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1/111
NIEOCZYWISTA  
MIŁOŚĆ BOGA

Najczęściej przywoływane zdanie w ewangelizacji brzmi: „Tak 
Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby 
każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”  
(J 3,16).

W tym zdaniu wszystko jest nieoczywiste. Właśnie dlatego 
domaga się refleksji i decyzji. Domaga się wyboru.

Czy miłość do świata jest oczywista? Nie chodzi o  góry 
i lasy… Czy miłość do człowieka jest oczywista? Miłość Boga do 
mnie? Ktoś z nas może powiedzieć, że na nią zasługuje?

Niemal na początku Biblii (Rdz 6,5–6.12) czytamy: „Pan wi-
dział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi, żałował, że ich 
stworzył, i zasmucił się (…). Bóg widział, że ziemia jest skażona 
i że wszyscy ludzie postępują na ziemi niegodziwie”.

Echo tego smutku Boga wraca w  niemal ostatniej biblij-
nej księdze: „Nie miłujcie świata!”. Co jest ze świata? „Pożąd-
liwość ciała, pożądliwość oczu i pycha” (1 J 2,15). Tego kochać 
się nie da. A przecież nie chodzi o abstrakcyjne twory. Pożąd-
liwość, chciwość, pycha same w sobie nie istnieją – istnieją tyl-
ko w ludziach. We mnie. Niektórzy mówią: „Nie cierpię pychy”. 
To oczywiste. A pyszałka? Umiecie kochać pysznych, chciwych 
i nieczystych?

Można kochać ludzi, którzy giną na wojnach. Ale tych, któ-
rzy je wszczynają? Gdy chodzisz po Birkenau, odruchowo jesteś 
po stronie ofiar; ale czy można – i w jaki sposób – kochać nazi-
stów? Oczywista jest solidarność z ofiarami zamachów terrory-
stycznych; ale czy można kochać ich sprawców? A może nawet 
nie jesteśmy po stronie wszystkich ofiar? O niektórych mówimy: 
sami sobie winni… Można kochać biednych, których niszczą 
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bezduszne „prawa rynku”, ale tych, których niszczy alkoholizm 
albo popełnione przestępstwo? Czy nie ma w nas pokusy pod-
powiadania Bogu, kogo powinien, a kogo nie powinien kochać? 
A w której grupie umieszczamy siebie samych? Kto z nas „jest 
bez grzechu”?

To dopiero naskórek owej nieoczywistości. Bo od tego, że 
Bóg kocha, jeszcze bardziej nieoczywiste jest, w jaki sposób ko-
cha. Tak – w taki sposób, „że Syna swego dał”.

Tu trzeba patrzeć na Krzyż. Nie mówimy o „Bogu w ogó-
le”; mówimy o Bogu objawionym na Golgocie. Bogu Ojcu, który 
„nie oszczędza własnego Syna” – a oszczędził syna Abrahama. 
Bo znacznie więcej wymaga od siebie niż od nas. Bo obdarowu-
je pierwszy i ciągle. Bo nie jest złodziejem, z niczego człowieka 
nie okrada, niczego mu nie „zabiera”. Mówimy o Bogu objawio-
nym w Jezusie, który na krzyżu odpowiada na moją chciwość – 
ogołoceniem i  ubóstwem; na moją pychę  – wyborem śmierci 
niewolnika; na moją zazdrość, gwałt i gniew – ofiarą z własne-
go życia.

Tu nie chodzi jedynie o  kontrast między Bogiem a  nami. 
I nie o pouczenie: co ostatecznie działa, a co nie działa w ludz-
kim życiu. Chodzi o  to, że On – Święty, Święty, Święty – chce 
stać się moim grzechem: On, pokorny, chce się stać moją pychą; 
On, ubogi, chce się stać moją chciwością; On, oddający życie, jest 
gotów stać się każdym popełnionym przeze mnie morderstwem. 
Chce mi to zabrać. Wziąć na siebie, by umarło razem z Nim na 
krzyżu. Pyta tylko, czy mu to oddam. Oddasz Mu?

