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Zamyślenia nad Słowem Bożym

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie
się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało.
W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości,
by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości.
Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał
się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od
ojca, pełen łaski i prawdy.
Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce.
Podczas gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.
Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie ojca, o Nim pouczył. J 1, 1– 18

Słowo stało się Ciałem
Święta zawsze budzą w człowieku nadzieję, a
wraz z nią wiele dobra i życzliwości. Boże Narodzenie zawsze było też okazją do wydobycia ze
wszystkich tego, co najlepsze, co spontaniczne i
dobre w sercu, zdolności do cieszenia się i zdumiewania. Ks. Jan Twardowski zauważył, że
„gdyby nie Boże Narodzenie, człowiek czułby się
oszukany. Nie może bowiem wystarczyć sam sobie. Zawsze tęskni za kimś większym od siebie.
Bo przecież nawet w zespoleniu z drugim człowiekiem jest miejsce na samotność”.
Pismo święte ukazuje nam sens Bożego Narodzenia. We fragmencie Prologu św. Jana czytamy:
„Na początku było Słowo. (…) Wszystko przez

Nie się stało (...) W nim było życie, a życie było
światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i
ciemność jej nie ogarnęła (...) Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”. Słowo Wcielone jest
ostateczną odpowiedzią na najgłębsze pytania religijne i moralne człowieka. Gdy bowiem u początku
wszystkich innych religii stoi ludzkie poszukiwanie
Boga, w chrześcijaństwie początkiem jest Wcielenie Słowa – inicjatywa samego Boga. Tu już nie
tylko człowiek szuka Boga, ale sam Bóg przychodzi, by mówić o sobie człowiekowi i wskazywać
mu drogę dojścia do siebie oraz człowieka ku sobie
prowadzić.
Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek z Jego łaski
stał się uczestnikiem Bożego życia; „aby każdy, kto
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w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. Miłość szuka bliskości z ukochaną osobą, o
czym świadczy najlepiej ból rozstania osób, które
się kochają. Dlatego też Bóg maksymalnie zbliżył
się do nas, byśmy i my zbliżyli się do Niego.
Jezus przychodzi do nas jako ubogie Dziecię, by
ludzkość mogła cieszyć się samym darem życia.
„Każde rodzące się dziecko jest znakiem ufności
Boga względem człowieka. Jest też potwierdzeniem, przynajmniej domniemanym, nadziei, jaką
żywi człowiek co do przyszłości otwartej na Bożą
wieczność. Na tę nadzieję człowieka Bóg odpowiedział, rodząc się w czasie jako małe dziecko” (Benedykt XVI, 1.12.2007).
Ileż to radości musiała odczuwać Maryja, gdy jednym palcem swojej dłoni obejmowała maleńką dłoń
Jezusa! Również i małe dziecię jest w stanie nauczyć czegoś nowego dorosłego człowieka. Pewnego razu jedna z matek z pośpiechem wchodziła do

kościoła ze swoim maleńkim dzieckiem. Gdy chciała
zaraz wyjść, usłyszała prośbę dziecka: „Mama, tu
jest tak dobrze, dlaczego nie zatrzymamy się tu dłużej? Dlaczego tak bardzo zawsze się spieszymy?”.
Co robić, by Bóg mógł narodzić się we mnie, by
mógł wejść do „Betlejem mojego serca”? W zasadzie nie należy nic robić. Nic poza otwarciem. Warto zamilknąć i pozwolić wypowiedzieć Bogu w naszym sercu Słowo narodzenia. To Słowo można
usłyszeć tylko w ciszy. Otrzymasz od Niego dokładnie tyle, ile zrobisz Mu w sobie miejsca.
Prośmy Nowonarodzone Dziecię Jezus słowami św.
Jan XXIII: „Pomóż nam poznać Cię lepiej i żyć po
bratersku, jak dzieci jednego Ojca, Ukaż nam swoją
piękność, świętość, czystość. Wzbudź w naszym sercu miłość i wdzięczność za Twoją nieskończoną dobroć. Zjednocz nas wszystkich w miłości i daj nam
Twój niebieski pokój”.
Ks. Leszek Smoliński

