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OD EWANGELII O JEZUSIE PE£NYM
MOCY DO EWANGELII KRZY¯A
Ks. Henryk Witczyk
Nawet w krajach, gdzie Ewangelia dotar³a wiele wieków temu, przesta³o ju¿ istnieæ «spo³eczeñstwo chrzecijañskie», które odwo³ywa³o siê jednoznacznie do wartoci
ewangelicznych. Dzisiaj trzeba odwa¿nie stawiaæ czo³o
sytuacji, która staje siê coraz trudniejsza i bardziej zró¿nicowana w zwi¹zku z globalizacj¹. Wielokrotnie w minionych latach przypomina³em wezwanie do nowej
ewangelizacji. Ponawiam je i teraz (Novo Millennio Ineunte, n. 40). Na pocz¹tku trzeciego tysi¹clecia Koció³
wyrusza w dalsz¹ drogê. W czasach Chrystusa kilku Greków skierowa³o do aposto³a Filipa probê: Chcemy ujrzeæ Jezusa (J 12,21). Ludzie naszych czasów, choæ mo¿e
nie zawsze wiadomie, prosz¹ dzisiejszych chrzecijan, aby
nie tylko «mówili» o Chrystusie, ale w pewnym sensie pozwolili im Go «zobaczyæ». A czy¿ zadanie Kocio³a nie
polega w³anie na tym, ¿e ma on odzwierciedlaæ wiat³oæ
Chrystusa we wszystkich epokach dziejów i sprawiaæ, aby
blask Jego oblicza zajania³ tak¿e pokoleniom nowego tysi¹clecia? (...) Kontemplacja oblicza Chrystusa winna czerpaæ inspiracjê z tego, co mówi o Nim Pismo wiête, które
od pierwszej do ostatniej strony przenikniête jest Jego tajemnic¹, ukazywan¹ w niejasnym zarysie w Starym Testamencie, a w pe³ni objawion¹ w Nowym (NMI n. 16-17).
W tekcie tym Papie¿ stwierdza, ¿e Oblicze Chrystusa
wy³ania siê z ró¿nym nasileniem i ostroci¹ obrazu, w zale¿noci od czasu, z jakiego pochodz¹ poszczególne przekazy Biblii. W Starym Testamencie w niejasnym zarysie;
201

ale i w Nowym nie ukazuje siê ono od razu w ca³ej pe³ni.
Nale¿y wiêc postawiæ pytanie: jakie Oblicza Chrystusa
wy³aniaj¹ siê nie tylko z Ewangelii, ale z ca³ego Nowego
Testamentu, z nak³adaj¹cych siê na siebie warstw ewangelicznej narracji i pozosta³ych Pism Nowego Testamentu?
Które z nich winno byæ pokazywane wspó³czesnemu cz³owiekowi w pierwszej kolejnoci, a które winien zobaczyæ
póniej?
W oparciu o najnowsze badania historyczno-literackie
mo¿na w Nowym Testamencie wyró¿niæ cztery rodzaje tekstów, które odzwierciedlaj¹ pierwotny kerygmat i odpowiednio inaczej zarysowane w nich Oblicze Chrystusa.
Nastêpuj¹ one po sobie w porz¹dku chronologicznym,
a ³¹cz¹ siê z nauczaniem Jana Chrzciciela, Jezusa z Nazaretu, Piotra i Paw³a w kontekcie Piêædziesi¹tnicy, oraz nauczanie Paw³a w Koryncie, po smutnym dowiadczeniu na
Areopagu w Atenach.

1. JANOWA EWANGELIA O GNIEWIE BOGA
I O JEZUSIE, KTÓRY CHRZCI DUCHEM WIÊTYM
I OGNIEM
Wiarygodnym historycznie, wolnym od póniejszych
opracowañ redakcyjnych przekazem nauki Chrzciciela jest
tekst Mt 3,7-10 (bardzo zbli¿ony, niemal identyczny tekst
w £k 3,7-9.16): A gdy widzia³, ¿e przychodzi do chrztu
wielu sporód faryzeuszów i saduceuszów, mówi³ im: Plemiê ¿mijowe, kto wam pokaza³, jak uciec przed nadchodz¹cym gniewem? Wydajcie wiêc godny owoc nawrócenia,
a nie mylcie, ¿e mo¿ecie sobie mówiæ: Abrahama mamy
za ojca, bo powiadam wam, ¿e z tych kamieni mo¿e Bóg
wzbudziæ dzieci Abrahamowi. Ju¿ siekiera do korzenia
drzew jest przy³o¿ona. Ka¿de wiêc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, bêdzie wyciête i w ogieñ wrzucone.
Dyskutuje siê jedynie nad tym, jak brzmia³y w ustach Jana
Chrzciciela s³owa, które czytamy dzi w ww. 11-12: Ja
was chrzczê wod¹ dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za
mn¹, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosiæ
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Mu sanda³ów. On was chrzciæ bêdzie Duchem wiêtym
i ogniem. Ma On wiejad³o w rêku i oczyci swój om³ot:
pszenicê zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym»1.
W tekstach tych nie ma ¿adnych elementów charakterystycznych dla nauczania Jezusa b¹d pierwotnego kerygmatu chrzecijañskiego. S³owa zapisane w Mt 3,7-10.11n
bez w¹tpienia pochodz¹ z tradycji siêgaj¹cej samego Jana
Chrzciciela i wiernie przekazuj¹ jego orêdzie  najprawdopodobniej w formie bardzo zbli¿onej do pierwotnej, zastosowanej przez proroka. Orêdzie Janowe zosta³o nie tylko
zachowane, ale wrêcz w³¹czone do Ewangelii. Oznacza to,
¿e nauczanie Chrzciciela zosta³o przez Koció³ pierwotny
uznane za wa¿ne dla chrzecijan. Aposto³owie i ewangelici musieli widzieæ w nim wa¿ny historio-zbawczy model
g³oszenia Ewangelii i ukazywania Oblicza Chrystusa nadchodz¹cym pokoleniom kandydatów na Jego uczniów.
Jaki sens ma Ewangelia g³oszona przez Jana Chrzciciela? Jakie Oblicze Chrystusa w niej siê zarysowuje? Otó¿
natchniony Duchem Bo¿ym Jan znad Jordanu wychodzi
od tezy o nadchodz¹cym gniewie Boga. Prorocy Starego
Testamentu wzywali lud Przymierza do nawrócenia, aby
móg³ unikn¹æ gniewu Boga. Chrzciciel stwierdza co odwrotnego: bliskoæ Boga, który zamierza wylaæ swój gniew
na lud zanurzony w grzechach.
Jak rozumieæ Janow¹ ewangeliê o bliskoci gniewu
Boga? Wyra¿enie gniew Boga nale¿y do typowo biblijnych antropomorfizmów. Nie wolno go rozumieæ w sensie
dos³ownym. Gniew Boga to tyle, co Bóg, który wkracza
w dzieje wiata, naznaczone grzechem. Jego wejcie ma
charakter stanowczy, dynamiczny i zbawczy: ma na celu
oddzielenie dobra od z³a. Janowa Ewangelia o Bogu, który
wkracza w dzieje wiata, zawiera kilka prawd:

1
Najbardziej prawdopodobna wersja brzmi: Ja was chrzczê wod¹,
lecz Ten, który nadchodzi chrzciæ was bêdzie ogniem. Por. O. Hoffmann, Studien zur Theologie der Logienquelle (NTA 8), Münster 1972,
s. 18-25. 28-31.
