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Wybrani przed założeniem świata  

   "Ojciec mój, Aramejczyk ..." 

 

Ojciec mój, Aramejczyk błądzący, zstąpił z Egiptu, przybył tam w niewielkiej 

liczbie ludzi i tam się rozrósł w naród ogromny, silny i liczny. Egipcjanie źle się z 

nami obchodzili, gnębili nas i nałożyli na nas ciężkie roboty przymusowe. Wtedy 

myśmy wołali do Pana, Boga ojców naszych. Usłyszał Pan nasze wołanie, wejrzał na 

naszą nędze, nasz trud i nasze uciemiężenie. Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną 

ręką i wyciągniętym ramieniem wśród wielkiej grozy, znaków i cudów. Zaprowadził 

nas na to miejsce i dał nam ten kraj opływający w mleko i miód. Teraz oto 

przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie (Pwt 26,5b-10a). 

 

 

Katechumeni w pięknym obrzędzie traditio dostają do ręki symbol wiary. Kościół 

zawierza im swoje wyznanie wiary. 

Lud Pierwszego Przymierza też miał swoje symbole i kilka z nich zostało 

zapisanych w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie. 

Starotestamentalny Żyd otrzymywał symbol wiary od swoich rodziców, od swoich 

dziadów, po to żeby ten symbol recytował, żeby ten symbol w nim pracował. 

To jedno z najstarszych wyznań wiary ludu Bożego:  

         Ojciec mój, Aramejczyk błądzący ... 

Symbol jest streszczeniem doświadczenia Boga. To jest niezwykłe.  

Ten symbol jest niesamowity, bo on nie wyjaśnia, kim Bóg jest, tylko pokazuje, w 

jaki sposób Bóg działa w życiu i w historii Izraela i w jaki sposób działa w moim 

życiu. 



Zanim Izrael, zanim wierzący Żyd będzie się zastanawiał, kim jest Bóg, jak ma na 

imię, jakie ma przymioty, co można o Nim wyjątkowego powiedzieć, przeżywa 

doświadczenie Boga działającego w jego życiu. 

To jest ten pierwszy moment, w którym odkrywa, że jest wybrany. 

 

Izrael jeszcze nie wie wiele o Bogu, ale już wie, że ma mocną rękę. 

Ma mocną rękę, którą może ich wyprowadzić z niewoli, którą dokonał dla nich 

cudów, która jest na służbie Jego miłości i na końcu poprowadziła ich do kraju 

płynącego mlekiem i miodem. 

Oni nie uczą się na pamięć definicji Boga, nie zastanawiają się nad Nim 

teoretycznie, nie przeprowadzają dowodów na to, że istnieje, nie uprawiają żadnej 

teologii. 

Wszystko, co wiedzą, sprowadza się do tego jednego: że Bóg w ich życiu działa - i 

to jest pierwsze doświadczenie wybrania. 

 Macie takie? Zobaczyliście Go? Nie w katechizmie, nie w wykładach - w 

swoim życiu.  

 Macie takie momenty, że możecie powiedzieć - tu była ręka Boga? 

W taki sposób Pan Bóg się objawiał w historii zbawienia. 

Najpierw działał, potem objaśniał to działanie. Nie abstrakcja - życie. 

Doświadczenie Boga w samym środku życia. 

Gdybyście dzisiaj zastanowili się przez moment i poszukali tych konkretnych 

sytuacji, o których możecie powiedzieć - "to tu był palec Boga", "tu była Jego mocna 

ręka", nie szukajcie w tych chwilach, kiedy byliście nie wiadomo jak wielcy, kiedy 

mieliście osiągnięcia. 

Szukajcie tych wszystkich momentów, kiedy byliście malutcy, kiedy sami sobie 

wydawaliście się najmniejsi. 

Gdy Izrael pytał Boga: "Czemu nas wybrałeś?", dostawał taką odpowiedź: 

Pan wybrał was i znalazł upodobanie w was nie dlatego, że liczebnie 

przewyższacie wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście 

najmniejszym, lecz ponieważ Pan was umiłował i chce dochować przysięgi 

danej waszym przodkom. Wyprowadził was mocną ręką i wybawił was                  

z domu niewoli z ręki faraona, króla egipskiego (Pwt 7,7-8). 

