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  Ewangelia     II niedziela zwykła  

                           

J 1, 29 - 34     15 stycznia  2017 
 (29) Nazajutrz zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: 

Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. (30) To 

jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie 

przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. (31) Ja Go 

przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby 

On się objawił Izraelowi. (32) Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem 

Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. (33) Ja 

Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił 

wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz Ducha 

zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci 

Duchem Świętym. (34) Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest 

Synem Bożym. 
 

Opracowanie na podstawie "Komentarza Praktycznego do Nowego Testamentu"                              

bp K. Romaniuka, o. A. Jankowskiego, ks. L. Stachowiaka  Pallottinum Tyniec 1999 
 

 

(29) Nazajutrz zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł:              

Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.  
 

Określenie Baranek Boży nie jest znane ani w Starym Testamencie, ani też we 

wcześniejszych pismach Nowego Testamentu, mimo, że temat kozła występuje w Dz 8, 32 i            

1 P 1, 19; Ap określa tym mianem często Chrystusa walczącego i zwyciężającego. Zbyt daleką 

analogię stanowią ewentualne aluzje do starotestamentalnego kozła, na którego wkładano 

symbolicznie grzechy Izraela w Dzień Przebłagania i wypędzano na pustynię (por. Kpł 16, 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego! 
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7nn), lub też baranka składanego codziennie rano i wieczorem w świątyni na ofiarę (Wj 29, 38 

- 41). 

Bardziej interesujące jest zestawienie tytułu Janowego z ideą baranka paschalnego, 

zwłaszcza w świetle J 19, 33 (por. 1 Kor 5,7), choć najprawdopodobniej chodzi o oryginalny 

tytuł wczesnochrześcijański, utworzony może na podstawie Iz 53, 7.12 (szczególnie w 

przekładzie greckim LXX). Nie można też wykluczyć, iż autorem tego emfatycznego tytułu 

był sam Jan Chrzciciel lub środowisko apokaliptyczne, z którego się wywodził. 
 

Chrystus - Baranek w intencji Ewangelisty bierze na siebie przekleństwo grzechu i udziela 

chrześcijanom mocy uwolnienia od niego. Nie chodzi o aktualne grzechy, lecz o stan 

nieprzyjaźni wobec Boga, jaki wykazuje świat, który podpadł pod panowanie "złego". 

 

(30) To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który 
mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. (31) Ja Go 

przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby 
On się objawił Izraelowi.  

 
Wiersze te podejmują myśl o wyższości Chrystusa nad Janem, wyrażoną już poprzednio          

(w. 27). Dzielącego ich dystansu nie może pokonać ludzka dociekliwość; tajemnicę 

Zbawiciela świata może odsłonić jedynie objawiające słowo Boże. Jan Chrzciciel poznał ją               

z bezpośredniego pouczenia Bożego, udzielonego mu podobnie jako starotestamentowym 

prorokom. Poznanie to jednak nie wyczerpało wszystkich aspektów tajemnicy mesjańskiej 

Jezusa; skoro Jan pyta o to jeszcze później (Mt 11, 2-6; Łk 7, 15 - 23), mimo, że w J 3, 29 n  

wykazuje dogłębną wiedzę o tym, kim jest Jezus.  
 

Z pewnością słowa Chrzciciela nawiązują do nadprzyrodzonego wydarzenia 

towarzyszącego publicznemu wystąpieniu Jezusa. Gdy synoptycy przedstawili je bardziej 

bezpośrednio jako stwierdzalną zmysłowo interwencję Bożą, czwarta Ewangelia opisuje to 

samo w formie świadectwa prorockiego, udzielonego przez Ducha Świętego Janowi 

Chrzcicielowi. 

 
(32) Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który jak gołębica 

zstępował z nieba i spoczął na Nim. (33) Ja Go przedtem nie znałem, 
ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: 

Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad 

Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym. 

 
W odróżnieniu jednak od udzielonej mu w ten sposób pomocy w sensie konkretnego 

objawienia, Jezus posiada Ducha w sposób trwały, połączony z mocą udzielania 

Go wierzącym.  