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 Bliskoæ czasowa Boga gniewu. Metafora siekiery
przy³o¿onej do pnia oznacza, ¿e ju¿ nie ma czasu na zastanawianie siê i obliczanie czasu, kiedy nast¹pi koniec historii doczesnej. Eschatologiczna, ostateczna przysz³oæ 
oczekiwana przez proroków i apokaliptyków jako czas s¹du
Bo¿ego nad z³em, s¹du wyzwalaj¹cego sprawiedliwych
z niewoli bezbo¿nych  i teraniejszoæ przybli¿y³y siê do
siebie. W gruncie rzeczy znik³a miêdzy nimi ró¿nica czasowa. Wezwanie Janowe ma niespotykany dot¹d charakter. Cz³owiek nie ma czasu na to, aby ¿yæ tak, jakby Bóg
eschatologicznego s¹du by³ daleko. Bóg s¹du ju¿ teraz definitywnie wkracza w dzieje cz³owieka. Jedyna rozs¹dna
decyzja, jak¹ cz³owiek w tej nowej sytuacji mo¿e podj¹æ,
to otworzyæ siê na tê now¹, blisk¹ obecnoæ Boga wyzwalaj¹cego spod tyranii z³a i grzechu;
 Bliskoæ Boga ods³ania grzech cz³owieka, a zw³aszcza jego konsekwencje. Jan ujmuje grzech w wymiarze spo³ecznym. Do wszystkich, którzy przychodz¹ na pustyniê
prorok mówi: plemiê ¿mijowe. Nie dzieli na sprawiedliwych i bezbo¿nych. Nie oskar¿a jednej warstwy spo³ecznej. Wszyscy, stoj¹c w obliczu zbli¿aj¹cego siê gniewu
Bo¿ego, winni zdawaæ sobie sprawê z czynionego przez
siebie z³a, z jego konsekwencji. Nikt nie mo¿e czuæ siê sprawiedliwym w obliczu Boga  eschatologicznego Sêdziego,
powo³uj¹c siê na swe pochodzenie od Abrahama: Nie
mylcie, ¿e bêdziecie mogli powiedzieæ: «Abrahama mamy
za ojca» (Mt 3,9a par.). Przed Bogiem tym licz¹ siê czyny
sprawiedliwoci, a nie pochodzenie lub piastowane urzêdy. Przede wszystkim jednak ka¿dy cz³owiek odkrywa sw¹
niesprawiedliwoæ, swe grzechy i ich gorzkie owoce. Cz³owiek, który jej nie odkrywa i nie wyznaje w akcie pokuty
i nawrócenia, nie ma szans na zbawcze spotkanie z Tym,
który nadchodzi jako eschatologiczny Sêdzia;
 Jan wzywa wszystkich  ca³y lud Bo¿y  do nawrócenia2 . Polega ono na odwróceniu siê od przesz³oci  i zwróW stosunkowo krótkich relacjach synoptyków o dzia³alnoci Jana
Chrzciciela a¿ piêæ razy wystêpuje rzeczownik metanoia (Mk 1,4 par; £k
3,3; Mt 3,8 par; £k 3,8; Mt 3,11) oraz jeden raz czasownik metanoeite 
2
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ceniu ku Bogu nadchodz¹cemu w osobie Baranka Bo¿ego,
który g³adzi grzech wiata (por. J 1,19-24). Jan Chrzciciel
zakazuje ludowi odwo³ywaæ siê do Abrahama, jako gwarancji zbawienia. Jak pisze H. Merklein: Izrael nie ma ju¿
swoich prerogatyw zbawczych3. Chrzciciel  w odró¿nieniu od wszystkich wczeniejszych proroków  nie wzywa
biblijnego Izraela do wierniejszego zachowywania Tory.
W rozpoczynaj¹cym siê czasie bliskoci Boga, Jego zbawczej interwencji w dzieje wiata (polegaj¹cej na zwi¹zanym z eschatologicznym s¹dem oddzieleniu z³a od dobra)
Tora przestaje byæ rodkiem zbawienia. Tym bardziej wszelkie mity pogañskie i wynikaj¹ce z nich praktyki kultowe.
Zbawienie jest tylko w Bogu, który przychodzi w osobie
Jezusa. Bóg wkraczaj¹c w dzieje wiata dokonuje rozdzielenia dobra od z³a. Nie ma jakiego pomieszania jednego
z drugim, ani automatycznego zbawienia  apokatastazy;
 Koniecznoæ chrztu nawrócenia. Najwa¿niejszym
czynem, jaki Izrael po wyjciu na pustyniê winien spe³niæ,
jest przyjêcie chrztu nawrócenia dla otrzymania odpuszczenia grzechów (Mk 1,4). Chrzest ten oznacza zanurzenie
siê w mi³osierdziu Boga. Nawrócenie polega na radykalnym porzuceniu wszelkiej pewnoci zbawienia. W³anie
w tym Jan widzi szansê zbawienia  dobr¹ nowinê. W tym
wo³aniu o ca³kowite zawierzenie siê Bogu Jan przypomina
proroków; jego wo³anie jest bowiem podobne do znamiennego zdania: Mo¿e Pan, Bóg zastêpów, bêdzie mi³osierny (Am 5,15; por. Jl 2,14; Za 2,3; Jon 3,9)4.
Ewangelia Janowa jest w gruncie rzeczy zwiastowaniem Chrystusa, w którym Bóg przychodzi do swego ludu,
aby go wyzwoliæ z niewoli z³a. Prorok z ca³¹ moc¹ wzywa
ka¿dego cz³owieka, aby rozpozna³ swój grzech i przez
nawracajcie siê! (Mt 3,2). Oznacza to, ¿e wyra¿ona przy ich pomocy
idea nale¿y do istoty dzia³ania poprzednika Jezusa.
3
Die Umkehrpredigt bei Johannes dem Täufer und Jesus von Nazaret, w: ten¿e, Studien zu Jesus und Paulus (WUNT 43), Tübingen
1987, s. 115.
4
Por. H. W. Wolff, Dodekapropheten 2 (BK XIV/2), Neukirchen
19752, s. 59. 295.
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chrzest nawrócenia  znak pokuty  zwróci³ siê ku Przychodz¹cemu, aby otrzymaæ od Niego chrzest Duchem wiêtym. Jego Ewangelia jest wezwaniem do porzucenia
przesz³oci i otwarcia siê na przychodz¹cego Chrystusa,
na dzia³anie Ducha, który ostatecznie usuwa grzech i stwarza w cz³owieku serce czyste (por. Ps 51,12-14).
Jan Chrzciciel by³ pierwszym, który dozna³ radoci,
p³yn¹cej od przychodz¹cego Jezusa, a której ród³em jest
przynoszony przez Niego Duch wiêty. Matka Jana, El¿bieta, mówi do przychodz¹cej do niej Maryi: A sk¹d¿e mi to,
¿e Matka mojego Pana przychodzi do mnie. Oto skoro g³os
twego pozdrowienia zabrzmia³ w moich uszach, poruszy³o
siê z radoci dzieci¹tko w ³onie moim. Z kolei w wieku
dojrza³ym Jan mia³ zaszczyt byæ Przyjacielem Oblubieñca, ciesz¹cym siê ze s³uchania Jego g³osu.
Tak wiêc, Jan Chrzciciel to g³osiciel Ewangelii o bliskoci Boga, eschatologicznego Sêdziego, w Jezusie. Taka
obecnoæ Boga przyci¹ga a zarazem oczyszcza. Ewangelia
Janowa jest wezwaniem do nawrócenia, do zanurzenia siê
w mi³osierdziu Boga, przyniesionym przez Jezusa i dostêpnym dziêki mocy Ducha. W przychodz¹cym Jezusie, Baranku Bo¿ym, cz³owiek mo¿e kontemplowaæ Oblicze Boga,
który moc¹ swojego Ducha zamierza g³adziæ grzechy wiata. Ci, którzy zbli¿aj¹ siê do Niego w duchu pokory i nawrócenia, zostaj¹ uwolnieni z jarzma i niewoli swoich
grzechów  osobistych i spo³ecznych.
