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NA SZCZĘŚCIE
ON NAS SZUKA!
Wam wszystkim, którzy o tej porze już jesteście „przytomni” i gotowi do działania, mówię: „Witajcie!”.
Oto fragment dzisiejszego pierwszego czytania z Księgi
Rodzaju:
Pan Bóg zawołał Adama i zapytał go: „Gdzie jesteś?”. On odpowiedział: „Usłyszałem Twój głos
w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi,
i ukryłem się” (Rdz 3,9-10).
Gdzie jesteś? To pytanie stawia Pan Bóg w dniu dzisiejszym biblijnemu Adamowi. Co prawda ukrył się przed spojrzeniem Boga… – jednak ten nasz pierwszy biblijny bohater
nie zdołał aż tak daleko odejść, uciec, by nie usłyszeć głosu
Boga. Możemy sobie jedynie wyobrazić, jak chowa się za
krzakiem, za górką, gdziekolwiek. Jednak głos Boga do niego dochodzi. To „gdzie jesteś?” powoduje, że nieśmiało się
odzywa i chyba nie ma aż tak daleko posuniętej pewności, że
powinien zniknąć Mu całkowicie z oczu. Decyduje się ujawnić, dać się odnaleźć i odpowiada. Zresztą mówi o swoim
lęku, obawie. Bałem się i dlatego się schowałem… – wyznaje szczerze. My także się boimy po zrobieniu czegoś złego.
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Boimy się ujawnienia, boimy się pierwszego spojrzenia,
pierwszego słowa.
Jeżeli masz w otoczeniu dzieci, to popatrz na nie. Przypomnij sobie swoje ukrywanie się ze strachu, z obawy przed
karą. Tragedią biblijnego Adama byłaby sytuacja, kiedy Pan
Bóg w ogóle by go nie szukał i o niego nie pytał. Gdyby
spisał go na straty, pozostawił samemu sobie. Potrafisz sobie
wyobrazić taką historię? Toż to by była kompletna katastrofa
i porażka. Jeżeli jesteś gdzieś schowany, to wiedz, że Pan Bóg
stale się pyta o Ciebie. Gdzie jesteś? Jeżeli byłeś często w kościele, chodziłeś na niedzielną Mszę Świętą, a dzisiaj tam
nie zaglądasz, to wiedz, że On nie przestaje pytać: „Gdzie
jesteś?”. Jeżeli pokręciły Ci się życiowe drogi i zszedłeś na
manowce, to On też woła za Tobą: „Gdzie jesteś?”.
Wszystkim Słuchaczom życzę dobrego dnia, wielu dobrych spotkań i szczęśliwych radosnych powrotów.
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BIEGNIJ JAK DZIECKO
Wszystkim ciekawym nowego dnia mówię: „Witajcie!
Dzieci w czasach Jezusa z punktu widzenia ówczesnego prawa nie miały nic do powiedzenia. Były całkowicie zależne od
dorosłych, którzy mieli jedynie zapewnić im opiekę i warunki do życia. „Dzieci nie są głupsze od dorosłych, tylko mają
mniej doświadczenia”. To słowa Janusza Korczaka.
Kilka lat temu w parafii św. Mikołaja w Bielsku-Białej
poprosiłem dzieci po niedzielnej Mszy Świętej przed ołtarz.
Podbiegły wszystkie – i tak w każdą niedzielę podbiegają na
koniec Eucharystii po błogosławieństwo. Właśnie tak: dosłownie – dzieci biegną. Na kartach Biblii wielokrotnie czytamy o błogosławieniu, błogosławiących i błogosławionych.
Dowiadujemy się, że błogosławieństwo istotnie ma ogromną moc. Bóg obiecuje, że będzie błogosławił Tobie i Twoim
dzieciom. A dzisiaj Pan Jezus zdecydowanie, niemalże upominając uczniów, mówi:
Pozwólcie dzieciom do Mnie przychodzić, nie zabraniajcie im tego! (por. Mk 10,14).
Gest błogosławieństwa to wypowiedzenie dobrego życzenia. Rodzice błogosławią dzieci w czasie chrztu świętego
i przed Pierwszą Komunią Świętą, przed przyjęciem sakra23