A  co dostaniesz w  zamian? Życie wieczne. Już, teraz. Nie 
w  metaprzyszłości, po paruzji. Zobaczmy werset J 6,54: „kto 
spożywa moje ciało i krew moją pije, ma życie wieczne, a Ja go 
wskrzeszę w dniu ostatecznym”. Pan obiecuje dwa dary: że nas 
wskrzesi (kiedyś) i że możesz mieć w sobie życie Boga. Możesz 
kochać tak jak On. Możesz wybaczać siedemdziesiąt siedem 
razy. Możesz kochać nieprzyjaciół. Możesz błogosławić tych, 
którzy cię przeklinają. Możesz… zło dobrem zwyciężać. W ko-
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munii z Jezusem – w zjednoczeniu w Ciele i Krwi. Tu nie chodzi 
o wiedzę. Chodzi o doświadczenie spotkania.

W rocznicę chrztu Polski pytaliśmy: co Mieszko I z tego wie-
dział? A my? Ja? Ty? Znasz Tego Boga? Dałeś Mu się objąć? Po-
wiedziałeś Mu: „Pan mój i Bóg mój”? Chcesz zrobić krok w Jego 
stronę? Albo przynajmniej chciałeś zrobić?
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2/111
Z NAZARETU  
I Z OJCA

Jesteśmy uczestnikami sporu o Jezusa: „Czyż to nie Ten, którego 
usiłują zabić? A oto jawnie przemawia, i nic Mu nie mówią. Czyż-
by zwierzchnicy naprawdę się przekonali, że On jest Mesjaszem? 
Przecież my wiemy, skąd On pochodzi, natomiast gdy Mesjasz 
przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest” (J 7,25–27).

Jezus odpowiada: „I Mnie znacie, i wiecie, skąd jestem. Ja jed- 
nak nie przyszedłem sam od siebie; lecz prawdziwy jest Ten, któ-
ry Mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja Go znam, bo od Niego 
jestem i On Mnie posłał” (w. 28n).

Co to znaczy „znać Jezusa”?
Czy wystarczy znać odpowiedź na pytanie: skąd pochodzi?
Czy wystarczy wiedzieć, że urodził się w  Betlejem oraz że 

nazywają Go Nazarejczykiem  – od miejsca, w  którym się wy-
chował?

Może jeszcze dobrze byłoby znać chociaż szkołę, którą ukoń-
czył? U jakiego mistrza się uczył? Nic o tym nie wiadomo, ale 
„w jaki sposób zna Pisma, skoro się nie uczył?” (J 7,15).

Jezus – odpowiadając – nie wypiera się ani swego domu, ani 
rodziny (zaprzeczyłby w ten sposób logice wcielenia); stwierdza 
wszakże wyraźnie, że klucz do zrozumienia Jego Osoby i misji 
leży zupełnie gdzie indziej. Jego autorytet nie bierze się stąd, że 
jest potomkiem Dawida i że Maria z  Józefem zadbali zapewne 
o Jego wykształcenie w „dobrej szkole”.

Jest z Betlejem i z Nazaretu – to prawda. Ale wcześniej jest 
od Ojca. Z Niego odwiecznie zrodzony. Przez Niego posłany. Od 
Ojca czerpie swój autorytet – Autorytet Bożego Jedynego Syna.

Jest Bogiem. Nie tylko naucza, ale zbawia. Odpuszcza grze-
chy. Wskrzesza umarłych. Dokonuje Nowego stworzenia. Gło-
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si Słowo z mocą. Słowo, które nie tylko informuje, ale formuje.  
Nie tylko objaśnia, ale sprawia.

To perspektywa innego poznania. Czym innym bowiem jest 
wiedzieć, że był Jezusem z Nazaretu; czym innym zaś wierzyć, że 
jest „Panem moim i Bogiem moim”.

Radykalnie pisze o tym św. Paweł w Drugim Liście do Ko-
ryntian: „Tak więc i  my odtąd już nikogo nie znamy według 
ciała. A  jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już 
więcej nie znamy Go w ten sposób” (2 Kor 5,16). I dodaje: „Je-
żeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. 
To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe” (wiersz 17).

To jest właśnie ta perspektywa: nie studia o kimś historycz-
nym (więc przeszłym), ale komunia („pozostawanie w”) z  Ży-
jącym – relacja odnawiająca, przynosząca nie tylko wiedzę, ale 
doświadczenie nowego początku  – życia znów podarowanego 
(z niczego).