Po co ludziom Sakrament Małżeństwa?
W oparciu o Ewangelię Św. Jana rozdz. 2 Wesele w Kanie Galilejskiej.
Żeby mówić o sakr. małżeństwa, trzeba mieć wiarę.
Nie ma sensu mówić o sakr. małżeństwa, bez wiary.
Często młodzi nie mają ślubu małżeńskiego, mówiąc slangiem kościelnym, nie mają przeszkód, /nie
związani żadnym ślubem kościelnym z inną osobą,
bez ślubów wieczystych, bez św. kapłańskich/ powinni się pobrać.
Po pierwsze: Brak przeszkód to jeszcze nie
jest powód, żeby się pobierać.
A po drugie: Oni jednak mają jedną poważną przeszkodę, to jest brak wiary. Nie takiej wiary,
że wierzę, że Bóg istnieje. Ale wiary, która polega
na zaufaniu Jezusowi. Zatem, to wszystko o czym
mowa, jest zrozumiałe wyłącznie we wierze.
Ten tekst Ew. pokazuje dobrze rozumienie
tego, czym jest małżeństwo, także małżeństwo jako
sakrament. Skąd się ono bierze jako sakrament? Jezus ustanowił małżeństwo sakramentem. Katechizm
mówi że, podniósł je do godności sakramentu. Więc
kilka istotnych momentów z tego tekstu.
Pierwszy jest oczywiście taki, że to jest jednak ważne, że pierwszy znak jakiego Jezus w ogóle
dokonał, to był znak na zaślubinach. To jest dowód
na to, jak bardzo dla Boga jest ważna, ludzka miłość, ludzkie małżeństwo. W oczach Boga, to jest
wielkie wydarzenie, w którym Bóg chce uczestniczyć. Daje się zaprosić do środka miłości między
mężczyzną a kobietą. Bóg się daje zaprosić do środka tej miłości. To że Bóg w Jezusie Chrystusie,
Wcielony, idzie na te zaślubiny, to pokazuje wszystkie nasze nadzieje i wszystkie nadzieje Boga jakie