Wspó³czesny g³osiciel Ewangelii, ukazuj¹cy Oblicze
Chrystusa wed³ug przyk³adu Jana Chrzciciela, to cz³owiek
wyj¹tkowo wra¿liwy na bliskoæ Boga, eschatologicznego
Sêdziego w osobie pokornego i ³agodnego Baranka Bo¿ego. wiadom faktu, ¿e zbawienie cz³owieka, wyzwalanie
z mocy Z³ego i z wiêzów grzechu, dokonuje siê dzi 
nie na koñcu czasów  i ma charakter osobowy. Przychodzi ono w osobie Jezusa. Dzi ¿yjemy w czasach ostatecznych. Eschatologiczne zbawienie zale¿y od spotkania
 w³anie dzi  z nieustannie przychodz¹cym Jezusem,
który pragnie udzielaæ chrztu Duchem wiêtym i ogniem
Bo¿ej mocy. Nie jest ono natomiast wynikiem czysto ludzkich kalkulacji i obliczeñ. Ani dla Izraela, ani dla ¿adnego
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innego narodu nie ma innej drogi do zbawienia jak Chrystus  Baranek Bo¿y, który g³adzi grzechy ca³ego wiata:
Izraela i pogan.

I

2. JEZUSOWA EWANGELIA O PRZEBACZENIU
OBLICZE ZBAWICIELA

Ewangelia Jana Chrzciciela o Bogu, który wkracza
w dzieje wiata, i potrzebie nawrócenia siê, ma swe przed³u¿enie w nauczaniu Jezusa. Równie stanowczo, choæ w innym stylu brzmi¹ Jego s³owa: Biada tobie, Korozain! Biada
tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie dzia³y siê
cuda, które u was siê dokona³y, ju¿ dawno by siê nawróci³y, siedz¹c w worze pokutnym i w popiele. Tote¿ Tyrowi
i Sydonowi l¿ej bêdzie na s¹dzie ni¿eli wam. A ty, Kafarnaum, czy a¿ do nieba masz byæ wyniesione? A¿ do Otch³ani
zejdziesz! (£k 10,13-15). A nieco dalej mówi: Królowa
z Po³udnia powstanie na s¹dzie przeciw ludziom tego plemienia i potêpi ich; poniewa¿ ona przyby³a z krañców ziemi s³uchaæ m¹droci Salomona, a oto tu jest co wiêcej ni¿
Salomon. Ludzie z Niniwy powstan¹ na s¹dzie przeciw temu
plemieniu i potêpi¹ je; poniewa¿ oni dziêki nawo³ywaniu
Jonasza siê nawrócili, a oto tu jest co wiêcej ni¿ Jonasz
(£k 11,31-32). Wypowiedzi te maj¹ rangê autentycznych
s³ów Jezusa, zachowanych w Ewangeliach jako tzw. logia.
Egzegeci s¹ zgodni co do tego, ¿e logia te (ze ród³a Q)
odzwierciedlaj¹ Jezusow¹ wizjê nawrócenia. Widaæ to jeszcze lepiej w wypowiedzi Jezus w kontekcie masakry Galilejczyków, których krew Pi³at zmiesza³ z krwi¹ ich ofiar.
Jezus oznajmia, ¿e nie byli oni wiêkszymi grzesznikami
ni¿ inni mieszkañcy Galilei. Nastêpnie doda³: Jeli siê nie
nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo mylicie, ¿e
owych osiemnastu, na których zwali³a siê wie¿a w Siloam
i zabi³a ich, by³o wiêkszymi winowajcami ni¿ inni mieszkañcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeli
siê nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie» (£k 13,3.5).
Z powy¿szych logiów jasno wynika, ¿e Jezus ca³kowicie zgadza siê z Janem Chrzcicielem: wszyscy ludzie s¹
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grzesznikami, wszyscy potrzebuj¹ nawrócenia. Wed³ug Jana
polega ono na odwróceniu siê od wszystkiego, co by³o dot¹d, i zwróceniu siê ku Jezusowi  Przychodz¹cemu, który
bêdzie chrzci³ Duchem wiêtym i ogniem. Wed³ug Jezusa nawrócenie to przyjêcie Jego Osoby, w której przychodzi przebaczenie i wyzwolenie. Dopiero od tego momentu
rozpoczyna siê nowe ¿ycie5. Ewangelia Jezusa to Dobra
Nowina o nowym ¿yciu: jest ono mo¿liwe nawet w przypadku najwiêkszego grzesznika. Nikt nie jest skazany na
degeneracjê i niewolê w mocy Z³ego i swoich grzechów.
Owszem, s¹d Bo¿y grozi ludziom, ale tylko tym, którzy
odrzucaj¹ ofiarowane im w Jezusie zbawienie (por J 3,35).
Ewangeliê o zbawieniu, które przynosi w swojej Osobie, w swoich s³owach i czynach, Jezus g³osi nie tylko
w logiach, ale tak¿e w przypowieciach. Pochodz¹ca bez
w¹tpienia od samego Jezusa przypowieæ o zagubionej owcy
(ród³o Q), jest najlepszym streszczeniem Jego Ewangelii:
Jak wam siê zdaje? Jeli kto posiada sto owiec i zab³¹ka siê
jedna z nich: czy nie zostawi dziewiêædziesiêciu dziewiêciu na górach i nie pójdzie szukaæ tej, która siê zab³¹ka³a?
A jeli mu siê uda j¹ odnaleæ, zaprawdê, powiadam wam:
cieszy siê ni¹ bardziej ni¿ dziewiêædziesiêciu dziewiêciu
tymi, które siê nie zab³¹ka³y (Mt 18,12-13 par).
Przy pomocy tej przypowieci Jezus wyjania wszystkim pobo¿nym ¯ydom, wspó³czesnym sobie, jaki sens ma
fakt, ¿e On, Nauczyciel, jada z grzesznikami. Jezus opowiada przypowieæ maj¹c na myli ludzi, którzy rzeczywicie s¹ grzesznikami. Wyjania, ¿e wspólnota sto³u, któr¹
im oferuje jest znakiem odnalezienia. Jezus rzeczywicie
szuka cz³owieka-grzesznika i odnawia zerwan¹ przez grzech
wiê z Bogiem; pozwala ¿yæ na nowo we wspólnocie z Nim.
Jest to absolutna nowoæ Ewangelii, któr¹ g³osi Jezus. Przekracza ona wszelkie oczekiwania i wyobra¿enia. Jezus ob5
Zbawienie, które g³osi, nie zale¿y od zachowywania Tory. Dlatego te¿ w autentycznie Jezusowych logiach, nigdzie nie ma wezwania do
zachowywania Tory. Por. H. Merklein, Gottesherrschaft, s. 72-107; nawet antytezy z kazania na górze nie s¹  w swym pierwotnym znaczeniu
 radykalizacj¹ przykazañ Tory. Por. tam¿e, s. 254-257.
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jawia bowiem fakt, ¿e w Nim Bóg tu i teraz wychodzi
naprzeciw grzesznikowi, nie czekaj¹c a¿ ten spe³ni odpowiednie warunki. Bóg dokonuje w Jezusie swego rodzaju
wypadu w kierunku cz³owieka-grzesznika. On sam z ca³ym impetem wychodzi z ukrycia i zjawia siê obok cz³owieka. Dla Boga, obarczona grzechami i win¹ przesz³oæ
grzesznika, jest ma³o wa¿na. Najwa¿niejsze jest to, czy
cz³owiek-grzesznik otworzy siê i przyjmie wkraczaj¹ce
w jego ¿ycie zbawcze dzia³anie Boga  jakby skondensowane w Osobie Jezusa, w Jego s³owach i czynach6. Oblicze
Chrystusa, jakie wy³ania siê z Ewangelii Jezusa z Nazaretu,
to Oblicze Zbawiciela, który zaskakuje, uprzedza cz³owieka
swoj¹ dobroci¹, mi³oci¹ i przebaczeniem. Ewangelia, któr¹ g³osi³ Jezus, to orêdzie o nowym ¿yciu, które wyrasta
z Bo¿ego przebaczenia7 . Jest ono mo¿liwe wtedy, gdy cz³owiek znalaz³ siê przed Obliczem Zbawiciela.