Można (i potrzeba) wiele się nauczyć o Jezusie z Nazaretu; 
ale to, kim On jest, odkrywamy dopiero w aktualnym doświad-
czeniu wiary.
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3/111
JAN  
I ELIASZ

Kim jest Jezus Chrystus? To centralne pytanie Ewangelii św. Mar- 
ka. I Ewangelii w ogóle. Centralne pytanie chrześcijaństwa.

 W szóstym rozdziale Ewangelii Marka pytanie o Chrystusa 
stawia Herod Antypas. Ludzie mówią o Jezusie: „To Eliasz”. He-
rod zaś – dwukrotnie – twierdzi: „To Jan Chrzciciel, którego ja 
kazałem ściąć, zmartwychwstał” (zob. Mk 6,14–29). Następujące 
zaraz potem opowiadanie o śmierci Jana jeszcze raz potwierdza 
znaną nam z innych miejsc Ewangelii prawdę, że to Jan (a nie Je-
zus) jest Eliaszem, którego ponowne przyjście miało poprzedzić 
Mesjasza.

Eliasz – jak pamiętamy z Pierwszej Księgi Królewskiej – naj-
większego swojego przeciwnika miał w osobie króla-bałwochwal-
cy Achaba. Faktycznie jednak to nie król, lecz jego niegodziwa 
żona, Izebel, czyhała na życie proroka. To ona mu grozi: „Chociaż 
ty jesteś Eliasz, to jednak ja jestem Izebel! Niech to sprawią bogo-
wie i tamto dorzucą, jeśli nie postąpię z twoim życiem tak, jak to 
się stało z życiem każdego z nich” (tzn. proroków Baala, których 
Eliasz pozabijał po sądzie Bożym na górze Karmel). To przed jej 
gniewem Eliasz musi uciekać na Pustynię Judzką (1 Krl 19).

W Ewangelii parze Achab – Izebel odpowiada para Herod 
Antypas – Herodiada. Herod, podobnie jak Achab, słucha słów 
proroka. Nie zgadza się z nimi, postępuje wbrew nim. Ale słucha. 
Herodiada natomiast „zawzięła się” na Jana, szukając tylko „spo-
sobnej chwili”, aby go zabić. Sposobność się nadarzyła – wszyscy 
znamy tę historię – na urodzinowej uczcie Heroda. Zachwycony 
tańcem córki Herodiady, Salome, Herod poprzysiągł jej: „Dam 
ci, o co tylko mnie poprosisz, nawet połowę mojego królestwa”. 
A ona, podjudzona przez matkę, zażądała natychmiast: „Chcę, 
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żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela”. Niewierny 
własnemu sumieniu – jak komentował Fulton Sheen – ale wierny 
swej przysiędze danej po pijanemu wobec współbiesiadników – 
posłał do więzienia kata i  „polecił przynieść głowę Jana” (por. 
Mk 6,19–29).

Tu historia Jana jakby się rozchodziła z  historią Eliasza… 
Bóg zachował Eliasza od śmierci z rąk mściwej władczyni i ma-
nipulowanego przez nią władcy. Wzmocnił proroka cudownym 
pokarmem na pustyni, a  następnie wskrzesił w  nim nadzieję 
i wolę działania, objawiając mu się na Synaju.

Jan/Eliasz, uwięziony w  twierdzy Machaerus, nie doczekał 
się cudownej interwencji Bożej. Herodiada mogła nasycić się wi-
dokiem jego głowy niesionej przez „dziewczę” (jak Marek okre-
śla Salome) w  przerażającym triumfie, na misie, przez środek 
bankietowej sali.

Skonsternowanemu czytelnikowi Marek dostarcza jednak no-
wego klucza do zrozumienia całej sytuacji. Kryje się on w ostatnim 
zdaniu rozważanej perykopy: „Uczniowie Jana, dowiedziawszy się 
o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie” (Mk 6,29). 
Dokładnie tak, jak uczniowie Jezusa uczynią z  Jego ciałem po 
śmierci na krzyżu.

