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9 sierpnia 2020 r. 

 

9. niedziela po Trójcy Świętej 
 

Doszło mnie słowo Pana tej treści: Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki, 

zanim się urodziłeś, poświęciłem cię, na proroka narodów przeznaczyłem cię. Wtedy rzekłem: 

Ach, Wszechmocny Panie! Oto ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody. Na to rzekł do 

mnie Pan: Nie mów: Jestem jeszcze młody! Bo do kogokolwiek cię poślę, pójdziesz i będziesz 

mówił wszystko, co ci rozkażę. Nie bój się ich, bo Ja jestem z tobą, aby cię ratować! - mówi 

Pan. Potem Pan wyciągnął rękę i dotknął moich ust. I rzekł do mnie Pan: Oto wkładam moje 

słowa w twoje usta. Patrz! Daję ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, abyś wy-

korzeniał i wypleniał, niszczył i burzył, odbudowywał i sadził. Jer 1,4-10 

 

Pieśni: 541, intr. 64, 697, 716, 671, 290. 

  

 

Chciałbym Was zaprosić do postawienie sobie szczerego pytania: czy jestem chrześci-

janinem. Jeżeli tak, co sprawia, że jestem chrześcijaninem? Dlaczego takie pytanie?  

Ponieważ o powołaniu, obietnicy i zadaniu chcemy dzisiaj mówić, wsłuchując się 

w historię powołania jednego z największych proroków, proroka Jeremiasz.  

 

Powołanie. 

„Doszło mnie Słowo Pana” – stwierdza Jeremiasz. Stwórcze Słowo Pana, przez które 

został powołany do istnienia świat. Przez które zostali powołani prorocy, a wcześniej patriar-

chowie: Abraham, Mojżesz, później apostołowie. „Doszło mnie słowo Pana”, stwierdza Je-

remiasz, stwierdzali tak pozostali prorocy i wielu tych, którzy Bogu powierzyli swoje życie.  

Bóg nieustannie powołuje, powołuje przez Słowo. Wszyscy zostaliśmy powołani do 

chrześcijańskiego stanu przez Słowo wypowiedziane w Chrzcie Świętym. Nie woda, nie 

chrzczący, ale Słowo Boże sprawia Chrzest. To nie człowiek wybiera Boga, ale Bóg wybiera 

człowieka. Uczniowie mówili: Oto zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Pan Jezus 

powiedział wyraźnie: „Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem”.  

Powtórzę postawione na wstępie pytanie: czy jestem chrześcijaninem? Kto jest chrze-

ścijaninem? Odpowiedź jest prosta. Jestem chrześcijaninem, ponieważ zostałem ochrzczony. 

Słusznie, ale to za mało.  

Jestem chrześcijaninem, ponieważ zostałem ochrzczony i wierzę w Jezusa Chrystusa. 

To już prawie pełna odpowiedź.  

Jestem chrześcijaninem, ponieważ zostałem ochrzczony, wierzę w Jezusa Chrystusa, 

trwam w Jego Słowie, chcę, żeby to Słowo stale mnie dotykało, bo w nim zawarta jest obiet-

nica obecności Bożej i w nim Bóg wyznacza mi konkretne zadania. To już kompletna odpo-

wiedź. 

Gdy Słowo Pana dochodzi do człowieka, wyznacza mu rolę, wskazuje zadanie. Boże 

Słowo zmienia świat. Odmienia i odnawia człowieka. Skąd dochodzi do mnie Słowo?  Naj-

częściej zostaje włożone w usta człowieka. Jeremiasz nie otrzymał innych narzędzi, którymi 

mógłby działać: niszczyć i burzyć, odbudowywać i sadzić. Miał tylko i aż Słowo Boże. 

 

Obietnica 

W chwili powołania, gdy Jeremiasza został dotknięty Słowem Pana, zdawał sobie 

sprawę z tego, że w wieku 17 lub 18 lat jest za młody, by wygłaszać kazania. Przekonał się 

jednak, że powołanie, wezwania, zadanie, do którego Bóg powołuje nie jest związane z wie-

kiem.  
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„Nie mów: jestem jeszcze młody! Bo do kogokolwiek cię poślę, pójdziesz i będziesz 

mówił wszystko, co ci rozkażę”.  

Co przekonało Jeremiasza do podjęcia zadania, wyznaczonego przez Boga?  

Boże zapewnienie i obietnica „Nie lękaj się ich, bo Ja jestem z tobą, by cię ratować”.  

Któż to są ci, których Jeremiasz się obwiał?  

Wszyscy starsi, którzy uważają, że taki młody smarkacz, nie może zwiastować Słowa 

Bożego. Co on może wiedzieć o Bogu, jaki on ma autorytet? Jakim prawem napomina, 

ostrzega, oskarża? Takie zdania pojawiają się i dzisiaj w Kościele i nie tylko w Kościele. I nie 

dotyczą tylko relacji młody – starszy.  

