenie. 

A Jezus,  ciągnąc dalej,  mówił  widzącymi ustami o fałszywych mesjaszach,  którzy w
owym czasie nawiedzać będą lud, zwodzić go kłamliwymi cudami i znakami i nakłaniać do
pójścia ich drogami. Niechaj zatem nie wychodzą na pustynię, gdy usłyszą stamtąd wołanie
samozwańczego mesjasza, i niech nie wchodzą do domu, w którym przebywa samozwańczy
prorok. Syn Człowieczy zjawi się nagle — widzące usta Jezusa podniosły głos i odezwały
się głosem wyroczni — zjawi się nagle jak błyskawica, jak burza, ale nie stamtąd, skąd Go
się  ludzie  spodziewają,  albowiem  nie  przyjdzie  z  zachodu  i  nie  będzie  ciągnął  ku
wschodowi,  jak  wszystkie  burze  nawiedzające  ziemię  Izraela.  Przyleci  od  strony
niespodziewanej  i  w  czasie  niespodziewanym,  przyleci  stamtąd,  skąd  Go  ludzie  nie
wypatrują, przyleci i zjawi się w stolicy zła, rozkładu i upadku, gdzie nagromadzona będzie
wszelka padlina ludzkich grzechów, przestępstw, bezprawia i zgnilizny, i runie na tę padlinę
jak sęp, osądzi ją i wyda wyrok, i według wyroku rozszarpie ją dziobem i szponami. Gdzie
jest padlina, tam gromadzą się sępy. 

Tak mówił i nie odwracając twarzy od Świątyni napominał ich, aby dawali baczenie na
samych siebie, albowiem zanim to wszystko nastąpi, wrogowie targną się na nich, będą ich
prześladować,  wydadzą  w  ręce  sędziów  i  dozorców  więziennych,  ubiczują  ich  w
synagogach i postawią przed namiestnikami i królami. Niech się nie troszczą o to, co mają
przed sędziami mówić. Powiedzą to, co im każe Duch Święty, który przez nich przemówi.
On, Rabbi,  udzieli  im ust,  a ustom mądrości,  żaden z wrogów nie zdoła się oprzeć ich
natchnionym ustom ani im się sprzeciwić. Nie oni będą mówić. Wzruszy ich wargi swoim
wzruszeniem, wstąpi w ich usta,  wypełni je swoimi słowami i swoim oddechem, tak że
przemówią mądrością Jego ust i wzruszeniem Jego warg, a wszystko, co powiedzą, stanie
się ich świadectwem i chlubą. 

Tak mówił i nie odwracając twarzy od Świątyni zapowiedział im, że nadejdą dla nich
czasy okrutne, gdy rodzice i  bracia,  krewni i  przyjaciele wydadzą ich w ręce splamione
krwią,  a  niektórych spośród nich zabiją.  Będą znienawidzeni  przez wszystkich dla Jego
imienia,  mimo  to  nie  zginie  najmniejsza  cząstka  ich  żywota,  a  przez  nieugiętość  i
wytrwałość  zdobędą  swoje  dusze  na  całą  wieczność.  Kto  wytrwa  aż  do  końca,  będzie
zbawiony. Zanim przeminie to pokolenie, to wszystko się stanie. Niech idą i niech głoszą
Dobrą Nowinę po wszystkiej ziemi, na świadectwo wszystkim ludom. 

Gdy to powiedział, umilkł i milczał, po czym zwróciwszy się do apostołów, rzekł: 

— Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nigdy nie przeminą. Położywszy dłonie
na kolanach,  począł  im mówić o wojnach narodów przeciw narodom, królestw przeciw
królestwom, o krwi przelanej, o gwałtach i okrucieństwach, o wybuchach wstrząsających
ziemią,  o  zarazach,  o  głodzie  uśmiercającym  synów  człowieczych,  o  szaleństwie
fałszywych proroków, o znaku na niebie. 
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Znakiem tym będzie Niewiasta odziana w słońce, a księżyc będzie pod jej nogami, a na
jej  głowie wieniec  z  dwunastu  gwiazd,  a  będzie  to  w jednej  osobie  Matka Zbawiciela,
małżonka Jahwe i Jerozolima podniesiona, a wszystkie te zjawiska będą początkiem bólów
porodowych, zapowiadających powtórne przyjście Syna Człowieczego.

