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Katowice 21.02.2021 

 

1. Niedziela Czasu Pasyjnego (Invocavit) 
 

Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, 

obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie 

mówi: Przez Boga jestem kuszony; Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy ani sam nikogo nie 

kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą; potem, 

gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nie błądźcie, umi-

łowani bracia moi. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca świa-

tłości; u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia. Gdy zechciał, zrodził 

nas przez Słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem jego stworzeń. Jk 1, 12-18 

 

Mea culpa (?) 

 

I. 

- Zuziu, czemu nie posprzątałaś pokoju tak jak cię rano prosiłam? 

- No bo mamo...najpierw mi śniadanie zajęło za dużo czasu, potem telewizor mnie wciągnął, 

a potem jeszcze przyszła Kaśka i mnie zagadała. Ja naprawdę chciałam to zrobić, ale widzisz 

sama, że nie miałam jak, to nie była moja wina. 

 

- Co się stało, że jesteście tacy wściekli? 

- Spóźniliśmy się na pociąg, bo twoja matka źle zapamiętała godzinę odjazdu! 

- Ja? Też przecież mogłeś sprawdzić na bilecie, nie mogę o wszystkim pamiętać mając tyle na 

głowie, też mogłeś myśleć! 

- A w ogóle, co się głupio pytasz co się stało, gdybyś sprawdził godzinę odjazdu w Internecie 

i nam przypomniał to byśmy się nie spóźnili. To twoja wina! 

 

Tak to jest siostry i bracia w Chrystusie, że ludzka tendencja do zwalania winy na innych 

jest ponadczasowa, niezmienna, niezależna od okresu historii i szerokości geograficznej. Ewa 

obwiniała węża, a Adam Ewę za przekroczenie Bożego zakazu. Agamemnon oskarżał Helenę 

i Parysa o wywołanie wojny Trojańskiej. Sobór Trydencki winę za rozpad Kościoła zachod-

niego widział tylko po stronie Lutra, a Hitler tłumaczył się, że to Polska pierwsza zaatakowała 

we wrześniu 1939 roku. We współczesnych demokracjach natomiast rząd i opozycja przerzu-

cają się wzajemnie odpowiedzialnością jak coś pójdzie źle. Gdzie nie spojrzymy to dostrze-

gamy wzajemne obwinianie się, zrzucanie odpowiedzialności z siebie i powtarzanie jak mantra: 

to nie ja to inni, to moi poprzednicy, to ogólna sytuacja. Człowiek powtarza ciągle: to nie moja 

wina! Kolejny raz widzimy, że Pismo Święte w swojej diagnozie ludzkiej kondycji duchowej, 

ludzkiej mentalności i charakteru pozostaje ponadczasowe, choć świat wokoło zmienia się i pę-

dzi w szaleńczym tempie. Mimo tych zmian, mimo postępu, mimo rozwoju cywilizacji nasze 

najgłębsze odruchy nie zmieniły się od starożytności, a pewnie nawet i od prehistorii. 

Zdarza się też tak, że człowiek często nie jest w stanie przerzucić winy na innych ludzi 

i wtedy sięga po najgorsze z możliwych zachowań, które św. Jakub w dzisiejszym tekście ka-

zalnym z całą stanowczością piętnuje: „Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: 

Przez Boga jestem kuszony; Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego ani sam nikogo 

nie kusi.” Powiedzmy sobie szczerze, jest to kuszące rozwiązanie. „Panie Boże dlaczego mnie 

tak doświadczasz? Nie chcę grzeszyć, ale to na mnie spada i nie umiem sobie poradzić... Czyli 

to Panie Boże Twoja wina! Ty mi to zgotowałeś więc na Ciebie powinien mój grzech spaść!” 

Jest to już radykalne postawienie sprawy, ale musimy uczciwie przyznać sami, że i nam czasem 

się zdarza oskarżać o nasze upadki Boga – bo przecież to On kieruje naszym życiem. Apostoł 
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pokazuje nam dziś wyraźnie, że to nie działa w ten sposób, że to nie Bóg jest odpowiedzialny 

za zło na świecie i za nasze niepowodzenia, albo za to, że nam się nie układa. To nie Bóg jest 

winny temu, że dajemy się zwieść na pokuszenie. Owszem jest odpowiedzialny za to, że nigdy 

nie nakłada ciężaru większego niż człowiek byłby w stanie unieść. Także w większości przy-

padków nasze obwinianie wszystkich dookoła za to, co się nam przytrafia dalekie jest od 

prawdy. To trochę tak jak przy rozstaniu pary, czy przy rozejściu się drogi przyjaciół: nigdy nie 

jest tak, że tylko jedna strona jest winna. Przyznanie się do winy jednak nie leży w naszej na-

turze. Więc i powiedzenie: „moja wina” nie przychodzi łatwo, a także wymaga sporo odwagi, 

zwłaszcza jeżeli przyznanie się do winy zburzy nasz obraz w czyichś oczach. 
 