Historia zaczęła się od pytania o Jezusa. I na Jezusie się koń-
czy. Swoją śmiercią Jan zapowiada śmierć Jezusa. Do samego 
końca jest Jego „poprzednikiem”. Poprzedza Go całym swoim 
losem. Także męczeństwem i pochówkiem. Jego śmierć odróżnia 
go od Eliasza. Prawda. Ale za to jest bardzo odpowiednia do jego 
misji – nowego Eliasza zapowiadającego Chrystusa.

Takiego Mesjasza, jaki się objawił w Jezusie Chrystusie, Jan nie 
mógł inaczej zapowiedzieć. Nie mógł lepiej na Niego „wskazać”.

W Machaerus Bóg nie okazał się słabszy niż na Pustyni Judz-
kiej kilka wieków wcześniej. Okazał się silniejszy. Mocen uzdol-
nić człowieka do męczeństwa.
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4/111
POMAZANIEC 

 „A Wy – co mówicie – kim jestem?” – pyta Chrystus. (por. Mk 8,29).  
Odpowiedzieliśmy zapewne z  Piotrem: „Ty jesteś Mesjaszem!” 
(tzn. Chrystusem – Pomazańcem). Dialog z Panem nie skończył 
się jednak na tym wyznaniu. W  następnym zdaniu Chrystus 
„zupełnie otwarcie” opisał nam charakter swojej misji: „Po-
trzeba (grec. dei, łac. oportet), aby Syn Człowieczy wiele cierpiał  
i  został odrzucony… i  zabity, a  po trzech dniach zmartwych-
wstał” (w. 31).

Potrzeba? Kto ma taką potrzebę? W  kim jest taka potrze-
ba? Komu jest to potrzebne? Odpowiedź brzmi: Jemu. Jezusowi.  
To On „musi” nie tyle „zostać zabity”, co „oddać życie”. To On – 
Syn Człowieczy  – nie może, nie potrafi, nie umie inaczej. Jest 
Mesjaszem, to znaczy Pomazańcem. Z krzyżem.

Tę konstatację trzeba rozpisać na konkret: w Izraelu namasz-
czano królów, kapłanów i  proroków (Mesjasz łączy w  sobie te 
trzy godności/misje). Wyborem Jezusa jest być: królem, kapła-
nem i prorokiem z krzyżem. Kto tego nie rozumie – kto chce Je-
zusową misję postrzegać i przepowiadać inaczej, wcześniej czy 
później, jak Piotr, usłyszy z ust Jezusa: „Szatanie!”.

Jezus jest Królem na krzyżu. To w  krzyżu  – jak mówił 
w 1987 r. na Wawelu Jan Paweł II – „jest Mu dana wszelka wła-
dza; taka władza, jakiej nikt inny nie ma nad sercem człowieka”. 
Żadna korona – z tiarą włącznie – nie rodzi w nas takiego zobo-
wiązania i posłuszeństwa, takiej miłości jak korona cierniowa.

Jezus jest Kapłanem na krzyżu, gdyż specyfiką  – zasa-
dą fundamentalną Jego kapłaństwa  – jest utożsamienie kapła-
na i ofiary. Jezus, Najwyższy Kapłan, nie składa Bogu na ofiarę 
martwych zwierząt (kozłów, baranków, gołębi) ani płodów zie-
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mi; składa Ojcu w ofierze samego siebie. I to dzieje się na krzyżu. 
I w każdym Wieczerniku.

Jezus jest Prorokiem na krzyżu. Krzyż jest Jego najważniej-
szą „amboną” – to na krzyżu Jezus potwierdza własnym świa-
dectwem każde wypowiedziane wcześniej pouczenie. To na 
krzyżu każde słowo Jego nauczania staje się słowem wcielonym. 
To krzyż odróżnia Go od nauczycieli, którzy „mówią, ale sami 
nie czynią; wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia, ale sami na-
wet palcem ruszyć ich nie chcą”. Góra błogosławieństw i Golgota 
są ze sobą nierozerwalnie związane…

Nasze wspólne imię „chrześcijanie” przypomina nam, że wszy-
scy – we chrzcie – otrzymaliśmy udział w Jezusowym królowa-
niu, kapłaństwie i proroctwie.

Jestem więc królem – nie daje mi to jednak żadnej władzy 
nad innymi. Uzdalnia mnie raczej do władzy nad sobą samym, 
aż po zdolność zadysponowania sobą, oddania siebie drugiemu 
(Drugiemu).

