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Spotkanie ze Słowem Bożym
„Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał, nie zaliając im ich 
upadków, i powieył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce 
Chrystusa poselstwo rawujemy, jak gdyby pez nas Bóg upominał; 
w miejsce Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem”

II Koryntian 5,19–20

Wezwani do pojednania
Wielki Tydzień, w jaki wkraamy w Niedzie-

lę Palmową, jest szególnym asem w naszym 
liturginym kalendau. Ten as kieruje nas 
w stronę  drogi kyżowej Chrystusa, która swoją 
kulminację będzie miała w Wielki Piątek. Ten 
as wielkiego tygodnia ma być dla nas asem 
wyjątkowym w roku, ma być naszym ducho-
wym podążaniem za naszym Panem i Zbawcą, 
który idzie w stronę Swej męeńskiej śmierci na 
kyżu, na wzgóu Golgoty. Rozpamiętywanie 
tej drogi, którą idzie nasz Zbawiciel, nie jest jed-
nak dla nas tylko historią, którą sobie każdego 
roku pypominamy. Droga kyżowa Chrystusa 
to droga, którą sami podążyć mamy, mamy na 
tej drodze ciągle rozpamiętywać i uyć się tego, 
co Bóg w Jezusie Chrystusie, ze Swojej wielkiej 
miłość, dla nas uynił. Nie oszędził własnego 
Syna, aby otwoyć ped nami wieność i zba-
wienie. 

Idąc w duchu ta drogą wielkiego tygodnia, 
teba postawić sobie pytanie o to, jaka ta droga 
jest, jak ona wygląda?

 Na pewno powiedzieć możemy, że nie jest 
pypadkiem y ślepym zbiegiem okoliności, 
to wszystko, co na tej drodze Chrystusa otyka. 
Teba bardzo wyraźnie podkreślić fakt, że nie 
doszłoby nigdy do tych wszystkich wydaeń, 
gdyby nie Boże pyzwolenie na nie, gdyby nie 
to, że taki był właśnie odwieny plan zbawienia 
ludzkości. Musimy pyznać, że jest to trudne do 
zrozumienia, stosując naszą ludzką logikę i myśl, 
że Bóg na to wszystko się godzi, że pozwala Swe-
go Syna pybić do dewa hańby, że nie wkro-
ył i Swoją mocą i potęgą nie obrócił wniwe 
zamysłów złych i niegodziwych ludzi. Tak, tego 
nie da się wytłumayć, y wyjaśnić za pomocą 
ludzkiego rozumu y myślowych ekulacji. 

Jednakże to Boże działanie, Boże pyzwole-
nie na kyż ma swój bardzo konkretny cel, któ-
rym jest doprowadzenie łowieka do Swego 
Stwórcy, pojednanie tego łowieka z Nim. To 
oywiście nie umniejsza w żadnym wypadku 

winy łowieka, ta wina, na którą wskazuje kyż 
na Golgocie pozostaje, ona jest bezorna, ale 
ponad tym jest Boże działanie, które w kyżu, 
w męeństwie Chrystusa się dokonuje. Na to 
Boże działanie pragnę w tej chwili pasyjnego 
rozważania zwrócić uwagę. To Boże działanie 
wyraża się między innymi w pojednaniu Boga 
z nami i nas ze sobą. Wezwani do pojednania 
– oto jest temat tego pasyjnego rozważania.  

 
Droga kyżowa Chrystusa jest pez Niego 

podjęta dla całego świata, dla wszystkich ludzi, 
ludzi wszystkich pokoleń. Nasz Pan idzie tą drogą 
nie dla samego Siebie, nie dla własnej chwały, 
nie umiera na kyżu tylko dla Narodu Wybra-
nego, do którego pyszedł, ale umiera za wszyst-
kich, za rawiedliwych i nierawiedliwych, 
bogatych i biednych, słowem za cały świat. Są 
to prawdy powszechnie znane, ale nieodparcie 
cisną się w tym miejscu pytania: 

Dlaego tak się stało? 
Czy nie mogło się znaleźć inne rozwiązanie? 
Okazuje się, że nie! 
Kyż na Golgocie, śmierć Chrystusa końy 

sytuację, w której łowiek był oddzielony od 
Boga, w której szedł swoją własną drogą, która 
była ena z drogą Bożą, z Bożą wolą.  Kyż 
na Golgocie jest samym szytem tego oddziele-
nia, tego rozdźwięku między Bogiem a łowie-
kiem. Za taki stan ey odpowiada sam ło-
wiek. Można powiedzieć, że od samego poątku 
łowiek eniewieył się Bogu, odszedł od 
tego, do ego Bóg go powołał. Niestety, ta sytu-
acja dotyy wszystkich ludzi, dotyy także i nas. 
Kto uważnie i szee popaty na samego sie-
bie, dosteże różnicę między tym, co jest a tym, 
co być powinno, do ego Bóg nas powołał. Za 
wszystkie dobrodziejstwa, jakimi Bóg nas obda-
rowuje, winniśmy Mu naszą szerą wdzięność, 
winniśmy Go na każdym kroku uwielbiać i cić. 

A co yni łowiek? 
Niestety, ęstokroć zapomina o Bogu, o swo-
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ich obowiązkach wobec Niego. Czasem jest na-
wet tak, że dla uokojenia własnego sumienia 
stara się wykreślić wszystko, co na Boga będzie 
mu wskazywało y o Nim pypominało, woli 
kierować się własnym rozumem i wolą. Znów 
i w tym miejscu teba powiedzieć, że to dotyy 
wszystkich. Nawet ci, któy z całego serca chcą 
Mu naprawdę służyć, któy chcą pełnić Jego 
wolę, zdają sobie rawę, że ynią to niedosko-
nale, nieudolnie, że bardzo daleko im do ideału. 