 A któż zna czas Jego powrotu i nadchodzącego końca? O tym dniu i godzinie nikt nie
wie. Ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec, święta brzemienność Pana, dźwigająca
w sobie Syna. Na pewno stanie się to o godzinie niestrzeżonej i niespostrzeżonej, ludzie
będą jedli i pili, jak jedzą i piją codziennie, będą się żenić i wydawać za mąż, jak codziennie
się żenią i  wydają za mąż, wstaną do pracy, jak wstają codziennie,  słońce wzejdzie,  jak
wschodzi codziennie, i nagle na tę codzienność runą wielkie wody potopu, i otworzy się
brzemienność Pańska, która wyda Syna. Nad nieustannie przybierającymi wodami zgasną
słońce,  księżyc  i  gwiazdy.  Obłędny  strach  ogarnie  ludzi,  którzy  zachwieją  się  wraz  z
wszystkimi mocami niebieskimi. 

Syn  Człowieczy  zbrojny  w  miecz,  wychodzący  z  Jego  ust,  zstąpi  na  ziemię  z
niewidzialności  Elohim wśród grzmotu  trąb  i  rogów bawolich,  stanie  na  górze  Syjon  i
zasiądzie na tronie swojej chwały, a za Nim zastępy wybrańców Bożych z bezimiennym
Imieniem  Starowiecznego  na  czołach.  Oczy  Syna  Człowieczego  będą  jak  płomienie
buchające z podziemnych czeluści,  a głowa Jego w diademie.  Odziany w krwawą szatę
zwać się będzie DAWAR, SŁOWO, moc wiecznie nieruchoma i nieporuszona, i wiecznie
idąca  przed  siebie  w  nieskończonym  ruchu,  Słowoczynność,  mówiąca  i  równocześnie
czyniąca to, co mówi. Rozpocznie się sąd nad ludzkością. 

Przed Synem Bożym zgromadzą się wszystkie narody świata, a On wytyczy między
nimi granicę — w myśl tego, co ongi powiedział,  że przyszedł na ten świat  po to,  aby
dokonać podziału — i odłączy dobrych od złych na podobieństwo pasterza, odłączającego
owce od kozłów. Jednym każe stanąć po swojej prawicy, drugim po lewicy. 

Tym po prawicy odda w dziedzictwo Królestwo Niebieskie, przygotowane dla nich od
stworzenia świata,  albowiem wypełnili  swoje posłannictwo: gdy Syn Człowieczy łaknął,
dali Mu jeść, gdy pragnął, dali Mu pić, gdy był wędrowcem, przyjęli Go do siebie, gdy był
nagi, odziali Go, gdy był chory, odwiedzili Go, gdy wtrącono Go do więzienia, przybyli do
Niego. Ponieważ nikt z nich nie będzie pamiętał, aby kiedykolwiek gościł u siebie Syna
Człowieczego, aby Go odwiedzał, karmił i przyodziewał, objaśni im, że był we wszystkich
ludziach  biednych  i  nieszczęśliwych,  którym  spieszyli  z  pomocą,  z  radą,  opatrunkiem,
chlebem i  pociechą,  że  był  we  wszelkim ubóstwie  i  we  wszelkiej  nędzy,  we  wszelkim
głodzie  i  wszelkim  cierpieniu,  a  rozdarty  w  swej  niepodzielności  między  miliony
cierpiących synów człowieczych, utożsamił się z nimi i  niewidzialny i ukryty w ciałach
ludzkich,  łaknął  ich  ustami,  pocieszał  się  ich  pociechą,  chorował  ich  chorobami,
przyodziewał  się  ich  szatami  i  błogosławił  swoim  dobroczyńcom,  opiekunom,
pocieszycielom, On, Moc Starowieczna ukryta w glinie cierpiącej, popękanej i krzyczącej o
miłosierdzie. 
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Wydawszy wyrok na ludzi dobrych, zwróci się do złych, stojących po Jego lewicy, potępi
ich i przeklnie, albowiem gdy łaknął, nie dali Mu jeść, gdy pragnął, nie dali Mu pić, gdy był
wędrowcem, nie przyjęli  Go do siebie, gdy był nagi, nie odziali  Go, gdy był chory, nie
odwiedzili Go, gdy wtrącono Go do więzienia, nie przybyli do Niego. Ponieważ nikt z ludzi
stojących  po  Jego  lewicy  nie  będzie  pamiętał,  aby  kiedykolwiek  widział  Syna
Człowieczego,  objaśni  im,  że  był  we  wszystkich  ludziach  biednych  i  nieszczęśliwych,
którym nie spieszyli z pomocą, z radą, opatrunkiem, chlebem i pociechą, których omijali
obojętnie, gdy byli głodni, spragnieni, bezdomni, chorzy, i dlatego w Dzień Sądu, On, Moc
Starowieczna, odda nieczułych niewdzięczników w ręce Aniołów Zatracenia. 