Zstąpienie Ducha Świętego na Jezusa przedstawione pod postacią gołębicy, znane 

wszystkim Ewangelistom, nawiązuje niedwuznacznie do kapłańskiego tekstu Rdz 1, 2           
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(Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch 

Boży unosił się nad wodami.) o Duchu unoszącym się niby ptak nad wodami praoceanu. 
 

"Chrzest Duchem Świętym" skieruje, podobnie jak przy pierwszym stworzeniu, świat                

i człowieka ku nowej egzystencji nadprzyrodzonej z Chrystusem. ST wiedział o odnawiającym 

i oczyszczającym działaniu Ducha Świętego, związanego z czasami i osobą Mesjasza (por. Iz 

32, 15 - 20; 44, 3-5; Ez 36, 25 - 31), które miało się stać rzeczywistością w dzień zesłania 

Ducha Świętego (Dz 1, 5; 2, 11.16-18). Dla Jana Ewangelisty było ono już faktem dokonanym 

i dotyczyło przede wszystkim sakramentalnej rzeczywistości chrztu świętego, daru łaski 

jednoczącej z Chrystusem uwielbionym. 

 

 (34) Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym. 

 

Tytuł Syna Bożego ma w ustach Chrzciciela charakter mesjański, który Ewangelista 

pogłębia w sensie naturalnego synostwa Bożego. Inna tradycja tekstu (reprezentowana przez 

niektóre rękopisy) używa określenia "Wybraniec Boży", nawiązującego do "Sługi 

Pańskiego" (Iz 42, 1); także i ona sugeruje sens mesjański. 

 
 

 

Opracowanie ks. dr hab. Michał Bednarz   z "Kręgu biblijnego nr 32" wyd. Biblos 
 

 

Mistrz wymaga zaangażowania od swoich uczniów 
 

Omawiany fragment trzeba czytać w szerszym kontekście. Niezwykle ważne jest to, co 

znajduje się już począwszy od wersetu J 1, 19. Wydaje się, że w tej części w centrum 

zainteresowania ewangelisty pozostaje nie Jezus, lecz Jan Chrzciciel. Delegacja kapłanów, 

lewitów i faryzeuszy postawiła mu pytania: "Czy jesteś Eliaszem?", "Czy ty jesteś 

prorokiem?". 

Pytanie te niewątpliwie nawiązują do żydowskich oczekiwań z I wieku. Inaczej mówiąc, 

rozmówcy pytają, czy Jan Chrzciciel jest Mesjaszem. Wynika więc z tego, że w tym wypadku 

ewangelistę nie interesuje bezpośrednio Mistrz z Nazaretu.  
 

Trzeba jednak czytać uważnie jego opis, bo składa się na niego                                       

ważne świadectwo Jana: 

 

" (26) Jan im tak odpowiedział: Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie 

znacie, (27) który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego 

sandała. "  
 

   Trzeba pamiętać, że Ewangelia św. Jana opiera się na strukturze przewodu sądowego.  
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 Ewangelista wciąż podkreśla, że 

                                  światło, które przyszło na świat, ma swoich świadków.  

 

Zaznacza to wyraźnie, począwszy od Prologu (J 1, 7-8). W czwartej ewangelii z jednej 

strony występują świadkowie obrony, z drugiej - oskarżyciele.  
 

 Oskarżycielami są kapłani, lewici, faryzeusze i saduceusze. Występują oni 

najpierw wobec Jana Chrzciciela, w którym pewni ludzie widzieli Mesjasza.  

 

Jeżeli pamiętamy o tym wszystkim, to rozumiemy, że dla Jana Ewangelisty jest on 

świadkiem. Najpierw przesłuchują go przywódcy narodu, a następnie daje on świadectwo 

wobec bliżej nieokreślonej grupy uczniów i słuchaczy. Później dojdą inni świadkowie. 

 

 Będą nimi na przykład Andrzej i Filip.  

 Oczywiście, świadkiem będzie przede wszystkim Ojciec, który 

dokona niezwykłych znaków za pośrednictwem Syna.  

 Innego rodzaju świadectwem będą czyny Jezusa oraz Jego słowa (J 18, 20-21. 23).              

One mają wyższą rangę niż świadectwo Jana Chrzciciela (J 5, 36 - 37). 

 Chronologicznie jednak zawsze pierwszym świadkiem pozostanie syn Zachariasza.             

