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Środa Popielcowa
Hasło tygodnia: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz” (1 Mż 3,19b)
Psalm tygodnia: Ps 130
Pieśń tygodnia: „Za Jezusem podążajmy…” (774); „Z głębokiej nędzy…” (438)
Biblijne teksty:

I – Mt 6,16-21; II – 2 P 1,2-11; III – Jl 2,12-18(19); IV – 2 Kor 7,8-10(11-13a);
V – Mt 7,21-23; VI – 2 Mż 32,1-6.15-20

Myśl przewodnia: Pokuta jest odwróceniem od grzechu a zwróceniem się ku bliźniemu
Środa popielcowa rozpoczyna okres pasyjny, w którym myśli wierzących kierują się na
cierpiącego i umierającego na krzyżu Chrystusa. Wezwani jesteśmy do pokuty, wszak
śmierć naszego Pana jest przez nas zawinioną. Chrystus umarł za nasze grzechy, abyśmy
przez krew Jego zostali oczyszczeni.
Czym jest pokuta? Według nauki naszego Kościoła pokuta nie jest sakramentem, chociaż przez pewien czas Reformatorzy zastanawiali się, czy jej nie uznać za Kościołem średniowiecznym za sakrament. Ostatecznie jednak przyjęto pogląd, że jest ona częścią
Chrztu. W Małym katechizmie ks. Marcin Luter pyta: „Co więc znaczy takie chrzczenie
wodą?”. I odpowiada na to pytanie: „Znaczy to, iż stary Adam w nas przez codzienny żal
i pokutę ma być utopiony i umrzeć ze wszystkimi grzechami i złymi pożądliwościami,
natomiast ma codziennie wyłaniać się i powstawać nowy człowiek, który by w sprawiedliwości i czystości żył wiecznie przed Bogiem”. Jeśliś zostaliśmy ochrzczeni w imię Trójjedynego Boga, to naszym obowiązkiem jest codziennie walczyć z grzechami i za nie
szczerze pokutować, wszak apostoł Paweł pisze: „Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni
w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim
przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca,
tak i my nowe życie prowadzili” (Rz 6,3.4).
Wittenberski Reformator w Artykułach szmalkaldzkich pisze: „Pokuta jest u chrześcijan
czymś ciągłym i trwa aż do śmierci, ponieważ mocuje się ona z grzechem pozostałym
w ciele przez całe życie, jak to ukazuje Paweł w Liście do Rzymian 7,23 i 8,2, mówiąc, że
prowadzi bój z Zakonem, który jest w jego członkach itd. – i to nie własnymi siłami, lecz
darem Ducha Świętego, który przychodzi po odpuszczeniu grzechów i codziennie oczyszcza z resztek grzechu, i wygania je, i zmierza do tego, by człowieka oczyszczać, czynić
prawym i uświęcać”. A w Dużym katechizmie ks. Marcina Lutra: „Pokuta nie jest niczym
innym, jak tylko powrotem i zbliżeniem się do chrztu – w tym celu, aby do tego, co się
przedtem zaczęło, a od czego się odeszło, nawiązać i praktykować to”.
Stary Testament wielokrotnie wzywa nas do nawrócenia. Opisuje hańbę ludzkiego
grzechu i daje przykłady szczerego żalu i pokuty za popełnione grzechy. Wspaniałym
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przykładem modlitwy pokutnej jest pełen żaru psalm 130: „Z głębokości wołam do ciebie,
Panie! Panie, wysłuchaj głosu mojego! Nakłoń uszu swych na głos błagania mego! Jeśli będziesz
zważał na winy, Panie, Panie, któż się ostoi? Lecz u ciebie jest odpuszczenie, Aby się ciebie bano.
W Panu pokładam nadzieję, dusza moja żyje nadzieją. Oczekuje słowa jego. Dusza moja oczekuje
Pana, tęskniej niż stróże poranku, bardziej niż stróże poranku”.
Bóg przez proroka Joela wzywał lud izraelski do nawrócenia: „Nawróćcie się do mnie
całym swym sercem, w poście, płaczu i narzekaniu!”. Prorok też tłumaczył na czym polega
nawrócenie i pokuta: „Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty, i nawróćcie się do Pana, swojego Boga”. Zewnętrzne znaki nie świadczą o prawdziwym żalu i chęci nawrócenia się do
Boga, i związania się z Nim. Pan nasz, Jezus Chrystus także przestrzegał przed jawnym
obnoszeniem się postem, który był częścią pokuty: „A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak
obłudnicy; szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam
wam: Odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją. Aby
nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz Ojciec twój, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi
w ukryciu, odpłaci tobie. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie
złodzieje podkopują i kradną; ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój tam będzie i serce
twoje”.
