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(J 12,20-33)   V  Niedziela Wielkiego Postu   18   III   2018 
 

 (20) A wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon /Bogu/ w czasie święta, 

byli też niektórzy Grecy. (21) Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z 

Betsaidy Galilejskiej, i prosili go mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć 

Jezusa. (22) Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i 

powiedzieli Jezusowi.  

(23) A Jezus dał im taką odpowiedź: Nadeszła godzina, aby został 

uwielbiony Syn Człowieczy. (24) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 

Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale 

jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. (25) Ten, kto kocha swoje życie, traci je, 

a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie 

wieczne. (26) A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, 

tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. (27) Teraz 

dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej 

godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. (28) Ojcze, wsław 

Twoje imię. 

Wtem rozległ się głos z nieba:                                

Już wsławiłem i jeszcze wsławię. 

 (29) Tłum stojący /to/ usłyszał i mówił: Zagrzmiało! Inni mówili: Anioł 

przemówił do Niego. (30) Na to rzekł Jezus: Głos ten rozległ się nie ze względu 

na Mnie, ale ze względu na was. (31) Teraz odbywa się sąd nad tym światem. 

Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony.  

(32) A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich 

do siebie. (33) To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. 

 

 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

 św. Augustyn (354–430) 

 

Kto miłuje życie swoje, straci je 
 

[Chrystus] zachęcając nas, aby iść po śladach Jego męki, mówi: „Kto miłuje życie 

swoje, straci je” (J 12, 25n). 

 To zaś można zrozumieć w dwojaki sposób. „Kto miłuje, straci” oznacza: jeśli nie 

miłujesz, stracisz; jeśli chcesz zachować życie w Chrystusie, nie lękaj się śmierci za 

Chrystusa. Albo też inaczej: „Kto miłuje życie swoje, straci je” znaczy tyle, co: nie miłuj, 

abyś nie stracił; nie miłuj w tym życiu, abyś nie stracił na życie wieczne.  

To drugie tłumaczenie wydaje się lepiej odpowiadać sensowi Ewangelii, bo dalej jest 

powiedziane: „Ale kto ma w nienawiści życie swoje na tym świecie, na żywot wieczny 

zachowa je”.  

A więc to, co wyżej zostało powiedziane: „Kto miłuje” – domyślnie „na tym świecie” – 

ten zaiste straci; kto zaś nienawidzi życia swego na tym świecie – zachowa je na życie 

wieczne. Wielkie i zaiste przedziwne zdanie:  
 

przez miłość ku życiu człowiek traci je, a przez nienawiść do niego – nie traci go. 
 

Jeśli więc źle ukochałeś – nienawidziłeś, jeśli dobrze nienawidziłeś – wtedy ukochałeś. 

Szczęśliwi ci, którzy strzegąc – nienawidzili, aby miłując nie stracili. Ale bacz, by nie 

przyszła ci przypadkiem podstępna myśl, aby popełnić samobójstwo, mniemając, że na tym 

świecie masz nienawidzić swoje życie. Tak myślą niektórzy złośliwi i przewrotni ludzie, 

okrutni zbrodniarze i mordercy względem siebie, którzy rzucają się w ogień, topią, rzucają w 

przepaść i giną.  
 

 Tego Chrystus bynajmniej nie nauczał, a nawet przeciwnie: gdy szatan zachęcał Go, 

by rzucił się w przepaść, odpowiedział: „Odstąp, szatanie. Napisane jest bowiem: 

«Nie będziesz kusił Pana Boga swego»” (Mt 4, 7).  

 Podobnie powiedział do Piotra, wskazując, jaką śmiercią Bóg ma być uwielbiony: 

„Gdy byłeś młodszy, przepasywałeś się i szedłeś, gdzie chciałeś; gdy jednak stałeś 

się starszy, inny cię opasze i zaprowadzi cię tam, gdzie ty nie chcesz” (J 21, 18n).  
 