Nie jest on ani Eliaszem, ani oczekiwanym prorokiem.  

   Jan Chrzciciel jest tylko głosem wołającego na pustyni (J 1, 23) - 

małym słowem wielkiego Słowa.  

 

Potwierdza on najpierw, że Jezus jest tym, na którego oczekiwał naród izraelski.                         

Jan widział, jak spoczął na Nim Duch Święty. Dlatego stwierdza ostatecznie, że Mistrz z 

Nazaretu jest Synem Bożym. (...) 

 

Aktualizacja 
 

W Nowym Testamencie słowo "świadek" ma wielorakie znaczenie. Światkiem jest najpierw 

ten, kto zna wydarzenia z autopsji. W świecie starożytnym chodziło jednak o coś więcej.  

Od świadka wymagano wewnętrznego zaangażowania. Znamienne, że Jezus każe nam być 

zaangażowanym świadkiem, a nie bezstronnym głosicielem Jego nauki.  

 

   Świadek żyje bowiem tym, co głosi.  

    Nie tylko powtarza słowa Mistrza, ale też zmienia siebie i świat 

pod Jego wpływem. 



5 
 

   Świat zawsze potrzebował świadków. 

 

 

a) Świadek jest wierny Bogu. 

 

Kiedy Jezus posyłał swoich uczniów, przypominał im, że powinni być Jego świadkami 

(Dz 1,80. Świadek Boga to ktoś, kto nosi go w sobie; dla kogo jest On jego cząstką. Św. 

Teresa z Avili napisała: 

"Na ziemi nie masz 

innego ciała jak tylko nasze, 

nie masz innych stóp jak tylko nasze, 

nie masz innych rąk jak tylko nasze. 

Nasze oczy ukazują Twoją litość nad światem. 

Nasze nogi niosą Cię, 

aby czynić dobro". 

 

b) Świadek jest wierny innym ludziom. 

 

   Dawanie świadectwa o Bogu zawsze było nierozłącznie związane z troską o drugiego 

człowieka. W tej dziedzinie też się nic nie zmienia. Zawsze trzeba bronić wartości                               

i godności człowieka. Zawsze w zasięgu naszego działania będą ludzie w potrzebie. 

 

 "Powiedziałeś mi: idź krokami olbrzyma, idź przez świat, zwiastuj Dobrą Nowinę, 

osuszaj łzy smutku, umacniaj zniechęcone serca, obejmij świat żarem swej miłości, 

pozbywaj się tego, co musi być zniszczone, pozostaw jedynie prawdę, sprawiedliwość              

i miłość"   (F.X. Nguyen Van Thuan, Pięć chlebów i dwie ryby).  

 

Kiedy w 1989 roku Van Thuan wyszedł z więzienia, Matka Teresa napisała do niego: 

"Nieważna jest ilość naszych działań, ale intensywność miłości, jaką wkładamy w każde z 

nich". 

 

 

c) Świadek jest wierny sobie 

 

Kiedy zaczynamy angażować się w różnego rodzaju przedsięwzięcia, ożywiają nas 

najwspanialsze wartości, ideały. Z czasem jednak słabnie w nas entuzjazm. I w tym 

momencie człowiek przestaje już być wierny sobie; przestaje być wierny tym ideałom, w 

które wierzył, gdy podejmował zasadnicze decyzje. Wierność sobie, swoim młodzieńczym 

przekonaniom, nie jest łatwa. 
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W czasach, gdy inni zapominali o swojej godności, zabiegając o stanowiska, apanaże, 

ordery, pieniądze, poeta Zbigniew Herbert zatrudnił się w jakiejś spółdzielni pracy, aby 

móc tworzyć zgodnie z nakazami sumienia. Stąd zapewne wzięła się późniejsza niechęć do 

niego dużej części środowiska literackiego. Przypominał im swoją osobą o ich 

kompromitującej postawie sprzed lat. 

