6 Września 2020
Drugie czytanie Rz 13,8-10
Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego,
wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie
pożądaj, i wszystkie inne - streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak
siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym
wypełnieniem Prawa.
Aby zrozumiec dobrze ten tekst trzeba go odczytac w kontekscie poprzedniego –
dwunastego rozdzialu, w ktorym Pawel udziela rad pierwszym chrzescijanom. Sa to
rady dotyczace zagadnienia jak zyc, by zachowac zasady chrzescijanskie w swiecie,
ktory jest antychrzescijanski. Pawel radzi, by nasze zycie codzienne bylo « swieta
ofiara », hołdem oddanym Bogu.
•

« Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz
przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście
umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co
Bogu przyjemne i co doskonałe » (Rz 12,2)

W 13 rozdziale listu do Rzymian, Pawel mowi o zyciu spolecznym i stosunku do
wladzy. :
-

o respekcie dla sądownictwa

-

o placeniu podatkow

-

o przestrzeganiu prawa cywilnego

Streszczajac, mozna powiedziec, ze aby byc dobrym chrzescijaninem, trzeba byc
dobrym obywatelem.
•

« Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym
rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie
pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione
przez Boga. » (Rz 13,1)

W Starym Testamencie, takie slowa nikogo by nie zdziwily, poniewaz wladza
polityczna byla w rekach religijnych i prawo cywilne bylo podporzadkowane prawu
Bozemu.
•

« «Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i
faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co
wam polecą » (Mt 23, 1)

Tymczasem Pawel, zwraca sie tu do chrzescijan zyjacych w kraju, w ktorym
obowiazuje prawo rzymskie. Mowi im « Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz
przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola
Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. » (Rz 12,2)

Prawdopodobnie ktos z owczesnych, zadal Pawlowi pytanie czy trzeba sluchac wladzy
poganskiej, ktora czesto zaprzecza wartosciom chrzescijanskim. Pawel odpowiada w
dwoch punktach :
1 . Nie uciekajcie od waszej odpowiedzialnosci obywatelskiej powolujac sie na
wasza wiare chrzescijanska.
•

«Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym
rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie
pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione
przez Boga. » (Rz 13, 1)

•

« Jezus odpowiedział: «Nie miałbyś żadnej władzy nade
Mną, gdyby ci jej nie dano z góry. » (J 19, 11)

Waznym jest wspomniec, ze pierwsi chrzescijanie i Zydzi (Rzymianie nie
rozrozniali ich w czasie gdy Pawel pisze ten list) mieli dyspese od praw, ktore
byly przeciwne ich sumieniu. Chodzilo tu o palenie kadzidla przed figura cesarza
i o sluzbe wojskowa.
2. Nie wystarczy byc dobrym obywatelem, by byc dobrym chrzescijaninem,
trzeba czegos wiecej….trzeba nam »do konca umilowac ».
•

« Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku
dobrego, ale dla złego. A chcesz nie bać się władzy?
Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę. Jest ona
bowiem dla ciebie narzędziem Boga, [prowadzącym] ku
dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na
próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do
wymierzenia sprawiedliwej kary temu, który czyni
źle. Należy więc jej się poddać nie tylko ze względu na
karę, ale ze względu na sumienie » (Rz 13, 3-5)

« Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. »
-

To znaczy « badzcie w porzadku wobec wszystkich », jednak nie wystarczy nie
czynic zla (do czego nawolywalo Prawo w Starym Testamencie), trzeba czegos
wiecej – trzeba nam nade wszystko milowac, i to do konca….

Ewangelia Mt 18,15-20
Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy brat twój zgrzeszy [przeciw tobie], idź i
upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie
usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech
świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi! A jeśli
nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik! Zaprawdę, powiadam

wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie
na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z
was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który
jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.
Dzisiejszy fragment Ewangelii, jest dalsza czescia wyznania Piotra, czytanego
w ubiegla niedziele. : « Ty jestes Chrystus, Syn Boga zywego ». Jezus mu
odpowiedzial : ««Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły
ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. » (Mt 16, 17) Dalej Jezus
kontynuuje : « Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale
zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa
niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz
na ziemi, będzie rozwiązane w niebie». Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu
nie mówili, że On jest Mesjaszem. Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na
to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych
w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. »
Piotr jako dobry, praktykujacy zyd, oczekiwal Mesjasza, ktory przyjdzie jako
triumfujacy, pelen mocy i chwaly krol. Podobnie, jak wielu wspolczesnych mu zydow,
wierzyl, ze przepedzi On na zawsze z Jerozolimy, rzymskiego okupanta. Tymczasem
Jezus mowi, ze jest oczekiwanym Mesjaszem ale bedzie « wiele cierpieć od starszych
i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia
zmartwychwstanie. «
-

Te slowa sa nie do przyjecia dla poboznych zydow ! Wszechmogacy Bog nie
moze przeciez dopuscic podobnych rzeczy !
Jezus jest krolem ale bez armii i bez przywilejow…do tego ma duzo cierpiec i
zostac zabitym…

Jak mowi Pawel, w dzisiejszym drugim czytaniu, trzeba bysmy pozwalali Duchowi
Swietemu przemieniac nasz sposob patrzenia i myslenia : » Nie bierzcie więc wzoru z
tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli
rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. »
(Rz 12, 2)
•

« myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi
moimi drogami - wyrocznia Pana. » (Iz 55, 8)

•

"Gdybyś Go zrozumiał, nie byłby Bogiem" (Św. Augustyn,
Kazania, 52, 6,16: PL 38, 360).

Celem dzialania Boga jest zbawienie swiata czyli narodziny nowej ludzkosci, ktora
bedzie zyla na obraz Boga Zywego – pelna czulosci i wspolczuca. Tymczasem nasze
definitywne nawrocenie na droge milosci, przebaczenia, pokoju, sprawiedliwosci i
dzielenia sie, nie dokona sie za sprawa magicznego zaklecia…
Trzeba nam odkrywac i doswiadczac ciagle na nowo Boga pelnego czulosci i
przebaczenia, Milosierdzia i wspolczucia….a to doswiadczenie nie przychodzi droga
truimfu i potegi ale droga daru zycia Syna : « Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy

ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. » (J 15, 13) Tylko nasladujac Jezusa i
Jego dar zycia, jestesmy w stanie isc droga Milosci.