Apostołowie słuchali ze ściśniętym sercem. Jezus spiętrzył przed nimi góry dymiących
popiołów, w których nie odróżniali  już żałosnych resztek pozostałych po Jerozolimie od
resztek  pozostałych  po  spalonym  świecie.  W  ich  rozpaczających  duszach  obrazy
umierającej Jerozolimy i umierającego świata szczelnie nałożyły się na siebie, utożsamiły
się  z  sobą,  Dzień  Ostateczny  prześwitywał  przez  zburzenie  Jerozolimy,  a  zburzenie
Jerozolimy przez Dzień Ostateczny, aż wreszcie to, co było dalekie, i to, co było bliskie,
stało  się  jednym  zdarzeniem,  wskutek  czego  dwa  różne  zdarzenia  utrwaliły  się  w  ich
pamięci jako jedno i to samo, co jest zresztą zjawiskiem zupełnie zrozumiałym, bo dla nich,
synów Izraela,  upadek  ich  ojczyzny,  Kodesz  Hakodeszim,  Domu Pańskiego,  urastał  do
rozmiarów Sądu Ostatecznego, który Elohim sprawować będzie nad całą ludzkością. 

Zapadła noc. Księżyc miał się już ku pełni. Było tak jasno, że rozpoznać można było
barwy kwiatów i  liści,  a  nawet  ziół  ukrytych w trawie.  Cisza,  lecąc  nisko nad ziemią,
przeźroczystością swoją wypełniała całą przestrzeń od ziemi do nieba. 

Jezus  zwrócił  się  do  czterech  apostołów  i  począł  im  mówić  o  umiejętnej  czujności
czuwania. Powinni czekać i czuwać, a ich jestestwo musi być w ciągłym pogotowiu, bo nie
wiadomo, kiedy Pan się zjawi, o jakiej godzinie rannej lub o jakiej godzinie nocnej.

 Niechaj czuwają podczas jedzenia i picia, podczas snu i wypoczynku, niechaj każdy kęs
chleba i każdy łyk wina, i każda chwila ich snu będą przesycone wytężoną i nieomylną
uwagą, albowiem Elohim będzie jak sieć o gęstych okach, i niespodziewanym ruchem sam
siebie  zarzuci  na  mieszkańców  ziemi,  albo  będzie  jak  pan  domu,  który  porą  nocną,
wróciwszy do siebie, zaskoczy strażników śpiących u bram jego domostwa. Niechaj biodra
apostołów będą zawsze przepasane, a zapalone lampki oliwne w ich rękach. 

Pan  niekiedy  się  spóźnia,  to  znaczy  zawsze  i  dokładnie  przychodzi  o  właściwej
porze, ale według swojego, a nie ludzkiego rachunku. Niechaj zatem będą podobni do
owych mądrych panien, które, idąc na spotkanie oblubieńca i oblubienicy, wzięły z sobą
kaganki  i  zapasową  oliwę  w  naczyniach  i  każdej  chwili  były  gotowe,  skoro  tylko
oblubieniec się zjawi, wejść razem z nim do komnaty na gody weselne. 