Bóg wybiera tych, którzy nie są w stanie sami o siebie zadbać. 



Jeżeli chcecie wiedzieć, gdzie Bóg w waszym życiu działał, popatrzcie na te 

wszystkie momenty, kiedy leżeliście na ziemi i nie mieliście siły się podnieść. 

 Jak to jest, że dzisiaj żyjecie, że dzisiaj potraficie stanąć wyprostowani? 

 Jak to jest, że macie w sobie wiarę w miłość, w przyjaźń, w dobro, skoro w 

ciągu swojego życia byliście tysiąc razy sponiewierani? 

 Skąd się jeszcze bierze to wasze przekonanie, że warto postawić na dobro, że 

warto przebaczyć siedemdziesiąt siedem razy? 

 Jak to się stało, że jesteście wolni od nienawiści, od chęci odwetu? 

 Skąd się to bierze? 

To jest działanie Boga. 

Zanim o Bogu przeczyta się w książkach, z Biblią włącznie, trzeba Go czytać we 

własnym życiu, w życiu swoich rodziców, swoich dziadków, swoich przodków. 

Mój ojciec, Aramejczyk błądzący - to Księga Powtórzonego Prawa, tekst zapisany 

w V wieku przed Chrystusem, a mówiący o sytuacji z XIII wieku przed Chrystusem. 

Żyd, który przychodzi do świątyni, by składać ofiarę Panu, wie, że to jest jego 

historia, to jest jego doświadczenie Boga, który jest mocny. 

 

Drugim momentem wybrania - tego, że Bóg nas wybiera - jest słowo. 

Bóg, który najpierw w naszym życiu działa, potem kieruje do nas słowo. 

 

Ostatnio miałem taką rozmowę, myślę, że bardzo ważną: przyjechało do mnie kilku 

mężczyzn z daleka i chcieli pogadać. Pierwszym pytaniem, jakie postawili, było: 

"Czym właściwie chrześcijaństwo i judaizm różnią się od wszystkich innych religii?".  

Czym się różnią? Odpowiedź jest tylko ta jedna; my nie szukamy Boga po omacku, 

my się nie domyślamy, kim On jest, i wcale nie jest aż takie ważne, że możemy do 

Niego mówić (czasami jest o wiele ważniejsze, żeby przed Nim posiedzieć w ciszy) - 

najważniejsze jest to, że On do nas mówi, On ma dla nas słowo. 

Święty Paweł w swoim liście przytacza cytat ze Starego Testamentu, zdanie z 

Powtórzonego Prawa mówiące o Torze:  

Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu 

(Pwt 30,14; por. Rz 18,8). 

Mamy słowo na ustach, bo je ogłaszamy, bo je czytamy, ale mamy też słowo w 

sercu. 



W przepiękny sposób tłumaczyli to rabini. Mówili, że gdy Pan Bóg stwarza 

człowieka, wkłada mu swoje słowo w serce, on ma w sobie Torę (Pięcioksiąg), będąc 

jeszcze w łonie matki; zapomina o niej gdy się rodzi (poród musi być niezłym 

doświadczeniem, skoro człowiek naraz zapomina to wszystko, co wiedział, co w sobie 

nosił ...), ale potem rośnie, dojrzewa i całe to słowo do niego wraca. Nie jest już dla 

niego czymś absolutnie nowym, bo w tym czasie płodowym, kiedy wszystko się w 

nim kształtowało, on już to słowo miał - gdzieś głęboko w sobie. Nie na ustach - w 

sercu. 

To bardzo piękna interpretacja, z której wynika, że słowo, którym Bóg do nas 

mówi, ma prawo budzić w nas własny, bardzo żywy rezonans. Właśnie 

dlatego, że ono jest nam bliskie. 

Kiedy je słyszymy, mamy poczucie, że jest nasze. Mamy w sobie pragnienie uznać 

to słowo za coś, co znamy: "Tak, ono jest moją wewnętrzną własnością". 

 

Gdy w starożytności przekazywano symbol wiary ("Wierzę w Boga"), biskup stał 

przed katechumenami i powtarzał go powoli trzy razy. A oni tak słuchali, że mieli go 

zapamiętać. Żadnych notatek, żadnego pisania na papierze "Wierzę w Boga". 