Cz³owiek taki mo¿e i powinien ¿yæ w radykalnie nowy
sposób, nieskoñczenie przekraczaj¹cy wszelkie normy przewidziane przez Prawo. Kazanie na górze  esencja Ewangelii
Jezusa z Nazaretu  a zw³aszcza otwieraj¹ce j¹ b³ogos³awieñstwa s¹ w³aciwym dla niego drogowskazem.
G³osiæ Ewangeliê  wed³ug wzoru Jezusa  to nieæ Bo¿¹
dobroæ i mi³oæ, Bo¿e przebaczenie, dar zbawienia. Zbawienie to  bêd¹c zanurzeniem siê cz³owieka w mi³oci
mi³osiernej  otwiera przed cz³owiekiem szansê nowego
¿ycia. Jest to ¿ycie przed Obliczem Zbawiciela.
6
Przypowieæ o synu marnotrawnym nie przeczy tej tezie. Przeciwnie, potwierdza je. Najistotniejsze w tej przypowieci jest bowiem
dzia³anie ojca; ono poprzedza nawrócenie siê syna. Pierwsza faza jego
dzia³añ wynika z koniecznoci  by nie ¿yæ dalej na poziomie zwierz¹t.
Ojciec przyjmuje go i przebacza mu, zanim zd¹¿y otworzyæ usta. Ojciec
wychodzi ku niemu, obejmuje go, i w znaku poca³unku udziela mu przebaczenia (£k 15,20). Dopiero ojcowskie przebaczenie umo¿liwia synowi nowe ¿ycie. Nawrócenie siê syna ma dopiero teraz miejsce. Jest odpowiedzi¹ na otrzymane dar zbawienia. Por. J. Jeremias, Die Glechnisse
Jesu, Göttingen 19626, s. 130.
7
J. Jeremias (Neutestamentliche Theologie, t. I, Die Verkündigung
Jesu, Güttersloh 1971, s. 156) u¿ywa trafnego sformu³owania: Leben
aus der Vergebung.
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3. PIOTROWA EWANGELIA O MOCY BOGA OBJAWIOOBLICZU JEZUSA WSKRZESZONEGO Z MARTWYCH

NEJ W

W Dniu Piêædziesi¹tnicy (Dz 2) oraz po uzdrowieniu
chromego (Dz 3) w. Piotr g³osi Ewangeliê o Jezusie Chrystusie, rozpoczynaj¹c od zmartwychwstania. W wydarzeniu tym, które przywo³uje jako najwa¿niejsze w dziejach
Jezusa, dostrzega objawienie siê chwa³y  mocy Boga. Ju¿
w narracji o ziemskim ¿yciu Jezusa akcentuje dzia³anie
mocy Bo¿ej: Jezusa Nazarejczyka, Mê¿a, którego pos³annictwo Bóg potwierdzi³ wam niezwyk³ymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokona³ wród was
(Dz 2,22). Po wzmiance o Jego mierci na krzy¿u, natychmiast powraca do motywu mocy Boga, która objawi³a siê
we wskrzeszeniu Go z martwych: Bóg wskrzesi³ Go, zerwawszy wiêzy mierci, gdy¿ niemo¿liwe by³o, aby ona
panowa³a nad Nim (w. 24). Moc Boga, która by³a przyczyn¹ sprawcz¹ zmartwychwstania, objawia siê w cudach,
które aposto³owie mog¹ dokonywaæ. Uzdrowienie przez
Piotra chromego od urodzenia przy bramie wi¹tyni w Jerozolimie jest pierwszym znakiem tej mocy.
Do ludu, który zdumiony widokiem uzdrowionego,
zbieg³ siê i zgromadzi³ wokó³ aposto³ów, Piotr mówi: Mê¿owie izraelscy! Dlaczego dziwicie siê temu? I dlaczego
tak¿e patrzycie na nas, jakbymy w³asn¹ moc¹ lub pobo¿noci¹ sprawili, ¿e on chodzi? Bóg naszych ojców, Bóg
Abrahama, Izaaka i Jakuba, ws³awi³ S³ugê swego, Jezusa,
wy jednak wydalicie Go i zaparlicie siê Go przed Pi³atem, gdy postanowi³ Go uwolniæ. Zaparlicie siê wiêtego
i Sprawiedliwego, a wyprosilicie u³askawienie dla zabójcy. Zabilicie Dawcê ¿ycia, ale Bóg wskrzesi³ Go z martwych, czego my jestemy wiadkami (Dz 3,12-15). Tak
w pierwszej jak i w drugiej mowie wspomina mieræ Jezusa na krzy¿u, ale nie czyni z tego faktu istoty swej Ewangelii. Podkrela natomiast fakt zmartwychwstania, który mia³
miejsce za spraw¹ mocy Boga, i jest dowodem wiernoci
Boga wobec obietnic danych ojcom.
Piotr, który g³osi Ewangeliê najpierw ¯ydom, podkrela zmartwychwstanie Jezusa. Jest ono wydarzeniem, które
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niweluje skandal, jakim dla ka¿dego ¯yda, który chcia³by
wierzyæ w Jezusa-Mesjasza, musia³a byæ mieræ na krzy¿u.
Zmartwychwstanie dowodzi niezbicie, ¿e mieræ Jezusa nie
jest ani pomy³k¹, ani skandalem, lecz wype³nieniem siê proroctw o cierpi¹cym Mesjaszu: Bóg w ten sposób spe³ni³ to,
co zapowiedzia³ przez usta wszystkich proroków, ¿e Jego
Mesjasz bêdzie cierpia³ (3,18). I dalej: Zapowiadali te
dni tak¿e pozostali prorocy, którzy przemawiali od czasów
Samuela i jego nastêpców. Wy jestecie synami proroków
i przymierza, które Bóg zawar³ z waszymi ojcami, kiedy rzek³
do Abrahama: B³ogos³awione bêd¹ w potomstwie twoim
wszystkie narody ziemi. Dla was w pierwszym rzêdzie wskrzesi³ Bóg S³ugê swego i pos³a³ Go, aby b³ogos³awi³ ka¿demu
z was w odwracaniu siê od grzechów» (3,24-26).
Podobnie na pocz¹tku swej dzia³alnoci ewangelizacyjnej  przed rokiem 50-tym  naucza w. Pawe³, zwracaj¹c siê do ¯ydów: Bracia, synowie rodu Abrahama, i ci
sporód was, którzy siê boj¹ Boga! Nam zosta³a przekazana nauka o tym zbawieniu, bo mieszkañcy Jerozolimy i ich
zwierzchnicy nie uznali Go, i potêpiaj¹c Go wype³nili g³osy Proroków, odczytywane co szabat. Chocia¿ nie znaleli
w Nim ¿adnej winy zas³uguj¹cej na mieræ, za¿¹dali od
Pi³ata, aby Go straci³. A gdy wykonali wszystko, co by³o
o Nim napisane, zdjêli Go z krzy¿a i z³o¿yli w grobie. Ale
Bóg wskrzesi³ Go z martwych, a On ukazywa³ siê przez
wiele dni tym, którzy z Nim razem poszli z Galilei do Jerozolimy, a teraz daj¹ wiadectwo o Nim przed ludem. My
w³anie g³osimy wam Dobr¹ Nowinê o obietnicy danej ojcom: ¿e Bóg spe³ni³ j¹ wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa. Tak te¿ jest napisane w psalmie drugim: Ty
jeste moim Synem, Jam Ciebie dzi zrodzi³ (13,26-33).
