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Wstęp 
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Posłannictwo prorockie 

 

Wstęp 

Nasze rozważania poświęcamy godności i powołaniu osób 
świeckich. Za główne źródło treści uznajemy Biblię - z Niej 
będziemy szukać inspiracji i czerpać światło. 

 
Wszystkie podziały w Kościele są bolesne. Bolesny jest podział na 
wschód i zachód. Bolesny był rozłam reformacji. Bolesne także są 
współczesne podziały, nie zawsze formalnie usankcjonowane, ale 
przecież realnie istniejące. 

W mojej opinii najbardziej bolesnym podziałem jest jednak ten, 
który idzie w poprzek wszystkich innych podziałów. Może on 
dotykać zarówno katolików, prawosławnych jak i protestantów. 

Jest to podział na tych, którzy bardziej angażują się w życie 
kościelne i tych, którzy swoje zaangażowanie traktują bardziej 
powierzchownie.  

Najprościej byłoby powiedzieć, że jest to podział na duchownych 
i świeckich, ale lepiej byłoby powiedzieć, że chodzi tu o liderów 



4 

i masy. Liderzy zaś to nie tylko duchowni, ale także członkowie 
zakonów, wszyscy albo wybrani członkowie ruchów i dzieł 
chrześcijańskich. 

 
Bolesny podział polega na tym, że tworzy się pewien wewnętrzny 
krąg wybranych czy wtajemniczonych do którego stosuje się inny 
poziom wymagań i oczekiwań. Tym samym pojawia się zewnętrzny 
krąg - większy obszarowo - gdzie pozostają ci, dla których 
poprzeczkę się obniża lub kładzie w ogóle na ziemi. 

 
Tylko część wspólnoty objawia jakąś temperaturę zaangażowania. 
Większość jest dość "chłodna" - zdystansowana i formalnie 
traktująca swoją przynależność do Kościoła. Oczywiście w jednym 
i drugim kole także odkryjemy różną intensywność 
zaangażowania i różną intensywność chłodu. 

Bolesność tego podziału polega nie tym, że kładzie się jakieś 
szlabany (choć może gdzieniegdzie one istnieją), ale jest to 
dobrowolne wejście w pewną rolę, w której obie strony, oba kręgi 
czują się w zasadzie dobrze. 

Tymczasem Biblia mówi:  
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"Jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi 
jesteście." (Mt 23,8)  

"Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich 
wierzących." (Dz 4,32a) 

I do całego Kościoła odnoszą się słowa apostoła Piotra:  

"Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim 
kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na 
własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła 
potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do 
przedziwnego swojego światła, wy, którzyście byli nie - 
ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzyście nie 
dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy 
miłosierdzia doznali." (1P 2,9-10) 

 
Uznając różnorodność powołania, zróżnicowanie talentów 
i możliwości, szanując obowiązki stanu - w Kościele KAŻDY ma 
jednakową godność i powołanie. I przed każdym stają jednakie 
wymagania Ewangelii. 
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To trzeba zapamiętać - nie ma jakiś szczególnych wymagań 
Ewangelii dla niektórych i nie ma żadnych taryf ulgowych dla 
większości. To, czego Jezus naucza, czego wymaga i do czego 
wzywa jest jednakie dla wszystkich - w takim samym stopniu 
gorące. 

 
Jeśli uznamy, że ktoś w Kościele ma więcej czy mniej godności, że 
jest bardziej czy mniej ważny, że ma więcej czy mniej wierzyć, że 
ma być bardziej czy mniej gorliwy, bardziej czy mniej 
odpowiedzialny, spaczymy ducha Ewangelii. 

*** 
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Gdzie się rodzi godność i powołanie człowieka wierzącego? 
W sakramencie chrztu. Czasami używamy pewnych zwrotów, ale 
tak się do nich przyzwyczailiśmy, że nie czujemy już ich treści. 

Jednym z takich zwrotów jest "dziecko Boże". Przez chrzest 
stajemy się dziećmi Bożymi. Wiemy o tym, ale czy czujemy tego 
konsekwencje? 

 
W czasie katechezy przed chrztem dziecka zapytano rodziców co 
powinien zrobić ojciec, gdy na jego oczach krzywdzi się jego 
dziecko. Padła wtedy dosadna chociaż wielce przytomna 
odpowiedź, że prześladowcy należy "spuścić łomot". Tak jest - ojciec 
ma bronić swoje dzieci. Ksiądz prowadzący spotkanie powiedział 
wtedy: "Drodzy rodzice, zastanówcie się dobrze, czy chcecie 
ochrzcić swoje dziecko? W momencie chrztu sam Bóg je przyjmie 
za swoje - Bóg stanie się ich ojcem. Jeśli skrzywdzicie to dziecko, 
okażecie się źli i nieodpowiedzialni to sam Bóg spuści wam łomot."  

