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NIEDZIELA ZWYKŁA

J 1, 35-42.
Prawdziwe szczęście jest rzeczą wysiłku, odwagi i pracy.

Rok B

Zatkane uszy
Dzisiejsze czytania ukazują Boga mówiącego do człowieka. Opisują też pozytywną odpowiedź bohaterów
na działanie Pana. Czy jednak zawsze tak chętnie słuchamy Boga?
Samuel był młodym chłopcem. Wymodliła go jego matka Anna i poświęciła na służbę Bogu. Z biegiem lat
Samuel stał się wielkim prorokiem i ostatnim z tzw. sędziów Izraela. To on namaścił dwóch pierwszych królów
tego narodu: Saula i Dawida. Jego pracowite życie ukazuje wielkie działanie Boga przez człowieka, który
szczerze Go słucha. Samuel nie pozwolił upaść na ziemię żadnemu słowu Boga.
Święty Paweł pisze do mieszkańców Koryntu, że powinni wystrzegać się rozpusty. Nie da się przecież słuchać
Boga i żyć rozwiąźle. Ten problem był rzeczywiście obecny w Koryncie – mieście portowym. Pan mówi zaś o
godności ludzkiego ciała jako świątyni Ducha Świętego. I choć cielesność jest darem Boga, który ma przynosić
ludziom dobro i radość, podlega jednak wyższemu dobru, którym jest miłość.
To miłość sprawiła, że Jezus powołał swoich uczniów. Dzięki niej św. Jan Chrzciciel nie miał żalu, że jego
towarzysze opuścili go, idąc za Panem. Sam wskazał Go jako Bożego Baranka. Jeden z wybranych, Andrzej,
podzielił się radością odnalezienia Jezusa ze swoim bratem, Piotrem. A potem zaprowadził Piotra do Chrystusa. I
tak ten, który usłyszał i spotkał Pana, sprawił, że usłyszeli Go i spotkali inni. Otwarte uszy, oczy, serce i umysł
także dziś jednoczą z Jezusem. Nie pozwólmy, aby nasze uszy, oczy, serca i umysły były obojętne na to, że On tu
jest i chce do nas mówić.

Medytacja niedzielna;
Słowa Ewangelii wg. Św. Jana.

J 1, 32-42.

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „oto
Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś,
odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?” Oni
powiedzieli do Niego: „Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?” Odpowiedział
im: „Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u
Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli
za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do
niego: „znaleźliśmy Mesjasza” – to znaczy: Chrystusa. i przyprowadził go do Jezusa. A
Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: „Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał
się Kefas” – to znaczy: Piotr.

Rozważanie

Każdy człowiek ma w swoim sercu jakieś pragnienia i ciągle czegoś poszukuje. Szukamy miłości i akceptacji;
szukamy przyjaciół, którym można zaufać, ludzi, na których można polegać; szukamy pomocy, gdy nam coś nie
wychodzi lub dzieje się źle w życiu. Szukamy przytulnego domu, wymarzonej pracy, czasem łatwego życiu.
Lista naszych potrzeb i poszukiwań jest długa i często zamiast skracać się po odnalezieniu tego czego
pragnęliśmy, wydłuża się przez kolejne potrzeby.
Ale wśród tych ludzkich poszukiwań jest jedno pragnienie, którego nie zawsze jesteśmy świadomi. Jest to

