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ORĘDZIE EWANGELIZACYJNEJEZUS - LEKARZ GRZESZNIKÓW 

Czytanie Ewangelii: Łk 5, 12-32 

Liczne tłumy zbierały się, żeby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych niedomagań 

(Łk 5, 15) 

 

Od czasu, gdy miało to miejsce, tam w Galilei, O czym zaświadcza św. Łukasz, trwa 

to nieustannie. Ciągle po całym świecie gromadzą się liczne tłumy, żeby słuchać Jezusa. My 

także należymy do tych tłumów. Oto dzisiaj kolejne spotkanie z Jezusem. Przyszliśmy po to, 

żeby Go słuchać. Wprawdzie dzisiaj nie stoi przed nami sam Jezus Chrystus; On dzisiaj 

przemawia przez swoich zastępców, działa przez swoje narzędzia, nieraz bardzo niedoskonałe 

i słabe, aby właśnie w ten sposób tym bardziej objawić moc swego słowa. Dlatego proszę 

was, żebyście słuchali tych "słów, które do was kieruję, nie jako słów moich, bo ja jestem 

tylko lichym narzędziem, ale żebyście potrafili wsłuchać się w te słowa i przyjąć je jako 

słowa samego Pana Jezusa. Wtedy te słowa objawia swoją moc i wtedy znajdziecie nie tylko 

światło nauki Jezusa, ale również uzdrowienie ze swoich słabości.  

Na początku dzisiejszego rozważania Ewangelii chcemy postawić pytanie: czy 

naprawdę przychodzimy do Jezusa po to, żeby znaleźć uzdrowienie ze swoich słabości? 

Mamy wiele różnych problemów, których sami nie potrafimy rozwiązać. W naszym życiu jest 

tyle różnych tragedii, które wloką się przez długie lata. Podejmowaliśmy różne próby, aby się 

od tych problemów uwolnić, ale na nic się to nie zdało. Ciągle coś nas gnębi i męczy. Tu 

jakieś wezwanie do urzędu, tu jakaś komisja, tam znów jakiś podatek nałożony 

niesprawiedliwie albo lęk przed śledztwem, przed więzieniem, może jakaś intryga albo 

kłopoty z dziećmi, np. objawia się jakaś, prawdopodobnie nieuleczalna choroba u dziecka, 

albo dorastający syn wchodzi na drogę pijaństwa. Nie potrafimy sobie poradzić z tymi 

wszystkimi problemami. A gdzie szukamy ratunku i pomocy? Czy naprawdę idziemy do 

Jezusa, aby znaleźć uzdrowienie ze swoich słabości? Bardzo często gdzie indziej szukamy 

ratunku. Nasza wiara w moc Jezusa, W moc Jego zbawienia jest niestety słaba. Najczęściej, 

kiedy mamy jakieś zmartwienie, gdy coś nas - jak mówimy - „gryzie”, to po prostu sięgamy 

po kieliszek. Postępujemy W myśl naszego starego przysłowia, które wcale nam chluby nie 

przynosi, ,,na frasunek dobry trunek”. To takie łatwe: wypić jeden, drugi kieliszek, humor się 

poprawia, zapominamy 0 tym, co nas czeka, zwalniamy się z odpowiedzialności. Wiadomo, 

że to nie jest żadne rozwiązanie problemu. To jest tylko okłamywanie siebie, jakaś ułuda, bo 



2 

 

kiedy potem wrócimy do normalnego stanu naszej świadomości, to odczuwamy tym większy 

cię- żar. To przebudzenie staje się tym bardziej przykre. Udało się na chwilę o wszystkim 

zapomnieć, a potem ciężar staje przed nami o wiele większy i trudniejszy do zniesienia. I 

znowu jawi się jedyny ratunek: jeszcze raz sięgnąć po kieliszek.  