II. 

Konfrontacja z Bożym Słowem obnażającym stan naszej egzystencji prowadzi do jed-

nego ważnego wniosku – to nie jest tak, że wszyscy wokoło są winni, to nie jest tak, że Bóg 

jest winny – ja jestem winny, mea culpa. Ja zawiniłem, ja zgrzeszyłem i to konsekwencją moich 

samodzielnych decyzji jest np. nieciekawa sytuacja w jakiej się znajduję. Nie jest łatwo to przy-

znać, jednak zamykanie oczu na prawdę nigdy nie doprowadzi do wyjścia ze stanu nieprawdy, 

z zakłamania, z sideł grzechu. Krocząc przez czas pasyjny i spoglądając na swoje życie przez 

pryzmat pokuty za MÓJ grzech, przez pryzmat uświadomienia sobie, że swoimi czynami, swo-

imi zasługami nic nie mogę sobie pomóc, mój wzrok kieruje się na krzyż, a w uszach dudnią 

mi słowa pieśni: „To nie gwoździe Cię przebiły lecz mój grzech. To nie ludzie Cię skrzywdzili 

lecz mój grzech.” 

„Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą; Po-

tem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć.” Te słowa 

bardzo dobitnie przypominają nam o konieczności reflektowania własnego życia i własnej po-

stawy. Tak jak skutków naszego zaniedbania nie możemy zwalić na innych, tak też grzech 

wynika z nas: nie z Boga, nie z drugiego człowieka, ale z nas samych. Gdy Biblia mówi, że 

zapłatą za grzech jest śmierć, chodzi personalnie o mój grzech. Każdy z nas odpowiada za swoje 

złe wybory, za swoje zaniedbania, dlatego że wynikają one z pożądliwości, ze skłonności do 

grzechu, którą ma każdy z nas. Nikt nie jest od niej wolny niezależnie od wieku, wykształcenia, 

czy wykonywanego zawodu. Wszyscy zgrzeszyliśmy i brak nam chwały Bożej. Użyte przez 

św. Jakuba greckie słowo przetłumaczone jako „rodzić” odnosiło się do rozmnażania dzikich 

zwierząt. I także człowiek, który nie dostrzega swego grzechu, któremu być może grzech pa-

suje, dziczeje, daje się kierować instynktom i nie ma względu na bliźniego. Przestaje widzieć 

w osobie stojącej obok brata, a zaczyna tylko konkurenta, przeszkodę, a w najlepszym wypadku 

kogoś zupełnie obojętnego. 

Dlatego właśnie potrzebujemy Postu, dlatego potrzebujemy, by Chrystus codziennie nas 

odradzał dla siebie, dlatego potrzebujemy w życiu okresów wyciszenia, spojrzenia w głąb sie-

bie, zatrzymania się w biegu tego życia. Czas pasyjny jednak nie jest tylko okresem, smutnej 

jakby nie było, refleksji. Stanowi dla nas zobowiązanie. Nasz post powinien się objawiać przez 

wzajemną miłość okazywaną bliźnim, przez pomoc i otwarte serce dla innych. Dlatego właśnie 

dzisiejsza niedziela została w naszym Kościele połączona z niedzielą Diakonii. Czas pasyjny 

nie niesie ze sobą tylko smutku, pokuty i żalu za grzechy. Przypomina nam o konieczności 

wyjścia do ludzi. Ideałem przeżywania Postu nie jest zamknięcie się w celi i rozmyślanie nad 

swym grzechem, czy pokuta rozumiana jako bezmyślne umartwianie się. Zostaliśmy powołani 

do miłości. Ona wszystko spaja, ona kieruje nasz wzrok wiary na Chrystusa, ona chce czynnie 

odwdzięczać się za miłość Boga objawioną w krzyżu Golgoty. 
 

III. 

