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Spotkanie ze Słowem Bożym

Dom, za który dziękujemy dzisiaj Panu 
Bogu mi osobiście nierozerwalnie kojarzy się 
z momentami zatrzymania i wyciszenia. Tutaj 
właśnie najczęściej przeżywałem nasze diece-
zjalne rekolekcje dla duchownych. Tutaj mia-
łem nieraz okazję słuchać i słyszeć Boże Sło-
wo, którego zadaniem jest przemiana naszych 
myśli, przyzwyczajeń, nawyków.

Nie wiem, czy tak jest w każdym zawo-
dzie, w każdym powołaniu, ale zauważyłem, 
że swoistym nawykiem wśród kolegów i ko-
leżanek duchownych z mojego pokolenia jest 
próba kreowania się na kogoś zajętego. Pytam: 
Co u Ciebie słychać? Słyszę: A wiesz, masakra. 
Tyle roboty, obowiązków, po prostu czasami 
nie wyrabiam.

Przyznam, że w wielu przypadkach oczy-
wiście może to być prawda. Jednak coraz czę-
ściej odnoszę wrażenie, że bycie zajętym jest 
naszym sposobem na to, aby wyglądać na lu-
dzi ważnych i mających znaczenie. Mało tego, 
bycie zajętym pozwala nam myśleć o sobie 
samych w sposób pozytywny, usprawiedli-
wiając przy tym płaszczyzny naszego życia,  
w których dajemy całkowitą plamę np. życie 
rodzinne czy parafialne.

Pomyślmy, ile rodzin cierpi z tego powodu, 
że ojcowie i matki większość czasu oddają się 
pracy zawodowej, jednocześnie zaniedbując 
relacje z dziećmi i sobą nawzajem. Ile razy, kie-
dy powstaje konflikt i dochodzi do ostrej wy-
miany zdań, zdarza się słyszeć od zapracowa-

Wtedy Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszyst-
ko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: Pójdźcie wy 
sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Tak wielu 
bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli 
czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne, osobno.

Ewangelia Marka 6,30-32

Nie zapomnij odpocząć
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nego ojca albo matki: o co ci chodzi, czy czegoś 
ci brakuje?

Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ten dom, 
oprócz tego, że odbywają się w nim regularnie 
nabożeństwa i służy jako miejsce spotkań dla 
dzieci podczas ich nabożeństw, przede wszyst-
kim służył i służy jako miejsce odpoczynku.

Spróbujmy dzisiaj popatrzeć na słowa Je-
zusa, które nie wysyłają nas póki co w świat  
i każą być Jego świadkami wobec całego 
stworzenia. Chcemy patrzeć na te słowa, które 
Jezus kieruje do swoich uczniów, kiedy wrócili 
z misji głoszenia Słowa.  Jezus im mówi: Wy 
sami idźcie na osobność, na miejsce ustronne  
i odpocznijcie nieco.

Jezus daje im nakaz odpoczynku. Zwróćmy 
uwagę, jak różni się sposób tego wypoczynku 
od tego, co współczesny świat uważa za wy-
poczynek. Największą popularnością wśród 
zagranicznych wyjazdów cieszą się te miejsca 
i kurorty, gdzie jest zapewnione wyżywienie 
(raczej logiczne), ale oprócz tego wszelkie inne 
atrakcje. Rodzice z dziećmi będą szukali ofert  
z różnego rodzaju animacjami dla dzieci. Mło-
dzież będzie patrzyła, czy są w pobliżu jakieś 
dyskoteki i kluby taneczne.

Okazuje się, że żeby w dzisiejszych czasach 
wypoczywać na odpowiednim poziomie, trze-
ba mieć pokój z telewizją i klimatyzacją, do-
stęp do Wi-Fi, basenu, kręgli i wielu innych 
udogodnień.

Tymczasem Jezus powiedział do swoich 
uczniów, aby poszli na miejsce odosobnione, 
czyli tam, gdzie będą sami. Dzisiaj taka oferta 
nie miałaby „brania”, gdyby informowała nas 
o tym, że w danym miejscu: nic się nie dzieje.

Jezus miał takie miejsca, gdzie udawał się 
sam i często tam się modlił. Jednym z tych 
miejsc był z pewnością dom Łazarza, Marii 
i Marty, który znajdował się w Betanii, któ-
ra leżała niecałe 3 km od Jerozolimy. Tam  
z pewnością miał czas, aby w gronie przyjaciół 
nabrać sił i odpocząć. Czy Jezus, będąc Bogiem, 
się męczył?