Taka była mowa Jezusa o rzeczach ostatecznych, a złota cisza, przelatująca w poświacie
dojrzewającego  księżyca  nad  Górą  Oliwną,  lekko  musnęła  oliwki  i  zaszeleściła  wśród
gałęzi. Onieśmielona, umilkła. 
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Ludzie na pustyni -   "Stare Przymierze"   T. Żychiewicz
Wj 15,22 - 16,31; Jr 2,2; Oz 2,16 i 1,11

W  oczach  późniejszych  proroków,  Jeremiasza  i  Ozeasza,  czas  wędrówki  ludu
wybranego  przez  pustynię  był  czasem  błogosławionym,  czasem  miłości  i  bliskości,
czasem  okazania  wybraństwa.  Wołał  Jeremiasz  do  stolicy  świętej  ludu  wybranego,
Jeruzalem:  "To  mówi  Pan:  Wspomniałem  na  ciebie,  litując  się  młodości  twojej
i miłości narzeczeństwa twego, gdy chodziłaś za mną na pustyni, w ziemi, której nie
sieją. Święty był Izrael Panu, pierwociny zboża jego" ...

Dlaczego  tak  jest,  że  wszystko  dobre  błękitnieje  i  pięknieje  we  wspomnieniach?
Czy jest to proces samooczyszczania się prawdy, od której odpadają zetlałe i mało istotne
przypadłości rzeczy, czy też na odwrót: może jest to proces, w trakcie którego pamięć,
intencje, tęsknota i marzenia krystalizują rzeczywistość, która wszakże nie ze wszystkim
jest zgodna z realiami przeszłości? A może jest to zarazem jedno i drugie?

Jeśli bowiem czyta się opis wędrówki plemienia w kierunku Synaju, rzeczy wydają się
inne nieco,  niż wynikałoby to ze wspomnień proroków. Lud wybrany istotnie szedł w
obecności Pana ku jego niepojętym celom. Lud istotnie śpiewał chwałę Panu. 

Jednakże tylko wtedy, kiedy był syty i jako tako bezpieczny. Tylko wtedy stać go było
na ową młodzieńczą miłość, o której śpiewali potem prorocy. Kiedy przed wędrującym
ludem stawał głód i niepewność - tęsknota usychała, marzenie odchodziły, zaś miłość nikła
jak  mgła.  I  wtedy  okazywało  się,  że  lud  wolałby  umrzeć  nad  pełnym  garnkiem
w  ziemi  niewoli,  aniżeli  ryzykować  głodną  wolność  w  obecności  i  bliskości  Jahwe.
Tak przynajmniej wołał.

Wszystko  było  dobrze  i  pięknie,  gdy  Mojżesz  oczyszczał  gorzkie  źródła  albo
wprowadzał lud do oazy, gdzie było dwanaście źródeł wód i kilkadziesiąt palm; tak, wtedy
wszystko było w porządku i miłość ludu pęczniała jak syty brzuch. 

Natomiast  "piętnastego  dnia  miesiąca  drugiego  odkąd  wyszli  z  ziemi  egipskiej"
zdarzyło się, że nie było ani palm, ani źródeł.

 "I  szemrało  wszystko  zgromadzenie  synów izraelowych  przeciwko Mojżeszowi
i Aaronowi na pustyni. I mówili synowie izraelscy do nich: <Obyśmy byli pomarli od
ręki Pańskiej w ziemi egipskiej, gdyśmy siedzieli nad garncami mięsa i jedliśmy chleb
w  sytości.  Czemuście  nas  wywiedli  na  tę  pustynię,  aby  całą  gromadę  głodem
pomorzyć?>", I już nie było dziękczynienia ani pieśni pochwalnych, ani tańca.
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Lud mówił, że lepiej mu było w sytej niewoli. Ale nie odchodził. Tak realnie wyglądała
"miłość narzeczeństwa twego, Jeruzalem, gdy chodziłaś ze mną na pustyni, w ziemi,
której nie sieją".

Przy kim jest prawda?

Przy autorach Księgi  Wyjścia,  znających trzeźwo małość  Izraela  i  jego narzekającą
wierność? Czy też przy prorokach, którzy widzieli już tylko fakty podstawowe: że mimo
wszystko lud pozostał z Panem, zaś Pan z ludem? I ubierali tę rzecz w świeżość młodej
miłości? A może prawdą jest jedno i drugie? Może jest jeszcze jakaś inna prawda - ponad
wszystkimi tymi faktami?

Trzeba  w  szczerości  zachować  ten  obraz.  Podobno  jesteśmy  ludem wybranym:  tak
przecież mówią nam od ołtarza słowami Pisma. Może za lat tysiąc albo i więcej jakiś
człowiek przyszłego wieku, choć i nie prorok, będzie śpiewał zbłękitniałą chwałę naszych
dróg podobnie nieco, jak Jeremiasz i Ozeasz śpiewali chwałę Izraela: "Święty był Izrael
Panu".  A my  przecież  wiemy,  jak  to  wygląda.  Wcale  nie  inaczej  z  nami  niż  było
z plemieniem izraelskim. My przecież wiemy.