Do tej pory w naszych rozważaniach nad tekstem kazalnym poruszane były mało opty-

mistyczne akcenty – przecież nikt z nas nie jest szczególnie zadowolony, gdy zostaje skonfron-

towany ze swoją naturą, gdy nie podoba się odbicie jakie widzimy w Bożym Słowie. Nikt nie 
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jest zadowolony, gdy pokazuje mu się wady, a nie zalety. Ja także podpisuję się pod tym, że 

nie podoba mi się taka diagnoza mojej osoby, choć niestety jest ona prawdziwa. Ja także czasem 

zwalam swoje błędy na innych. Tak ostra konfrontacja wywołuje bunt, nie chcemy o tym słu-

chać, złościmy się lub dołujemy takim stanem rzeczy.  

Jednak właśnie w chwili upadku na kolana i przyznania się: „Boże to nie Twoja wina, 

to nie wina innych ludzi, to jest moja wina. To że grzeszę jest wynikiem moich skłonności, 

mojego nieposłuszeństwa mojego braku sił.” W chwili takiej modlitwy, w chwili przyznania 

się przed samym sobą, że jestem grzesznym, ciągle upadającym człowiekiem z pociechą przy-

chodzi Boży Syn ze swoją Ewangelią, z dobrą nowiną o tym, że On przeszedł przez mękę, że 

On tę naszą słabość wziął na siebie, że On potrafi nas zrozumieć, ale przede wszystkim chce 

i potrafi nam pomóc. Sami z siebie nie jesteśmy i nie będziemy sprawiedliwi. Usprawiedliwieni 

jesteśmy sprawiedliwością Chrystusa, dzięki Jego zbawczej ofierze krzyża. Z tej ofiary czer-

piemy siłę, owocami tej ofiary posilani jesteśmy zawsze, gdy przystępujemy do Stołu Pań-

skiego. Nie musimy polegać na własnej sile, czy zasłudze. Nie musimy polegać na sobie i nie 

jesteśmy pozostawieni sami sobie w różnych chwilach naszego życia.  

Zbawiciel chce byśmy kroczyli z Nim drogą do Jerozolimy, byśmy w miłości do bliź-

nich naśladowali Jego postawę, szli za Jego przykładem ścieżką, którą On nam wytycza. Wie-

dzie ona przez zielone pastwiska, ale także przez pustynie naszego życia, a każdy z jej odcin-

ków nas kształtuje, wskazuje na coś, pomaga pogłębiać relację z Jezusem. Także ten czas pa-

syjny jest dla nas okazją z jednej strony do zajrzenia w głąb siebie, do być może poukładania 

pewnych spraw w swoim życiu, ale także jest okazją do okazywania czynnej miłości, np. po-

przez skarbonkę diakonijną. Okazywanie miłosierdzia i pomocy również nie jest uzależnione 

od naszego wieku, czy wykonywanego zawodu, bo jak nauczał Leon Wielki: „Dzieła miłosier-

dzia są tak rozliczne, że pozwalają całemu ludowi chrześcijańskiemu świadczyć uczynki miło-

ści.” 

Starajmy się więc kroczyć za Panem przez ten czas Postu z odwagą, z odwagą do pono-

szenia odpowiedzialności za swoje błędy, z odwagą do przyznawania się do nich, z odwagą 

próby poprawy i z odwagą wspierania naszych bliźnich w różnych ich potrzebach, także tych 

duchowych. Wybierajmy życie, a nie śmierć będącą konsekwencją trwania z dala od Boga. 

Kroczmy z Jezusem w stronę krzyża Golgoty, gdyż na Krzyżu dokonała się śmierć naszej 

śmierci wiecznej. Krzyż stał się Drzewem Życia! To nie jest ani tania pociecha, ani urojenie, to 

nie jest tylko mogące brzmieć banalnie i dziś już mało znaczące stwierdzenie: „Bóg cię kocha.” 

To rzeczywistość. Kim byłby nasz Ojciec, gdyby miał kapitulować przed śmiercią i grzechem. 

Bóg wypowiada ostatnie słowo, a to słowo brzmi: życie, brzmi: wieczność. Ona zaczyna się 

już tu, wszędzie tam, gdzie człowiek słucha Bożego Słowa, temu Słowu wierzy, gdzie w wierze 

w Jezusa Chrystusa i Jego Słowu podporządkowuje swoje życie, gdy pokutuje i okazuje miłość. 

Żyjąc w ten sposób, żyjąc wiarą i miłością do każdego z nas będą odnosiły się słowa św. Jakuba 

„Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, 

obiecany przez Boga tym, którzy go miłują.” Amen. 

 

  

ks. Zbigniew Obracaj 