Nie mam najmniejszych wątpliwości, że tak 
samo jak my odczuwał zmęczenie związane  
z przepracowaniem i ciężarem służby. Zresztą, 
kiedy spojrzymy do pierwszych stron Pisma 
Świętego, to znajdziemy już informację, że sam 
Bóg odpoczął dnia 7 i pobłogosławił go, bo  

w nim odpoczął od wszelkiego dzieła, które 
dokonał.

Bóg troszczy się o każdą sferę naszego życia. 
On już od samego początku wiedział, że czło-
wiek będzie miał problem z tym, żeby narzucić 
sobie dyscyplinę odpoczynku od pracy, dlate-
go ustanowił nakaz odpoczynku.

Mam wrażenie, że współcześnie coraz wię-
cej ludzi zapomina o tym, że trzeba odpoczy-
wać i jak trzeba odpoczywać. Coraz częściej 
dochodzi do tego, że ludzie wracają z urlopów  
i nie potrafią wrócić do pracy, ponieważ po-
trzebują jeszcze kilka dni, żeby odpocząć od 
urlopu – w ciszy, spokoju.

Mało tego, wielu ludzi uważa, że odpoczy-
nek, urlop to zwykła strata czasu, na którą nie 
można sobie pozwolić, ponieważ wpojone 
mamy, że do czegokolwiek dochodzi się dzięki 
wytrwałej, ciężkiej pracy.

Odpoczynek ma jednak twórcze zadanie. 
Pan Jezus o tym doskonale wiedział, dlatego 
sam odpoczywał i zachęcał do tego swoich 
uczniów. Czas odpoczynku może być czasem 
refleksji nad tym, co udało się osiągnąć, albo 
w czym odnieśliśmy porażkę.

Kiedy odpoczywamy, uświadamiamy so-
bie, że nie jesteśmy ludźmi z żelaza, którzy są 
niezniszczalni. Uczymy się tego, że nie jeste-
śmy zdani tylko i wyłącznie na własne siły. 
Uczymy się tego, że za tym co się udaje w ży-
ciu albo co może się udać, stoi ktoś o wiele 
potężniejszy niż my sami.

Prawda jest taka, że jeżeli człowiek za dużo 
pracuje, za dużo służy, to zaczyna mniej się 
modlić, zaczyna słabiej wierzyć, a bardziej po-
lega na swoim planowaniu, metodach i wła-
snych siłach.

Spójrzmy na sferę, która teraz najbardziej 
nas dotyczy, na sferę naszego chrześcijaństwa 
i służby. Czasami z wielkim podziwem patrzy-
my na ludzi, którzy poświęcają cały swój czas 
na służbę Panu Bogu. Myślimy o takich lu-
dziach, że są niedoścignionym wzorem w służ-
bie. Czy jednak o to chodzi, żeby w służbie dla 
Pana Boga nie mieć czasu w ogóle dla siebie?

Spójrzmy na słowa Jezusa. On bardzo wy-
raźnie podkreśla powód, dlaczego jego ucznio-
wie maja się udać na odpoczynek. Czytamy: 
…odpocznijcie nieco. Albowiem tych, co przy-
chodzili i odchodzili, było wielu, tak iż nie 
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mieli nawet czasu, żeby się posilić.
Mimo że roboty było tyle, że trzeba było 

sobie powiedzieć: trudno zakaszemy rękawy 
i damy radę -  to Jezus każe im to przerwać. 
Wielu ludzi przychodziło do Jezusa i uczniów. 
Z pewnością były to prawdziwie pobożne i po-
trzebne powody, żeby im usłużyli, ale nie mo-
gło się to odbywać kosztem ich zdrowia.

Wiem dobrze, że od duchownych wymaga 
się tego, żebyśmy byli dostępni 24h/7. Wielu 
duchownych wyznając tę zasadę, zapomina  
o tym, że wg pragmatyki służbowej mają mieć 
jeden dzień tylko dla siebie i swojej rodziny. 
Słyszałem czasami o pretensjach parafian, któ-
rzy w dniu, w którym duchowny realizował 
swój wolny dzień, próbowali się do niego bez-
skutecznie dodzwonić.