 

"Baranku Boży, Ty gładzisz grzechy świata: oczyść mnie z moich grzechów. Oczyść 

moją duszę, obmyj ją w swojej krwi. Jak matka kąpie swe dziecko, nie zważając na 

niemowlęcy krzyk, tak i Ty, mój Jezu, obmyj mnie ze wszystkich zmaz i nieczystości, nawet 

jeśli ma to boleć. Muszę być czysty, by stanąć przed Bogiem. Nikt nie uda się do pałacu 

Króla z brudnymi rękami albo w poplamionym płaszczu. Im bardziej będę czysty, tym 

bliżej - jak ufam - będę mógł podejść do Boga. 

Jezu, mój Panie, obmyj mnie, oczyść mnie z moich grzechów. Oczyść mój umysł, moje 

zamysły, moje serce, moją wyobraźnię. Uczyń mnie takim, jakim pragniesz mnie mieć, 

spraw, bym podobał się Bogu". (E. Le Joly, Trwajcie w miłości mojej. Medytacje nad 

Ewangelią według św. Jana). 

 

Myśli przewodnie 

 
1. Na każdej właściwie karcie Ewangelii Jezus wzywa nas, abyśmy byli światłem                 

i abyśmy dawali świadectwo. 
(13) Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją 

posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez 

ludzi. (14) Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na 

górze. (15) Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, 

aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. (16) Tak niech świeci wasze światło 

przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest 

w niebie. (Mt 5, 13 - 16) 

 

2. Świadkiem nie jest ten, kto mówi o Bogu, korzystając tylko z tego, czego się 

nauczył. Świadek Boga to ktoś, kto nosi Go w sobie; dla kogo jest On jego 

cząstką. Świadkiem jest ten, kto mówi o własnym doświadczeniu Boga, nawet 

jeżeli tego wyraźnie nie podkreśla. Nie jest łatwo uczynić Boga sensem 

swojego życia i nie jest łatwo mówić o wewnętrznym doświadczeniu. Czasem 

ma się wrażenie, że świat nie potrzebuje już świadectwa. Bóg w dalszym ciągu 

jednak chce, aby wszyscy, którzy o nim mówią, byli Jego świadkami.  I w tej 

dziedzinie nic nie może się zmienić. 
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Posługuj się mną, Panie! 
Świętość prowadzi do służby 

 

Pewnego dnia podniosłam z rynsztoku mężczyznę. Jego ciało pokrywały robaki. Zaniosłam go 

do naszego domu i co powiedział? Nie przeklinał. Nikogo nie oskarżał. Powiedział tylko: «Dotąd 

żyłem jak zwierzę na ulicy, ale umrę jak anioł, otoczony miłością i troską». Oczyszczenie go zajęło 

nam z drugą siostrą trzy godziny. Potem człowiek ten spojrzał w górę i powiedział: «Siostro, idę do 

domu, do Boga». I umarł.  

Nigdy nie widziałam tak promiennego uśmiechu na ludzkiej twarzy jak ten, który ujrzałam na 

twarzy tego człowieka. Czy widzicie, co może uczynić miłość? Być może zajmująca się nim młoda 

siostra nie myślała o tym w tamtej chwili, ale dotykała ciała Chrystusa.  

Jezus sam powiedział: «Co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, 

Mnieście uczynili». To właśnie w tym miejscu ty i ja wpisujemy się w Boży plan. Starajmy się 

zrozumieć czułość Bożej miłości!”  
 

Ta wzruszająca historia przytoczona przez Matkę Teresę przemawia do nas wszystkich, chociaż 

nie byliśmy świadkami tego, jak wydobyła z rynsztoka umierającego nędzarza i jak przeszedł on w 

miłujące ramiona Boga. Mówi nam ona, że miłość ma sens oraz że człowiek otoczony miłością i 

troską zostaje nią poruszony – i to zazwyczaj bardzo mocno. Mówi też, że Bóg pragnie okazywać 

swoją miłość przez nas wszystkich, tak jak czynił to za pośrednictwem Matki Teresy. 
 

Bóg może się mną posługiwać!        Co za wspaniała nowina! 
 

Powiedzmy sobie jednak jasno – Bóg posłuży się nami jedynie w takim stopniu, w jakim my 

oddamy Mu się do dyspozycji. To do nas należy decyzja, czy pozwolimy Bogu napełnić się miłością, 

skruszyć, ukształtować i uzdolnić do służby. Decydując się usłużyć umierającemu człowiekowi w 

Kalkucie, Matka Teresa odpowiedziała na hojność i miłość Jezusa względem niej. Mogła go minąć i 

odejść. Mogła pochylić się nad nim i chwilę się pomodlić. Mogła postarać się o sprowadzenie karetki. 