W ten sposób powstaje błędne koło, z którego nie ma wyjścia. Człowiek stacza się 

coraz niżej, a swojego problemu nie potrafi rozwiązać. Tutaj właśnie objawia się słabość 

naszej wiary. Nie idziemy z naszymi problemami do Chrystusa - jedynego Zbawiciela, który 

nas kocha i który równocześnie ma moc rozwiązać wszystkie problemy. Nie jesteśmy 

podobni do tych tłumów, o których mówi dzisiejsza Ewangelia: „Liczne tłumy zbierały się, 

żeby Go słuchać i żeby znaleźć uzdrowienie ze swoich słabości” (Łk 5, 15). To jest pierwsza 

myśl, którą nam nasuwa dzisiejsza Ewangelia. Musimy zmienić coś w swoim życiu, musimy 

pogłębić naszą ufność i wiarę wobec Chrystusa - jedynego Zbawiciela; musimy się nauczyć 

iść do Niego ze wszystkimi naszymi sprawami zgodnie ze słowami naszej pieśni religijnej: 

,,Pójdź do Jezusa... w Nim tylko szukać pociechy nam”. Tylko On cię pokrzepi, da siłę i moc 

do zniesienia cierpień, wskaże właściwe wyjście w każdej sytuacji.  

Od czasu do czasu przyjeżdża do Polski, a także tu na Podhale, człowiek, który ma w 

sobie niezwykłą moc uzdrawiania. Znany jest pod imieniem Harris. Wiemy, co się wtedy 

dzieje. Wszędzie ogromne tłumy zapisują się na spotkanie z nim. Przyjmuje nieraz 

kilkanaście tysięcy ludzi w ciągu jednego dnia. Ludzie chorzy przesuwają się tylko przed nim, 

a on wkłada na chwilę ręce na chore miejsce. Wielu doznaje ulgi pod wpływem tego 

dotknięcia. Można powiedzieć o nim to samo, co mówi Ewangelia o Chrystusie, że jest W 

nim jakaś moc ku uzdrawianiu. jest to jednak tylko pewne zewnętrzne podobieństwo. 

Ewangelia faktycznie  mówi, że Chrystus nakładał ręce i moc z Niego wychodziła, i ludziom 

przywracał zdrowie. Czy naprawdę można porównać oddziaływanie tego człowieka, Harrisa, 

do oddziaływania Jezusa z Nazaretu?  

Ewangelia mówi, że tłumy cisnęły się do Jezusa przede wszystkim po to, żeby słuchać 

jego słowa. To, co przede wszystkim fascynowało tłumy, co pociągało ludzi do Jezusa, to 

Jego nauka głoszona z mocą. On im wyjaśniał sens życia, On im objawiał Boga jako Ojca i 

właśnie ta nauka podnosiła ludzi, dodawała im nadziei, wzbudzała wiarę. Człowiek naj- 

bardziej potrzebuje prawdy, prawdy dotyczącej sensu istnienia. Na nic człowiekowi się nie 

przyda zdrowie, kiedy nie wie, po co żyje. Słyszymy nieraz jak ludzie sobie składają życzenia 

imieninowe czy świąteczne. Życzą sobie przede wszystkim zdrowia, bo zdrowie to jest 

wszystko - mówią. Tymczasem to jest nieprawda. Wiemy przecież z doświadczenia, ilu jest 

ludzi zdrowych, którzy nie wiedzą, po co żyją. Bardzo często wpadają w rozpacz i odbierają 
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sobie życie, podczas gdy wielu ludzi chorych, nieraz nieuleczalnie i długie lata przykutych do 

łoża cierpień, widzi sens życia, są jakoś spokojni i promieniują radością. Nieraz potrafią 

innych pocieszać, bo wiedzą, po co żyją i po co cierpią. Dlatego nie zdrowie jest 

najważniejsze. Najważniejsza jest prawda i światło, które wskazuje człowiekowi, po co się 

trudzi, po co się męczy, po co cierpi, do czego wszystko zmierza. Jeżeli człowiek nie ma 

wiary, nie pomoże mu ani zdrowie, ani bogactwo, ani potęga, ani władza.  