Ewangelia ta budzi³a wiarê, ale te¿ wywo³ywa³a sprzeciw
ze strony ¯ydów. W Antiochii Pizydyjskiej, ¯ydzi bluni¹c sprzeciwiali siê temu, co mówi³ Pawe³. Wtedy aposto³ postanawia iæ z ewangeli¹ do pogan.
Pozostaje jednak pytanie: od czego zaczynaæ g³oszenie
ewangelii poganom? Ponownie zaczyna od zmartwychwstania Jezusa. Widzi w nim odpowied Boga na skandal, jakim
jest mieræ cz³owieka. W Atenach codziennie rozprawia³ na
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agorze z tymi, których tam spotyka³ (Dz 17,17). Szuka
oparcia w filozofii: niektórzy z filozofów epikurejskich
i stoickich rozmawiali z nim (w. 18). Zabrali go i zaprowadzili na Areopag, i zapytali: «Czy moglibymy siê dowiedzieæ, jak¹ to now¹ naukê g³osisz? Bo jakie nowe
rzeczy wk³adasz nam do g³owy. Chcielibymy wiêc dowiedzieæ siê, o co w³aciwie chodzi» (ww. 19-20). Odwo³uje
siê do idei nieznanego boga, aby w kulminacyjnym momencie swej mowy g³osiæ im Cz³owieka, którego Bóg
wskrzesi³ z martwych (por. w. 31). Jednak gdy us³yszeli
o zmartwychwstaniu, jedni siê wymiewali, a inni powiedzieli: «Pos³uchamy ciê o tym innym razem» (w. 32). Reakcja Ateñczyków by³a gorzk¹ lekcj¹ dla Paw³a. Nape³ni³a
go smutkiem, ale równoczenie sk³oni³a do g³êbszej refleksji
nad tym, co stanowi rdzeñ chrzecijañskiego kerygmatu8 .
Jakie Oblicze Jezusa nale¿y pokazywaæ ¿ydom i poganom?
Oblicze Jezusa wskrzeszonego z martwych  zgodnie z Pismem i wed³ug najg³êbszych oczekiwañ ludzkiego serca
do ¿ycia w boskim wiecie  w jednych budzi wiarê, dla
innych pozostaje czym nieprawdopodobnym, jakby nierealn¹ zjaw¹.
8
Wiedzia³, ¿e dla wykazania prawdy zmartwychwstania Jezusa, nie
powinien odwo³ywaæ siê do znaków i cudów. Wskazywa³o na to jego
wczeniejsze dowiadczenie w Listrze:
W Listrze mieszka³ pewien cz³owiek o bezw³adnych nogach, kaleka od urodzenia, który nigdy nie chodzi³. S³ucha³ on przemówienia
Paw³a; ten spojrza³ na niego uwa¿nie i widz¹c, ¿e ma wiarê potrzebn¹
do uzdrowienia, zawo³a³ g³ono: «Stañ prosto na nogach!» A on zerwa³
siê i zacz¹³ chodziæ. Na widok tego, co uczyni³ Pawe³, t³umy zaczê³y
wo³aæ po likaoñsku: «Bogowie przybrali postaæ ludzi i zst¹pili do nas!»
Barnabê nazywali Zeusem, a Paw³a Hermesem, gdy¿ g³ównie on przemawia³ (Dz 14,8-12).
Pawe³ i Barnaba rozdarli szaty i musieli krzyczeæ, ¿e s¹ tylko ludmi. Ledwie powstrzymali t³umy od z³o¿enia im ofiary. ¯ydzi natomiast,
którzy nadeszli z Antiochii i z Ikonium, podburzyli t³um, ukamienowali
go i wywlekli za miasto (w. 19). W myleniu ewangelizacyjnym Paw³a
dokona³a siê zmiana. Zrozumia³, ¿e dla nawrócenia serc i otwarcia ich
na wiarê w Jezusa nie wystarcza orêdzie o chwale i mocy Zmartwychwsta³ego, orêdzie o Jego mocy, która objawia siê jako dzia³aj¹ca teraz
w licznych cudach.
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G³osiciel Ewangelii  wed³ug wzoru wczesnego Piotra
i Paw³a  to cz³owiek, który na wszystko patrzy przez pryzmat
zmartwychwstania Jezusa i objawionej w nim mocy Boga.
Jest cz³owiekiem, który chêtnie odwraca siê od ludzkiego cierpienia i mierci, nie chce ich dostrzegaæ. Nie widzi ich sensu.
Jest g³osicielem Ewangelii i chrzecijañstwa paschalnego.
Przejêty filozofi¹ F. Nietzschego nie widzi ¿adnego sensu
cierpienia, a g³oszenie Ewangelii o Ofierze na krzy¿u uwa¿a
za przyczynê odchodzenia ludzi od Chrystusa.

4. PAW£OWA EWANGELIA KRZY¯A I OBLICZE
JEZUSA UMIERAJ¥CEGO Z MI£OCI
Po niepowodzeniu w Atenach Pawe³ odkry³ now¹, pe³n¹ Ewangeliê: Nie pos³a³ mnie Chrystus, abym chrzci³,
lecz abym g³osi³ Ewangeliê, i to nie w m¹droci s³owa, by
nie zniweczyæ Chrystusowego krzy¿a. Nauka bowiem krzy¿a (ho logos gar tou staurou) g³upstwem jest dla tych, co
id¹ na zatracenie, moc¹ Bo¿¹ za dla nas, którzy dostêpujemy zbawienia (1 Kor 1,17-18). Zdanie to stanowi tezê (propositio principalis) pierwszej czêci Listu (1,10  3,23)9.
W przytoczonym fragmencie nie ma wzmianki o zmartwychwstaniu. Nie oznacza to, ¿e Pawe³ oddziela Krzy¿ od
Zmartwychwstania. Obydwa wydarzenia nale¿¹ do jego
chrystologii i s¹ ze sob¹ cile zwi¹zane. Jednak w perspektywie apokaliptyczno-eschatologicznej, w kontekcie
nowego sposobu g³oszenia Ewangelii (1 Kor 1,18-30),
Krzy¿ jest wydarzeniem podstawowym; od niego Aposto³
rozpoczyna g³oszenie Dobrej Nowiny.
Dlaczego  wed³ug Aposto³a narodów  Krzy¿ Jezusa
jest Ewangeli¹? Jaka jest zasadnicza treæ tej Ewangelii?
9
Na mowê retoryczn¹, zawart¹ w tej czêci Listu, zgodnie z zasadami retoryki klasycznej sk³adaj¹ si¹ nastêpuj¹ce elementy: exordiuum
(1,10-17); teza (1,18-19); narratio (1,20  2,5); probatio (2,6  3,17)
z³o¿ona z confirmatio  potwierdzenia (2,6-16) i refutatio  zbicia zarzutów (3,1-17); peroratio (3,18-23). Por. A. Pitta, Il paradosso della
Croce. Saggi di teologia paolina, Casale Monferrato 1998, s. 83.
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A. Ewangelia o Mi³oci wiernej cz³owiekowi a¿ do
koñca
W Krzy¿u objawia siê najpe³niej mi³osierna mi³oæ Ojca
i zwyciêska mi³oæ Syna do ka¿dego cz³owieka: Có¿ wiêc
na to powiemy? Je¿eli Bóg z nami, któ¿ przeciwko nam?