Pan Bóg zapewnia młodego Jeremiasza: Jestem i będę z tobą. Ja cię doskonale znam. 

Znam twoje życie i to od poczęcia, znam twoje słabości i ułomności, twoje ograniczenia 

i twoje obawy, i lęki. 

Często zapominamy o Bożym zapewnieniu: „Nie bój się, jestem z tobą”. Zapominamy 

o pięknych świadectwach tych, którzy w najtrudniejszym okresie swojego  życia, zaufali Bo-

gu i w Boże ręce złożyli swoje życie: 

 Ks. Paul Gerhard wyznający: „Polecaj drogi swoje i życia swego los, opiece tego Pa-

na, co zły odwraca cios”; 

Ks. Dietrich Bonhoeffer mający pewność, że jest otoczony dobrą mocą Bożą;  

Karolina Sandell-Berg wyznająca, że „dzień po dniu mój Pan jest zawsze ze mną”. 

Zapewnienie Boga o opiece i ochronie dopomaga do podjęcia powołania i wypełniania 

zadań, które Pan Bóg stawia przed człowiekiem. 

 

Zadanie 

Jakie zadanie stawia Bóg przede mną, do czego mnie powołuje? 

 Po co został powołany młody Jeremiasz? On został powołany na proroka narodów, 

jego zadaniem było zwiastowanie, zwiastowanie Bożego Słowa.  

I dzisiaj poruszeni Słowem ludzie zostają powołani i są kształtowani do różnych za-

dań. Wszyscy w Chrzcie Świętym są powołani do powszechnego kapłaństwa. Powołani do 

dziecięctwa Bożego, do życia w wierze, do przekazywania wiary.  

Niektórzy zostają powołani do poświęcenia życia w służbie zwiastowania Słowa Bo-

żego, przez to stają się sługami Bożego Słowa. W XIV artykule Konfesji Augsburskiej, naj-

ważniejszej księgi wyznaniowej naszego Kościoła czytamy, że „nikt nie powinien w Kościele 

nauczać publicznie lub udzielać sakramentów, jeśli nie jest należycie powołany”.  

Mówi się o potrójnym powołaniu. Pierwsze to powołanie do powszechnego kapłań-

stwa. Luter mówi, że każdy ochrzczony jest powołany, by być księdzem, biskupem. Spośród 

tych powołanych ogólnie, Bóg powołuje, wzywając człowieka do podjęcia studiów teologicz-

nych, katechetycznych. Na końcu, jako trzecim jest powołanie do urzędu duchowego w Ko-

ściele. Powołanie przez Kościół poprzez ordynację.  

 To wszystko dzieje się mocą Słowa – Bożego Słowa. Jako Kościół winniśmy prosić, 

by Bóg powoływał i powierzał role i zadania w Kościele – księżom, katechetom, diakonom, 

członkom Rad Parafialnych, dyrygentom, organistom, liderom młodzieżowym. Powinniśmy 

się modlić, by powołani zdołali podjąć trudy i obowiązki mimo różnego wieku.  

Słyszy się: Kościół powinien, w Kościele trzeba, ale to się zaczyna od zboru, Parafii. 

Jesteśmy cząstką Kościoła, ważną cząstką. To z konkretnego zboru wychodzą przyszli du-

chowni i aktywiści kościelni. To w konkretnym zborze odbywa się przygotowanie do podej-

mowania małych i wielkich zadań w zborze i Kościele.  

Nikt nie może powiedzieć, dla mnie liczy się i ważny jest tylko mój zbór i moja para-

fia, bo za jakiś czas może się okazać, że nie będziemy mieli duchownych i innych pełniących 

ważne zadania w parafiach, których trzeba szukać nieraz w całym Kościele.  
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Żaden ksiądz nie może powiedzieć, dla mnie liczy się tylko moja parafia, w której je-

stem proboszczem. Ordynacja to powołanie do stanu duchownego w Kościele Chrystusowym. 

Kto nie jest gotowy do służenia na niwie całego Kościoła, sprzeniewierza się swemu powoła-

niu.  

Czy jestem chrześcijaninem? Jeżeli zostałem przez Boga powołany, a zostałem, 

o czym mi przypomina mój Chrzest, jeżeli wierzę, czyli ufam Bogu, powierzam mu swoje 

życie. Jeżeli w tej ufności podejmuję i wypełniam zadania, które Pan Bóg przede mną stawia 

– to jestem chrześcijaninem.  

Bycie chrześcijaninem to nieustanne - jak mówi Luter - stawanie się. Stawanie się po-

przez przyjmowanie Bożego Słowa, Bożego wołania, powoływania. Obyśmy każdego dnia 

mogli wyznać: „Doszło mnie Słowo Pana, ono mnie wzmocniło i skierowało do konkretnego 

zadania.”. Amen 

 

 

 

bp Marian Niemiec 