Światło wiary przynosi nam właśnie Jezus. Przynosi nam również drugą rzecz, której 

nikt inny nie może nam dać, mianowicie - odpuszczenie grzechów. Harris, którego już 

wspominaliśmy, może w milczeniu włożyć na kogoś ręce i przez to przynieść ulgę w chorobie 

czy nawet wyleczenie, ale nie może powiedzieć nikomu: odpuszczają ci się twoje grzechy. A 

przecież wiemy, że to jest najbardziej potrzebne, bo naszym największym nieszczęściem jest 

grzech. Grzech to jest nasza niewola, z niego pochodzi wszelkie zło. Od grzechu nas nie 

uwolni żadna partia, żaden program polityczny, żaden postęp wiedzy, techniki i nauki, żaden 

nawet najwspanialszy dobrobyt. Od grzechu może nas uwolnić tylko Jezus Chrystus, Ten, 

który po to stał się człowiekiem, ażeby nam przynieść pojednanie i odpuszczenie grzechów. 

To jest radosna nowi- na, którą Jezus Chrystus głosi: ufaj synu, ufaj córko, odpuszczają ci się 

twoje grzechy. On zbliża nam W przypowieści o synu marnotrawnym obraz Boga, Ojca 

miłosiernego, który czeka na nasz powrót gotów nam wszystko przebaczyć, wszystko 

zapomnieć i cieszyć się, że możemy być znowu razem z Nim. Taka radosna nowina jest nam 

najbardziej potrzebna. Jezus więc przynosi uwolnienie od chorób, czyni znaki i cuda, ale 

ciągle przypomina, że nie to jest najważniejsze. Kiedy przynoszą do Niego sparaliżowanego, 

to mówi do niego najpierw: ,,Odpuszczają ci się grzechy twoje” (Łk 5, 20), a potem dopiero: 

„a żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów - rzekł 

do sparaliżowanego: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu” (Łk 5, 24). To jest tylko 

potwierdzenie jego mocy odpuszczania grzechów. Musi- my więc pójść do Jezusa. Nikt nam 

nie zastąpi Jezusa i nikt nam nie rozwiąże tych istotnych problemów naszego życia, które są 

źródłem wszelkich cierpień, wszelkiego zła. On przychodzi, aby nas wybawić, On nas 

wyzwala z niewoli grzechu, a także z wszelkiej innej niewoli, która nas dręczy.  

A teraz wróćmy jeszcze do wydarzeń przedstawionych w dzisiejszej Ewangelii. 

Starajmy się wczuć w sytuację tych ludzi, którzy wtedy spotkali się z Jezusem, i przeżyjmy to 

tak, jakbyśmy sami byli uczestnikami tych wydarzeń. W tych postaciach ewangelicznych 

każdy może odnaleźć siebie i swoja sytuację, może duchowo przeżyć to samo, co przeżyli ci 

ludzie, o których mówi Ewangelia. Fragment Ewangelii, który dzisiaj słyszeliśmy, opisywał 
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trzy wydarzenia: uzdrowienie trędowatego, uzdrowienie paralityka oraz powoła- nie Lwiego, 

czyli Mateusza. Przeanalizujmy najpierw opis uzdrowienia trędowatego.  

Trąd - to straszna choroba. Człowiek chory na trąd skazany jest na powolne umieranie, 

a ponieważ jest to choroba zakaźna, trędowaty musi być odizolowany od społeczeństwa, nie 

wolno mu spotykać się z ludźmi zdrowymi. W czasach Chrystusa nie było szpitali dla 

zakaźnie chorych. Trędowatych wyrzucano po prostu ze społeczeństwa ludzi zdrowych. 

Istniało prawo, które nie pozwalało trędowatym nawet zbliżać się do zdrowych, a kiedy 

któryś z nich dostrzegł ludzi zdrowych, musiał krzyczeć z daleka: ,,nieczysty, nieczysty”. 