Rodzi się zatem pytanie: A co na to Bóg? 
Jak On reaguje na tę sytuację?
Trudno byłoby wyobrazić sobie, żeby ją ak-

ceptował. On wie, że takie życie, życie bez Niego 
staje się puste, pozbawione sensu, a końcem tego 
życia jest śmierć. W ytaniu biblijnym dzisiej-
szego dnia ostoł pisze: „Zapłatą za gech jest 
śmierć...” (Rzym 6,23). To wszystko powoduje, że 
ymś niesłychanie ważnym dla nas jest to, aby 
Bóg nie był peciwko nam, le z nami.

Jak zatem doprowadzić do sytuacji, że Bóg bę-
dzie razem z nami? Czy jesteśmy w stanie coś w 
tym względzie zrobić?

Sami własnymi siłami, y wolą nic nie osią-
gniemy. Nikt pecież nie jest w stanie sam ro-
stać Bożej woli, Bożym wymaganiom względem 
nas. Potebna zatem była tutaj ingerencja same-
go Boga, który to, co niemożliwe dla nas, uynił 
możliwym. To, co wydawało się dla łowieka 
niemożliwe, do ego łowiek nie mógł sam 
dojść, Bóg w Jezusie Chrystusie uynił faktem, 
uynił eywistością. „Bóg w Chrystusie świat 
z sobą pojednał, nie zaliając im ich upadków, 
i powieył nam słowo pojednania”. Tutaj, w tym 
działaniu jest absolutny szyt Bożej miłości do 
łowieka, miłości, która dla tego łowieka, dla 
jego dobra i zbawienia poświęca własnego Syna. 
To jest wielkie i waniałe, że Bóg nam słabym, 
gesznym ludziom, żyjącym ęstokroć z dala od 
Niego, w Jezusie Chrystusie, w Jego Kyżu poda-
je Swoją dłoń, abyśmy wraz z całym gesznym 
światem z Nim się pojednali.

ostoł Paweł, wskazując na kyż Chry-
stusa, na Jego męeńską śmierć, pypomina, 
że w tym wszystkim dokonało się nasze pojed-
nanie z Bogiem. ostoł jednak na tym stwier-
dzeniu nie końy. On nas wszystkich wzywa 
także do takiego praktynego pełożenia tego 
pojednania na nasze codzienne życie, na nasze 
wzajemne relacje.

Pojednanie dokonane na kyżu Golgoty to 
droga do pojednania między ludźmi. Tego po-
jednania poteba. Ludzkość jest podzielona, 
niekiedy poszególne grupy ludzi żyją ze sobą 
w niezgodzie, są ze sobą skłócone. Tu chodzi 

o pojednanie między najbliższymi, tu chodzi 
o pojednanie w rodzinie, o to, by pojednanie, 
to najbardziej praktyne, weszło i do naszych 
domów. Jednak, aby to mogło zaistnieć, teba 
zaąć od samego siebie, od swojego wnęta, od 
swojego pojednania z Bogiem, od pyjęcia daru 
pojednania, jaki Bóg nam daje w kyżu Swojego 
Syna, w Jego męeństwie.

To ostolskie słowo o pojednaniu w Chry-
stusie to wezwanie do pojednania, które jest nam 
dziś pypomniane, nie chce pozostać dla nas 
obojętne. Ono i w naszej pasyjnej drodze za na-
szym Panem chce, abyśmy sami mogli doświad-
yć błogosławieństwa pojednania z Bogiem. 
Jak zatem na to pojednanie odpowiemy? Co ze 
swojej strony robimy dla naszego pojednania 
z Bogiem? 

To są także pasyjne pytania, które powinniśmy 
ped sobą postawić. Wszak w asie pasyjnym, 
rozpamiętując drogę kyżową Chrystusa, powin-
niśmy chcieć także w swoim życiu coś zmienić.

Wielu dziś myśli, że takie pojednanie jest im 
niepotebne, że jest ono zbytene, że nie wao 
o nie zabiegać, y troszyć się o nie. Dlatego też 
wienie aktualnym pozostaje wołanie ostoła 
z tekstu, który dziś rozważamy: „Dlatego w miej-
sce Chrystusa poselstwo rawujemy, jak gdyby 
pez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa 
prosimy: Pojednajcie się z Bogiem.” 

W tym wielkim tygodniu, w naszych peży-
ciach duchowych Wielkiego Piątku ostoł Pa-
weł wskazuje nam dzisiaj na wielki i waniały 
dar, jaki otymaliśmy od Chrystusa, jest nim dar 
pojednania z Bogiem. Za ten dar nasz Pan i Zba-
wiciel musiał zapłacić cenę najwyższą, tą ceną 
było Jego męeństwo i śmierć na kyżu. Wła-
śnie kyż z umierającym na nim Chrystusem jest 
dla nas darem pojednania, a zarazem wezwaniem 
do tego, abyśmy pojednali się z Bogiem. Nie po-
zostańmy obojętni i głusi na to wołanie, które 
dochodzi do nas i teraz w asie pasyjnym,  wo-
łanie o pojednanie z Bogiem, z samym sobą 
i z innymi ludźmi. Niech kyż Chrystusa, Jego 
męeństwo i śmierć stanie się dla każdego zna-
kiem tego pojednania. Tego chciałbym Wam 
wszystkim żyyć na ten Wielki Tydzień, ale i na 
każdy dzień Waszego życia. Oby to pojednanie 
z Bogiem, świadomość tego pojed-
nania, które dokonało się dla każde-
go z nas osobiście, stała się źródłem 
naszej radości.  Amen.

ks. Władysław Wantulok