Tu wyraził się dość jasno, że nie sam, ale przez innego ma być zabity ten, kto idzie 

śladami Chrystusa. Gdy więc człowiek znajdzie się w takiej sytuacji, że musi albo wystąpić 

przeciw prawu Bożemu, albo zejść z tego świata, bo prześladowca grożąc śmiercią, zmusza 

go do wybrania jednego z tych dwu rozwiązań, wtedy trzeba wybrać śmierć ze względu na 

miłość Boga, a nie życie – obrażając Go. I tak znienawidzić swe życie na tym świecie, aby je 

zachować na życie wieczne. 
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 św. Leon Wielki (+460) 

 

Najświętsza ofiara 
 

 

 Czy można w ogóle znaleźć świętszą ofiarę nad tę, jaką złożył na ołtarzu krzyża 

prawdziwy Najwyższy Kapłan, wydając własne ciało?  
 

Wprawdzie i śmierć wielu świętych była cenna w obliczu Boga (Ps 115, 6), żaden z nich 

jednak, choćby najniewinniej zabity, nie mógł być przebłaganiem za całą ludzkość. 

Sprawiedliwi sobie zdobywali korony, ale innym nie mogli ich udzielić. Z męstwa wiernych 

powstawały wzory cierpliwości, ale nie źródła, z których by można było nabywać 

usprawiedliwienie. Każdy z nich umierał jakby na swój własny rachunek i na swoją korzyść, 

ale nikt nie mógł śmiercią swoją spłacić cudzych długów.  
 

W jednym, jedynym wśród ludzi, Panu naszym Jezusie Chrystusie, wszyscy mają krzyż 

dźwigać, i umierać, i schodzić do grobu, i wszyscy też zmartwychwstać. O takich sam Pan 

powiedział: „A ja, gdy będę podwyższony nad ziemię, pociągnę wszystko do siebie” 

(J 12, 32). Bo człowiek odrodzony z nieprawości dla sprawiedliwości, odczuwa pociąg do 

Tego, który podziela z nami naszą naturę; i z Niego czerpie zbawienie, w Nim jedynym 

odnajduje swoją nienawiść. 
 

 Ponieważ jednego mamy pośrednika między Bogiem i ludźmi – człowieka Chrystusa 

Jezusa, więc w Nim właśnie przez wspólną naturę, jaką z nami podziela, dochodzimy do 

pokoju z Bogiem. Nikt nam jednak nie zabrania cieszyć się równocześnie z Jego potęgi.                 

On w naszym słabym ciele podjął walkę z wrogiem pysznie podnoszącym głowę, a odniósł 

zwycięstwo, i to na korzyść tych, w których ciele zatriumfował. 
 

 św. Augustyn  

 

Wszystko do siebie pociągnę 

 

 „A ja, gdy nad ziemię podwyższony będę, wszystko do siebie pociągnę” (J 12, 32).  
 

Cóż oznacza słowo „wszystko”? Czyż nie tych, z których on [szatan] zostanie 

wyrzucony? Nie powiedział jednak Pan: „wszystkich”, ale „wszystko”, nie wszyscy bowiem 

mają wiarę. Nie odniósł tego jednak do wszystkich ludzi, lecz do tego, z czego się składa 

całość stworzenia [człowieka], to jest z ducha, duszy i ciała; z tego, czym pojmujemy, z tego, 

czym żyjemy, i z tego, co sprawia, że jesteśmy widzialni i dotykalni. 

 Ten bowiem, który powiedział: „Włos z głowy waszej nie zginie” (Łk 21, 18), wszystko 

pociąga do siebie.  



4 
 

A jeśli pod tym „wszystko” samych ludzi pojmować należy, to możemy powiedzieć, iż to 

się odnosi do przeznaczonych do zbawienia, spomiędzy których nikt nie zginie, jak to 

poprzednio mówił o swych owcach (J 10, 28).  