są związane z małżeństwem, miłością, z mężczyzną,
kobietą. Te nadzieje są wpisane w stworzenie człowieka.
Stworzenie człowieka, to jest stworzenie
pierwszej ludzkiej pary, pierwszej ludzkiej wspólnoty. Bóg w swojej jedności, jest wspólnotą osób.
Człowiek jest powołany dożycia we wspólnocie
osób. Bo nie ma piękniejszego odwzorowania tego,
kim jest Bóg, jak małżeństwo, które staje się też rodziną. Nie ma nic piękniejszego, jak miłość między
mężczyzną a kobietą, która staje się też płodna i staje się źródłem nowego życia. To jak Bóg stworzył
mężczyznę i kobietę, jak to opisuje Ks. Rodz., rzeczywiście stworzył ich do miłości, która jest w Nim.
Do miłości która nie tylko odwzorowuje miłość jaka
jest w Bogu, tylko z Niego czerpie. Dlatego nie
wierzmy ludziom, którzy mówią, że Kościół nie ceni
sobie ludzkiej miłości, że Biblia nie rozumie ludzkiej
miłości. Biblia jest pełna zachwytu nad ludzką miłością. Biblia ma w sobie okrzyk, że jak Bóg przyprowadza Ewę do Adama, to ten mówi ta dopiero.
Wszystko co Bóg mu przedstawił, to go nie zachwyciło. Adam nie znalazł partnera dla siebie. Ale jak
przychodzi kobieta to jest, ta dopiero jest kością z
moich kości, ciałem z mego ciała. I to poczucie jedności. W słowie Boga jest fascynacja ludzką miłością. I to jest pierwsze słowo Boga o człowieku.
I stąd jest ta obecność Jezusa Chrystusa na
weselu w Kanie Galilejskiej. Nie ma napięcia między Bogiem a miłością, między ludźmi, nie ma żadnej sprzeczności.
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Nie dajcie sobie tego wmówić. To jest bzdura, jak ktoś
ustawia Boga po jednej stronie, a po drugiej stronie miłość pomiędzy mężczyzną i
kobietą. Nie dajcie sobie
wmówić takich rzeczy. To
była sytuacja idealna. Chociaż byli nadzy, nie odczuwali wstydu. Między nimi
nie było lęku. Tylko że, między nami a nimi jest wydarzenie które się nazywa grzech.
I to jest to, o czym mówi Ew. Kany Galilejskiej. Przyszli wszyscy pełni nadziei. Kilka godzin
nie upłynęło problem. To jest pewien symbol. Jan
chce powiedzieć. Ledwo się to małżeństwo zaczęło,
pokazuje sie problem. To jest odzwierciedlenie dokładnie tego co było w Raju.
Ledwie się zaczęło i pojawił się grzech,
wszystko jedno jaki. Ale ten grzech oprócz tego, że
zburzył relację między nimi a Bogiem, zburzył też
relację między nimi samymi, wzajemną relację. Bóg
przychodzi pyta się, co się stało? To nie ja, to ona,
to nie ja, to waż. W sumie, to wyjdzie na to drzewo,
że jest winne, że tam stało. Ale istotne jest to że całą
harmonię która była pomiędzy nimi " diabli " wzięli.
Pierwsze co, to robią przepaski, bo już nie mogą wytrzymać tej swojej nagości. Zaczęli się siebie bać.
Była harmonia, a pojawia się pożądliwość, przemoc.
On będzie panował nad tobą.
Niektórzy chcą pokazać, że tak Bóg stworzył
małżeństwo, że mężczyzna panuje nad kobietą. Nie.
To jest po grzechu. Przed grzechem, ta harmonia
która była między nimi to jedność, równość... Tu
widać jak Biblia jest realna, życiowa.
W tej narracji o Kanie Galilejskiej, to jest
pokazane w symbolu. Dopiero się zaczęło i jest problem, jest brak, nie tak miało być.
To nie jest mowa tylko o małżeństwie. To
tak naprawdę jest mowa o tym co się w Kościele
nazywa KERYGMAT. Bóg każdego z nas stworzył
z miłości i do miłości. Tylko że ja do tej Miłości już
nieraz odwróciłem się plecami. I wtedy, kiedy się
odwracam plecami, to zburzona jest nie tylko relacja
między mną a Bogiem. Tylko także między mną a
ludźmi którzy są dla mnie ważni, których kocham,
którzy są moimi przyjaciółmi. I gdzieś naraz tracimy
wspólny język. Inaczej miało być, nie sprawdza się.
Grzech jest czymś rzeczywistym. Mówimy o pięknie, o miłości między mężczyzną i kobietą, także w
wymiarze ciała, życia erotycznego. To jest wszystko
przecudne. I wiemy co z tego wszystkiego człowiek
potrafi zrobić. To jest prawda o człowieku.
I teraz jest odpowiedź, która jest w Jezusie.