Straszny był los człowieka chorego na trąd, znajdował się on w sytuacji bez wyjścia. I oto 

właśnie taki trędowaty człowiek jakimś sposobem dowiedział się o Jezusie z Nazaretu. Tak 

ustawił się na drodze, żeby mógł spotkać przechodzącego Jezusa. Kiedy Go zobaczył, zdobył 

się na odwagę i postąpił wbrew przepisom prawa, bo wiedział, że to jest dla niego jedyny 

ratunek, upadł na twarz przed Jezusem i prosił Go, mówiąc ,,Panie, jeśli chcesz, możesz mnie 

oczyścić”. Taka wiara przebija przez te słowa: możesz mnie oczyścić! On uwierzył w moc 

Jezusa Chrystusa, w Jego miłość i W jego dobrą wolę; ,Jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić” 

(Łk 5, 12). Ukazuje Chrystusowi swoją sytuację, swoją tragedię, swoją chorobę. Czyni to z 

wielką wiarą. Nie zawiódł się, bo Jezus wyciągnął rękę i dotknął go mówiąc: ,,Chcę, bądź 

oczyszczony” (Łk 5, 13). I trąd natychmiast ustąpił z niego.  

My także nieraz znajdujemy się W sytuacji, w której nikt nam nie może pomóc, w 

której po ludzku biorąc, nie ma dla nas ratunku. Gdy- byśmy wtedy zdobyli się na taką wiarę, 

jaką miał ów trędowaty, poszli do Jezusa i powiedzieli: ,,Panie, jeżeli chcesz, możesz mnie 

uratować, możesz mnie oczyścić, możesz mnie uzdrowić”, na pewno przyszedłby z pomocą.  

Przejdźmy do konkretów. Za przypadek beznadziejny uważa się alko- holizm. O 

alkoholiku mówi się, że to człowiek stracony, człowiek, z którym się nie da nic zrobić. Czy to 

prawda?-Istniej e na świecie organizacja, która jest właściwie jedyną w skali światowej udaną 

próbą ratowania alkoholików, nawet tych najbardziej zdegenerowanych, którzy przez 

kilkadziesiąt lat byli niewolnikami nałogu. Liczy ona kilkaset tysięcy uratowanych 

alkoholików - jest organizacja anonimowych alkoholików. Rodzi się pytanie: jaki oni znaleźli 

sposób, jaki niezwykły środek dla ludzi dotkniętych chorobą alkoholową? Oni po prostu na 

nowo odkryli tę drogę, którą znalazł trędowaty z dzisiejszej Ewangelii. Ta akcja ratowania 

alkoholików opiera się na pewnych założeniach, które nazywane są stopniami (jest ich 12), po 

których jak gdyby wznoszą się z upadku i dochodzą do zdrowia oraz normalnego życia. 

Najważniejsze są pierwsze trzy stopnie, stanowią swego rodzaju wyznanie.  
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1. ,,Uznaję, że znalazłem się w takiej sytuacji, że sam sobie nie potrafię pomóc. 

Uznaję, że jestem niewolnikiem nałogu. Jest to tak straszna siła, że ja sam sobie z tym 

nie potrafię poradzić”. Ci ludzie podobnie jak trędowaty uznają prawdę o sobie i z całą 

świadomością stwierdzają, że ani sami ani nikt z ludzi nie potrafi im pomóc.  

2. Po tym wyznaniu swojej niemocy następuje drugie wyznanie: ,,Uwierzyłem, że 

istnieje jakaś potęga większa ode mnie iw ogóle od ludzi, która może mnie wyrwać z 

tego stanu i może mi pomóc”. Jest to po prostu wyznanie wiary w Boga, który jedynie 

może człowieka Wyzwać z niewoli.  

3. Wreszcie trzecie wyznanie: modlitwa do Boga, w której dany człowiek przedstawia 

Mu swój stan i prosi 0 wybawienie. I to jest tajemnica organizacji, której udało się 

setki tysięcy alkoholików uratować. Ludzie ci żyją teraz normalnie i są szczęśliwi 

pozbywszy się strasznej niewoli. Oczywiście oni wiedzą o tym, że do końca życia 

muszą być abstynentami od alkoholu. Wzajemnie sobie w tym pomagają.  