Pociągnie do siebie niezawodnie ludzi wszelkiego rodzaju: czy to wszystkich języków, 

czy w każdym wieku, czy znajdujących się na wszystkich szczeblach zaszczytów, czy 

mających różnorodne uzdolnienia, czy wykonujących dozwolone sztuki i pożyteczne zajęcia, 

i cokolwiek można by powiedzieć o niezliczonych różnicach, którymi – pomijając grzechy – 

ludzie jedni od drugich się różnią, od najdostojniejszych do najniższych, od króla do żebraka; 

‚,wszystko – mówi – do siebie pociągnie”, aby stał się ich głową, a oni Jego członkami. 

 św. Augustyn  

 

Ufność w śmierci Chrystusa 
 

 [Chrystus] dokonał zatem niezwykłej zamiany polegającej na wzajemnym uczestnictwie: 

od nas przyjął to, co śmiertelne, my od Niego otrzymaliśmy życie.  

Od nas przecież wziął ciało, w którym poniósł śmierć, chociaż je jednak dał jako 

Stwórca, życia zaś, które w Nim i z Nim będziemy mieli, od nas nie otrzymał. Otóż umarł 

przez to, co należy do naszej natury; umarł nie we własnej naturze, lecz w naszej, ponieważ 

Jego natura jako Boga całkowicie nie podlega śmierci. A w tym, co się tyczy Jego 

stworzenia, które jako Bóg uczynił, to poniósł On śmierć także w tym, co należało do Niego, 

gdyż On sam uczynił także i ciało, w którym poniósł śmierć.  
 

 Nie powinniśmy się wstydzić śmierci Pana Boga naszego, lecz wręcz 

przeciwnie, w niej powinniśmy pokładać ufność i szukać największej chwały.  
 

Pan biorąc od nas śmierć, jaką w nas znalazł, przyobiecał nam, że z całą pewnością 

otrzymamy w Nim życie, którego sami z siebie mieć nie możemy. On bowiem tak bardzo nas 

umiłował, że to, na co zasłużyliśmy przez grzech, On sam będąc bez grzechu, odcierpiał za 

grzeszników. Czyż więc przynoszący usprawiedliwienie nie da nam tego, co da 

sprawiedliwym?   Czyż On, którego obietnica jest prawdziwa, nie przyzna nagrody wiernym, 

skoro sam będąc bez winy, przyjął karę należną grzesznikom?  
 

 Odważnie przeto, bracia, wyznawajmy Chrystusa, a także świadczmy                     

o Ukrzyżowanym za nas. Nie w trwodze, lecz w radości, nie wstydliwie, lecz 

z dumą mówmy o Nim.  
 

Tak właśnie uważał Paweł i z męki Pana polecił się chlubić. Apostoł przecież, choć znał 

wiele wspaniałych cudów świadczących o bóstwie Chrystusa – o czym wspomina – nie 

mówi, że szczyci się z Jego cudów, ani z tego, że Chrystus będąc u Ojca jako Bóg, stworzył 

świat, a po zstąpieniu do nas jako człowiek rozkazywał światu.  
 

Powiedział natomiast: „Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego 

innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Ga 6, 14). 
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”Siedem ostatnich słów Jezusa" J. Martin SJ  rysuje portret Jezusa  

 

opierając się na Jego ostatnich słowach, wypowiedzianych z krzyża. Pokazuje jak 

głęboko Jezus rozumiał nasze niedole. W Jezusie Bóg stał się człowiekiem - dlatego 

możemy Mu zaufać, zwrócić się ku Niemu całym umysłem, sercem i duszą. 

 

 Przeczytajmy - Rozdział I:    Jezus rozumie trud wybaczania 
 

 

(26) Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, 

który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za 

Jezusem. (27) A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które 

zawodziły i płakały nad Nim.  

(28) Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: Córki jerozolimskie, nie 

płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi 

dziećmi! (29)Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: Szczęśliwe 

niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie 

karmiły. (30) Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas; a do 

pagórków: Przykryjcie nas!(31) Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, 

cóż się stanie z suchym? (32) Przyprowadzono też dwóch innych - 

złoczyńców, aby ich z Nim stracić.  