Bóg daje odpowiedź w Jezusie. Jezus przychodzi na to wesele. To jest najpiękniejszy moment,
zaprosili Go. I teraz nie upłynęło długo i z zaproszonego On staje się zapraszający. To jest ciąg dalszy
tego niesamowitego znaku, jaki sprawia Jezus i jaki
opisuje Jan. Stały tam stągwie kamienne sześć stągwi, które mogły pomieścić po dwie lub trzy miary.
Miara to jest 40 litrów. Trzy miary to jest 120 litrów. Sześć stągwi to jest 720 litrów. Ale rozumiemy. On jest Tym który zastawia ten stół. I jak On
zastawia stół, to On się nie bawi, jak po góralsku się
mówi "kielonek". 720 litrów dla kogo? W tej Kanie
jak mieszkało 30 osób to wszystko, a już trochę wypili, to zupełny brak umiaru. To jest znak tego, jaka
jest obfitość łaski Chrystusa. Właśnie oto idzie.
Oto idzie w małżeństwie, które jest sakramentem. Zapraszasz Jezusa do środka swojej miłości. I teraz, On się staje zapraszającym. I On ci zastawia stół w tym małżeństwie. W taki sposób ci
daje, że nie jesteś w stanie tego przepić. Choćbyś się
jak starał nie wypijesz tych 720 litrów. Nie ma
szans. Nie przejesz tej łaski, którą dostajesz od Jezusa. Chrystus jest odpowiedzią na nasz grzech i
jest odpowiedzią, która jest bez umiaru.
Pytanie, oto czy potrzebujesz sakr. małżeństwa, to jest pytanie oto, czy w życiu potrzebujesz
Jezusa. Czy Go potrzebujesz tam, gdzie dzieją się
dla ciebie rzeczy najważniejsze.
Wszyscy młodzi pytani na świecie, ale w Polsce też, oto, co jest dla nich najważniejsze. Mówią
rodzina. Mówią małżeństwo. I my się strasznie cieszymy z tego. Jeśli się można strasznie cieszyć. I w
tym pragnieniu młodych jest to, co jest wszczepione
przez Boga w stworzeniu. Ale to pragnienie, bądźmy realistyczni jest zagrożone. Ludzkim grzechem,
niczym innym.
Podstawowa Teza. Nic lepiej nie przygotowuje do życia w rodzinie, jak własna rodzina. Podpiszecie się pod tym! 1/3 małżeństw się rozpada. Na
czym chcecie zbudować to wasze trwałe małżeństwo. Macie takie oparcie o siebie, taką pewność.
Ktoś ma!
Naprawdę jest tak, że w Chrystusie jest powrót do Raju. W Chrystusie jest powrót do tego,
jakim Bóg zamierzył człowieka. Ale w Chrystusie.
Sakr. małżeństwo, to nie jest umowa prawna. To nie
chodzi oto, że trzeba zapisać, że się pobrali. Mieli
tam dwóch świadków itd. Nie chodzi o prawo. Jeśli
mówimy sakrament, mówimy znak widzialny niewidzialnej łaski, skuteczny. Wchodzę w małżeństwo
z całym przekonaniem, ale oparty o doświadczenie
miłości Jezusa Chrystusa. Odkupienia w Jezusie
Chrystusie.
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Jak macie pewność, co do tego, że nie potrze- Kościołem. Wiążecie się ze sobą po to, żeby znikały
bujecie Jego, to nie potrzebujecie sakr. małżeństwa.
skazy, zmarszczki i wszystko co do nich podobne.

Co do tej Ew. mamy pewność, że On chce
być w samym środku tego małżeństwa. I On przychodzi jako ten kto potrafi rozwiązywać problemy.
I nie tak na zasadzie minimum, tylko przeobficie.
Da ci tyle miłości, tyle łaski, tyle poczucia siły, że
cię to przerasta, nie przejesz tego. Będziesz rosnąć
i ciągle będzie przed tobą ta rzeczywistość, jeszcze
do niej nie dorośniesz.
Ostatnia rzecz jest taka, że mówi Jan. To
był początek znaków, których dokonał Jezus. I intrygujące jest pytanie: Czego znakiem, był ten cud
dokonany na weselu w Kanie Galilejskiej? Kto stawia wino na weselu, albo wódkę? Pan młody! Pani
młoda wszystko inne. Ten cud w Kanie Galilejskiej, ukazuje Jezusa, jako Oblubieńca, a Kościół
jako Oblubienicę. I to jest taki jeszcze jeden wymiar. Jak uczymy o tym że, małżeństwo jest sakramentem, to chcemy właśnie to pokazać, że ludzie
wierzący próbują odwzorować w swoim małżeństwie te relację jaka jest pomiędzy Chrystusem a
Kościołem. On jest Panem młodym, Kościół jest
Panią młodą. To można czytać konkretnie. To nie
jest jakiś tam idealizm. To jest konkret. Nie ma
Chrystusa bez Kościoła, bo tak zadecydował.
Dlatego jesteśmy nieraz tak wkurzeni, jak
ktoś mówi, Chrystus tak, Kościół nie. Pokaż mi tego Chrystusa, bez Kościoła. Pokaż mi gdzie On
jest, bez Kościoła. A pokaż mi Kościół, bez Chrystusa. Jaki ma sens?
Ludzie, którzy się pobierają, są jak Chrystus i Kościół. Jedno bez drugiego nie ma sensu.
Ta relacja jest wieczna. Ta relacja jest nierozerwalna.
Z listu do Efezjan 5 rozdz. Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego Siebie. Żeby
go uświęcić. I żeby go postawić przed Sobą, jako
nie mający skazy, zmarszczki, czy czegokolwiek
innego. To jest tak niesamowity tekst, bo on mówi,
że jak Chrystus wydaje się za Kościół. To Kościół
ma skazy, zmarszczki i wszystko inne. Kościół nie
jest idealną kandydatką na żonę. Jak ktoś ma wątpliwości to niech popatrzy do lustro. Nie jesteśmy
idealną kandydatką na żonę dla Jezusa Chrystusa.
Jesteśmy Kościołem, który jest grzeszny, który ma
skazy, zmarszczki, nieraz ma takie bruzdy, że aż
strach patrzeć. A Jezus wydaje się za ten Kościół,
żeby go uświęcić i postawić przed Sobą jako idealny. Ale to jest celem tej relacji. To nie jest na początku. To jest punkt dojścia.
I to jest logika wpisana w sakr. małżeństwa.
Na wzór tej relacji, która jest między Jezusem a