Kiedy niedaleko już z góry Synaj zabrakło wody, znowu burzył się lud, zaś zrozpaczony
Mojżesz wołał do Boga: "Jeszcze maluczko, a ukamienują mnie!".                 Gdy zaś

wytrysła woda ze skały, nadał temu miejscu miano: Kuszenie - Massah.                 Gdyż

kusił lud Boga, wołając: "Czy jest Pan między nami, czy nie?". Bo jeśli jest, niech nas
uwolni  od  głodu  i  pragnienia.  Wtedy  będziemy  śpiewali  chwałę  Panu,  nasyceni.
Wtedy będziemy śpiewali naszą miłość.

Zamyśliłem się nad tą sprawą. tak lekko i tak łatwo było powiedzieć jakieś ciężkie,
pogardliwe słówko: że to jest małe, nieładne, niegodne. Ale czy rzeczywiście niegodne?
Czy rzeczywiście aż tak zupełnie pozbawione racji? Bodaj ludzkich racji? Czy nie ma
jakiejś głuchej, elementarnej słuszności w sytuacji kuszenia Boga? Oczekiwania, że realnie
okaże swą bliskość i miłość teraz, gdy na pustyni znów czyni się straszno?

Przecież  najpierw  trzeba  być,  bodaj  być  żywym,  a  potem  dopiero  można  służyć  i
kochać. trzeba najpierw otrzymać, aby móc dawać. To tylko Bóg może dawać, znikąd nie
biorąc. A ludzkie ręce same z siebie są puste. Serca też. Nie mogą dać, jeśli wpierw nie
będzie im dane od Boga. 

Ludzie na pustyni mają prawo kusić Boga, wołając: "  Czy jest Pan między nami?".
Bo jeśli  jest,  niech nasyci.  Inaczej nie starczy sił  nawet już nie na to,  aby wysławiać,
śpiewać i tańczyć; nie starczy sił, by dojść. 

"Czy jest Pan między nami?"
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Rzekł  Mojżesz:  oto  jest  miejsce,  gdzie  ludzie  kusili  Boga.
Myślę:  mimo  wszystko  mieli  ku  temu  swoje  ludzkie  prawo.  Nie  wiem,  czy  jest  to
niegodne. Wiem, że to jest prawdziwe.

Tym, którzy wiele mniemają o ludzkich możliwościach, obowiązkach i wielkości, może
trudno będzie pogodzić się z tym. Woleliby rzec: nie, to wcale nie tak.

 Ludzie powinni śpiewać chwałę Pana w głodzie i nienasyceniu, gdyż chwała ta jest
czymś całkiem niewątpliwym. 

Powinni wyznawać także na pustyni, kiedy nie wiadomo: czy jest jeszcze Pan między
nami? Powinni  być wdzięczni  za dobro,  powinni  być wdzięczni  za  zło;  wdzięczni  za
nasycenie, ale także i za głód. powinni być wdzięczni za światło i wdzięczni za mrok. Za
słowo i za milczenie. Powinni czynić dziękczynienie zawsze. 

Nie  wiem:  może  powinni.  Może  rzeczywiście  powinno  tak  być.  Pismo  jednakże
twierdzi,  że  Bóg  -  groźny,  straszny,  nieprzenikniony  i  nieogarnięty,  "wielmożny  w
świętości  swojej",  ów biblijny Bóg patrzył  na  tę  rzecz bardziej  po ludzku,  niż  zwykli
patrzeć ludzie specjalizujący się w obowiązkach wiary i przywilejach świętości.

Bóg  zrozumiał  tamtych  z  pustyni  opodal  Synaju.  Nie  wyrzekł  ani  jednego  słowa
zawodu  i  pogardy,  nie  uczynił  ani  jednego  gestu,  już  nie  gniewu,  ale  nawet
zniecierpliwienia. Wiedział: źle im, a przecie nie odchodzą. Mówią o niewoli, że była syta
i  bezpieczna,  a  przecież  trwają  w  głodzie.  W narzekaniu  zresztą  także.  I  w  buncie.
Wiedział: nie starczy sił, by dojść. Zwyczajnie. I nie żądał, aby głodni śpiewali chwałę
albo wyznawali ci, którym pragnienie spiekło wargi, a step wydał się pusty.