On, który nawet w³asnego Syna nie oszczêdzi³, ale Go za
nas wszystkich wyda³, jak¿e mia³by wraz z Nim i wszystkiego nam nie darowaæ? Któ¿ mo¿e wyst¹piæ z oskar¿eniem przeciw tym, których Bóg wybra³? Czy¿ Bóg, który
usprawiedliwia? Któ¿ mo¿e wydaæ wyrok potêpienia? Czy
Chrystus Jezus, który poniós³ za nas mieræ, co wiêcej 
zmartwychwsta³, siedzi po prawicy Boga i przyczynia siê
za nami? Któ¿ nas mo¿e od³¹czyæ od mi³oci Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy przeladowanie, g³ód czy nagoæ, niebezpieczeñstwo czy miecz? Jak to jest napisane:
Z powodu Ciebie zabijaj¹ nas przez ca³y dzieñ, uwa¿aj¹
nas za owce przeznaczone na rze. Ale we wszystkim tym
odnosimy pe³ne zwyciêstwo dziêki Temu, który nam umi³owa³. I jestem pewien, ¿e ani mieræ, ani ¿ycie, ani anio³owie, ani Zwierzchnoci, ani rzeczy teraniejsze, ani przysz³e,
ani Moce, ani co wysokie, ani co g³êbokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdo³a nas od³¹czyæ od mi³oci
Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym (Rz
8,31-39). G³oszenie tej mi³oci, która w uprzedzaj¹cy sposób przebacza cz³owiekowi, jest podstawowym czynnikiem,
który prowadzi do nawrócenia serca. W Koryncie Pawe³
odkry³, ¿e nale¿y g³osiæ mi³osierdzie Boga, najpe³niej objawione w misterium Krzy¿a, bowiem jest ono mi³oci¹,
która wychodzi naprzeciw cz³owieka, wbrew jego oporom.
Bóg w Krzy¿u Chrystusa objawia siê jako niezwykle delikatny, pe³en ojcowskiej i matczynej czu³oci-troski. Krzy¿
bowiem jako paschalna ofiara Jezusa jest ekspiacj¹  ofiar¹, poprzez któr¹ Bóg raz na zawsze pojedna³ cz³owieka ze
sob¹. Na Krzy¿u Chrystusa wszechmoc Boga objawia siê
nie w gromach i cudach nad natur¹, ale w przebaczeniu, w
odnajdywaniu tego, kto zagin¹³.
Ewangelia Krzy¿a jest szczególnie wa¿na dla osób, które z racji swoich z³ych czynów znalaz³y siê daleko od Boga.
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Dla uzasadnienia swej nowej metody g³oszenia Ewangelii,
akcentuj¹cej Krzy¿ Chrystusa, czyli Jego zwyciê¿aj¹c¹
grzech mi³oæ, w. Pawe³ móg³by przywo³aæ kilka ewangelicznych faktów: nawrócenie siê Zacheusza, nawrócenie siê
w domu faryzeusza Szymona kobiety prowadz¹cej grzeszne ¿ycie, nawrócenie siê z³oczyñcy na krzy¿u. S¹ to wszystko nawrócenia ludzi, którzy otwieraj¹ siê na mi³oæ Boga,
która przychodzi do nich w uni¿onym, cierpi¹cym jak oni
Jezusie, a nastêpnie w apostole  oddanym dla Królestwa,
przeladowanym z powodu Ewangelii, cierpi¹cym. Na
Obliczu Jezusa poni¿onego, cierpi¹cego i ukrzy¿owanego
najmocniej janieje Mi³oæ Boga, która szuka go w krainie
ciemnoci, grzechu i mierci.
Równoczenie Aposto³ zdaje sobie sprawê, z ogromnie wa¿nego faktu, o którym w swej tezie (ww. 18-19)
z naciskiem mówi: w obliczu Krzy¿a  a nie zmartwychwstania Jezusa  ludzkoæ dzieli siê na dwie czêci: ci,
którzy id¹ na zatracenie i my, którzy dostêpujemy zbawienia (w. 18)10. Na okrelenie obydwu grup ludzi u¿ywa
imies³owu czasu teraniejszego. Wybieraj¹c te imies³owy
Pawe³ podkrela, ¿e ju¿ teraz  w teraniejszym ¿yciu chrzecijanina  stosunek cz³owieka do Krzy¿a stanowi fundamentalne kryterium jego zwi¹zku z Chrystusem i z Kocio³em
(por. okrelenia wierz¹cych w Kociele korynckim), a co za
tym idzie jego udzia³u w zbawieniu11.
B. Ewangelia Przemienienia
Krzy¿ jest istot¹ Ewangelii, poniewa¿ jest otwarty na
ludzki ból i cierpienie, na trud i wszelkie przegrane, a zw³aszcza na nêkaj¹c¹ cz³owieka samotnoæ i mieræ. Ten wymiar
Krzy¿a Chrystusa g³êbiej jeszcze ni¿ sam Pawe³ odkry³ autor
Listu do Hebrajczyków: Poniewa¿ za dzieci uczestnicz¹
10
Por. A. Pitta, Il paradosso della Croce. Saggi di teologia paolina, Casale Monferrato 1998, s. 99.
11
Por. R. Pickett, The Cross in Corinth. The Social Significance of
the Death of Jesus, JSNT SS 143, Sheffield 1997, s. 61.
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we krwi i ciele, dlatego i On tak¿e bez ¿adnej ró¿nicy sta³
siê ich uczestnikiem, aby przez mieræ pokonaæ tego, który
dzier¿y³ w³adzê nad mierci¹, to jest diab³a, i aby uwolniæ
tych wszystkich, którzy ca³e ¿ycie przez bojañ mierci
podlegli byli niewoli. Zaiste bowiem nie anio³ów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe. Dlatego musia³ siê upodobniæ pod ka¿dym wzglêdem do braci, aby sta³
siê mi³osiernym i wiernym arcykap³anem wobec Boga dla
przeb³agania za grzechy ludu. W czym bowiem sam cierpia³ bêd¹c dowiadczany, w tym mo¿e przyjæ z pomoc¹
tym, którzy s¹ poddani próbom (Hbr 2,14-18). A w dalszej czêci Listu wyjania jeszcze dok³adniej: Z g³onym
wo³aniem i p³aczem za dni cia³a swego zanosi³ On gor¹ce
proby i b³agania do Tego, który móg³ Go wybawiæ od
mierci, i zosta³ wys³uchany dziêki swej uleg³oci. A chocia¿ by³ Synem, nauczy³ siê pos³uszeñstwa przez to, co
wycierpia³. A gdy wszystko wykona³, sta³ siê sprawc¹ zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go s³uchaj¹ (Hbr
5,7-9). Jezus na Krzy¿u zanosi do Boga wielk¹ modlitwê:
proby i b³agania, g³one wo³anie, p³acz. W Ogrodzie Oliwnym i na Krzy¿u czyni swoimi wszystkie modlitwy i b³agania, wyra¿one w Psalmach. Obejmuje nimi
modlitwy i b³agania wszystkich ludzi. Jest bowiem Arcykap³anem ludzkoci  cierpienie, zmaganie z przeciwnociami, powolne umieranie cz³owieka Jezus czyni swoim
i przemienia w Ofiarê. Te wszystkie bolesne ludzkie dowiadczenia, zebrane przez Jezusa w Ogrójcu i na Krzy¿u
oraz tam ofiarowane Bogu  doznaj¹ przemienienia. Odpowiedzi¹ Boga na tê Ofiarê Jezusa  jest zmartwychwstanie, które w istocie swej jest Przemienieniem. Oblicze
Jezusa ukrzy¿owanego rozjania ju¿ wiat³o Taboru.
Zmartwychwstanie oderwane od Krzy¿a  jakie próbuj¹ niektórzy dzi g³osiæ  jest jedynie pobo¿nym mitem.