Żebyście na koniec życia mogli powiedzieć, że odkrywacie w sobie świętość wzajemnie. Po to jest ta obecność Chrystusa między ludźmi, w małżeństwie, żeby
rośli, żeby ta miłość miedzy nimi dojrzewała. Tak naprawdę, małżeństwo chrześcijańskie, to jest uczestnictwo w tej relacji, jaka jest miedzy Chrystusem a
Kościołem. To jest wejście w sam środek tego wydarzenia. To nie jest nigdy tak, że Jezus jest dla nas tylko wzorem. Jezus nas zawsze zaprasza do komunii,
do wspólnoty. Jesteśmy w Niego wszczepieni. Nasza
miłość jest wszczepiona w Jego miłość do Kościoła.
To nie są teorie.
Nieraz przychodzą ludzie młodsi czy starsi w
jakimś kryzysie małżeńskim. I wtedy ostatnia rzecz o
jakiej myślą, to gdzie jest źródło siły. Wtedy trzeba
mówić, idźcie do spowiedzi. Wydadzą pieniądze na
wszystkich możliwych psychologów, takie i inne poradnie. Ale to przemawiające jest. Tu załatwimy, tu
terapeuta pomoże. Idźcie do spowiedzi. Odnówcie w
sobie łaskę sakr. małżeństwa. Postawcie na Jezusa,
nie na siebie. Odkryjcie jeszcze raz, że On kocha ciebie i On kocha ją. I odkryjcie, że On kocha ciebie, jej
miłością, a ją kocha przez ciecie twoją miłością. Odkryjcie że, jesteście w Nim razem.
Wszystko co mi się w życiu marzy, na co się
w życiu porywam i co bym chciał, wiem, że mi się
wydarzy w oparciu o Niego. Gdyby nie On, to nie
wiem, czy bym był nawet wierzący. Naprawdę!
Wiara w sakramentalne małżeństwo jest tak
naprawdę, wiarą w Jezusa Chrystusa, który przyszedł,
zakochany we mnie aż po własną śmierć. Przyszedł
żeby odbudować moje możliwe szczęście, które psuje
raz po raz, własnym grzechem. I On ciągle przede
mną otwiera możliwość odbudowania siebie, swojej
miłości do ludzi, swojej relacji do Boga. Ciągle to
przede mną jest otwarte. Ale wyłącznie w oparciu o
jedność z Nim. I to jest sakrament. To nie jest prawo.
To nie jest uroczystość. To nie jest obrzęd. To jest
sakrament. To jest znak łaski.
I naprawdę, dokąd nie będziecie mieli w sobie
takiego przekonania, że to jest sakrament, że to jest
źródło łaski, nie idźcie zawierać małżeństwa. Bo i po
co!
Natomiast, jak odkrywacie, że miłość między
wami, jest od Boga, jest Jego niesamowitym darem,
pięknym darem. Odkrywacie jednocześnie w sobie,
swoją słabość, zdolność do grzechu i niestety jednak
każdego grzechu, to łapcie się Chrystusa, po to żeby
to szczęście między wami mogło być trwałe. Bo na
sobie go nie zbudujecie. I to nie jest zła nowina, to
jest Dobra Nowina.
Abp Grzegorz Ryś.