Księga opowiada o cudownym nakarmieniu na pustyni. Co roku wiosną z głębi lądu
afrykańskiego ciągnęły  na  północ  przepiórki,  a  wiatr  przenosił  je  często  nad  Morzem
Czerwonym  na  Synaj.  To  nie  był  już  czas  przelotów,  jednakże  pojawiły  się  stada
przepiórek i okryły obóz. A potem manna. 
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Mówią  niektórzy,  że  chodzi  tu  o
pojawiającą  się  niekiedy  żywiczną
wydzielinę krzewów tamaryszka. 

To  nie  jest  takie  pewne,  gdyż
tamaryszkową  mannę  można  długo
przechowywać,  zaś  Pismo  notuje,  że
tamta  biblijna  manna  rychło  ulegała
zepsuciu, jeśli chciało się czynić zapasy:
"a  była  ona  jako  nasienie  kolendry
białe, a smak jej jako białego chleba z
miodem".



Idącemu ku ziemi obiecanej ludowi swojemu nie dał Pan sytości takiej, jakiej zażywali
w domu niewoli. Tyle tylko, co na dziś; w przeddzień zaś szabatu na dwa dni. "Chleba
naszego powszedniego daj nam dzisiaj" ... Byle dojść, niechby i w niedostatku. Byle sił
na dziś. Byle na dziś zawierzenia.

Kiedyś  potem inne  pokolenia  zobaczą  w  biblijnej  mannie  figurę  Eucharystii,  gdyż
zapisane  zostało  także  i  to  tajemnicze:  że  ten,  który  zebrał  jej  wiele,  nie  miał  nic
zbywającego, kto zaś mało zebrał, nie miał też i braku. Więc na pewno jest to słuszna
wykładnia: że przez to wydarzenie mówił Bóg o sprawach, których tamci ludzie odczytać
jeszcze nie mogli. A czy wielkim będzie przewinieniem, jeśli powiemy, że odczytali bodaj
to: iż w opuszczeniu na pustyni nie najcięższym grzechem bywa kuszenie Boga? ...

Rzeczą  jakoś  nie  dopowiedzianą  i  przez  to  nieuczciwą  byłoby,  gdybyśmy  rzecz
skończyli na tym. Bo w Biblii i w życiu bywają też wołania dobre i nigdy nie wysłuchane,
czekania  nie  spełnione.  Bywają  kuszenia  odrzucone.  Czasem słusznie  odrzucone przez
Boga.

Gdy ludzie wołali na Golgocie: "zstąp z krzyża, a uwierzymy!" - wiemy, dlaczego Bóg
odrzucił  to  kuszenie.  Musiała  się  bowiem  dokonać  ta  rzecz  większa  od  ludzkiego
rozumienia. 

Nie wiemy jednak, dlaczego tak wielu zostało na pustyni, wołając na próżno. Dlaczego
tak wielu ludziom Bóg zostawił dusze poharatane, ręce puste - i perspektywę sądu: że nie
dawali.  Dlaczego  tak  wielu  zostawił  w  swoim  milczeniu.  Dlaczego  nigdy  się  nie
uśmiechnął do wielu sprawiedliwych; aż wreszcie stali się podobni jesiennym badylom.
Są tacy w Biblii. W życiu też.

I  nic tu nie ma do wyjaśniania.  W Biblii  i  w życiu są takie pokłady spraw między
Bogiem i człowiekiem, kiedy kończy się wszelkie światło i zostaje tylko mrok, niepokój
i zmęczenie. Są takie miejsca, w których kończą się także i słowa.

Pytałem kiedyś  pewnego  mnicha  o  ludzi  porzuconych  przez  Boga;  także  i  o  tych,
których doświadczył  ponad  miarę  sił.  Odrzekł  twardymi  słowami  Pisma:  "Ulepił.  Ma
prawo  rozbić".  Istotnie:  ma  prawo.  Jednakże  nie  byłoby  w  tym  żadnej  chwały.
Obaj wiedzieliśmy o tym. I rzeczą roztropną wydało się nam milczenie.
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