Przykład organizacji alkoholików anonimowych wskazuje, że alkoholizm nie stanowi 

problemu beznadziejnego. Ratunkiem jest Chrystus, który jest naszym Zbawicielem i W to 

trzeba uwierzyć.  

Przypatrzmy się teraz drugiej postaci z dzisiejszej Ewangelii - paralitykowi. Ten 

człowiek nie mógł nawet o własnych siłach pójść do Jezusa, bo był sparaliżowany. Nie 

wiadomo też, czy on sam chciał, żeby go zaniesiono do Jezusa, czy też jego przyjaciele 

opowiedzieli mu o po- jawieniu się Proroka, który ma moc uzdrawiania, i postanowili go do 

Chrystusa zanieść. Istotne jest, że ten człowiek dostał się do Jezusa nie o własnych siłach, ale 

przy pomocy swoich przyjaciół, którzy - może nawet z daleka - go przynieśli, bo uwierzyli, że 

On ma moc uzdrowienia ich przyjaciela. Użyli fortelu: przez dach, przez otwarty sufit spuścili 

go na noszach przed Jezusa. Ewangelista podkreśla, że On widząc ich wiarę dokonał 

uzdrowienia. Znamienne jest to podkreślenie ewangelisty: „ich wiary”, tzn. wiary tych, którzy 

go przynieśli. Chrystus mówi: „odpuszczają ci się twoje grzechy” (Łk 5, 20). Paralityk 

otrzymuje więcej niż się spodziewał, bo spodziewał się tylko przywrócenia zdrowia, a oto 

otrzymał odpuszczenie grzechów. Jezus wiedział, co mu jest naprawdę potrzebne, bo On 

czyta w sercach ludzkich. A jak gdyby na dodatek otrzymał uzdrowienie: ,,wstań i chodź”.  

Jaka stąd dla nas nauka? My musimy być podobni do tych ludzi, którzy wzięli 

sparaliżowanego i zanieśli do Jezusa. My także znamy ludzi sparaliżowanych, może nie W 

znaczeniu dosłownym, ale w znaczeniu duchowym: sparaliżowanych przez nieśmiałość, lęk. 

Znamy może takich, którzy nie pójdą sami do kościoła, do Jezusa, który czeka na nich W 

sakramencie pojednania, nie pójdą sami na spotkanie z ludźmi, którzy chcieliby im pomóc. 
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Naszym zadaniem jest - jak mówi Ewangelia - wziąć tych sparaliżowanych nieśmiałością, 

wstydem, strachem, lękiem i zaprowadzić tam, gdzie znajdą ratunek. Takie jest nasze po- 

wołanie - musimy jeden drugiego przyprowadzać do Jezusa. Nie wolno mówić: co mnie to 

obchodzi. Musimy pomagać sobie nawzajem, abyśmy mogli być nazwani uczniami 

Chrystusa. Jezus dopiero wtedy będzie mógł pomagać skutecznie i owocnie, jeżeli okażemy 

miłość jedni wobec drugich.  

Wreszcie trzecia scena: powołanie Lewiego, czyli Mateusza. Chodzi 0 ewangelistę 

Mateusza, późniejszego Apostoła. Zanim spotkał Chrystusa, był celnikiem. Celnicy to byli 

urzędnicy, którzy pobierali podatki od Żydów dla cesarstwa rzymskiego, dlatego byli 

powszechnie nienawidzeni. Faryzeusze uważali celników za grzeszników i mieli tych ludzi w 

największej pogardzie. A Jezus przełamuje tę barierę. On się nie liczy ze względem ludzkim. 