Mogła uczynić wiele innych mniej rzeczy, ale – by użyć jej własnych słów – wolała stać się 

„ołówkiem w Bożych dłoniach”. 
 

▌ W porę i nie w porę 
 

Pewnego dnia, idąc do Jerozolimy  wraz ze swymi uczniami, Jezus poczuł głód. W oddali ujrzał 

drzewo figowe i pomyślał, że znajdzie na nim figi, chociaż nie była akurat pora na figi. Podchodząc do 

drzewa, znalazł na nim jedynie liście. Na ten widok powiedział: „Niechaj już nikt nigdy nie je z ciebie 

owocu!” (Mk 11,14). Następnego ranka uczniowie zobaczyli to samo drzewo przy tej samej drodze – 

ale było ono całkowicie uschłe (Mk 11,20).  
 

 Jakże zaskakująca reakcja Jezusa!  
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Najwyraźniej oczekuje On od nas owocu w porę i nie w porę, bez względu na to, czy czas wydaje 

nam się odpowiedni, czy też nie. Możemy sobie na przykład wyobrazić młodego człowieka, który 

mówi: „Najpierw muszę skończyć szkołę. To nie jest dobry czas na wydawanie owocu dla Pana”. 

Ojciec czy matka mogą powiedzieć: „Muszę poświęcać czas moim dzieciom. To nie jest dobry czas na 

wydawanie owocu dla Pana”. A dziadek czy babcia powiedzą: „Jestem na emeryturze. To czas na 

odpoczynek, nie na wydawanie owocu dla Pana”.  
 

Oczywiście Jezus chce, by uczniowie przykładali się do nauki, a rodzice troszczyli się o swoje 

dzieci. Z pewnością też chce, abyśmy mogli odpocząć po długich latach swojej ciężkiej pracy. W 

oczach Boga są to naprawdę dobre owoce. Jednak Jemu zależy na tym, byśmy potrafili wznieść się 

ponad swoje własne troski i obowiązki. Jego serce płonie z miłości do ludzi starszych, ubogich, 

więźniów, osamotnionych, niekochanych. Prosi nas, byśmy tym Jego drogocennym dzieciom zanieśli 

Jego obecność i miłość.  
 

Niezależnie od tego, w jakiej „porze życia” jesteś i jak bardzo napięty jest twój program,  

w pracy dla królestwa Bożego nie ma „martwych 

sezonów”. Zawsze jest właściwa pora na wydawanie owocu, nawet jeśli możesz wydać 

zaledwie garść fig. Wciąż pojawiają się okazje do poświęcenia czasu ludziom spoza naszej rodziny czy 

ścisłego kręgu przyjaciół i znajomych. To właśnie wśród nich Bóg najbardziej chce się nami 

posługiwać. 
 

▌ „Będę przez niego działał” 
 

Jezus szuka zwyczajnych ludzi, którzy zechcą czynić dla Niego rzeczy nadzwyczajne.  

 

Jest przygotowany na wszystkie nasze słabości, braki, wady i wymówki.  
 

Zobaczmy, że Bóg: 
 

 posłużył się Mojżeszem, chociaż ten protestował, że nie ma odpowiednich cech, by 

wyprowadzić lud z niewoli.  

 Posługiwał się Dawidem, mimo że był on mordercą i cudzołożnikiem.  

 Posłużył się Marią Magdaleną, Marią Egipską i Anielą z Foligno pomimo ich burzliwej 

przeszłości.  

 Posłużył się Augustynem, Tomaszem Becketem i Karolem de Foucauld pomimo ich 

skandalicznego życia w młodości.  

 A dziś chce posługiwać się nami wszystkimi, niezależnie od tego, kim 

jesteśmy.  
 

Dla Boga liczy się przede wszystkim nie to, co widać na zewnątrz, ale to, co jest w naszym sercu. 

