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T E M AT N U M E R U

JEZUS CHRYSTUS
SŁOWO CIAŁEM ‒
CHLEBEM SIĘ
STAŁO

MÓJ MISTRZU,
ŻEBYM
PRZEJRZAŁ!

RADOŚĆ
ZMARTWYCHWSTANIA

Sklerokardia
Czujesz zniechęcenie i obojętność? Masz dosyć tego, co robisz? Zastanawiasz się nad sensem swojego życia?
Z podobnymi dylematami z pewnością mierzyli się apostołowie po śmierci Jezusa. Można to wywnioskować z pełnej niedowierzania i wątpliwości reakcji na zmartwychwstanie. Ich zachowanie zaskoczyło chyba samego Jezusa, który ganił najbliższych towarzyszy nie za dezercję spod krzyża, ale z powodu
ich niewiary w Jego zmartwychwstanie. Przykre upomnienie odnotowali obydwaj ewangeliści, Marek
i Łukasz. Zacznijmy od relacji pierwszego z nich (Mk 16,14). Zmartwychwstały Jezus objawia się apostołom i wyrzuca im „brak wiary oraz upór”. Ewangelista Marek w opisie ukazującym uwagę Jezusa posługuje
się greckim słowem sklerokardia. Nawet bez jego tłumaczenia można wyczuć istotę problemu – tym, co wywołuje sprzeciw Jezusa, jest „skleroza serca” (wiadomo, jak analogicznie niebezpieczna jest pod względem
fizycznym arterioskleroza, miażdżyca naczyń). Podobny ton pojawia się w Łukaszowym opisie wędrówki
uczniów do Emaus (Łk 24,25). Jezus, dołączywszy do nich w drodze, czyni im wyrzuty, że mają serca
„nieskore do wierzenia”. Łukasz używa greckiej frazy bradeis te kardia. Mamy zatem ponownie wyrażenie
kardia, czyli „serce”, i bradeos, co oznacza: „spokojnie, powoli”. Można powiedzieć, że Jezus zarzuca swoim
uczniom – dosłownie – spowolnienie serca. Duchowa stagnacja apostołów, apatia, zobojętnienie pogłębiają się, ponieważ puls ich wiary słabnie.
Z obu ewangelicznych opisów wynika, że zarówno Łukasz, jak i Marek, diagnozując problem
niewiary, wskazują jako przyczynę stan ludzkiego serca. A w znaczeniu biblijnym serce to centrum decyzji.
Do spowolnienia serc („duchowej sklerozy”) doprowadza uczniów rozczarowanie. Wyraża je krótko: A myśmy się spodziewali. Ich żal uświadamia, że mieli własną wizję Mesjasza. Według nich Jezus miał wyzwolić
Izraelitów. Na Kalwarii ta wspólna wizja uczniów rozpadła się, każdy przeżył wielki zawód. W konsekwencji powstała w nich niezabliźniona rana, nie byli już w stanie przyjąć zmartwychwstania, rozpoznać
Boga. W nieznajomym, który z nimi wędrował, nie potrafili dostrzec Jezusa.
Na szczęście On nie pozostawił uczniów samym sobie. „Wyjaśniając Pisma”, ożywił ich serca, dzięki czemu rozpoznali Go w gospodzie w Emaus. Stwierdzili to sami uczniowie, którzy analizując spotkanie ze Zmartwychwstałym, wykrzyknęli: Czyż nie pałały nasze serca, gdy Pisma nam wyjaśniał? Jezus, który
ukazał im to wszystko, co „w Pismach odnosiło się do Niego”, pozwolił, by uczniowie ujrzeli na tle tego,
co zapowiedział Bóg, swoje osobiste zmagania, smutek i rozczarowanie. Słowa „Pisma” uświadomiły im
właściwe znaczenie wszystkiego, co przeżywali. To był moment zwrotny, który doprowadził do radosnego
powrotu uczniów do Jerozolimy.
Jezus ma swoje sposoby na uleczenie ludzkiego serca. Słowo Boże pokazuje przeżywane przez nas
trudności, zawody i porażki w nowej perspektywie. Zgłębiając „Pisma” odkrywamy, że nasze trudne doświadczenia zostały wpisane w zbawcze dzieło Jezusa, który nadaje im całkowicie nowy sens. W ten sposób
stopniowo odzyskujemy wiarę w Boże Słowo.
Przybliżanie i wyjaśnianie tego Słowa to misja kwartalnika „Galilea. Tajemnice Pisma Świętego”,
który już od pięciu lat gości w domach naszych Czytelników. Z tej okazji przygotowaliśmy wydanie specjalne – święte tajemnice biografii Jezusa Chrystusa. Przypominając artykuły do tej pory publikowane
i zamieszczając nowe (serdecznie witamy debiutującego na naszych łamach ks. Wojciecha Kardysia), ułożyliśmy je tak, aby „opisać” życie Pana – od Jego narodzin, poprzez działalność ewangelizacyjną, śmierć,
zmartwychwstanie, aż do wniebowstąpienia.
Każdy z biograficznych tekstów zamieszczonych w rocznicowej antologii poświęconej Bogu-Człowiekowi jest inny i wyróżnia się własnym stylem. Choć zestawienie multistylowe to ryzykowny pomysł,
całość zachowuje spójność tematyczną i ufam, że dzięki różnorodności spojrzeń i wrażliwości interpretatorów jeszcze mocniej wybrzmiewać będzie bogactwo oraz piękno nauczania i misji Nauczyciela z Nazaretu.
Zachęcając do lektury, składam podziękowanie wszystkim, którzy finansowo wsparli wydanie
kwartalnika. Życzę, aby „Galilea” ożywiała serca i rozniecała w nich płomień wiary tak, aby „pałały”.
bp Piotr Przyborek
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Słowo stało się ciałem

Staraj się być ze swej strony przykładem dla wszystkich wierzących w słowach, w sposobie byci
pilnie [Pismo Święte], zachęcaj do dobrego, nauczaj. Staraj się wypełniać wszystkie twoje ob
tak by wszyscy widzieli twój wyraźny postęp. Uważaj na siebie samego i na to, co głosisz.
postępując zbawisz i siebie samego, i tych, którzy cię słuchają.
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Część I

A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało między nami
J 1,14

Dzieciństwo Chrystusa, Gerrit van Honthorst
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