To nie dla mnie!
Rzym. 14:1-12
Pamiętam, jak byłem harcerzem w drużynie przy naszym kościele. Do
dziś mam z tego okresu fantastyczne wspomnienia i kilka dobrych
przyjaciół. Ale oprócz zdobywaniu oznaki i jechanie na wspólne wycieczki
w górach, były także trudne, palące pytania – N.p. co wolno nam zrobić
na bywaku. Czy możemy grać w karty? Przecież są wykorzystywane do
hazardu i do wróżenia! Raz można było, raz nie, a to zależnie od tego, kto
aktualnie był dowódcą szczepu.
To stary dylemat dla wierzących. Jeść mięso, czy nie jeść? Pościć się,
czy nie? Obchodzić Szabat i religijne święte, czy nie obchodzić? Pić piwo,
czy być abstynentem? Tańczyć czy nie tańczyć? Można dodać jeszcze
długą listę pytań, wymienić całą masę nakazów i zakazów, pozwoleń i
ograniczeń. A we współczesnym świecie lista spornych kwestii rośnie z
dnia na dzień. Ostatnio popularna jest kwestia noszenia czy nie noszenia
maseczek. Obiecuję, wracamy do tego pytania na koniec. Dla niektórych
chrześcijan te i podobne pytania są traktowane jako sprawdzian czyjeś
duchowości a nieraz nawet warunek ich zbawienia. Trudno to sobie
wyobrażać, szczególnie dziś, gdy mamy wojnę u naszych sąsiadów. Ale
tak było od zarania Kościoła i tak bywa dziś. W naszym tekście biblijnym
Paweł właśnie mówi o tym. Czytamy Rzymian 14:1-12.
Rz 14:1 Osobę o wciąż słabej wierze przygarnijcie do siebie, lecz nie
po to, by spierać się o poglądy. 2 Jeden wierzy, że można jeść
wszystko, natomiast osoba słaba poprzestaje na jarzynach. 3 Ten,
który jada, niech nie odrzuca tego, który nie jada. Ten natomiast,
który nie jada, niech nie osądza tego, który jada, bo przecież Bóg go
przygarnął. 4 Kim ty jesteś, że sądzisz cudzego sługę? Stoi czy
upada, czyni to przed swym panem. Podniesie się jednak, gdyż Pan
ma moc go postawić. 5 Jeden czyni różnicę między dniem a dniem,
inny z kolei sądzi, że każdy dzień jest równie ważny. a Niech każdy
żyje zgodnie ze swoim przekonaniem. 6 Kto przestrzega dnia –
przestrzega dla Pana. Kto jada – czyni to dla Niego, gdyż dziękuje
Bogu. Kto nie jada, też nie jada dla Pana – i dziękuje Bogu.
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Rz. 14:7 Nikt z nas przecież dla samego siebie nie żyje ani nie umiera.
8 Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, i jeśli umieramy, dla Pana
umieramy. Czy więc żyjemy, czy umieramy, należymy do Niego. 9
Chrystus po to umarł i zmartwychwstał, aby panować nad umarłymi
oraz nad żywymi. 10 Dlaczego więc osądzasz swego brata? Albo
dlaczego go odrzucasz? Wszyscy przecież staniemy przed Boskim
trybunałem. 11 Mówią o tym słowa:
Jak żyję – mówi Pan – zegnie się
przede Mną wszelkie kolano
i wszelki język wyzna Boga.
12 A zatem każdy z nas za samego siebie zda sprawę przed Bogiem.
Ryzmian 14:1-6 Słabsi i silniejsi
Kim są Ci tajemnicze osoby „o wciąż słabej wierze”? Jak Michał
powiedział już dwa razy, bo w pierwszym i czwartym kazaniu z tej serii,
bibliści tłumaczą, że chodzi tu o silnych (wierzących) Pogan i słabych
(wierzących) Żydów. Wbrew pozorom, tu wcale nie chodzi o to, jak mocno
jedni i drudzy wierzyli w Jezusa, w Ewangelię. Nie w tym rzecz.