Św. Franciszek z Asyżu zapytany kiedyś, w jaki sposób był w stanie uczynić tak wiele dla 

Kościoła, odparł: „Pan spojrzał z nieba na ziemię i rzekł: «Gdzie znajdę najsłabszego, najmniejszego, 

najnędzniejszego człowieka na obliczu ziemi?». Potem zobaczył mnie i powiedział: «Oto znalazłem go 

i będę przez niego działał. On nie będzie się tym chełpił. Zrozumie, że posługuję się nim tylko ze 

względu na jego małość i brak znaczenia»”.  
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Bóg działał przez tych wszystkich i wielu innych ludzi, gdyż chciał pokazać, że świętość jest              

w zasięgu każdego człowieka. Jeśli ci ludzie, choć byli grzesznikami, mogli odmienić swoje życie i 

stać się umiłowanymi świętymi Kościoła, jest to możliwe dla każdego z nas. Być może uważasz się za 

niegodnego. Być może sądzisz, że brak ci zdolności czy wykształcenia.  
 

Jednak historia Kościoła uczy, że największe dzieła dokonywane były 

często przez ludzi pokornych, maluczkich, słabych, niegodnych,                       

a nawet grzeszników. 
 

▌ Panie, posługuj się mną! 

 

Jedno z najbardziej zniechęcających zdań, jakie parafianin może powiedzieć proboszczowi, brzmi: 

„Parafia to sprawa księdza, nie moja”. I na odwrót, jednym z najbardziej budujących zdań jest 

deklaracja: „Chcę włączyć się w misję Kościoła poprzez służbę wspólnocie parafialnej i ludziom 

żyjącym wokół nas. Jak mogę księdzu pomóc?”. To właśnie dzięki takiej postawie wiernych Kościół 

staje się światłem dla świata, tak jak Jezus tego od niego oczekuje.  
 

Znamy statystyki i wiemy, że w wielu miejscach coraz mniej wiernych uczęszcza do kościoła. 

Jednak zamiast tracić nadzieję, zdecydujmy się wyjść do świata z miłością, gdyż miłość jest podstawą 

autentycznej ewangelizacji. To przede wszystkim miłość sprowadza ludzi z powrotem do kościoła. 

Prośmy Ducha Świętego, by rozpalił miłość w naszych sercach i uzdolnił nas do służby.  
 

Św. Paweł powiedział kiedyś: „Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie 

Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili” (Ef 2,10). 

Wszyscy zostaliśmy wyznaczeni przez Boga do szczególnej misji. Każdy z nas został stworzony, by 

wnieść coś w życie innych, by ich budować, by dawać im siebie. Jest to wpisane w nasze duchowe 

DNA i nie zaznamy spokoju, dopóki nie odkryjemy, czym jest nasze powołanie. Jeśli nie ruszymy z 

miejsca, nasze zadanie nie zostanie wykonane. 
 

▌ Wielki Bóg, wielkie zadania 
 

Jezus posługuje się nami, aby Jego Kościół stał się jeszcze 

piękniejszym miejscem niż obecnie. Chce, by jeszcze gorliwiej wychodził naprzeciw 

zagubionym, potrzebującym i wątpiącym. 

 Jest to wielkie zadanie, ale została nam dana wszelka potrzebna łaska do jego wykonania. 

Możemy też liczyć na wsparcie naszych braci i sióstr – a przede wszystkim samego Pana!  

 

Módlmy się więc wspólnie: 

 

 „Panie, rozpoczynając nowy rok, prosimy Cię, abyś pomógł nam wzrastać                  

w świętości. Skrusz nasze twarde serca i ukształtuj nas na swoje podobieństwo. 

Posługuj się nami dla budowania Twojego Kościoła. Jezu, kochamy Ciebie!”. ▐ 
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Mistrzowskie gumiaki  -                                                             
O tym, co kalosze mają wspólnego z byciem kimś naprawdę niezwykłym 

 O. Adam Szustak OP   "#Jeszcze5minutek"  Stacja7.pl, ZNAK, Kraków 2016 
 

 Chciałbym na początek przedstawić absolutnie niewiarygodną historię człowieka, 

która - mam nadzieję - pobudzi Cię do czegoś niezwykłego. jest to historia o 

bieganiu - czynności niezbyt bliskiej moim upodobaniom, ponieważ jestem 

absolutnym mistrzem świata w niebieganiu, trochę nie do końca "jarzę", o co w tym 

chodzi. Historia jest natomiast przednia. 

