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List do Ciebie

Ewangelia listem od Boga

Kiedyś, kiedy nie było elektronicznych sposobów komunikacji, ludzie częściej niż teraz

pisali do siebie listy. Kartka papieru wypełniała się atramentowymi znakami, powstającymi

przy lampce w zaciszu przyciemnionego domu. Listy pisał Ktoś, a więc osoba, i listy pisano

do Kogoś, a więc do drugiej osoby. Była to więc szansa spotkania się między Ja i Ty, między

tym, co głębokie, ale też i tym, co codzienne. Listy pachniały człowiekiem. Pozwolę sobie

powtórzyć jeszcze raz: listy pachniały człowiekiem! Na list się czekało, jak czeka się nadal na

spotkanie z kimś, za kim tęsknisz, a kogo długo już nie widziałeś.

Dziś w pełni doświadczam radości z otrzymywania listów, choć gdy byłem w Twoim

wieku, to w ogóle tak na to nie patrzyłem, ani nie miałem takiej świadomości. Do pewnego

momentu… Był to pewien wczesnowiosenny, kwietniowy poranek. Jeden z tych pierwszych

słonecznych dni, po długim zimowym okresie ciemnych nocy, a często i pochmurnych dni,

pełnych śnieżnych zasp i mrozu atakującego policzki. Jeden z tych pierwszych słonecznych

dni, kiedy promienie słońca wstając rano same sprawiają, że wyrywasz się wczesną porą z

łóżka, wstajesz jakby obudzony i wsparty nowymi siłami, a także od razu masz ochotę ruszyć

po coś nowego. Tak nowego i świeżego, jak właśnie owe promienie słońca, niby znane przez

Ciebie od tylu lat, a jednak w tamtym właśnie momencie takie nowe… 

Czułem jakieś wewnętrzne przynaglenie, aby wstać rano i nacieszyć się tym początkiem

dnia. Ubrałem się jeszcze w miarę ciepło, i wybiegłem w poszukiwaniu tego, co kocham. Gdy

spacerowałem,  uśmiechając  się  ochoczo  w stronę  topniejącego  śniegu i  pokazujących  się

zielonkawych i brązowawych fragmentów gałęzi jabłoni, zrobiłem coś, czego nigdy rano nie

robiłem… Zajrzałem do skrzynki na listy... Teraz, po tych kilku latach, sam się zastanawiam,

co było bardziej nieprawdopodobne: czy to, co tam znalazłem, czy to, co stało się w moim

życiu  na skutek  otrzymanego  wtedy listu.  Ta  zapakowana w kopertę  kartka  papieru  była

zaadresowana do mnie. Właśnie do mnie. Napisane na niej było moje imię i moje nazwisko.

Właśnie  moje.  Wróciłem  szybko  do  domu  i  usiadłem,  aby  czytać.  Czułem,  że  emocje

związane z tą sytuacją mnie przerastają. Był to list od Marii.

Ten list był przełomowym wydarzeniem w moim życiu, bo w nowy sposób zachęcił mnie

do czytania innego Listu, który już od dawna leżał na półce w moim pokoju, ale nie do końca

miałem  świadomość,  że  jest  adresowany  właśnie  do  mnie.  Tym  listem  jest  Ewangelia.

Zacząłem ją czytać na nowo, aby spełnić prośbę Marii. Wiesz mi, zupełnie inaczej czyta się



Ewangelię, jeśli chce się jej treścią podzielić z kimś innym. Stała się rzecz zadziwiająca, list

Marii rozpoczął piękny proces rozwoju relacji z nią, a równocześnie mogłem doświadczyć

coraz głębszych spotkań z Jezusem, dzięki wczytywaniu się w Ewangelię. Za zgodą Marii

pragnę podzielić się z Tobą owocem tej przygody, czyli listami, które pisaliśmy do siebie.

Dzięki tej korespondencji oboje mogliśmy głębiej odczytać najważniejszy List skierowany do

nas od Boga, którym jest Ewangelia. 

Tobie również życzę owocnych spotkań z Jezusem na kartach Ewangelii  i  pogłębienia

relacji z tymi, którzy wraz z Tobą będą ją czytać i dzielić się swoimi przemyśleniami.

Marek  



List do Marka (1)

Ewangelia jest tylko dla dorosłych?