W Rzymie byli tacy i tacy, czyli wierzący poganie i wierzący Żydzi. Jednak
pogańscy wierzący byli liczniejsi, silniejsi, bogatsi. Co prawda, nawróceni
poganie mieli braki w swojej wiedzy biblijnej, nie znali od dzieciństwa Biblii
(Starego Testamentu). Za to nie mieli bagażu kulturowego judaizmu (mieli
własny, inny bagaż). Bagaż wierzących żydów, to mnóstwo praw i reguł
dodanych do przypisów prawa w Starym Testamencie. A diabeł, jak
wiadomo, tkwi w szczegółach. Te szczegóły dotyczyły wielu spraw.
Paweł wymieni tu tylko dwie kwestii, czyli co wolno jeść i jakie święta
trzeba obchodzić. Pewnie, że były tych spraw więcej. Dobrze, że
ograniczył się do dwóch kwestii, zamiast próbować omówić wszystkie
sporne praktyki i przekonania, a to nie tylko z powodu braku miejsca. (1)
Słowa Pawła są dość ogólnikowe, może dlatego że jeszcze nie był nigdy
w Rzymie, słyszał tylko o niektórych aspektach życia ówczesnych
Chrześcijan tam, oraz o ich problemach i zmaganiach. (2) Problem także
dotyczyła chrześcijan w innych miastach. Tam również wierzący byli
podzieleni tymi i innymi kwestiami. (3) Zresztą te słowa też są skierowane
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(choć nie bezpośrednio) do nas. I okazuje się, że dziś są zarówno
podobne jak i zupełne inne sprawy, co do których silnych i słabych mają
różne zdania. Lepiej uczyć zasady, które można stosować w rozmaitych
sytuacjach, niż podać długą ale i tak ograniczoną listę odpowiedzi na
pojedyncze pytania.
Wracamy na chwilę jednak do kwestii silnych i słabych. W Rzym. 14:1
słowo „wiara” (pistis) oznacza – uwaga: nie wiara, nie sumienie – lecz
osobiste przekonanie. Widzimy to także w drugim wersecie, gdy czytamy,
że „Jeden wierzy, że można jeść wszystko …”. Tu „wierzy” (pisteuin)
oznaczy, że człowiek „czuje pewien tego, co robi”.
Ci „słabi” wcale nie wątpili w Chrystusa! Uważali raczej, że pewne rzeczy
nie wolno im robić, jeść itd., albo co najmniej mieli wątpliwości co do tego.
Zatem zdaje się, że pytanie brzmi: „Co mogę a czego nie mogę robić?”
Jak zobaczymy dalej, to nic bardziej mylnego! Nie w tym rzecz!
Z tego fragmentu wynika, że niektórzy wybrali dietę „wegańską”, i to nie
jako osobistą preferencję bądź jako zdrowy tryb życia. O nie! Traktowali
to jako sprawa posłuszeństwa Chrystusowi! Ale dlaczego mieli problemy
z jedzeniem mięsa? Odpowiedź jest prosta. Ci „słabi” (pamiętam, to
przede wszystkim chodzi o nawróconych Żydów) stronili się od jedzenia
mięsa z powodu swoich doświadczeń, praktyk oraz wierzeń przedchrześcijańskich. Żydzi mogli jeść mięso (choć nie każdy rodzaj), lecz
niektórzy nie jedli. Jedni traktowali to jako specjalne śluby, czy
poświęcenie dla Boga, inni odmówili jedzenia mięsa pochodzącego z
targu, które często wcześniej było ofiarowane bożkom.
Dalej we wersetach 5 i 6 Paweł pisze, że niektórzy czynią różnicę między
dniem a dniem, podczas gdy inni sądzą, że wszystkie dni są równe sobie.