 

 

 

RZECZ dzieje się w Australii, gdzie organizowany jest najbardziej hardkorowy maraton 

świata! Zawodnicy mają do przebiegnięcia  875 kilometrów!!!! 

Każdy, kto przebiegł dystans 42 kilometrów, wie dobrze, jaki to wysiłek - ja 

prawdopodobnie nawet nie przebiegłem jednej sześćdziesiątej maratonu, ale wyobrażam sobie, 

co czuje człowiek po pokonaniu takiego dystansu. Pomyśl, jaki trzeba mieć mózg, żeby 

wymyślić taki bieg?  

 Biegnijmy, aż umrzemy - trochę bez sensu. Ale impreza przyciąga wielu 

profesjonalnych biegaczy świata. 

 

Historia, którą przedstawię, wydarzyła się w 1983 roku. Do tego czasu australijski bieg był 

wyłącznie dla najlepszych, młodych sportowców (w dwudziestym roku życia). Impreza dla 

tych, którzy bezustannie ćwiczyli, byli wspierani przez sponsorów, mieli najlepszy sprzęt. 

Wyobraź sobie, jaka to ogromna machina.  

Naukowcy przeprowadzili nawet badania, jak należy przygotować się do ultramaratonu, 

by dotrzeć do mety. W trakcie badań na podstawie różnych przesłanek wywnioskowali, że aby 

przebiec dystans o ś m i u s e t   s  i  e  d  e  m  d  z  i  e  s  i  ę  c  i  u     p i ę c i u  kilometrów, 

co trwa kilka dni, trzeba każdej nocy w trakcie maratonu spać sześć godzin. Skrócenie tego 

czasu spowoduje, że organizm nie zregeneruje się i może nawet dojść do śmierci. 

CLIFF YOUNG - australijski farmer i lekkoatleta, 

który w 1983 roku, ku zaskoczeniu 

profesjonalnych biegaczy, przebiegł ultramaraton 

z Sydney do Melbourne nie w sportowych 

butach, lecz w gumiakach. 
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To było mega hardkorowo profesjonalne, najbardziej 

wypasione bieganie świata ... do czasu, kiedy na pasie startowym 

pojawił się 60 - letni pan. 

Nie dwudziesto - , trzydziesto - , nawet nie czterdziestolatek.  Nazywał się Cliff Young              

i był farmerem. Zgłosił się jako uczestnik razem z kilkuset profesjonalistami z całego świata. 

Gdy organizatorzy zobaczyli go w tłumie sportowców, pomyśleli, że to jakiś żart. Cliff, 

nie dość, że miał już poważnie przekroczony limit wiekowy, to przyszedł w gumiakach i stroju 

farmera. Podobno na początku ludzie wzięli go za kibica, który przyszedł zbierać autografy. 

Ale Cliff ustawił się w kolejce po numer startowy! 

Część osób śmiała się z niego. Jeden z kamerzystów podszedł i zaczął wypytywać, kim 

jest.  Pojawił się we wszystkich telewizyjnych wiadomościach, ale nie jako gwiazda czy 

faworyt. Stał się po prostu pośmiewiskiem. Cliff Young - gość, z którego naigrywali się 

wszyscy. Jednak on się nie zraził. 

Po pierwszym dniu profesjonalni biegacze wyprzedzili go o wiele kilometrów, bo on 

nawet nie biegł, tylko truchtał. Ale kiedy oni poszli spać na sześć godzin, farmer, który nie 

wiedział o badaniach naukowców, stwierdził, że pobiegnie dalej. I tak przez pięć dni, nie 

zasypiając ani na chwilę, powoli przesuwał się na coraz wyższą pozycję. Nikt mu nie zwrócił 

uwagi, że musi odpocząć. W prasie pojawiły się komentarze, że nie dotrze do mety, że umrze  

z wycieńczenia.    Co się okazało? 
 

Ostatniej nocy przed finałem Cliff, biegnąc swoim dziwnym tempem, wyprzedził 

wszystkich "wypasionych" ultrasportowców o kilka godzin i pokonał dystans 875 
kilometrów w ciągu 5 dni, piętnastu godzin i czterech minut.  

