Motto:

ALLELUJA
2001

Co mi po mnóstwie Waszych ofiar?
(Iz 1:11)
Zaprawiajcie siê w dobrem!
Troszczcie siê o sprawiedliwoæ, ...
(Iz 1:17)1)
Przejcie

Na pocz¹tku by³o S³owo ...

Przemija postaæ tego wiata

koñczy³ siê Rok Jubileuszowy 2000,
nast¹pi³o przejcie w Trzecie Tysi¹clecie.
Oba te zdarzenia ³¹cz¹ siê z prze³omow¹ postaci¹ Jezusa z Nazaretu i Jego
Dobr¹ Nowin¹. Sta³a siê ona now¹, pog³êbiona interpretacj¹ pocz¹tkowego S³owa, wyra¿onego przez Jahwê w Starym
Przymierzu  w Dekalogu.
Gdy patrzeæ na historiê cz³owieka i
jego losy, potwierdza siê opinia Paw³a z
Tarsu o przemijalnoci postaci tego wiata. Tym niemniej, cz³owiek w tym wiecie ¿yje i musi swoj¹ drogê w nim odbyæ.
Spotyka na niej ludzi  swoich blinich.
¯ycie zbiorowoci bywa zwykle doæ
trudne, ale dowiadczenia pokoleñ prowadz¹ do wniosku, ¿e nauka Chrystusa
mo¿e tu znacznie pomóc.
Najwa¿niejszym, ca³ociowym przes³aniem Nowego Testamentu sta³o siê
uznanie, ¿e stosunek cz³owieka do Boga
mierzony jest stosunkiem do drugiego cz³owieka. Niestety, przestrzeganie
przykazañ mi³oci sprawia³o ludziom zawsze du¿y k³opot. O wiele bardziej odpowiada nam, i nadal podoba siê, starotestamentowe oko za oko, z¹b za z¹b;
w parze pod¹¿a za tym znana filozofia
Kalego i relatywizm moralny.
Nasze ¿ycie indywidualne i zbiorowe
jest pe³ne tego rodzaju uchybieñ. Mo¿e
warto dzi poprzedziæ wiêto Zmartwychwstania okresem osobistego Wielkiego Postu  przeprowadzaj¹c odnony
rachunek sumienia. W naszej obecnej rzeczywistoci potrzeba nam takiego rachunku tak¿e jako spo³ecznoci. Dobrze by-

³oby, aby uczynili to te¿ niektórzy politycy  g³ównie ci, którym podpieranie siê
wartociami potrzebne jest tylko do
robienia w³asnej kariery.
Ide¹ przewodni¹ naszych rozwa¿añ
niech bêd¹ tu nastêpuj¹ce s³owa Mistrza:
Dwóch ludzi przysz³o do wi¹tyni, ¿eby
siê modliæ, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stan¹³ i tak siê w duszy
modli³: Bo¿e, dziêkujê Ci, ¿e nie jestem
jak inni ludzie, zdziercy, oszuci, cudzo³o¿nicy, albo jak i ten celnik. Poszczê dwa
razy na tydzieñ, dajê dziesiêcinê ze
wszystkiego, co nabywam. Natomiast
celnik stoj¹c z daleka, nawet oczu nie
mia³ wznieæ ku niebu, lecz bi³ siê w piersi, mówi¹c: Bo¿e, miej litoæ dla mnie
grzesznika. Powiadam wam: Odszed³ do
domu usprawiedliwiony ten, nie tamten.
Bo ka¿dy, kto siê wywy¿sza, bêdzie poni¿ony, a kto siê uni¿a, bêdzie wywy¿szony. (£k 18:10-14). B¹dmy wiadomi prawdy Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwaliæ was bêd¹ (£k 6:26).
Mówi do nas Jezus: Ten lud czci mnie
wargami, lecz sercem daleko jest ode
mnie (Mt 15:8); Po tym wszyscy poznaj¹, ¿ecie uczniami moimi, jeli bêdziecie siê wzajemnie mi³owali (J
13:35); Mi³ujcie waszych nieprzyjació³
(dobrze czyñcie tym, którzy was nienawidz¹), ... (Mt 5:44); oraz ... jeli nie
przebaczycie ludziom, to i Ojciec wasz
nie przebaczy wam wykroczeñ waszych
(Mt 6:15).
Bardzo chêtnie potêpiamy innych, a
przecie¿ s³yszymy: Czemu to widzisz
drzazgê w oku twego brata, a belki we
w³asnym oku nie dostrzegasz? (£k 6:41)
i Nie s¹dcie, a nie bêdziecie s¹dzeni;
nie potêpiajcie, a nie bêdziecie potêpie-
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1) Wszystkie cytaty wg Biblii Tysi¹clecia, Wydawnictwo Pallotinum, Poznañ 1965.
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Jezus z Nazaretu

Dobra nowina

Dekalog

... jeli bêdziecie siê wzajemnie mi³owali

... dziêkujê Ci, ¿e nie jestem jak inni ...