Niedawno, znany w Polsce teolog pisa³: Zastanawia fakt,
¿e w obliczu ludzkiego nieszczêcia Jezus nigdy nie mówi³
o sensie cierpienia. Nie s³awi³ go, ani nie zestawia³ z pojêciem ofiary... Nie nale¿y go mistyfikowaæ, podnosz¹c do
rangi wyzwalaj¹cej mocy. Ewangelia nie skazuje na biern¹
mistykê cierpienia... Podam ma³y przyk³ad  pisze dalej
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ten¿e teolog  z pouczeñ w naszych kocio³ach. W tym
roku w II Niedzielê Wielkiego Postu (Ewangelia o Przemienieniu Pañskim), w jednym z kocio³ów lubelskich, podczas Mszy w. dla dzieci, kaznodzieja przekonywa³, ¿e
cierpienie jest «drog¹ do nieba», «ród³em zbawienia» wielk¹
³ask¹ (W. Hryniewicz, Mi³osierdzia chcê, a nie ofiary,
Tygodnik Powszechny, nr 12 z dn. 25 marca 2001, s. 17).
Zaiste, Jezus nie mówi³ o sensie cierpienia, ale przyj¹³
ludzkie cierpienie i umieranie  uczyni³ z niego centralne
wydarzenie swej egzystencji (por. List do Hebrajczyków)
 aby nadaæ mu sens, dokonaæ przemienienia tych nurtów
egzystencji cz³owieka. W³anie scenê Przemienienia na
górze poprzedza i koñczy zapowied mêki i mierci, które
s¹ drog¹ do zmartwychwstania. Jak nasz teolog  nie rozumia³ tego i w. Piotr. Zacz¹³ radziæ Jezusowi: Panie, nie
przyjdzie to nigdy na Ciebie. Jezus go zgromi³ surowym
s³owem: Id precz, szatanie!. Ewangelia Krzy¿a jest radosn¹ i dobr¹ nowin¹. A to dlatego, ¿e zwiastuje cz³owiekowi autentyczn¹ radoæ zmartwychwstania. Mo¿e ona siê
staæ udzia³em ka¿dego, kto swoje cierpienie i umieranie
wpisuje w misterium Krzy¿a Jezusa. Cz³owiek, który widzi w Nim oczami wiary i mi³oci Oblicze Jezusa Przemienionego, otrzymuje ³askê udzia³u w Jego Przemienieniu.
Biblijne i chrzecijañskie widzieæ to uczestniczyæ!
C. Ewangelia wolnoci od lêku przed mierci¹
Jezus, który zanosi³ w swych modlitwach przed oblicze Boga ludzkie cierpienie i umieranie zosta³ wys³uchany. Nie b³aga³ o uwolnienie od mierci  ta by³a Jego
chrztem, który chcia³ przyj¹æ  ale od lêku przed mierci¹,
który by³ powtórzeniem pierwszego kuszenia, na pustyni 
prób¹ doprowadzenia Go do niepos³uszeñstwa Ojcu, do niezadowolenia, do frustracji, do rezygnacji. Zosta³ wys³uchany  ukaza³ Mu siê anio³, który Go umacnia³ (£k 22,43).
Jezus wszed³ w ca³¹ przepaæ swej mêki z pokojem, z godnoci¹ w³aciw¹ dla Syna, który ca³kowicie ufa woli Ojca.
Objawi³ na czym polega w swej istocie pos³uszeñstwo
wobec Boga.
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Cz³owiek wspó³czesny poddany jest wielkiej pokusie:
nie jest ni¹ sama mieræ, ale lêk, strach przed mierci¹. Ten
lêk rodzi wszystkie formy buntu, niepos³uszeñstwa wobec
Boga, wolê ucieczki, odrzucenia Go, szukania innych ni¿
religia objawiona rozwi¹zañ dla w³asnej egzystencji. Lêk
przed mierci¹ jest fundamentalnym lêkiem wspó³czesnego cz³owieka. On okrela rodzaj jego egzystencji.
Jezus na Krzy¿u w najwy¿szym stopniu objawia, ¿e jest
Synem  maksymalnie otwartym na wolê Ojca, ufa Mu
w najwiêkszym opuszczeniu i uni¿eniu. Jak Syn Bo¿y nauczy³ siê pos³uszeñstwa  w tym znaczeniu, ¿e uczyni³ je
swoj¹ postaw¹. Bêd¹c Synem równym Ojcu, nie musia³ cierpieæ, a jednak dowiadczy³ synostwa pokornego i pos³usznego. Dziêki temu pos³uszeñstwu  zaufaniu do Boga w chwili
cierpienie i mierci  sta³ siê przyczyn¹ zbawienia. Kap³añska
i zbawcza pos³uga Chrystusa polega na walce z lêkiem przed
mierci¹. Jest to walka zwyciêska. On bowiem wzi¹³ na siebie
ca³y lêk przed mierci¹, w³aciwy cz³owiekowi. Jego czyn
pozostaje sakramentalnie obecny dla cz³owieka wszystkich
czasów i pozwala mu wyzwalaæ siê z lêku przed mierci¹.
W³oskie wydawnictwo Messggero opublikowa³o
dziennik brata Krzysztofa, jednego z siedmiu trapistów
zamordowanego przez fundamentalistów islamskich w maju
1996 roku w klasztorze w Tibhirine, w Algierii. Ju¿ kilka
lat wczeniej wiedzia³, ¿e czeka ich mieræ. 3 grudnia 1993
roku zanotowa³: to, co wkrótce siê stanie rozdziera mi serce. Przyjaciel algierczyk, Moussa, prosi³ go: Je¿eli wyjedziecie, pozbawicie nas waszej nadziei i zabierzecie nam
nasz¹ nadziejê. Jednak decyzja o pozostaniu, zgoda na
mêczeñstwo mia³a jeszcze inn¹ ,motywacjê. 22 grudnia
1993 roku napisa³: Decyzja niemo¿liwa, tak, ale podj¹³em: otrzyman¹ od Ciebie. Mi³oæ, która mnie zobowi¹zuje. To jest moje cia³o: wydane. To jest moja krew: wylana.
Niech siê stanie ze mn¹ wed³ug Twego s³owa, niech Twój
czyn dope³ni siê we mnie (che il tuo gesto mi pervada).
Decyzja ta  Twoja  nieskoñczenie mnie przerasta. Moja
decyzja jest bardzo prosta: oto jestem. Decyzja mocniejsza
ni¿ mieræ (cytat za artyku³em L. Rosoli, Questo è il mio
sangue versato, LAvvenire,3 VIII 2001, s. 19).
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G³osiæ Ewangeliê Krzy¿a  Ewangeliê Jezusa Arcykap³ana ludzkoci, to g³osiæ, ¿e Jezus zwyciê¿y³  dla nas  lêk
mierci i jest blisko ze swoim zrozumieniem i wspó³czuciem
wobec naszych niepokojów, takich jak strach przed chorob¹, niepowodzenia, utrata s³awy, zdrowia, przyjani, wszystkiego, co jest drogie. Wszystko to, s¹ takie lêki i niepokoje,
które mog¹ wprowadziæ cz³owieka w stan buntu, niepos³uszeñstwa wobec Boga. Jezus zwyciê¿a te wszystkie lêki, które
ostatecznie maj¹ swe ród³o w diabelskiej pokusie: przez
mieræ pokona³ tego, który dzier¿y³ w³adzê nad mierci¹, to
jest diab³a i uwolni³ tych wszystkich, którzy ca³e ¿ycie przez
bojañ mierci podlegli byli niewoli.