Jego wynik okazał się o dwa dni lepszy od wyniku innych uczestników. Chyba o 9 godzin 

lepszy od najlepszego wyniku, jaki kiedykolwiek osiągnięto w tym maratonie.  

Cliff  Young pokazał wszystkim, że MOŻNA!     Że da się biec bezustannie. 
 

To była niewiarygodna historia. Farmer stał się bohaterem Australii. 
 

Gdy dziennikarze pytali go, jak to możliwe, opowiedział, że wcześniej był pasterzem                   

i zajmował się owcami.  

 Miał gospodarstwo, a w nim hodował około 2 tysięcy owiec.  

 Kiedy nadchodziły złe warunki pogodowe i trzeba było zapędzić owce - nie mając ani 

traktora, ani konia, bo nie było go na to stać - sam zaganiał owce.  

 Zdarzyło mu się nawet robić to przez dwa, trzy dni.  

 Słysząc w mediach o maratonie, który trwa sześć dni, pomyślał:  

            "To tylko trzy dni dłużej, niż zazwyczaj biegam ...". 
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 Jakie można wyciągnąć wnioski z tej opowieści? 
 

PO PIERWSZE: wszystko, co w życiu robisz, może Ci się wydawać zwykłą 

robotą, ale jest po coś. Jeżeli jesteś "farmerem" czy "pastuchem" i nie masz konia ani traktora, 

biegasz za owcami, to wiedz, że Pan Bóg postawił Cię w tym miejscu i przygotował dla Ciebie 

taką drogę, by kiedyś dać Ci siłę, by zaprawić Cię w boju. 
 

Chciałbym Cię prosić, żebyś popatrzył/popatrzyła,  na swoje życie, na to, co się w nim 

aktualnie dzieje z Bożej perspektywy.  Może teraz nie robisz nic szczególnego. Może 

zwyczajnie idziesz do pracy, na studia, zajmujesz się dziećmi. Robisz zwykłe czynności, o 

których sobie myślisz: "Przecież to takie ... takie ... takie ... nic". 

Ale!  Jeżeli robisz to z sercem i nie mówisz sobie: "O, matko, to jest nudne, taka żenująca 

robota" ... to Bóg przygotuje dla Ciebie w tym wszystkim coś niezwykłego. Wystarczy tak jak 

Cliff   Young zacząć w swoje zajęcia wkładać siebie. 
 

PO DRUGIE: znacznie ważniejsze jest to, by nigdy nie dać się zwieść temu, co 

zewnętrznie widzisz albo w drugich, albo w samym sobie. Możesz nawet sam o sobie myśleć: 

"Po mnie to już nie ma się czego spodziewać, nie mam w sobie nic niezwykłego". Na innych 

też tak patrzymy, nie dajemy im szansy ... 

Bardzo lubię ten moment w historii Cliffa  Younga , gdy podszedł po numer biegacza. 

Pewnie ktoś mógł pomyśleć: "Ale pajac!". Okazało się jednak, że ten pajac został bohaterem 

Australii i najbardziej hardkorowym biegaczem w historii ultramaratonu.  
 

 Najpiękniejsze zdanie dotyczące człowieka, jakie pojawia się w Biblii, a które absolutnie 

kocham, brzmi: 

Nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg  (1 Sm 16, 7). 
 

To stara biblijna zasada, którą warto zapamiętać.  

      Z Dawida też wszyscy się śmiali, a został największym królem w historii Izraela. 
 

Spróbujmy kolejne dni przeżyć, nie patrząc tak jak zwykle. próbujmy widzieć tak, jak 

widzi Bóg. Nie osądzajmy ludzi dlatego, że wyglądają inaczej, nie skreślajmy tych, których 

historię znamy, nie mówmy, że niczego się po nich nie spodziewamy. W każdym, kto idzie 

obok Ciebie ulicą, Pan Bóg widzi prawdopodobnie Cliffa Younga, który może zostać 

mistrzem ultramaratonu tylko dlatego, że potrafi chodzić. 

 

 Pomyśl o sobie i pomyśl o innych, 

                           i naucz się tego, że  

nie tak, jak widzi człowiek, widzi Bóg 