(33) Gdy przyszli na miejsce, zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i 

złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie.  

(34) Lecz Jezus mówił:  
 

Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. 

 

Potem rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy. (35) A lud 

stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: Innych 

wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, 

Wybrańcem Bożym. 

 (36) Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu 

ocet, (37) mówiąc: Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam 

siebie. 

 
 

 

W naszym niekiedy mrocznym świecie często zdarzają się chwile światłości, które 

nie tylko oświetlają naszą drogę, ale przypominają, że Bóg jest z nami. 
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Niektóre z tych chwil zdarzają się często; pewnie o nich słyszałeś, czytałeś albo 

nawet doświadczyłeś ich osobiście. Mówię o momentach radykalnego przebaczenia: o 

tych nieprawdopodobnych historiach, o jakich mówi się w gazetach, w telewizji czy 

internecie, o mężczyznach i kobietach, którzy przebaczają osobom odpowiedzialnym za 

straszliwe zbrodnie popełnione na nich lub, częściej, na członkach ich rodzin. 

Pewien współbrat opowiedział mi kiedyś poruszającą historię swojej rodziny. 

Jednej nocy jego ojciec został wyrwany z głębokiego snu i usłyszał, że jego 

szesnastoletni syn zginął w wypadku samochodowym przez prowadzącego pojazd 

pijanego kolegę o imieniu Kenny. Podczas procesu ojciec wstawiał się za Kennym, by 

sędzia wymierzył mu najmniejszą możliwą karę, ponieważ chłopak nie zamierzał 

przecież zabić swojego kolegi. 

Po wszystkim mój współbrat zapytał ojca, jak mógł tak postąpić. Ojciec 

odpowiedział:  "Po prostu zrobiłem to, co wydawało mi się słuszne". Powiedział też, że 

nie postrzegał Kenny'ego tylko przez pryzmat tego strasznego czynu. Ojciec mojego 

współbrata nadal utrzymuje kontakt z Kennym, który sam został ojcem. Przez 

dwadzieścia lat sam Kenny regularnie pisał do ojca chłopca, którego śmierć 

spowodował. 

Pismo "America", którego jestem redaktorem, opublikowało ostatnio przejmującą 

historię kobiety o imieniu Jeanne - jak się okazało, prawniczki - która przebaczyła 

mordercy swojej siostry i jej męża oraz nienarodzonego dziecka. Morderca ten nie miał 

żadnych skrupułów i nie przyznał się do winy. 

Mamy tutaj do czynienia nie  z przypadkowym, a umyślnym spowodowaniem 

śmierci, a także - powtarzam - brakiem jakichkolwiek skrupułów.  Podkreślam ten fakt, 

ponieważ wielu ludzi uważa, że nie sposób wybaczyć komuś, kto nie żałuje. 

Ale Jeanne była w stanie wybaczyć mordercy swojej siostry. Przyznała, że w 

tamtym okresie zdanie: "Który gładzisz grzechy świata", wypowiadane przez 

katolików podczas Eucharystii, poruszyło ją do głębi.  

Jeanne stwierdziła, że nie była pewna, czy kiedykolwiek w pełni zrozumie 

znaczenie tych słów, z pewnością nie chodzi jednak o to, by wziąć grzech danej osoby i 

go zatrzymać; że niezależnie od czynów tej osoby, nawet jeśli pokutuje, powinna ona 

ponieść wieczną karę.  

Przypominają mi się słowa siostry Helen Prejean CSJ, autorki Dead Man 

Walking, która często opowiada o więźniach skazanych na śmierć: "Człowiek jest 

wart więcej aniżeli najgorszy czyn jego życia". 
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Kilka lat później Jeanne zdała sobie sprawę, że nigdy nie powiedziała mordercy 

swojej siostry, że mu przebaczyła. Więc napisała do niego. 