Przechodzi obok celnika i wiedząc, że ten celnik nie zdobędzie się na odwagę, żeby się 

zbliżyć do Niego, bo taki styl panował w życiu tej społeczności, sam zbliża się do niego, sam 

go dostrzega i mówi: „Pójdź za mną” (Łk 5, 27). Jezus czyta w jego duszy i wie, że on jest 

powołany do wielkich rzeczy. Widzi szlachetne pragnienia w jego sercu i ze stanu celnika-

grzesznika powołuje go do grona swoich najbliższych uczniów. Ewangelia mówi nam jeszcze 

0 tym, że Lewi potem wyprawił ucztę, aby dać wyraz swojej radości z tego, że Pan go 

powołał. Zaprasza Jezusa i pozostałych Apostołów oraz przyjaciół. A faryzeusze gorszą się i 

mówią: „czemu zadajecie się z celnikami i grzesznikami?” Wtedy Jezus wypowiada te 

przepiękne słowa, które jak muzyka wzbudzają w sercach naszych nadzieję i radość, bo 

Chrystus do nas wszystkich mówi te słowa: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się 

źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników” (Łk 5, 

3 1-32). Chrystus nie jest dla wybranych, dla jakiejś arystokracji duchowej. On przyszedł 

zbawić wszystkich ludzi, a najwięcej kocha tych, którzy najbardziej potrzebują Jego pomocy. 

On nachyla się nad tymi, którzy są najbardziej chorzy, pragnie pomóc tym, którzy najbardziej 

są od Niego oddaleni. Przychodzi leczyć, wyzwalać, podnosić i ratować.  

,,Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło” (Łk 19, 10). Takim jest 

Chrystus dzisiaj. I taki przychodzi do nas. Scena opisana przez św. Łukasza powtarza się 

przecież codziennie W naszych kościołach. Chrystus codziennie wydaje ucztę, ucztę 

eucharystyczną i sam siebie daje nam na pokarm. Kogo zaprasza na tę ucztę? Właśnie nas, 

grzeszników, oczywiście tych, którzy się nawracają, którzy żałują za grzechy. Uczta ta nie 

jest dla dusz świętych, wybranych, tylko dla nas Wszystkich - dla chorych i słabych. My 

często boimy się przystępować do Komunii świętej ze względu na swoje słabości i 

niedoskonałości. Jesteśmy wtedy podobni do ludzi, którzy mówią: nie mogę iść do lekarza, bo 
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jestem chory. Jest to bardzo niemądre rozumowanie, bo do lekarza idę właśnie dlatego, że 

jestem chory. Chrystus także mówi: Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. 

Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników” (Łk 5, 31-32). 

On wzywa nas wszystkich. Musimy iść do Niego z Wielką wiarą, ufnością, prostotą i okazać 

Mu .swoje rany, swoje słabości.  

Jeżeli jednak chcemy, żeby Chrystus tak nas traktował i żeby nas przygarniał, to 

musimy być gotowi jedni drugich W ten sposób przygarniać. A to stanowi problem. Jakże 

często się zdarza, że W parafii jest jakaś rodzina dotknięta alkoholizmem, może nawet ojciec i 

matka tej rodziny piją, dzieci są W więzieniu lub W domu poprawczym, a wszyscy tych ludzi 

traktują jak trędowatych. Albo gdy W naszym otoczeniu znajdą się jacyś świadkowie Jehowy 

czy inni „sekciarze” lub partyjni, których nie chcemy W ogóle znać, a ktoś chciałby z nimi 

nawiązać kontakt, to będziemy jak faryzeusze mówili: patrzcie, on się zadaje z grzesznikami! 

A przecież Chrystus zadawał się właśnie z celnikami i grzesznikami po to, żeby ich ratować, 

żeby im przywrócić' utraconą godność.  

Często różne sytuacje przypominają przysłowiowe błędne koło. Na przykład ktoś 

wszedł raz na złą drogę czy upadł i odtąd nikt go nie chce znać. Nie ma Więc dla niego 

innego wyjścia, jak zadawać się z ludźmi podobnymi sobie, bo ci „dobrzy” go odtrącają i nie 

chcą mu podać ręki. A człowiek ten nieraz bardzo czeka na to, żeby ktoś uwierzył, że on nie 

jest taki zły, że chce się poprawić... i zdarza się, że długo czeka, aby ktoś mu podał rękę i 

potraktował po ludzku, żeby ktoś przemówił do niego językiem miłości.  