O jakie dni chodzi? Żydzi obchodzili m.in. szabaty, posty, uczty w nowiu,
miele wiele świąt. Bardzo wcześniej w historii Kościoła Chrześcijanie
także zaczęli pościć w środę i w piątek (Dydache 8:1). „Słabi” obchodzili
takie dni, „silni” nie wracali zbytnio uwagi na nie.
Jak była odpowiedź Pawła na to wszystko? Pisze do nich i do nas wyprost:
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(1) Macie nie osądzać i nie odrzucić tych, którzy mają inne przekonanie w
drugorzędnych sprawach kulturalnych, obyczajowych i „religijnych”.
(2) Niech każdy żyje zgodnie ze swoim przekonaniem.
Na jakiej podstawie Paweł daje takie polecenia? Na podstawie samej
Ewangelii Jezusa! Jesteśmy wszyscy wolni w Chrystusie. A to dlatego, że
Chrystus jest naszym Panem. On nas „przygarnął”; czyli staliśmy
członkami jego rodziny, jego domu. My wszyscy jesteśmy jego sługami.
Paweł także wraca uwagę nad niezmiernie ważną kwestię: oni różnili się
(tak jak my różnimy się), w swoich przekonaniach i praktykach, ale mieli
(tak jak my mamy) tą samą motywację, mianowicie: cokolwiek robię czy
nie robię, wszystko robię czy nie robię dla Pana.
Powiedźcie mi proszę jedno: Kim Ty jesteś, aby osądzać mnie? Ale mam
trudniejsze pytania: Kim Ja jestem, by osądzać Ciebie? My jesteśmy
braćmi i siostrami w Chrystusie. Nie ma wśród nas lepszych i gorszych,
nie ma panów i służących, nie ma podziału na szlachta i chłopi. Za to
mamy wszyscy jednego, tego samego Pana. To Jezus Chrystus.
Należymy wszyscy do niego i przed nim mamy odpowiadać za swoje
postawy, przekonania i postępowanie. Czy to jemy czy nie, czy
przestrzegamy dni czy nie, to czynimy to przed naszym Panem, radośnie,
z wdzięcznością, każde zgodnie ze swoim przekonaniem.
We następnych wersetach Paweł rozwija i umacnia tą myśl. Czytamy:
Rz. 14:7 Nikt z nas przecież dla samego siebie nie żyje ani nie
umiera. 8 Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, i jeśli umieramy, dla
Pana umieramy. Czy więc żyjemy, czy umieramy, należymy do
Niego. 9 Chrystus po to umarł i zmartwychwstał, aby panować
nad umarłymi oraz nad żywymi.

Rzym. 14:7-9 Tytuł Słowa brzmi „To nie dla mnie!” A więc, dla
kogo?
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Czy mam nowe życie w Chrystusie? To żyję dla niego. Pora umierać?
Umieram dla niego. W ostatecznych sprawach, w sprawach życia i
śmierci, to żyję i umrę dla Jezusa. Tym bardziej w codziennych sprawach
żyję dla niego. W tym celu Chrystus umarł i zmartwychwstał, aby
sprawować władzę nad nami. Pamiętamy jednak, że Jezus tuż przed jego
śmiercią nie nazywał nas sługami, lecz braćmi. I nie tylko powiedział to,
to właśnie umarł i zmartwychwstał, aby wprowadzić to w czyń.
Co to znaczy? Znaczy to, że nie żyję dla siebie, lecz dla Jezusa. A skoro
żyję dla Jezusa to również oznaczy, że żyję, tak jak Jezus żył, dla innych.
To może być dla nas bolesna prawda, ale powiem wam: naszym celem
nie jest, aby mieć identyczne poglądy i przekonania odnośnie naszych
kulturalnych i obyczajowych przekonań i praktyk. To są naprawdę sprawy
drugorzędne! Naszym celem jest, aby we wszystkim żyć dla Chrystusa.
Naszym celem jest, aby okazać miłość i szacunek sobie nawzajem. A nie,
aby zająć się osądzeniem, odrzuceniem, potępieniem, wykluczeniem.