Ewangelia Krzy¿a objawia najwyraniej Oblicze Jezusa  zwyciêzcy mierci, piek³a i Szatana! Dlatego jest ona
najlepsz¹ interpretacj¹ ludzkiej egzystencji, a zw³aszcza
wspó³czesnej kultury zdominowanej przez strach przed strat¹, przez pragnienie, wrêcz ¿¹dzê posiadania bogactw, zaszczytów, w³adzy, kultury robi¹cej wszystko, aby zag³uszyæ
lêk przed mierci¹. Wspó³czesny cz³owiek najbardziej potrzebuje kontemplacji Oblicza Jezusa zwyciêskiego. Wpatruj¹c siê w to Oblicze ma najwiêksz¹ szansê nauczyæ siê
tego, ¿e jedynym sposobem przezwyciê¿enia lêku przed
mierci¹ jest zaufanie i oddanie siê Bogu-Ojcu. Jezus jest
wzorem i ród³em tego zaufania-pos³uszeñstwa. W swej
paschalnej Ofierze samego siebie ofiarowa³ Bogu. Ka¿dy cz³owiek ma szansê w³¹czyæ sw¹ egzystencjê w paschaln¹ Ofiarê Jezusa i wraz z Nim odnieæ zwyciêstwo nad
mierci¹. Oto radosna nowina dla cz³owieka  dla chrzecijan w Koryncie, dla chrzecijan sporód Hebrajczyków
i dla wiata w trzecim tysi¹cleciu12. Wpatrujmy siê z mi³oci¹ i wiar¹ w Oblicze Chrystusa  Baranka naszej Paschy!
12
Krzy¿ Chrystusa  je¿eli jest do koñca zrozumiany przez cz³owieka tak jak choæby przez wisz¹cego obok Niego ³otra  daje ³askê autentycznego nawrócenia, zaskakuje, rodzi radoæ. Krzy¿ ten nie jest ani znakiem przegranej Boga, ani Jego s³aboci. Przeciwnie, jest ród³em takiej
mocy, która cz³owieka odradza, stwarza na nowo. Ewangelia Krzy¿a 
przyjêta przez cz³owieka  formuje w nim osobowoæ stabiln¹ i dojrza³¹.
Jako m¹droæ Bo¿a otwiera przed cz³owiekiem nowy porz¹dek istnienia, nowe horyzonty, wprowadza do wspólnoty nowych ludzi.
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D. Ewangelia dla wszystkich
Ewangeliê Krzy¿a s¹ w stanie poj¹æ i przyj¹æ nie tylko
¿ydzi, ale i poganie. Zrozumiej¹ j¹ nie tylko filozofowie
i ludzie bogaci jak Zacheusz, ale i ludzie proci, nie nale¿¹cy do wiata kultury i sztuki, wydziedziczeni, ¿yj¹cy w nêdzy. Jednak nale¿y zawsze pamiêtaæ, ¿e ludzka m¹droæ,
czy opinia publiczna mo¿e tylko po czêci rozumieæ Ewangeliê Krzy¿a. Nie jest w stanie jej zaakceptowaæ. Ewangelia Krzy¿a jest bowiem Ewangeli¹ Ducha wiêtego. Jedynie
On pomaga cz³owiekowi rozpoznaæ w niej m¹droæ i moc
Bo¿¹. Jedynie Duch wiêty daje cz³owiekowi oczy, które
widz¹ w Obliczu Jezusa ukrzy¿owanego nieskoñczon¹
Mi³oæ, Przemienienie, i paschalne Zwyciêstwo. Pawe³
nawet dodaje, ¿e m¹droæ tego wiata bêdzie nieustannie
sprzeciwiaæ siê Ewangelii Krzy¿a, formu³uj¹c ró¿ne filozofie, kwestionuj¹ce jej zbawcze przes³anie. Wspó³czenie
jest to filozofia Nietschego  inspiruj¹ca niektórych teologów. Filozofia ta  i natchniona ni¹ populistyczna teologia  ironizuje z chrzecijañskiej pokory uznaj¹c j¹ za
postawê niewolników, neguje zbawcz¹ wartoæ i sens paschalnej Ofiary Chrystusa, a chrzecijañski sens cierpienia
nazywa mistyfikacj¹.

5. CHRZECIJANIN I PREZBITER JAKO G£OSICIEL
EWANGELII KRZY¯A
Paw³owa droga do odkrycia Ewangelii Krzy¿a i jego
dowiadczenie, które mu umo¿liwi³o g³oszenie takiej w³anie Ewangelii, s¹ wzorem dla ka¿dego chrzecijanina
i prezbitera, który chce swoj¹ pos³ug¹ prowadziæ ludzi do
radoci p³yn¹cej z autentycznego nawrócenia.
Aposto³ w duchu wiary i ¿arliwej modlitwy stan¹³ w obliczu Chrystusa Ukrzy¿owanego. Sw¹ m¹droæ i swe si³y porówna³ z m¹droci¹ i moc¹ Krzy¿a. Tajemnicza moc i m¹droæ
Ukrzy¿owanego s¹ niewidoczne dla m¹drych i mocnych
tego wiata  dla niewierz¹cych. Ostatecznie Pawe³ odkry³,
¿e jego wiedza i jego si³y s¹ bardzo ma³e. Umia³ jednak je
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zweryfikowaæ  dostrzec ich sens i skutecznoæ zbawcz¹ 
patrz¹c na s³aboæ Boga w misterium Krzy¿a Chrystusa.
Ka¿dy wspó³czesny g³osiciel Ewangelii winien na wzór
w. Paw³a umieæ patrzeæ na trudnoci, przeszkody, jakie
napotyka w swoim ¿yciu, oczami wiary. Wówczas w ka¿dym trudzie ewangelizacyjnym, w przeciwnociach,
w opuszczeniu, dostrze¿e jaki wymiar Chrystusowego
Krzy¿a. Wczeniej czy póniej zobaczy, ¿e z te w³anie
dowiadczenia s¹ przedziwnym ród³em, z którego jak
z boku Chrystusa na krzy¿u rzeczywicie p³ynie krew
i woda. To one s¹ ow¹ szczelin¹, przez któr¹ ze wiata
Bo¿ego (z nieba) obficie tryska dla ludzi na ziemi woda
¿ywa  ³aska objawienia oraz Duch wiêty: nadprzyrodzone Dary Jezusa, które oczyszczaj¹ i nawracaj¹ ludzkie
serca.
Droga, która prowadzi do takiego odkrycia  i Ewangelii Krzy¿a i skutecznoci g³osiciela-uczestnika Krzy¿a 
jest d³uga. Intelektualnie przebieglimy j¹ dosyæ szybko.
W rzeczywistoci jest i d³uga. Sam Pawe³ potrzebowa³ wiele
czasu, zanim doszed³ do odkrycia Ewangelii Krzy¿a jako
istoty Dobrej Nowiny o zbawieniu, a swych s³aboci i przeciwnoci, a tak¿e s³aboci i pokory Kocio³a jako najbardziej owocnej metody jej g³oszenia.
Summary
Four genres of the original Gospel kerygma present images
of Christ in the New Testament, each portraying the face of Jesus
in their historical-literary context. John the Baptist teaches about
Gods judgement in the presence of the Saviour from Nazareth,
who will baptise in the Holy Spirit and fire. Jesus preaches the
Good News of conversion and forgiveness, and is the one who
has come to bring Gods goodness and love, inviting men to
a new life and salvation. Peter proclaims the Gospel at Pentecost
as the full revelation of Gods power shown by the presence of
Jesus  risen from the dead. Paul is rejected by the Greek intelligentsia in Athens for teaching these same truths of Jesus death
and resurrection. His Gospel message becomes the proclamation
of Jesus cross, the loving death of Christ, which is the beginning
of the Good News of salvation for the world. For Paul, Christs
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resurrection stems from his death on the cross, a loving sacrifice.
All Christians must meditate on and teach of Christs cross in
order to build the Church today just as the first apostles did when
bringing the Good News of salvation with its full power to convert the hearts of people.
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