Jestem kapłanem – nie dla godności, nie dla obnoszenia się, 
nie dla tytułu, nie dla zysku, nie dla prestiżu, nie dla wygodnego 
życia, ale dla składania ofiary – z siebie.

Jestem prorokiem, ale tylko wtedy, gdy nie wypowiadam 
słów bez pokrycia; jeśli jako pierwszy próbuję wykonać to, czego 
nauczam; jeśli swoim życiem i postępowaniem nie zaprzeczam 
ogłaszanemu orędziu – nie obezwładniam go i nie ośmieszam.

Wtedy jestem pomazańcem według Jego myśli – na Jego spo-
sób i w Nim. Każdy inny model – zwłaszcza w połączeniu z po-
woływaniem się na Jezusa – jest „szataństwem”.
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5/111
PEŁNA  
ODPOWIEDŹ

Jezus stawia swoim słuchaczom pytanie: Kim jest Mesjasz – czy 
tylko synem Dawida, jak twierdzą uczeni w Piśmie? Czy Pismo 
(Ps 110,1) nie nazywa Go Kyrios? Jest synem Dawida, czy raczej 
jego Panem?

Zaraz wrócimy do tych pytań; wcześniej jednak chcę zwró-
cić uwagę na pierwsze zdanie tej perykopy, które w oryginalnym 
tekście greckim (a także w łacińskim tłumaczeniu św. Hieroni-
ma) brzmi (dosłownie) nieco skomplikowanie: „I odpowiadając, 
Jezus powiedział, nauczając w świątyni”.

Uderzyło mnie to „odpowiadając” (grec. apokritheis, łac. re-
spondens). Zacząłem szukać na poprzedzających stronach zada-
nego Jezusowi pytania. Odpowiada? Ale o co był pytany?

Okazuje się, że poprzedzające wersety przytaczają nie jed-
no, lecz trzy pytania. Najpierw Jezus jest pytany przez fary-
zeuszy i  herodian o  obowiązek płacenia podatków Cezarowi  
(Mk 12,13–17); potem przez saduceuszy o  zmartwychwsta-
nie umarłych (na kanwie prawa lewiratu – w. 18–27); i w końcu 
przez jednego z uczonych w Prawie o najważniejsze przykazanie 
(Mk 12,28–34).

Na każde z tych pytań odpowiedział. Wyczerpująco – nieza-
leżnie od intencji pytających (podstęp, drwina, rzeczywista do-
ciekliwość). Jak więc zrozumieć to, że dalej odpowiada?

Być może Jezus chce nam zwrócić uwagę na to, że nie wy-
starczy znać odpowiedzi na każde z  zadanych pytań. Trzeba 
jeszcze znać Tego, który udziela odpowiedzi – trzeba wiedzieć, 
Kim On jest!

W wierze ostatecznie liczy się nie tyle abstrakcyjna wiedza, 
co relacja – spotkanie z Jezusem. Przekazując nieraz na zakoń-
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czenie bierzmowania młodym ludziom podarowane im przez 
parafię Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego albo You- 
cat, stawiam im pytanie: Jak myślicie, kiedy będziecie mogli  
powiedzieć, że poznaliście zawarte tu treści? I odpowiadam: Do-
piero wtedy, gdy pokochacie to (To) wszystko, o czym mówią. 
To oczywiste: nie zna Eucharystii ten, kto zna jej definicję, ale 
jej (Eucharystii) nie pokochał. Nie zna Biblii ten, kto wszystko 
o niej wie, ale jej nigdy nie pocałował, nie zna Kościoła ktoś, kto 
nauczył się na pamięć wszystkich jego definicji (z alegoriami bi-
blijnymi włącznie), ale go nie kocha.

Wiara nie jest znajomością odpowiedzi na każde pytanie. 
Wiara jest poznaniem Tego, który odpowiada: Kim jest Jezus? 
Czy to nie paradoksalne? Jak Kyrios może być jednym z  nas 
(„synem Dawida”)? Skąd się to bierze? Że Nieśmiertelny wybrał 
śmierć – i  to na krzyżu? Że Wszechmocny „wydał się w nasze 
ręce”? Że Stwórca wszystkiego stał się ubogi? Skąd się biorą te 
wszystkie paradoksy? Czy może je wytłumaczyć cokolwiek in-
nego niż Miłość?