Paweł daje nam do rozumienia, że jest miejsce w Kościele, we
wspólnocie, zarówno dla tzw. słabych jak i dla silnych, dla jedzących i nie
jedzących, dla tych, którzy poszczą i dla tych którzy nie poszczą. Bo Bóg
nas wszystkich przygarnął w Chrystusie. A gdy stoimy, a szczególnie gdy
upadamy, to Chrystus ma moc każdego z nas postawić na nowo na
nogach.
Nasz duchowy dom to Kościół, to lud boży. Skoro Bóg zapraszał, powitał
i przyjął nas wszystkich do siebie, do swojej własnej rodziny, to kim my
jesteśmy, żeby postępować inaczej?
Rzym. 14:10-12
10 Dlaczego więc osądzasz swego brata? Albo dlaczego go
odrzucasz? Wszyscy przecież staniemy przed Boskim trybunałem.
11 Mówią o tym słowa:
Jak żyję – mówi Pan – zegnie się
przede Mną wszelkie kolano
i wszelki język wyzna Boga.
12 A zatem każdy z nas za samego siebie zda sprawę przed Bogiem.
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Mówimy: „Nie widzę lasu, widzę tylko drzewa.” Paweł w tym fragmencie
mówi, że potrzebna wam szersza perspektywa. Chrystus jest naszym
panem i naszym sędzią. Nie ma ani potrzeby, ani miejsca dla innego
pana, dla innego sędziego. Paweł cytuje tu werset z Księgi Izajasza 45:23.
Tu nie chodzi o przyznanie się do wiary w Boga, w Chrystusa. To
przyznanie się przed Bogiem do tego, co myśmy robili – nie w obecnością
innych, lecz przed samym Bogiem. To dopiero jest motywacją, by dla
niego żyć i umrzeć. Jezus nie pyta nam o to, co inni nam zrobili, jak inni
postępowali wobec nam, lecz co myśmy robili innym, jak byśmy
postępowali wobec nich. To przed nim dajemy sprawdzian ze swojego
życia.
A na koniec, zgodnie z zapowiedzą, odpowiem na pytanie, czy należy
nosić maseczka czy nie?
Wiecie co? Masz obok siebie zarówno słabszego i silniejszego brata,
słabszą i silniejszą siostrę. I jak żyć, panie premierze? Pomórzcie mi na
chwilę. Prowadzimy trochę liturgii. Przekazujemy sobie teraz znak pokoju.
„Pokój z Tobą.” Zrobione? Świetnie. Teraz jeszcze raz, tylko tym razem
powiemy, „Nie osądzam i nie odrzucam Ciebie.” Jak teraz się
czujesz? Czy to było trudno? Czy to było szczere?
Osądzanie i odrzucenie innych chrześcijan to poważna kwestia. Ale to
jeszcze nic. Sprawa jest jeszcze gorzej niż myślisz! Bo wszyscy mamy w
sobie silnego i słabego brata, czy silną i słabą siostrę. Może tam mieści
się także silny czy słaby ojciec, silna czy słaba mama czy bacie. I jak te
silne i słaby osoby, te sprzeczne głosy pogodzić ze sobą? Czujemy winni,
jesteśmy rozdarci, a uważamy, że mamy konflikt na zewnątrz, z naszą
tradycją, z naszym kościołem, z naszymi rodzicami czy dziećmi, z naszym
społeczeństwem. W rzeczywistości podstawowy konflikt jest w każdym z
nas. To my osądzamy i my odrzucamy samego siebie.
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Od dzieciństwa zgromadzimy ogromny bagaż życiowy. Powinienem to
robić i tego unikać. Nagrywamy sobie taśmy w głowie, że jeśli tak mówię,
tak postępuję, to oni będą mnie lubić, a jak nie, to mnie osądzają i
odrzucają. Napiszemy sobie memorandum, że Ci mają takie wymagania
wobec nas. Tamci też. A jeszcze tamci. Czy mają czy nie mają, to nie
istotne. My mamy kodowany w głowie, że mają. I te wszystkie
oczekiwanie, włącznie z oczekiwaniami jakie mamy od siebie samego,
wykańczą nas. Jesteśmy niewolnikami.