W odpowiedzi Jeanne otrzymała list pełen wyznań i skruchy. Mężczyzna napisał:              

"Ma pani rację, jestem winien zabójstwa pani siostry (...) i jej męża. (...) Chciałbym 

przy tej okazji złożyć pani najszczersze kondolencje i przeprosić". 

 Przebaczenie wyzwoliło w nim szczerość i skruchę. 

Z pewnością spotkałeś już tego rodzaju historie. Z pewnością spotykałeś się 

również  z bardziej typowymi sytuacjami, kiedy na sali sądowej ofiary mają możliwość 

wypowiedzenia kilku słów do swoich oprawców i nie wybaczają im. Z pewnością 

widziałeś nagrania, na których członkowie pokrzywdzonych rodzin krzyczą: "Chcę, 

żebyś cierpiał tak samo jak ja!", "Mam nadzieję, że zgnijesz w więzieniu", "Mam 

nadzieję, że będziesz się smażyć w piekle". 

To zrozumiałe zachowania. Każdej ofierze zbrodni - szczególnie zbrodni 

popełnionej z okrucieństwem - oraz jej krewnym i przyjaciołom należy wybaczyć złość. 

Pewnie czułbym podobnie. To ludzkie. 

Ale powodem, dla którego tak silnie reagujemy na przeciwne zachowania, 

kiedy następuje radykalne wybaczenie, jest to, że są one Boże. To dlatego nas 

wzruszają. Takie chwile przemawiają do najskrytszych części nas samych, które 

instynktownie reagują na to, co Boże. Postrzegamy te chwile jako piękne, ponieważ 

takiego życia pragnie dla nas Bóg. To rodzaj wezwania. 

Możesz powiedzieć: "Piękne słowa, ojcze, ale jest ojciec oderwany od 

rzeczywistości. Co ojciec może o tym wiedzieć?". 

Zapewniam cię, że nawet w zakonach i wśród kapłanów obecne są złość, gorycz i 

zła wola. Nietrudno jednak zrozumieć, skąd biorą się takie przypuszczenia. Sam 

niekiedy jestem podejrzliwy wobec podobnych sentymentów.  

Kiedyś powiedziałem jednemu benedyktynowi: "Cóż, w klasztorze jest pewnie 

łatwiej niż we wspólnocie jezuitów". Zakonnik wybuchnął śmiechem i opowiedział mi 

zabawną historię. Pewien starszy mnich z jego wspólnoty zwykł okazywać 

poirytowanie współbraćmi w niezwykle wyrafinowany sposób.  

Jak zapewne wiesz, większość wspólnot zakonnych kilka razy w ciągu dnia 

odśpiewuje psalmy w kaplicy. Cóż, kiedy ten starszy mnich był na kogoś zły, za 

każdym razem, gdy wybrzmiewało słowo "wróg" (jak w "Ratuj mnie, mój Boże, przed 

moimi wrogami" - Ps 59,1-2), podnosił wzrok znad brewiarza i wpatrywał się we 

współbrata, który go zdenerwował. 
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Z bardziej osobistego doświadczenia: kiedyś przebywałem we wspólnocie z jezuitą, 

który przez dziesięć lat mniej lub bardziej unikał rozmowy ze mną. Gardził mną i dawał 

to po sobie poznać niemal za każdym razem, gdy mieliśmy ze sobą do czynienia - czy 

to sam na sam, czy w grupie. Kiedyś spytałem, czy czymś go uraziłem, a on nie 

odpowiedział. Nigdy nie dowiedziałem się, co wzbudzało jego nienawiść, a on  nigdy 

nie zmienił swego nastawienia. Zrozpaczony poprosiłem starszego jezuitę, słynącego z 

pobożności, o poradę. 

Jedyne, co można zrobić, powiedział, to przebaczyć. 

Jedyne, co można zrobić, powiedział, to przebaczyć. 

Ponieważ tylko przebaczenie jest sposobem na wyzwolenie obu stron. Jedną osobę 

oswabadza z więzienia urazy i umniejszania człowieczeństwa bliźniego.  