Drogi Marku,

piszę do Ciebie ten list  poruszona kazaniem,  które usłyszałam w ubiegłą niedzielę  na

Mszy Świętej. Wybrałam się na nią do sióstr Felicjanek na ulicy Smoleńsk w Krakowie, a

odprawiał ją ksiądz profesor Edward Staniek. Otóż w kazaniu powiedział on (akcentując to

mocno i powtarzając trzy razy), że „Ewangelia jest TYLKO dla dorosłych, natomiast dzieci

należy kochać i to wystarczy”. To zdanie jakoś nie może mi wyjść z głowy. Myślę nad nim i

myślę. Jeśli dobrze zrozumiałam, to księdzu chodziło o to, że Ewangelia jest dla dzieci zbyt

trudna, że jej nie zrozumieją.

Szczerze  mówiąc  to  stwierdzenie  chyba  dlatego  tak  mnie  poruszyło,  że  pod  jego

wpływem  zaczęłam  się  zastanawiać,  czy  ja  jestem  już  na  tyle  dorosła,  żeby  zrozumieć

Ewangelię. Może nie skończyłam jeszcze osiemnastu lat,  ale przecież trudno nazwać mnie

dzieckiem. W związku z tym postanowiłam podjąć rzucone mi przez księdza wyzwanie i

zacząć  czytać  Ewangelię.  Tak,  właśnie  tak  odebrałam  to  kazanie  –  jako  wyzwanie  do

podjęcia. Zdecydowałam, że zacznę od Ewangelii według świętego Marka, ponieważ uchodzi

za najstarszą (a poza tym jest najkrótsza ).

Choć mam nadzieję, że wiele zrozumiem, przeczuwam, że będę mieć niejedno pytanie co

do jej treści. Pomyślałam więc, że przydałby mi się jakiś przewodnik, że Ty byłbyś najlepszy

do tej roli. Co o tym sądzisz Marku? Czy mogłabym napisać do Ciebie od czasu do czasu,

jeśli  nie  będę  pewna,  czy  dobrze  zrozumiałam słowa  Ewangelii?  Bardzo  liczę  na  to,  że

zgodzisz się zostać moim przewodnikiem w tej przygodzie, na którą wyruszam. Czekam z

utęsknieniem na Twoją odpowiedź!

Maria 



List do Marii (1)

Trzy pytania

Droga Mario,

bardzo dziękuję za Twój list i  za zaufanie, jakim mnie darzysz. Chętnie wybiorę się z

Tobą  w wędrówkę wraz  z  Jezusem,  której  kierunek  i  główne  etapy  ukazuje  ewangelista

Marek.  Podzielam  opinię  księdza  Stańka,  że  „Ewangelia  jest  TYLKO  dla  dorosłych,

natomiast dzieci należy kochać i to wystarczy”. Dodam jednak, że moim zdaniem nie chodzi

tu  przede  wszystkim  o  wiek,  a  o  dojrzałość.  Kiedy  odczytujemy  Ewangelię  w  kluczu

inicjacyjnym, czyli tak, aby dzięki niej upodobnić się do Jezusa, dziecko jawi się jako symbol

osoby, która dopiero czeka na moment, kiedy wkroczy na ewangeliczną drogę życia. 

Wielu dorosłych pozostaje takimi dziećmi aż do śmierci, natomiast wiele osób w młodym

wieku, tak jak Ty, wyruszyło na wspólną wędrówkę z Jezusem. Patrząc z tej perspektywy,

czytanie Ewangelii  jest  doskonałym środkiem do osiągnięcia dojrzałości.  Cieszę się, że to

odkryłaś. Jest czymś oczywistym, że wiek odgrywa tu ważną rolę, bowiem nie chodzi tu tylko

o zrozumienie treści Ewangelii, ale przede wszystkim o wdrożenie jej w życie, a to zakłada

konieczność pełnej świadomości, odpowiedzialności oraz pewnej samodzielności, których to

cech  małe  dzieci  nie  mają.  Dlatego  też  przed  wyruszeniem  w  tę  podróż,  powinnaś

odpowiedzieć sobie na trzy pytania:

1. Czy jesteś  zdeterminowana,  aby poznać  Jezusa?  Nie  teoretycznie,  bo  to  po  wielu

latach katechezy zrobiłaś, ale praktycznie – egzystencjalnie, czyli w realiach Twojego

życia. Inaczej mówiąc chodzi o zaproszenie Jezusa na serio do twojej codzienności.