Jak z tymi głosami żyć? Łatwiej wtedy zakładać maskę i udawać świętego.
I zamiast rozprawić się z własnym bagażem, zajmować się bagażem
naszego brata, naszej siostry. Każdy z nas zakłada inną maskę przed
Bogiem, przed ludźmi, przed sobą samym. Kiedy zakładamy maski i
nosimy je długo, identyfikujemy się z naszą maską. Nie wiemy nawet, kim
jesteśmy pod maską, bez maski. Żyjemy na pokaz, pozornie. Biblijne
słowo na to to „hipokryta”.
Jaką Ja mam maską? Cóż. Jestem misjonarzem, osobą duchownym,
naukowcem, wykładowcą, Bonhoefferowcem. A także jestem wciąż tym
małym chłopczykiem, który od dzieciństwa czuł ogrom oczekiwań innych
ludzi wobec mnie. Starałem się o słowo uznania od mojego Ojca. O
aprobatę mojej ukochanej lecz surowej Babci. Później o sprostowanie
oczekiwań tych, którzy wspierają nas finansowo i w modlitwie. I częstwo
łapię na tym, że nadal to robię. Gdy czuję tę ogromną presją, by zadowolić
innym, nieraz ulegam pokusie, by znowu zakładać maskę. Że dam radę,
że wszystko jest w porządku, że służę Bogu i innym wiernie i skutecznie,
że jest trwały owoc z mej służby. Czy wiecie dlaczego? Bo boję się klęski.
Bo się wyda, że jestem zwykłym śmiertelnikiem. Że zmagam się, że
wątpię, że upadam i wstaje, by znowu upaść i wstać. Boję się, że ludzie
będą rozczarowani mną, że osądzają i odrzucą mnie. I zaczynam działać
tak, żeby co najmniej wyglądało dobrze.
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Paweł mówił Rzymianom wtedy: „Naszym podstawowym zdaniem nie
jest, aby wytykać błędy innym wierzącym, lecz aby uczyć się żyć dla
Jezusa i w rezultacie dla innych.” Mówił także, że każdy z nas raz stoi, raz
upada. I wiecie co? Gdy upadniemy, Jezus ma moc postawić nas
ponownie na nogach. Zatem nie musimy służyć tym sprzecznym głosom,
tym

wszystkim

prawdziwym

oraz

wymyślonym

wymaganiom
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oczekiwaniom. Możemy się odrzucić cały ten bagaż. Uff. Wyobraźcie
sobie, jaka to będzie ulga? Mamy jednego Pana, Jezusa Chrystusa. Tylko
jemu służymy.
Okazja do wytykania, do odrzucania i osądzania nigdy nam nie zabraknie.
Ale patrzmy wokół siebie. Owszem, na tych, którzy pokonali długą,
niebezpieczną drogą do nas, szukając schronienia. A także na tych,
którzy są obok nas na co dzień. Bóg przygarnął nich wszystkich. I
przygarnął także nas.
Nie powiem, co zrobić z tą maseczką. Ja będę jeszcze jakieś czas nią
nosić. Ale ze znoszeniem swoją duchową maskę mam dość!
Czytałem wczoraj w internecie te słowa: Życie z Chrystusem powinno
czuć się tak, jakby „odpadły mi kajdany”, a nie żeby „lepiej bym coś nie
schrzanił”. Zdejmujmy się zatem swoje duchowe maski i maseczki. I to
nazywa się wolność. To nazywa się odpowiedzialność. A wtedy służba z
innymi i dla innych naprawdę czynimy radośnie, z wdzięcznością. I tego
życzę wam i sobie.
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