Nie zapomnę Roku Wiary, gdy w każdej diecezji wydrukowaliśmy tekst symbolu 

na obrazkach. Dziesiątki tysięcy, setki tysięcy egzemplarzy. 

Ojcowie Kościoła się w grobach wywracali. Po co ci ta kartka z tym tekstem?! 

Masz mieć na sercu zapisane! 

To dotyczy też słowa od Boga. Nie chodzi o to, czy czytałeś - pokochałeś? 

 

Jest jeszcze trzeci moment wybrania - wcielenie. 

Syn Boga, odwieczne Słowo Boga staje się jednym z nas. To jest wybór. 

Staje się jednym z nas ostatecznie po to, żeby być z nami jednym ciałem. Żeby się                      

z nami zjednoczyć, żebyśmy z Nim tworzyli jedno ciało, żebyśmy z Nim tworzyli 

komunię w ciele. 

W Komunii Świętej będziecie mieć w sobie Ciało i Krew Syna Bożego. Będziecie         

z Nim jedno, w Ciele i Krwi. 

Zastanawiamy się: "Jak to zrobić, żeby tej miłości Boga do mnie nie nadwyrężyć, 

nie sprofanować, nie zbezcześcić Ciała i Krwi Syna Bożego? Jak być z Nim jedno?". 



Nikt z nas by tego nie pomyślał, nikt z nas nie miałby w sobie takich ambicji, gdyby 

to nie był Jego wybór. 

Ale On tego chce. To On tego chce. On chce takiej jedności z nami.  

Jesteśmy wybrani. 

Tylko wtedy, kiedy to sobie uświadomimy, możemy się zachować tak jak ten 

człowiek z Księgi Powtórzonego Prawa - możemy Bogu przynieść pierwsze dary                 

z naszego życia. 

Ale nie przynosimy tych darów, dopóki nie przeżyjemy tego, że jesteśmy przez 

Niego wybrani, ukochani. 

To nie jest teoria, to jest życie, to jest słowo, to jest komunia w jednym ciele. 

To jest wielkie doświadczenie miłości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W konfrontacji z grzechem 

 

   Znak popiołu 

 

A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg 

stworzył. On to rzekł do niewiasty: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie 

owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi: 

Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy,  tylko o owocach z drzewa, które jest w 

środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, 

abyście nie pomarli.  Wtedy rzekł wąż do niewiasty: Na pewno nie umrzecie!                  

 Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak 

Bóg będziecie znali dobro i zło. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma 

owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa 

nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała 

swemu mężowi, który był z nią: a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i 

poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski.  (Rdz 3,1-7). 

 

 

W Środę Popielcową zostajemy postawieni przed wyborem. 

Ale to nie jest wybór dotyczący popiołu; nie chodzi o to, co mamy zrobić z 

popiołem. Popiół jest ważny, ale jakby na drugim a może i na trzecim miejscu. 

Ten wybór - jak pisze św. Paweł - jest wyborem między Adamem a Chrystusem:  

 czy chcesz iść za Adamem, czy chcesz iść za Nowym Adamem? 

To wybór między nieposłuszeństwem a posłuszeństwem - ale wobec kogo, wobec 

czego? 

Jeśli czytamy uważnie, odkrywamy, że jest to posłuszeństwo albo nieposłuszeństwo 

wobec słowa Bożego. 

Chciałbym, żebyście zadawali sobie te pytania, mając Biblię, Ewangelię w rękach: 

jaki jest wasz stosunek do niej, jaki jest wasz stosunek do słowa? 

 



Szatan Przychodzi do Adama i Ewy i stawia im pytania: "Czy to prawda, że Bóg 

powiedział do was: nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?" 

Pyta ich o słowo Boga: "Czy to prawda, że Bóg wam tak powiedział: że nie wolno 

wam jeść w tym sadzie, w tym ogrodzie, w którym Bóg was umieścił?". 

To jest sprowadzenie słowa Bożego do absurdu. 

W ten sposób szatan chce przedstawić słowo Boga: "To słowo, które Bóg do was 

wypowiedział, jest idiotyczne, jest absurdalne; jak można kogoś umieścić w ogrodzie                

i zabronić mu jeść jakiekolwiek owoce z tego ogrodu?". 