O tym, jak bardzo ludzie potrzebują takiego traktowania, świadczą choćby spotkania z 

papieżem Janem Pawłem II. Wiemy, co się działo podczas jego podróży. Jakieś szaleństwo 

ogarniało ludzi. Szli nieraz set- ki kilometrów i całymi dniami i nocami trwali przy drogach, 

żeby tylko zobaczyć Papieża. A Ojciec Święty miał czas na to, żeby przystawać i komu tylko 

mógł podawał rękę. Zresztą tak robi stale: w Rzymie w czasie audiencji, na których ciągle 

gromadzą się tłumy i przy innych spotkaniach. On czuje potrzebę prawdziwego kontaktu z 

człowiekiem. Sam gest podania ręki człowiekowi, który może dotychczas nigdy nie spotkał 

się z takim traktowaniem go i może był już na skraju rozpaczy, a teraz mu się zdarzyło, że 

sam Papież podszedł do niego i podał mu rękę, że dostrzegł w nim człowieka... wyzwala go i 

podnosi na duchu.. Taką właśnie postawą zafascynował Ojciec Święty cały świat. On szuka 

wszędzie człowieka, On nie uznaje różnic między bogatymi i biednymi, dla .niego liczy się po 

prostu człowiek. W Ameryce Łacińskiej na własne życzenie poszedł do ludzi 

najbiedniejszych, poszedł do szpitali i więzień, żeby chociaż na chwilę rozjaśnić ich życie i 

przynieść im pociechę. Taka jest postawa naszego Ojca Świętego. On chce być jak 
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najbardziej podobny do Chrystusa, on chce ludziom zbliżyć Chrystusa i jego sposób 

postępowania. Chciałby każdego uścisnąć, przygarnąć, z każdym się spotkać, ale to jest 

niemożliwe. Sam kiedyś na jednej audiencji w Rzymie powiedział: ,,widzicie, że nie 

wystarczy jednego papieża, żeby wszystkim podać rękę i wszystkich uścisnąć”. Wyraził 

jednak pragnienie, że chciałby każdego człowieka zauważyć, do każdego odezwać się po 

imieniu, bo człowiek to tak wielka wartość, że dla niego sam Bóg stał się człowiekiem. Sam 

Bóg przyszedł człowieka zbawić.  

My musimy się także uczyć takiej postawy umiłowania człowieka. Nie może w nas 

być żadnej pogardy wobec ludzi, żadnej bariery oddzielającej nas od nich. Musimy 

wychodzić ludziom naprzeciw i podawać rękę tym, którzy tego najbardziej potrzebują. A 

najbardziej potrzebują naszej pomocy ci, którzy stali się ofiarami strasznego nałogu 

alkoholizmu. Oni często czekają na przyjazne odezwanie się, na włączenie ich do innego   

towarzystwa, gdzie mogliby się znów poczuć normalnymi ludźmi i od- zyskać swoją 

godność. Takich ludzi nie wolno nam odtrącać i pogrążać jeszcze bardziej w ich tragedii.  

Oby to słowo Boże głoszone tutaj, wśród nas, trafiło do naszych serc. Uwierzmy, że 

sam Chrystus do nas przemówił, bo to są naprawdę Jego słowa, Jego święta Ewangelia. 

Spróbujmy te słowa zbliżyć do naszego życia. Próbuj my tak się wsłuchiwać i wczytywać w 

Ewangelię, aby ona mogła objawić swoją moc i przemienić życie każdego z nas, życie 

naszych rodzin, naszej wspólnoty parafialnej i naszego narodu. Chrystus jest jedynym 

lekarzem. On leczy z trądu grzechowego i wszelkich innych chorób. Jeżeli nie uleczy nas 

wprost z naszych chorób fizycznych, to da nam takie zrozumienie sensu i wartości choroby, 

że będziemy umieli w chorobie dostrzec coś pozytywnego. On umocni naszą wiarę w sens 

cierpienia.  

Idźmy więc do Jezusa, jedynego Lekarza i jedynego Zbawiciela. Idźmy do Niego, 

żeby On nas wyzwolił swoją mocą, mocą swojego słowa i mocą swojego Ducha. Amen. 

 

 

 

 