Tymczasem poszedł on na osobność mimo 
tego, że wielu było ludzi, którzy akurat wtedy 
potrzebowali coś z księdzem „załatwić”.

Ten dom, „Betania”, od samego początku 
był wybudowany z myślą, aby zmęczony służ-
bą człowiek (bo i w służbie dla Boga i bliźnie-
go to normalne) mógł tutaj udać się na osob-
ność i odpocząć.

Dzisiaj ten dom służy każdemu, kto szuka 
wypoczynku, wyciszenia, zatrzymania się. Dzi-
siaj z tego domu może skorzystać każdy, nie 
tylko siostry diakonise czy duchowni – jest 
otwarty dla każdego i zaprasza. Pytanie tylko 
czy my, w dzisiejszych czasach umiemy odpo-
czywać? Czy umiemy szukać w odpoczynku 
wycieszenia? Czy podczas wypoczynku potra-
fimy poświęcić czas na to, aby szczerze przy-
znać przed samymi sobą, że jesteśmy zależni 
od Boga.

Boże Słowo na każdym kroku uczy nas tej 
zależności. Rozpoczynając od najważniejszej 
kwestii, czyli usprawiedliwienia. Mamy go za 
darmo z łaski, nie dzięki temu, że w jakikolwiek 
sposób służymy Bogu czy innym ludziom. 

Jesteśmy zależni w kwestii wiary, któ-
ra jest darem, której sam z siebie nie możesz 
wypracować swoimi decyzjami czy postano-
wieniami. Jesteśmy w końcu zależni od Boga  
w kwestii naszych sił witalnych. Potrzebujemy 
wyciszenia, spokoju i odpoczynku. 

To wszystko ma służyć jednemu: JEŻELI 
CHCEMY BYĆ UŻYTECZNI DLA BUDOWANIA 
BOŻEGO KRÓLESTWA TU NA ZIEMI I W JA-

KIKOLWIEK SPOSÓB MU SŁUŻYĆ TO MU-
SIMY NAUCZYĆ SIĘ ODPOCZYWAĆ. Nie ma 
chyba nic gorszego od człowieka, który mówi, 
że służy Bogu, ale czyni to już tylko siła rozpę-
du, bez pasji i sił, których można nabrać tylko 
dzięki Bożej pomocy.

Mam świadomość tego, że tak jak mówiłem 
na początku, bycie zajętym jest naszym ludz-
kim sposobem, aby czuć się ważnym i docenio-
nym. Jednak chciałbym każdego z nas zachęcić, 
abyśmy dzisiaj mogli podziękować za czas, kie-
dy nie musimy nic robić. Podziękować Bogu 
za czas, który daje nam do dyspozycji, abyśmy, 
mówiąc językiem młodzieży, wrzucili na luz.

Dziękujmy Bogu za błogosławiony czas nic 
nierobienia. Bardzo częstym problemem wielu 
ludzi jest to, że swój urlop zamiast przeznaczyć 
za odpoczynek, przeznaczają na to, żeby doro-
bić na „fuszkach” lub podejmują inne zajęcia.

Żeby odpocząć tak jak Jezus do tego zachę-
ca nie trzeba mieć nie wiadomo jak zasobnych 
portfeli. Wystarczy, że udasz się w miejsce, 
gdzie będziesz sam, będziecie sami. Wystarczy, 
że wybierzesz się na spacer po lesie lub usią-
dziesz nad strumykiem.

Życzę każdemu z Was, a także i sobie, aby-
śmy umieli odnaleźć odpoczynek w rzeczach 
zwykłych i pospolitych. Oby za sprawą Boże-
go działania ten dom mógł przynieść ukojenie 
jeszcze niejednemu spracowanemu serce. 

Oby to miejsce, gdzie spotykają się ludzie 
na słuchaniu Słowa Bożego mogło stanowić 
także miejsce duchowego odpoczynku, gdzie 
jasno  i wyraźnie będzie zwiastowane Słowo  
o tym, że Bóg w Jezusie uwolnił nas od grze-
chu – co jest prawdziwie wiadomością, w któ-
rej możemy odpocząć. Tego Wam życzę na 
koniec wakacji, aby z tym odpoczynkiem nie 
czekać kolejne 10 miesięcy.

Amen

Ks. Marek Michalik

(Kazanie wygłoszone w czasie Pamiątki  
Poświęcenia Kaplicy w Domu Rekolekcyjno-
-Wypoczynkowym „Betania”.)