W pewien sposób wyzwala również tę drugą osobę. 

 Jak odkrył ojciec mojego współbrata. 

 Jak odkrył Kenny, pijany kierowca.  

 Jak odkryła Jeanne, prawniczka.  

 I jak odkrył zabójca jej siostry. 

Możemy nie zdawać sobie sprawy, w jaki sposób przebaczenie wyzwoli drugą 

osobę; możemy nawet nigdy tego nie zobaczyć, co nie zmienia faktu, że tak się stanie. 

Teraz pewnie myślisz o jakiejś sytuacji z własnego doświadczenia i mówisz sobie: 

"Nie potrafię wybaczyć. To niemożliwe". Może zdradził cię współmałżonek, może 

przyjaciel, a może oszukał cię wspólnik. Być może uważasz, że "ten grzech jest zbyt 

wielki". Przemyśl sobie te dwie historie o przebaczeniu, które właśnie przeczytałeś. 

A następnie spójrz, co czyni Jezus na krzyżu. 

 Mało kto miał większe prawo do urazy niż Jezus.  

 Mało kto miał większe prawo do wybuchu złości. Do poczucia 

niesprawiedliwości. 

A jednak, choć żołnierze rzymscy nie wyrażają przed Jezusem skruchy, On nie 

tylko im wybacza, mało tego, modli się za nich.  

 

 Zauważ, Jezus mówi: "Ojcze, przebacz im". Modli się za nich. 
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Rozważ teraz te słowa: "nie wiedzą, co czynią". 

To pomocne spostrzeżenie. Większość badaczy uważa, że to sformułowanie 

padające z ust Jezusa na krzyżu prawdopodobnie oznacza: "nie wiedzą, że czynią to 

Synowi Bożemu". 

A jednak to właśnie te słowa stanowiły dla mnie ogromną pomoc w kwestii 

współbrata, który ze mną nie rozmawiał. Wydawało się, że nie wie, co czyni. 

Rzeczywiście, ludzie, którzy grzeszą, niekiedy nie myślą jasno. Spostrzeżenie to 

może ci pomóc na twojej drodze ku przebaczeniu. To ten sam odruch, który sprawia, że 

łatwo wybaczasz niegrzeczne czy nawet okrutne zachowanie osobie chorej psychicznie. 

Zarówno ojciec mojego kolegi, jak i Jeanne postrzegali ludzi, którzy zgrzeszyli 

przeciwko nim, nie tylko przez pryzmat pojedynczego czynu, ale jako istoty ludzkie. 

Jezus zrobił to samo. 

Jezus zawsze dostrzega. 

Dostrzega coś więcej niż inni. Dostrzega w ludziach ich prawdziwe jestestwo. 

 Kiedy po raz pierwszy spotyka Piotra, dostrzega nie tylko biednego rybaka                 

z wioski nad brzegiem Jeziora Galilejskiego, lecz także potencjalnego przywódcę 

Kościoła (Łk 5, 1-11). 

 

 Kiedy poznaje Zacheusza, zwierzchnika celników z Jerycha, dostrzega w nim nie 

tylko największego grzesznika w okolicy - za jakiego musieli go uważać ówcześni 

Żydzi - lecz także kogoś, kto szuka odkupienia (Łk 19, 1-10). 

 

 Kiedy spotyka kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, dostrzega nie tylko jej 

grzech, lecz także osobę, która potrzebuje przebaczenia i uzdrowienia (J 8, 1-11). 

 

To samo Jezus czyni na krzyżu. Nie dostrzega tylko oprawców. 

 Dostrzega ludzi, którzy podejmują fatalne decyzje; być może są do nich 

przymuszani. 

 Dostrzega ich, a więc ich kocha i dlatego jest w stanie im przebaczyć. 

 

 Przebaczenie jest darem, który ofiarowujesz bliźniemu i sobie. Jezus to wie.  

 Mówi nam o tym w Ewangelii wielokrotnie; mało tego, ukazuje nam to.  