Bo ka¿dy, kto siê wywy¿sza, bêdzie
poni¿ony ...

ni; ... Bo tak¹ miar¹, jak¹ wy mierzycie,
wam odmierz¹ (£k 6:37-38); a tak¿e
Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na ni¹ kamieñ (J 8:7). S³yszy
siê opinie, ¿e z os¹dzonymi nie nale¿y
siê kontaktowaæ, ale przecie¿  na pytanie faryzeuszów Dlaczego wasz Nauczy-

Nie zdrowym potrzeba lekarza,



bo po owocu poznaje siê drzewo

PISMO PG

ciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? (Mt 9:11), otrzymujemy jednoznaczn¹ odpowied Jezusa Nie zdrowym
potrzeba lekarza, ale tym, którzy siê le
maj¹ (Mt 9:12).
S³ab¹ nasz¹ stron¹ jest hipokryzja, o
której mówi Chrystus nastêpuj¹co:
Strze¿cie siê, ¿ebycie uczynków pobo¿nych nie wykonywali przed ludmi, po to,
aby was widzieli, ... (Mt 6:1). Czytamy
te¿ Biada wam, ... ob³udnicy ... zewn¹trz
wydajecie siê ludziom sprawiedliwi, lecz
wewn¹trz pe³ni jestecie ob³udy i nieprawoci (Mt 23:27-28).
Zatem w stosunkach z ludmi mamy
strzec siê ... fa³szywych proroków, którzy przychodz¹ do was w owczej skórze,
a wewn¹trz s¹ wilkami drapie¿nymi (Mt
7:15).
Dla oceny siebie samego i blinich
powinno s³u¿yæ nam wskazanie: jeli  ...
drzewo jest dobre, wtedy i jego owoc jest
dobry ... a gdy ... drzewo jest z³e, wtedy i jego owoc jest marny; bo po owocu
poznaje siê drzewo (Mt 12:33).
W ¿yciu publicznym powinnimy pamiêtaæ o konsekwencjach takich wskazañ,
jak: Królestwo moje nie jest z tego wiata. (J 18:36); Oddajcie wiêc Cezarowi
to, co do Cezara nale¿y, a Bogu to, co do
Boga nale¿y (Mk 12:17); ... bo wszyscy, którzy za miecz chwytaj¹, od miecza
gin¹ (Mt 26:52); wreszcie B³ogos³awieni, którzy wprowadzaj¹ pokój, ... (Mt
5:9).
Paradoksalnie, nawet w ¿yciu publicznym potrzeba, aby dostrzegaæ s³usznoæ
warunku Jeli siê nie odmienicie i nie

Oddajcie wiêc Cezarowi to,
co do Cezara nale¿y,

... miej litoæ ...

...niech pierwszy
rzuci na ni¹ kamieñ

staniecie jak dzieci, ... (Mt 18:3); wypada to rozumieæ jako koniecznoæ odrzucenia wszelkiego fa³szu. Dzia³alnoæ publiczna wymaga od nas zawsze respektowania prawdy, ¿e Ka¿de królestwo w
sobie rozdwojone pustoszeje i dom na
dom siê wali (£k 11:17).

ale tym, którzy siê le maj¹

a Bogu to, co do Boga nale¿y

Jeli siê ... nie staniecie jak dzieci ...

Ka¿de królestwo w sobie rozdwojone
pustoszeje ...

... przez ciasn¹ bramê

... nie mo¿e dwom panom s³u¿yæ

... a rozum jego mêdrców siê (s)chowa

W ka¿dym aspekcie naszego ¿ycia indywidualnego i zbiorowego winnimy pamiêtaæ, aby wchodziæ ... przez ciasn¹ bramê (Mt 7:13). Mamy nie zapominaæ, ¿e ¯aden s³uga nie mo¿e
dwom panom s³u¿yæ (£k 16:13); oznacza to, ¿e kompromis
ma swoje granice. Starajmy siê ¿yæ zawsze zgodnie z zasad¹:
Nie samym chlebem ¿yje cz³owiek, lecz ka¿dym s³owem, które pochodzi z ust Bo¿ych (Mt 4:4).
W wietle naszej aktualnej sytuacji zadajmy sobie, na koniec, pytania: Czy oczekuj¹ca nas, ju¿ nied³ugo, kampania wyborcza bêdzie umia³a ze wszystkich tych prawd korzystaæ? Ja-
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Nie samym chlebem ...

kimi owocami bêdzie siê móg³ pochwaliæ wiat polityki? Czy
wiat ten czerpa³ z natchnienia Biblii? A mo¿e wypada mu uznaæ,
¿e (z)ginie m¹droæ jego mylicieli, a rozum jego mêdrców
siê (s)chowa.? (Iz 29:14).
Quo vadis Patria?
Zbigniew Cywiñski
Emerytowany profesor PG
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