Znam odpowiedzi na pytania wtedy i tylko wtedy, gdy znam 
Tego, który ich udziela – Syna Bożego, który stał się synem Da-
wida. Kiedy Go znam – to znaczy kocham – wierzę Mu nawet 
wtedy, gdy na niektóre z pytań nie udziela mi odpowiedzi…
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6/111
SPOTKANIE,  
KTÓRE URUCHAMIA

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzone-
go dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie 
wieczne” (J 3,16). Uderzyło mnie przy kolejnej lekturze tego teks-
tu napięcie, którego do tej chwili w nim nie zauważałem – ukry-
ta w nim dynamika misyjna. Kryje się ona w pytaniu: kto jest 
adresatem owej szalonej miłości Boga, która nie cofa się przed 
ofiarą własnego Syna? Przytoczone zdanie Jezusa wymienia 
dwóch Jej adresatów.

Jednym z nich jest „każdy” (człowiek): ja i ty, on, każdy osobi-
ście. Ewangelia zwrócona jest bowiem do osoby. Konsekwentnie: 
ewangelizacja jest wydarzeniem spotkania Osoby (Jezusa Chry-
stusa) z osobą (ze mną, z tobą). Spotkania najgłębiej osobistego, 
angażującego, przemieniającego – spotkania, które niesie w so-
bie przebaczenie moich grzechów i moc Ducha Świętego. Spotka-
nia, które sprawia, że żyję na nowo – zostaję na nowo stworzony. 
Spotkania, które nie jest wyłącznie doznaniem intelektualnym. 
Jest komunią Osób – dokonuje się w miłości. Wszystko się zmie-
nia: byłem ślepy, a widzę. Byłem trędowaty, jestem oczyszczony. 
Byłem sparaliżowany, właśnie odzyskałem siłę w mięśniach. By-
łem niemy i głuchy, a oto znów umiem słuchać i odnajduję w so-
bie słowa, które budują drugiego. Byłem trupem, a oto żyję. 

Wszystko, co poprzedza to spotkanie, nie jest jeszcze sensu 
stricto ewangelizacją – jest preewangelizacją. Jest potrzebne. Na-
wet bardzo potrzebne. Ale ciągle jest wyłącznie przedpolem.

Gdy się wydarzy natomiast, szybko odkrywamy, że nie jest 
nigdy spotkaniem jednorazowym – raz na zawsze. Powraca do 
nas wciąż i wciąż. Świeże, z nową siłą i z pewnością, jaką daje 
fundament kładziony pod każdą nową budowlę.
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Jezus mówi jednak do Nikodema (i do każdego, kto słucha 
tego słowa) nie tylko o nim samym i o jego indywidualnym zba-
wieniu. Jezus mówi także o miłości Boga do „świata” (mamy tu 
greckie słowo kosmos) – to do świata (eis ton kosmon) został po-
słany Syn Boga; to „kosmos” ma być przez Niego zbawiony, a nie 
sądzony (J 3,17).

Najwyraźniej nie wolno Jezusowego zdania (i dzieła) czytać 
wyłącznie indywidualistycznie: umarł za „moje” grzechy, otwo-
rzył „mi” drogę do życia wiecznego – jest „moim” Zbawicielem.  
To prawda. Ale co z  doświadczanego przeze mnie osobiście 
zbawczego spotkania z Jezusem ma „kosmos”?

Czy rozumiem, że łaska, miłość, moc Ducha Świętego jest 
mi dana nie tylko dla mnie? Że jest w niej potencjał przemiany 
„świata”? Czy wiem, że Bóg chce kochać i zbawiać świat także 
przeze mnie? Skoro tylko pozwoliłem Mu się dotknąć w najgłę-
biej osobistym spotkaniu wiary?

I właśnie: „kosmos”. Nie tylko Kościół. Nie tylko moja wspól-
nota, w której podejmuję się takich czy innych zadań. Czy Koś-
ciół jest celem dla siebie? Czy nie jest raczej posłany do „świata”?

O, jakże pięknie poszerza nasze serca Jezusowe zdanie o mi-
łującym Bogu!