pragnienie Boga i relacji z Nim. Nosimy je w sobie, choć często nie dopuszczamy je do głosu. Czasem szukamy
innych rzeczy po to, by zastąpiły nam Boga i zagłuszyły Jego głos. Ale to jest niemożliwe.
Pragnienie Boga jest wpisane w ludzką naturę. Wyszliśmy z rąk Stwórcy i do Niego powrócimy. Opuściliśmy
przez grzech Źródło Życia, teraz z utęsknieniem wyczekujemy spotkania z Nim i szukamy Jego oblicza… Jan i
Andrzej również trwali w oczekiwaniu na spotkanie z Bogiem: czekali na przyjście Mesjasza. Gdy usłyszeli od
Jana Chrzciciela wskazówkę: „Oto Baranek Boży”, natychmiast udali się za Jezusem. Ale po co?
Dalej w Ewangelii słyszymy, że gdy Jezus ich zobaczył, zadał im konkretne pytanie: CZEGO SZUKACIE? To
jest pytanie, które Bóg stawia każdemu człowiekowi: czego szukasz? Po co przychodzisz do Mnie? I mimo że
zna odpowiedź, wciąż nas pyta, ponieważ jest ona potrzebna nam, abyśmy mogli żyć w prawdzie. Przyszli
Apostołowie zaskoczeni są pytaniem Jezusa. Ale jeszcze bardziej zaskakującą może wydawać się ich własna
reakcja, gdyż pytają Jezusa o miejsce Jego zamieszkania. Zdradza ona nam wielkie pragnienie Boga jakie w
sobie noszą: chcą zobaczyć od środka życie Boga, czyli chcą po prosu z Nim być.
Zaproszeni przez Jezusa idą, aby z Nim zamieszkać, aby od Niego nauczyć się prawdziwego człowieczeństwa,
gdyż On jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem. Gdy zaś zobaczyli jak żyje, czym się kieruje w
swoim postępowaniu, idą, aby zaświadczyć o Nim wobec innych.
My jesteśmy dziś zaproszeni przez Słowo Boże do postawienia tych samych kroków wiary, jakie uczynili Jan i
Andrzej: Po pierwsze, Bóg pyta dziś każdego z nas: CZEGO SZUKASZ? Czy szukasz Jego samego? –
odpowiedź sobie na to pytanie.
Po drugie, jeżeli znaleźliśmy w sobie pragnienie Boga, chcemy żyć w Jego obecności, Jezus zaprasza nas jak
uczniów do pójścia za Nim tam, gdzie On poprowadzi. „Chodźcie, a zobaczycie” – znaczy dziś dla nas tyle co:
sięgnijcie do Ewangelii, która mówi jak żyłem, czym się kierowałem, czego pragnąłem; uczcie się ode Mnie
człowieczeństwa naśladując Moje słowa i czyny; żyjcie Ewangelią każdego dnia.
Po trzecie, jeżeli już odnaleźliśmy Jezusa, źródło prawdziwego życia, który zaspakaja najgłębsze pragnienia
naszego serca, nie zatrzymujmy tej łaski tylko dla siebie. Andrzej udał się do Piotra, aby jemu ogłosić Dobrą
Nowinę: „znaleźliśmy Mesjasza”. Ty również zanieś tę Dobrą Nowinę do tych, którzy jeszcze Boga nie
odnaleźli.

W SKRÓCIE:
Znamy to powiedzenie, że ciekawość to pierwszy stopień do piekła. W tym przysłowiu występuje
niebezpieczne uogólnienie. Bo to prawda, że szatan wykorzystuje często naturalną ciekawość ludzi, zwłaszcza
młodych, by usidlić dusze i zniewolić taką czy inną formą przywiązania do zła. Ale z drugiej strony cały rozwój
człowieka naturalny i duchowy oparty jest na ciekawości, czyli poszukiwaniu prawdy. Jan Chrzciciel i jego
uczniowie w oczekiwaniu na Mesjasza. Jezus – Baranek Boży, który ma władzę odpuszczania grzechów. Panie,
gdzie mieszkasz? (J 1,38) – pytają uczniowie. To tak jakby powiedzieli: „Pokaż nam swoją codzienność, zaproś
nas w swoje życie, otwórz nam swoje serce, a wówczas Cię poznamy i zrozumiemy, kim jesteś”. Jezus nadaje
sens codzienności i zaprasza nas w świat prawdy i miłości. Wiara to świadectwo: Znaleźliśmy Mesjasza (J
1,41).

65. rocznicy kardynalatu prymasa Stefana Wyszyńskiego,
religijność

który ochronił polską

„Miłość jest niejako dowodem osobistym naszego pochodzenia z Boga-Miłości, jest znakiem rozpoznawczym
naszego synostwa Bożego”.
Prymas Stefan Wyszyński podobny do biblijnego Samuela, sługi króla Dawida, „Rozmawiając z Bogiem i
wysłuchując jego woli, potrafił przekazywać ją Kościołowi w Polsce i prowadzić ten Kościół w bardzo
wzburzonym oceanie tamtych czasów”. Do zasług kardynała Stefana Wyszyńskiego metropolity warszawskiego
należy zaliczyć m.in. wielką nowennę i obchody milenium chrztu Polski. Owocem niestrudzonej działalności
prymasa była ochrona Kościoła w Polsce przed dotykającym kraje sąsiednie zanikiem religijności, a także wybór
kard. Karola Wojtyły na papieża. „22 października 1978 roku, kiedy Stefan Wyszyński klęknął przed swoim
najbliższym współpracownikiem, papieżem Janem Pawłem II, w braterskim uścisku miłości, lojalności,
wierności, dokonało się wtedy przekazanie odpowiedzialności za Kościół w Polsce”.