Można mieć taki stosunek do słowa, prawda? 

Patrzysz na Ewangelię i mówisz: "To jakieś wariactwo, jakiś absurd". Co tu w 

ogóle czytać? To nieżyciowe, nieludzkie ... 

 

Zobaczcie, jak to wszystko osiada w człowieku. 

Niewiasta mówi: "Wolno nam oczywiście jeść te owoce. Tylko o tym drzewie w 

środku Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść ani dotykać go, bo jeśli będziecie jeść 

lub dotykać, to pomrzecie". 

Bóg nie zabraniał dotykania owoców tego drzewa. Zakaz Boży brzmiał: "Nie 

jedzcie tych owoców, bo to was zabije", ale nie było mowy o tym, że nie wolno ich 

dotykać. 

Natomiast szatan już coś osiągnął w Ewie: teraz przykazanie Boga jest 

przedstawione jako o wiele bardziej surowe, o wiele dalej idące. 

 

 Można w ten sposób przedstawiać słowo Boga: że wszystko, co On robi, 

to zabranianie.  

 Można w ten sposób pokazywać: że znacznie więcej jest zakazane, niż 

sam Pan Bóg mógłby sobie wyobrazić. 

To jest taki odruch: "Pan Bóg to właściwie wszystkiego zakazuje - nawet nie 

dotykaj". 

Przedstawienie przykazania Bożego jako surowszego, niż jest samo z siebie - za 

tym się kryje obraz Boga. 

Bóg jest pokazany przez szatana jako taki zazdrośnik, który się boi, że człowiek 

będzie taki jak On, albo jest pokazany jako tyran, który wymaga, wymaga ... coraz 

więcej wymaga. 



Taki może być mój stosunek do słowa: widzę w nim wyłącznie zakazy - albo 

absurdalne, albo za surowe. Więc nie wierzę temu słowu, bo jest jednym ogromnym 

zakazem: nieżyciowym albo zbyt surowym. 

 

 Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, 

żeby te kamienie stały się chlebem . Lecz on mu odparł: Napisane jest: Nie samym 

chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.                  

Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł 

Mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim 

rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą byś przypadkiem nie uraził swej nogi o 

kamień. Odrzekł mu Jezus: Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę 

Pana, Boga swego.  Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu 

wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: Dam Ci to wszystko, 

jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Jest 

bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu 

służyć będziesz.  Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali 

Mu. (Mt 4,3-11) 

 

W Ewangelii szatan w dalszym ciągu w ten sposób podchodzi do słowa.  

Słowa Bożego. 

Żeby zrozumieć te pokusy, trzeba pamiętać, że wcześniej, nad Jordanem, Jezus 

usłyszał od Boga - "Ty jesteś moim Synem wybranym". 

Jezus dostał słowo od Boga - i teraz szatan czepia się właśnie tego słowa: 

"Nieprawda, że jesteś wybrany przez Boga, nie jesteś Jego ukochanym dzieckiem". 

Wszystkie te pokusy tak przebiegały: 

 "Jeśli jesteś Synem Bożym, to dlaczego jesteś głodny?" 

 "Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się z narożnika świątyni". 

Jeśli jesteś Synem Bożym ... Wiecie, jaki jest koniec tych pokus? -  

 "Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża". 

Szatan zawsze kusi od tej strony: "Nie wierz, że On cię kocha, nie wierz, że jesteś 

przez Niego wybrany, nie myśl, że się dla Niego liczysz, gdyby cię kochał, twoje życie 

potoczyłoby się inaczej, to jest jedna wielka pomyłka ...". 

Zawsze od tej strony. 



"Jeśli jesteś Synem Boga, to rzuć się tu, skoro w słowie jest napisane - aniołom 

moim rozkażę, będą opiekować się Tobą, żebyś stopy nie uraził o kamień". 

Zobaczcie, jakie to sprytne, jakim szatan jest mistrzem manipulacji; stawia 

Jezusowi przed oczy słowo Boże. 

Najpierw zakwestionował sensowność przykazania, zakazu, a teraz kwestionuje 

dobrą nowinę - niesłychaną godność, jaka została Jezusowi objawiona nad Jordanem: 

"Jesteś Synem Boga". 