 Naucza nas nawet na krzyżu. 
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 Pora na najtrudniejsze pytanie: Jak to zrobić?  

Być może chcesz przebaczyć, ale czujesz się do tego niezdolny. Pragniesz pozbyć 

się urazy, ale szczerze nie czujesz się do tego niezdolny. Pragniesz pozbyć się urazy, ale 

szczerze nie czujesz w sobie takiej mocy. 

Samo pragnienie to dobry początek, ponieważ prawdziwe przebaczenie jest darem 

od Boga. To łaska, 

Ponadto, parafrazując słowa św. Ignacego Loyoli, założyciela zakonu jezuitów, 

nawet jeśli nie pragniesz przebaczenia, nawet jeśli tylko pragniesz tego 

pragnienia, to wystarczy. Bóg sobie z tym poradzi. 

Możesz sobie myśleć: "Nie mogę tego zrobić".                 

I będziesz mieć rację. Nie możesz. Ale Bóg może. 

 

 

Khalil Gibran - "Szymon z Cyreny"  

 

Szedłem na pole, kiedy Go zobaczyłem, jak dźwigał krzyż, a za Nim szedł ogromny 

tłum. I ja także poszedłem koło Niego. 

Ciężar, który niósł, zmuszał och do częstego zatrzymywania się, bo jego ciało było 

wyczerpane. 

Potem jeden z żołnierzy zbliżył się do mnie i powiedział: "Chodź, jesteś silny i 

dobrze zbudowany! Nieś krzyż tego człowieka!". 

Kiedy to usłyszałem, serce moje nabrzmiało radością i wdzięcznością. 

I niosłem Jego krzyż. 

Był ciężki, bo był zrobiony z drzewa topoli nasiąkniętego deszczami zimowymi. 

Wtedy Jezus spojrzał na mnie. Pot z jego czoła spływał Mu na brodę. 

I znowu spojrzał na mnie, i powiedział: "Ty także, ty pijesz z tego kielicha? Twoje 

pragnienie zostanie także zaspokojone na końcu czasów". 

I to powiedziawszy, położył rękę na moim wolnym ramieniu. I tak szliśmy razem aż 

do szczytu wzgórza Czaszki. 
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Ale od tej chwili nie czułem już ciężaru krzyża. Czułem tylko Jego rękę. Była ona 

jak skrzydło ptaka na moim ramieniu. 

Potem weszliśmy na szczyt wzgórza, i tam właśnie miano Go ukrzyżować. 

Wtedy dopiero poczułem ciężar drzewa. 

Nie powiedział słowa, kiedy wbijano gwoździe w Jego ręce i nogi, i nie wydał żadnej 

skargi. 

I Jego członki nie drżały pod ciosami młota. 

Mówiono, że jego ręce były martwe i otrzymały z powrotem życie, kiedy zalały się 

krwią. Mówiono także, że szukał gwoździ, jak książę szuka berła, i że płonął 

pragnieniem bycia wyniesionym ku wyżynom. 

Ale moje serce nie myślało nawet o tym, by się nad Nim litować, bo przepełniał je 

podziw. 

Dziś ten człowiek, którego niosłem krzyż, stał się moim krzyżem. 

Ale gdyby mi powiedziano znowu: "Nieś krzyż tego człowieka", poniósłbym do 

chwili, kiedy moja droga zakończy się w grobie. 

Ale błagałbym Go, by znów położył rękę swoją na moim ramieniu. 

To miało miejsce wiele lat temu. Niemniej jednak nawet dziś, ilekroć idę za pługiem 

bruzdą na polu lub i kiedy przeżywam tę chwilę ospałości, która poprzedza sen, myślę o 

tym umiłowanym człowieku. 

I odczuwam jego uskrzydloną dłoń na moim prawym ramieniu. 

 

Ks. Marek Starowiejski " Z drugiej strony BIBLII"                                                          

- Antologia noweli biblijnej, wyd. Święty Wojciech, Poznań 2017 

 

 