Wypowiedziane
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mentu małżeństwa, a bywa, że i przed Mszą Świętą prymicyjną. Błogosławienie dzieci przez rodziców to wyraz miłości
i wielkiej troski.
Źródło Objawienia poucza nas, byśmy błogosławili,
a nie złorzeczyli. Wśród wielu słów, czasami nawet złych,
które wypowiadamy niepotrzebnie, słowa błogosławieństwa
mają szczególne zakorzenienie w samym Bogu. Wypowiedziane błogosławieństwo i nakreślenie znaku krzyża na czole
dziecka to gest pełen mocy, a także przebaczenia. Tym, który
błogosławi, jest Bóg, a Jego błogosławieństwo zawsze budzi
nas do życia. Osobiście zachęcam wszystkich rodziców do
tej pięknej praktyki błogosławienia swoich dzieci przed wyjściem z domu – do szkoły, na boisko, gdziekolwiek. Ważne
jest błogosławieństwo na drogę w postaci uczynionego krzyżyka na czole i wypowiedziane z wiarą słowa: „Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego: Ojca i Syna, i Ducha Świętego
niech będzie z Tobą” i słowo na drogę: „Z Panem Bogiem”.
To nie tylko powrót do tradycji, ale także powierzenie dziecka Bożej opiece.
Prośba z Ewangelii, którą wypowiedział Pan Jezus do
uczniów, by nie zabraniali dzieciom do Niego przychodzić,
jest realizowana w wielu świątyniach. W naszym kościele także – jak już wspomniałem – dzieci są błogosławione
indywidualnie przez kapłana w każdą niedzielę przed ołtarzem, bezpośrednio po zakończeniu Mszy św. o godz. 11.00
i 12.30.
Kochani Słuchacze, już u samego progu dnia niech i Was
błogosławi Bóg Wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
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DOSKONALI JAK BÓG?
Witajcie, Drodzy Radiosłuchacze!
Posłuchajcie słów pochodzących z Ewangelii według
świętego Mateusza:
…Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za
tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ
On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi
i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski
(Mt 5,44-45.48).
Bardzo często kaznodzieje czy rekolekcjoniści przypominają nam te słowa. Niejeden do tych słów Ewangelii się
odnosił, a my coś z tym słowem powinniśmy byli uczynić.
Jak zawsze pojawia się bardzo wiele pytań. Każdy ma prawo stawiać takie pytania w obliczu swojego życia i otaczającej rzeczywistości. Jeden z nas jest zaradniejszy, zdolniejszy,
drugi taki przeciętny, w własnej opinii mierny. Trzeciego
uważają bądź sam się uważa za takiego, któremu mało co
w życiu wychodzi.
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Ale jest przecież zasada: „Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”. No i jak? Wydawałoby się,
że żaden z tych wspomnianych, nawet ten najzaradniejszy…
nie ma szans. Nie doskoczy do tak ukazanego szczytu. To
nie jest możliwe, by mieć pełnię doskonałości i być – jak często dzisiaj się określa – „kompatybilnym”, takim pasującym
do wszystkiego, perfekcyjnie poukładanym i zharmonizowanym. Dzisiaj spotykamy wielu precyzyjnych obserwatorów
skomplikowanej rzeczywistości, którzy często autorytatywnie stwierdzają, że coś – rzecz czy sprawa – jest doskonałe.
Albo ktoś, na przykład sportowiec – jest doskonały.

No to jak będzie ze mną? Da się? Tym, którzy dzisiaj mimo wszystko podejmą trud budowania relacji życzliwości i wyrozumiałości, nie szukając usprawiedliwień i zbędnych słów, mówię: Powodzenia!
I: Szczęść Boże!

Ogromnie trudno wznieść się na wyżyny i uwierzyć, że
dobrocią można człowieka zmienić. A Jezus wskazuje na dobrego Boga, który nie zabrania słońcu, by świeciło także dla
grzeszników i biedaków, ani deszczowi, by nawadniał ziarna
i drzewa. Jest dobry także dla złych. Śmiało moglibyśmy się
do Boga upodobnić i szukać doskonałości…

Ogromnie trudno
wznieść się na wyżyny
i uwierzyć,
że dobrocią można
człowieka zmienić.
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nie zabrania słońcu,
by świeciło także dla
grzeszników i biedaków,
ani deszczowi,
by nawadniał ziarna
i drzewa.
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Kiedy dzisiaj czytamy tę Ewangelię, mamy prawo zapytać, jak być doskonałym i gdzie szukać doskonałości. I jakie
trzeba mieć ku temu predyspozycje. Podobni do Boga powinniśmy się stawać i możemy tacy być. Ale tak dokładnie –
to gdzie? I kiedy? W naszym spojrzeniu na innych i w relacji
do nich. W każdej kolejnej chwili naszego życia.
I tu uwaga! Nawet w odniesieniu do złych i niesprawiedliwych; nawet w stosunku do naszych nieprzyjaciół. Trudno nie zauważyć, że możemy mieć z tym poważny problem.
I nie chodzi tylko o to, że trudno nam jest przebaczać innym.
Bardziej o to, że tracimy siły na szukanie argumentów, by
usprawiedliwić swoją odmowę wprowadzenia tego nauczania
w życie. Będziemy się wykręcać, wymawiać, udawać, że nie
słyszymy. To niemożliwe, to niesprawiedliwe – tak powiemy.
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