"Ale gdzie tam! - nie jesteś. Nawet się nie odważysz tego sprawdzić". 

Kłamstwo szatana polega właśnie na tym, że  

 albo sączy nam fałszywy obraz Boga (zazdrośnika, tyrana),  

 albo sączy nam fałszywy obraz nas samych: "Jakie z ciebie dziecko Boga? - 

nie zawracaj głowy. Gdzie ta twoja godność, twoja wielkość, kto ty jesteś? 

Nie wierz w to słowo". 

I za tym poszedł Adam. 

Nowy Adam - Jezus - jest pokazany w Ewangelii jako człowiek, który żyje słowem 

i który jest słowu posłuszny. 

 Bardzo piękne jest to, że każdą z pokus, którą szatan na Niego zastawia, 

Jezus pokonuje słowem Bożym. 

 I niesłychanie piękne jest to, że wszystkie odpowiedzi Jezusa biorą się z 

jednej księgi, którą jest Księga Powtórzonego Prawa. 

Ostatnia księga Tory, właśnie ta, która jest zbiorem przykazań, nakazów, zakazów, 

wydawałoby się, że właśnie tego, co człowieka ogranicza, co jest trudne do przyjęcia, 

co jest jakoś krępujące. 

Jezus pokazuje, że właśnie tym słowem - z tej księgi - potrafi się obronić. 

I mówi wyraźnie, czym to słowo dla Niego jest. 

Słowo jest dla Niego ważniejsze niż chleb, jest pokarmem:  

Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi              

z ust Bożych (Mt 4,4; por. Pwt 8,3). 

Jak niesłychaną wartością jest to słowo. Bez niego nigdy nie będziesz najedzony. 

Mama może zrobić najlepszy rosół, a na śniadanie dać najlepszy boczuś, ale 

cokolwiek dzisiaj jadłeś i jakkolwiek by to było pyszne - tym się nie nasycisz. 



W ogóle niezestawialne są te rzeczywistości - tak bardzo potrzebujemy tego, żeby 

ktoś do nas mówił. 

Jezus ma świadomość wartości słowa. 

To jest w ogóle najlepsze: On nie zabrał na pustynię zwojów hebrajskiej Biblii. Nic 

nie wiemy o tym, żeby wziął Torę ze sobą i dopiero rozwijał te zwoje, gdy szatan Go 

kusił: "czekaj, czekaj, Ja tu muszę znaleźć tekst" .... 

On ma słowo Boga w sobie - już wysłuchane i tak w sobie zakorzenione, 

że to jest Jego pierwsza reakcja na pokusę. Jego pierwsza reakcja to słowo, którym On 

myśli. To jest rzeczywiście ktoś, kto to słowo zjadł. 

 

Jest w Piśmie Świętym kilka takich miejsc, gdzie czytanie słowa pokazane jest jako 

jedzenie słowa.  

W liturgii mamy stół Słowa i stół Chleba. Jesz to słowo, żebyś nie był głodny. 

I to słowo zostaje przez ciebie przetrawione, staje się częścią ciebie, częścią 

twojego myślenia, wartościowania, przychodzi pierwsze jako reakcja. Słowo od Boga. 

To jest Jezusowe podejście do słowa. 

Słowo nie jest jakimś zewnętrznym zakazem czy nakazem, które mnie krępuje jak 

jakiś gorset. Nie, to jest słowo, które jest wypisane w moim sercu, przetrawione przez 

mój żołądek ... 

I właśnie dlatego przy drugiej pokusie Jezus mówi:  

"Nie będziesz wystawiał Pana Boga na próbę". 

Słowo jest obietnicą, ale nie muszę jej sprawdzać. Nie muszę sprawdzać, bo wiem, 

że Bóg jest wiarygodny - wiary godny. Nie musi niczego udowadniać. 

Słowo przychodzi od Kogoś, kto jest pełen miłości, od Kogoś, kto jest dla mnie w 

życiu partnerem, i ani On mnie nie kupuje, ani ja Go nie kupuję, niczego nie musi 

dowodzić. 

I najpiękniejsze jest to trzecie:  

Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz 

oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. 