2. Każda  podróż  jest  czymś  fascynującym,  ale  wiąże  się  także  z  trudnościami,

niewygodą, zaskakującymi wydarzeniami.  Czy w związku z tym chcesz świadomie

podjąć pewne ryzyko pójścia na tę wędrówkę?

3. Jak  się  przekonasz,  poznanie  Jezusa  wiąże  się  z  poznaniem  samej  siebie.  Nie  w

lusterku, ale w głębi swego serca. To nie zawsze jest miłe doświadczenie, ale tylko

wtedy Jezus będzie Cię mógł przemieniać na swój obraz, o ile sama przyznasz się, że

dużo brakuje Ci do tego ideału człowieka, jakim On jest. Czy zatem chcesz poznać,

kim naprawdę jesteś i kim możesz być?

Pozdrawiam Cię serdecznie!

Marek



List do Marka (2)

Początek Ewangelii

      Drogi Marku,

bardzo Ci dziękuję, że zgodziłeś się towarzyszyć mi w mojej lekturze Pisma Świętego.

Rozpoczęłam czytanie Ewangelii według św. Marka i zatrzymałam się już przy pierwszym

zdaniu: „Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego” (Mk 1, 1). Mówi ono o tym,

kim jest Jezus: Chrystusem, czyli Mesjaszem i Synem Bożym. Słyszałam o tym już tyle razy

– od rodziców, na katechezach, w kościele. Teraz jednak zaczęłam się zastanawiać, czy ja w

ogóle  rozumiem  te  słowa,  bo  niby  wiem od  dawna,  że  Jezus  jest  Mesjaszem,  ale  co  to

właściwe oznacza? Jakie to ma znaczenie dla mojego życia? O tym, że Jezus jest  Synem

Bożym,  także  słyszałam  od  dziecka,  ale  i  tego  do  końca  nigdy  nie  rozumiałam.  Wiesz,

traktuję to pierwsze zdanie Ewangelii jako wstęp i zaproszenie – zdaje mi się, że ono mówi do

mnie:  „Jezus  jest  Mesjaszem i  Synem Bożym. To jest  właśnie podstawa Ewangelii,  czyli

Dobrej Nowiny. Jeśli chcesz się przekonać, co to oznacza – czytaj ją i poznawaj Jezusa coraz

bardziej”.

Myślę sobie o relacji  z moją najlepszą przyjaciółką.  Polubiłam ją już przy pierwszym

naszym spotkaniu, bo sprawiła na mnie wrażenie bardzo interesującej osoby. Musiało jednak

minąć wiele czasu, żeby nasza relacja z zaciekawienia, poprzez sympatię przerodziła się w

prawdziwą przyjaźń. Nie da się z kimś zaprzyjaźnić, dopóki się go dobrze nie pozna i nie

zaufa mu. Podobnie jest z moją relacją z Jezusem – chcę czytać Ewangelię, żeby Go lepiej

poznać, żeby zrozumieć, co to dokładnie znaczy, że On jest Mesjaszem i Synem Bożym i

żeby wejść z Nim w prawdziwą relację przyjaźni.

Czy myślisz, że to możliwe? Zastanawiam się nie tylko nad tym, kim właściwie jest Jezus,

ale także i nad tym, kim jest On dzisiaj dla mnie? Ksiądz Staniek powiedział: „Dzieci należy

kochać i to wystarczy”. A więc dzieciom powinno wystarczyć doświadczenie miłości Boga.

Zadałam więc sobie pytanie: czy ja doświadczam miłości Boga? Czy wierzę w to, że Jezus

mnie kocha? Czy On daje mi jakieś dowody tej miłości? Ponieważ nie umiałam odpowiedzieć

od razu na to pytanie, postanowiłam szukać przez kilka dni tych oznak miłości Jezusa. I czy

uwierzysz? Znajdowałam je na każdym kroku! I w słońcu świecącym jasno na niebie, i w

śpiewających ptakach, w miłości moich rodziców, w uśmiechach sąsiadów, w życzliwości

moich przyjaciół i wreszcie – w Eucharystii. Doszłam do wniosku, że Pan Bóg na każdym

kroku daje nam odczuć to, jak bardzo jesteśmy przez Niego kochani i jeśli tylko zatrzymamy

się na chwilę, by tych oznak miłości poszukać, znajdziemy ich całe mnóstwo!