Pokutujący ma obietnicę pojednania z Bogiem. Chociaż Joel powiada: „Kto wie, może
pożałuje i zlituje się, i pozostawi błogosławieństwo”, to jednak apostoł Paweł pisze i zapewnia:
„Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo
pojednania” (2 Kor 5,19).
Prawdziwa pokuta jest odwróceniem się od grzechu i zwróceniem się ku bliźniemu.
„Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni
wolę Ojca mojego, który jest w niebie”. Prorok Izajasz wołał: „Czy to jest post, w którym mam
upodobanie, dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że się zwiesza swoją głowę jak sitowie, wkłada wór i kładzie się w popiele? Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Panu?
Lecz to jest post, w którym mam upodobanie: że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, że podzielisz twój chleb
z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go,
a od swojego współbrata się nie odwrócisz” (Iz 58,5-7). „Pokuta składa się z dwóch części: jedną jest skrucha, czyli bojaźń dręcząca sumienie świadomością grzechu, drugą – wiara, która się rodzi z ewangelii lub rozgrzeszenia i ufa, że grzechy są odpuszczone dla Chrystusa,
która sumienie pociesza i uwalnia od bojaźni. Potem nastąpić powinny dobre uczynki,
będące owocem pokuty”– pisze Filip Melanchton w Wyznaniu augsburskim.
Żydzi z czasów zburzenia Jerozolimy opowiadają o pewnym zdarzeniu: „Razu pewnego, gdy Jochanan ben Zakaj wyjeżdżał z Jerozolimy, rabi Jehoszua ben Chananja wyjechał
za nim i ujrzał Świątynię w gruzach.
– Biada nam! – powiedział rabi Jehoszua – miejsce, gdzie odprawiano pokutę za grzechy
Izraela, legło w ruinie!
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– Synu – rzekł rabi Jochanan – nie smuć się. Możemy odprawiać inną, równie skuteczną
pokutę. A co to było? Okazanie miłości bliźniemu, gdyż powiedziane jest: «Gdyż pragnę
miłosierdzia, nie ofiary»”.
„Z głębokiej nędzy, w grzechu mym
Do Ciebie wołam, Panie!
Ach, w miłosierdziu wielkim Swym
Wysłuchaj me błaganie!
Bo jeśli chcesz nasz każdy błąd
Pod sprawiedliwy wziąć Swój sąd,
Któż wtedy się ostoi?”
***
„Bracia, korzystajmy z dogodnej sposobności do pokuty, a że czas mamy, nawróćmy się do
Boga, który nas powołał, póki jeszcze jest gotów nas przyjąć” (Klemens Rzymski)
„Nie wstydźmy się wyznać Panu naszych grzechów. Jest wprawdzie upokorzeniem wyznawać swoje grzechy, ale upokorzenie to spulchnia ziemię, usuwa chwasty. (...) Jeżeli chcesz
być usprawiedliwionym, wyznaj swój grzech. Rozwiązuje bowiem węzeł grzechów pokorne
ich wyznanie” (Ambroży)
„Boisz się i wstydzisz wyznania grzechów? Tego się nie masz co wstydzić; bo hańbą i wstydem jest grzeszyć, a nie z grzechów się spowiadać” (Jan Chryzostom)
„Należy bowiem głosić nie jedną tylko, ale obie części Słowa Bożego. Wydobywać ze skarbca
nowe i stare rzeczy, zarówno słowo zakonu jak i słowo łaski. Słowo zakonu należy wydobywać aby ludzi przerazić doprowadzając do poznania ich grzechów, a stąd zawrócić ich do
pokuty i lepszego sposobu życia. Lecz nie należy na tym poprzestać: byłoby to bowiem tylko
zranieniem a nie zawiązaniem rany, przebijaniem a nie uzdrawianiem, zabijaniem a nie
ożywianiem, strącaniem do piekieł a nie wyprowadzeniem z nich, poniżaniem a nie wywyższaniem. Przeto powinno się głosić Słowo łaski i obietnicę odpuszczenia dla nauczania i ustanowienia wiary bo bez tego daremnie się spełnia zakon z jego przykazaniami, skruchą, pokutą i wszystkimi innymi rzeczami, daremnie się ich naucza.
(…) Człowiek, który groźbami zakonu Bożego czy lękiem przed Nim [Bogiem] został upokorzony i doprowadzony do poznania siebie, przez wiarę w obietnicę Bożą doznaje pociechy
i zostaje podniesiony. Tak mówi (Ps 30,6): «Wieczorem bywa płacz, ale rankiem wesele»
(M. Luter)
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