To jest akurat fragment zapisu Dziesięciu Przykazań w Księdze Powtórzonego 

Prawa: Nie będziesz miał bogów innych oprócz Mnie. (...) Nie będziesz oddawał im 

pokłonu ani służył (Pwt 5,7.9). 



Możesz to odebrać jako zakaz, ograniczenie, przykazanie, a możesz to odebrać jako 

niesłychaną obietnicę:  

"Przed nikim nie będziesz klękał, tylko przede Mną; przed każdym możesz stać 

wyprostowany". 

To jest wielkie słowo o twojej godności. 

Przed Bogiem i tylko przed Nim możesz klęknąć, możesz się pochylić do Jego stóp. 

Możesz być pewien, że cię wtedy dźwignie z tych kolan. 

Nie, nie ma nic upokarzającego w tym, że klęczysz przed bogiem - i tak cię zaraz 

postawi na nogi i każe ci się wyprostować. 

 

To jest stosunek do słowa:  

 albo widzisz w nim zbiór absurdalnych, nieżyciowych i zbyt surowych 

zakazów,  

 albo to jest pokarm, który musisz zjeść, i obietnica, która ci mówi: 

jesteś dzieckiem Boga. 

Ten wybór, ta decyzja wyznacza też twoją godność - to, kim jesteś. 

Wiara rodzi się ze słuchania i jest stosunkiem do słowa, które przychodzi od Boga. 

 Kim jestem bez słowa?  

 Kim jestem, jeśli je odrzucę, jeśli wybiorę nieposłuszeństwo temu słowu?  

 Kim jestem? 

Wtedy jestem jak popiół. 

 

Pierwsze czytanie, gdybyśmy czytali je dalej, dochodzi do wyroku, jaki Bóg wydaje 

po grzechu pierwszych rodziców. 

I tutaj pada to słowo: "Prochem jesteś i w proch się obrócisz". 

To nie jest kara. To jest pokazanie tego, kim się staje człowiek, który odrzucił 

słowo Boga, stał się temu słowu nieposłuszny. 

Kim jest? Jest prochem. Prochem się staje. 

Kim jest człowiek, który przyjmuje słowo Boga w posłuszeństwie? Jest ukochanym 

dzieckiem Boga. Jako córka, jako syn Boży trwa wiecznie. 



Ten proch, którym w Środę Popielcową chcemy posypywać nasze głowy, jest 

właśnie takim Bożym znakiem. Nie jest żadną karą, nie jest żadnym upokorzeniem - 

jest takim słowem, które mówi: "Zobacz, kim jesteś. Zobacz, kim jesteś, kiedy 

odrzucasz Moje słowo. Zobacz, kim się stajesz, kiedy wybierasz nieposłuszeństwo". 

To jest do nas wszystkich. Każdy z nas, czytając to słowo, niejednokrotnie 

powiedział Bogu: "Nie, to jest absurdalne" albo "To jest dla mnie za dużo. Za tym nie 

pójdę". 

Ile razy tak robimy, tyle razy redukujemy się do prochu. 

 

Święty Augustyn mówi w Wyznaniach:  

"Daj, co nakazujesz, nakazuj, co chcesz". 

Słowo nie jest absurdalnym nakazem, tylko obietnicą, że w moim życiu mogą się 

dziać rzeczy niewyobrażalne, przekraczające możliwości ludzkiej natury.  

Mogą się dziać. 

To jest obietnica, z którą idzie miłość, łaska, bliskość, wierność. 

Zawsze wtedy, kiedy - podobnie jak Augustyn - mówimy Bogu: "To jest trudne, to 

mnie przerasta, ale daj mi taką łaskę, którą będę w ten sposób żył". 

Bóg nas z tego prochu wskrzesza. 

 

Jednym z najpiękniejszych symboli starożytnego Kościoła był feniks. 

Jeśli kiedyś będziecie studiować starożytną sztukę chrześcijańską, znajdziecie 

przedstawienie feniksa w katakumbach, starożytnych kościołach, bazylikach. 

Feniks - ptak z popiołu. 

Bóg cię wskrzesza z popiołu. Stajesz się znowu Jego przepięknym stworzeniem, 

jesteś gotów latać. W ten sposób słowo nas prowadzi do znaku popiołu.  

Wiara jest stosunkiem do słowa. 

 