Przesyłam Ci radosny uśmiech

Maria 



List do Marii (2)

Jezus Chrystus, Syn Boży

Droga Mario,

bardzo się cieszę, że wyruszyłaś w drogę z Jezusem, chętnie będę Ci w niej towarzyszył.

Rozumiem, że odpowiedziałaś pozytywnie na trzy pytania, bo tylko wtedy jest sens wyruszyć

w tę podróż. Mam też nadzieję, że to „3 x Tak” nie jest podobne do tego, co stało się w Polsce

po  II  wojnie  światowej,  kiedy  nasza  Ojczyzna  była  pod  okupacją  sowiecką  i  urządzono

sfałszowane referendum. Wtedy komuniści zrobili kampanię pt. „3 x Tak”. Do dziś ponosimy

negatywne konsekwencje tego wydarzenia. Przepraszam za sarkazm, ale przywołując ten fakt

z  naszej  historii,  chciałem Cię  przestrzec,  że  nie  można  takich  decyzji  podejmować  pod

wpływem emocji czy nacisku lub manipulacji z czyjejś strony. Aby realnie pójść za Jezusem,

należy  to  zrobić  z  trzeźwym  umysłem,  dobrą  wolą  i  z  całkowitą  wolnością.  Owszem,

powinny tej  decyzji  towarzyszyć pozytywne emocje,  ale  one są tylko ozdobą tych trzech

postaw. Tak należy rozumieć dorosłość, do której odwoływał się ksiądz Staniek, mówiąc, że

Ewangelia jest TYLKO dla takich ludzi.

Cieszę się, że zatrzymałaś się nad pierwszym zdaniem z Ewangelii według św. Marka, bo

nie  uznałaś  go  za  mało  ważny wstęp,  tak  jak  często  traktuje  się  pierwsze  wersety  wielu

książek.  Księga  Ewangelii  jest  inna,  bardzo precyzyjna  i  skrywająca  tajemnice,  które  dla

nieuważnego  czytelnika  są  nieuchwytne.  W  jej  lekturze  bardziej  przydaje  się  umysł

matematyczny,  niż  humanistyczny.  Wiem,  że  bardzo lubisz  matematykę,  więc  dla  Ciebie

czytanie Ewangelii nie będzie trudne. Ona bowiem jest jak zaszyfrowana mapa prowadząca

do  skarbu,  jakim  jest  prawdziwe  i  nieprzemijające  szczęście.  Stąd  ta  przygoda  jest  tak

fascynująca, podobnie jak gry terenowe, które uwielbiasz jako harcerka.

Wracając do pierwszego zdania Ewangelii według św. Marka, słusznie zwróciłaś uwagę,

że jest  ono fundamentem,  podstawą (tak należy  tłumaczyć pierwszy wyraz tej  Ewangelii,

który  w  języku  oryginalnym,  czyli  greckim  brzmi:  „arche”  –  fundament,  podstawa).

Decydujące bowiem w doświadczeniu prawdziwego szczęścia jest poznanie Jezusa. Jest On

Mesjaszem (to określenie pochodzi z języka hebrajskiego), inaczej Chrystusem (a to z języka

greckiego),  czyli  Pomazańcem  Bożym,  człowiekiem  napełnionym  Duchem  Świętym.

Poznając  Jezusa  jako  Mesjasza,  sama otworzysz  się  w nowy sposób  na  działanie  Ducha

Świętego, który stopniowo będzie Cię napełniał coraz większą miłością. 

Proces  tego  napełniania  jest  przedstawiony  przez  siedem  darów  Ducha  Świętego.

Pamiętasz  je  jeszcze?  Pierwszym jest  mądrość,  a  ostatnim bojaźń  Boża.  Psalmista  mówi:



„Bojaźń  Boża  początkiem  mądrości”  (Ps  111,  10).  Z  tych  słów wynika,  że  dary  Ducha

Świętego  należy  przyjmować  niejako  od  końca  tej  listy.  Fundamentalne  jest  bowiem

posiadanie  bojaźni  Bożej,  czyli  szacunku  wobec  Boga,  tylko  wtedy  można  wzrastać  ku

mądrości.  Tak więc  wejście  na  drogę  poznawania  Jezusa  jako Mesjasza  jest  doskonałym

przygotowaniem  do  przyjęcia  sakramentu  bierzmowania.  Dobrze  się  składa,  że  właśnie

uczestniczysz  w  spotkaniach  przygotowujących  Cię  do  tego  sakramentu.  W  Ewangelii

kulminacyjnym wydarzeniem w poznaniu Jezusa jako Mesjasza jest  wyznanie Piotra:  „Ty

jesteś Mesjasz” (Mk 8, 29). To jest dokładnie połowa Ewangelii według św. Marka i wydaje

się, że do momentu, kiedy przyjmiesz sakrament bierzmowania, uda Ci się dotrzeć właśnie do

tego fragmentu.

