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JAK BYC OJCEM?
Największa

prawda, którą objawia Jezus Chrystus dotyczy osoby Boga. W czasie swej ziemskiej działalności
mówił o Nim jako o swoim Ojcu: "W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze,
Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi
i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom" (Mt 11 ,25; por.
Łk l 0,21 ). Równocześnie odsłaniał przed uczniami jakby
drugą część tej prawdy: Bóg, który jest Jego Ojcem, jest
również ich Ojcem. A gdy objawiał im, jak się mają modlić, podał im jakże znamienne słowa. Powiedział im: "Nie
bądźcie podobni do nich (do pogan)! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: «Ojcze nasz, który jesteś
w niebie, niech się święci imię Twoje!»" (Mt 6,8-9). Do
Marii Magdaleny już jako zmartwychwstały Pan powiedział: "Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpi
łem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz
im: «Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga
mego i Boga waszego»" (J 20,17).
Bóg Stworzyciel, który jest Ojcem Jezusa i ludzi, obdarza łaską ojcostwa Adama i jego synów. Jest to łaska,
którą zwykło się nazywać powołaniem. W niniejszym numerze "Verbum Vitae" podjęta została próba dostrzeżenia
najważniejszych aspektów tego powołania do bycia ojcem.
W pierwszej części ojcostwo ukazane jest przy pomocy
takich figur jak postać króla (ks. P. Waszak), czy nauczyciela i wychowawcy (o. W. Popielewski). Równocześnie
dwa inne artykuły zwracają uwagę na fundamentalną rolę
ojca w dziejach patriarchów (ks. Z. Pawłowski) oraz na
ojcowski trud Boga miłującego swój lud, widziany oczami
proroka Ozeasza (ks. M. Szmajdziński).
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W części poświęconej tekstom Nowego Testamentu
ks. M. Rosik bada judaistyczne tło Modlitwy Pańskiej (Mt
6,9-13), konfrontując je z obrazem ojcostwa Boga zarysowanego w Kazaniu na Górze. Dopełnieniem tych analiz
jest artykuł, w którym ks. M. Wróbel odkrywa oblicze Ojca
objawione w Jezusie - "Jednorodzonym Bogu" (J l, 18).
Z kolei rolę apostoła Pawła, który pełni rolę ojca wobec
rodzących się z jego posługi ewangelizacyjnej wspólnot
kościelnych, bada ks. P. Łabuda. Stara się dostrzec związ
ki między tą rolą a działaniem Boga, którego apostoł nazywa jakże wymownym tytułem ,,Abba". Bez wątpienia
z takiego sposobu rozumowania, w którym ojcostwo Boga
jest przeżywane jako wzór ojcostwa w Kościele, rodzą się
rady dla ojców w tzw. tablicach domowych" (Kol 3,21;
Ef 6,4), które wnikliwie analizuje ks. W. Borek.
Do biblijnego obrazu ojcostwa nawiązywali Ojcowie
Kościoła. Fascynowało ich ojcostwo Abrahama, które
- jak ukazuje ks. M. Basiuk - dojrzewało i pogłębiało się
poprzez miłość ofiarną. Szybko odkryli, że pozwala nam
ono dostrzec całą dramaturgię ojcostwa Boga w relacji
do Jezusa. Podobnie nowotestamentowy obraz ojcostwa
Boga, jak pisze ks. J. Żelazny, stał sięjuż w Konstytucjach
Apostolskich i w pismach syryjskich (od I-go do V-go
wieku po Chr.) wzorem dla rozumienia posługi biskupa
w kościele. Dwa ostatnie artykuły trzeciej części numeru prezentują najnowsze nauczanie Kościoła na temat roli
ojca w rodzinie (ks. W. Śmiegiel) oraz niezwykle bogate
treści związane z przeżywaniem ojcostwa w świetle nauczania bł. Jana Pawła II (ks. S. Kunka).
Lektura całego numeru pozwala zauważyć nie tylko
wielkość powołania do ojcostwa, ale nade wszystko jego
mocne zakorzenienie w tajemnicy samego Boga. Objawienie nie tylko dowartościowuje rolę mężczyzny-ojca, ale
odsłaniajego sens teologiczny. Dobry i miłujący ojciec jest
dla swoich dzieci najbardziej podstawowym objawieniem
tajemnicy dobrego i miłującego Boga, do którego mogą
ufnie wołać "Abba - Ojcze!", czy zanosić wielowątkową
modlitwę "Ojcze nasz". Równocześnie, to przez pryzmat
biblijnych tekstów o ojcostwie Boga i ludzi już pierwsi
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Ojcowie Kościoła patrzyli na osobę biskupa w Kościele.
Z kolei najnowsze nauczanie Kościoła koncentruje się
na roli ojca w rodzinie, zagrożonej lub wręcz zwalczanej
w świecie współczesnym.
Zamieszczone w tym numerze "Verbum Vitae" artykuły rzeczywiście dają odpowiedź na pytanie: ,jak być
ojcem?" Najbardziej podstawowa polega na odkrywaniu
w pierwszej kolejności ojcostwa Boga. Równie ważne jest
także przezwyciężanie pokus, przed jakimi staje mężczy
zna-ojciec we współczesnym świecie.
Ks. Henryk Witczyk

Redaktor naczelny " Verbum Vitae"
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