Następny tytuł Jezusa – Syn Boży – ukazuje perspektywę drugiego etapu wędrówki z

Nim, aż na Golgotę. Gdy Jezus umarł, setnik stojąc pod krzyżem rzekł: „Istotnie, ten człowiek

był Synem Bożym” (Mk 15, 39). Jak należy rozumieć tajemnicę Synostwa Bożego Jezusa?

Ten  tytuł  kryje  dwie  fundamentalne  prawdy  o  Nim.  Najpierw  mówi  nam,  że  Jezus  jest

prawdziwym człowiekiem, narodzonym z Maryi, bez udziału mężczyzny, bo Jego Ojcem jest

sam Bóg (por. Łk 1, 34-38). Dokładnie tak samo było z pierwszym człowiekiem o imieniu

Adam,  który też  nie  miał  ludzkiego ojca,  bowiem został  stworzony przez  Boga.  Dlatego

Adam również jest nazwany synem Bożym (por. Łk 3, 38). 

Jezus jako Syn Boży jest bez grzechu, tak jak Adam w raju przed popełnieniem grzechu

rajskiego. Jezus jest także Jednorodzonym Synem Bożym, czyli Jedynakiem Boga. Bóg nie

ma w tym sensie innego Syna, bowiem tylko Ten, „Jednorodzony Bóg, jest w łonie Ojca” (J

1,  18).  Jezus  będąc  Jednorodzonym Synem Ojca  ma  wspólną  naturę  z  Ojcem,  czyli  jest

Bogiem. Jezus zatem jako Syn Boży jest prawdziwym człowiekiem i Bogiem, inaczej mówiąc

jest jedną osobą o dwóch naturach: ludzkiej i Boskiej. A co oznacza poznać, czyli zjednoczyć

się z Jezusem Synem Bożym? To nic innego jak w pełni odsłonić w sobie obraz Boży, czyli

na nowo jaśnieć światłem, które emanowało z Adama i Ewy w raju, tak jak to objawił Jezus

na Górze Przemienienia (por. Mk 9, 3).

Droga Mario, bardzo się cieszę, że odkrywasz Bożą miłość, która Cię nieustannie ogarnia.

Wędrówka z Jezusem jest nieustannym doświadczaniem tej ukrytej Miłości. Istotą bowiem tej

przygody jest poczucie bycia kochanym i wezwanie do coraz większej miłości wobec innych.

A teraz pora na nowe pytania, a zarazem zadania:

1. Zastanów się,  co zrobić,  aby codziennie  pamiętać,  że jesteś  kochana przez Boga i

wielu ludzi? Może jakaś karteczka, lub znak na widocznym miejscu? A może odkrycie

na nowo wartości krzyża, jako znaku miłości Jezusa wobec Ciebie?



2. Jak  chcesz  odpowiedzieć  na  miłość  Boga?  Może  nowa  jakość  Twojej  modlitwy,

bardziej intymnej, na której nie będziesz wstydzić się powiedzieć do Jezusa: Kocham

Cię. A jak tę miłość wyrazisz w czynach? Może w nowy sposób należy dotrzeć do

tych, których On kocha, a inni ich odsunęli, na przykład w twojej klasie, środowisku?

Może zaangażowanie się w pomoc charytatywną?

3. A  jak  wyrazisz  swoją  miłość  wobec  najbliższych?  Kiedy  ostatnio  powiedziałaś

mamie, tacie, bratu, siostrze: Kocham Cię? Czy starasz się wyrazić im swoją miłość w

codziennej konkretnej trosce o nich?

Dużo  zadań?  Ostrzegałem  Cię,  że  wędrówka  z  Jezusem  jest  fascynująca,  ale  też

wymagająca.  Jednak  tylko  w  taki  sposób  dotrzesz  do  celu,  jakim  jest  prawdziwe  –

nieprzemijające szczęście. 

Bądź dzielna!

Marek