Godność wierzącego nie polega jednak tylko na tym, że ma się 
wysoko postawionego tatę, który wszystko może. Godność 
wierzącego to także to, co on ma w sobie - dary łaski, które są jego 
wewnętrzną wartością. 
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Wyjaśnia to obrzęd namaszczenia Krzyżmem świętym zaraz po 
chrzcie. Celebrans mówi wtedy:  

 

"Bóg wszechmogący, Ojciec naszego Pana, Jezusa 
Chrystusa, który cię uwolnił od grzechu i odrodził 
z wody i z Ducha Świętego, On sam namaszcza ciebie 
krzyżmem zbawienia, abyś włączony(a) do ludu Bożego, 
wytrwał(a) w jedności z Chrystusem Kapłanem, 
Prorokiem i Królem na życie wieczne." [Obrzędy Chrztu 
dzieci]  

Modlitwa ta mówi o trojakim posłannictwie Chrystusa i o tym, że 
zjednoczone z Chrystusem dziecko także uczestniczy w tym 
posłannictwie, czy jak to mówimy - tej misji. 

Dziecko może spać, robić w pieluchy, ale staje się Prorokiem, staje 
się Kapłanem i staje się Królem. 

Każde - bez wyjątku. 

I gdy to dziecko wyrasta z pieluch także jest Prorokiem, Kapłanem 
i Królem. I w dojrzałości i starości zostaje Prorokiem, Kapłanem 
i Królem. 

Nasze rozważania pobiegną zatem w tych trzech kierunkach - 
przyjrzymy się Chrystusowi jako prorokowi, kapłanowi i królowi. 
A potem zobaczymy jak to posłannictwo winno się realizować 
w Kościele i życiu każdego wierzącego. W tych rozważaniach 
zawsze wychodzić będziemy od Starego Testamentu, by przez 
Nowy dojść do współczesności. 
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Teraz przyjrzymy się posłannictwu prorockiemu. 

Stary Testament 

 
W Starym Testamencie Bóg wybierał sobie ludzi do specjalnych 
zadań. Byli to prorocy, kapłani i królowie. Zewnętrznym znakiem 
takiego Bożego wybraństwa było namaszczenie głowy oliwą. Oliwa 
była naturalnym środkiem, który dawał uzdrowienie, wzmocnienie 
oraz poczucie obfitości. 

W przypadku kapłanów i królów namaszczenie było ściśle 
przestrzegane, należało do tradycyjnego rytuału. W przypadku 
proroków - powołania najbardziej niekonwencjonalnego, 
charyzmatycznego, idącego czasem w konflikt z tradycją 
i zwyczajami, namaszczenie może nie zawsze miało miejsce, ale 
mamy świadectwa Biblii, że obrzęd ten wiązał się także 
z powołaniem prorockim. Jeśli nie rzeczywiście to na pewno 
symbolicznie: 
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"Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. 
Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by 
opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać 
wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby 
obwieszczać rok łaski Pańskiej, i dzień pomsty naszego 
Boga; aby pocieszać wszystkich zasmuconych." 
(Iz 61,1-2) 

Ten tekst z proroka Izajasza odniesie potem Jezus do siebie 
w czasie swojego wystąpienia w synagodze, w Nazarecie.  

Bóg namaszcza i posyła do konkretnego działania - ten schemat 
będzie się ciągle powtarzał. 

 
Klasyczny tekst o rzeczywistym namaszczeniu proroka 
znajdujemy w Pierwszej Księdze Królewskiej gdzie prorok Eliasz 
namaszcza Elizeusza: 

Eliasz [...] odpowiedział [Bogu]: Żarliwością rozpaliłem 
się o chwałę Pana, Boga Zastępów, gdyż Izraelici 
opuścili Twoje przymierze, rozwalili Twoje ołtarze 
i Twoich proroków zabili mieczem. Tak że ja sam tylko 
zostałem, a oni godzą jeszcze i na moje życie. 
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Wtedy Pan rzekł do niego: Idź, wracaj twoją drogą ku 
pustyni Damaszku. A kiedy tam przybędziesz, 
namaścisz Chazaela na króla Aramu. Później 
namaścisz Jehu, syna Nimsziego, na króla Izraela. 
A wreszcie Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, 
namaścisz na proroka po tobie. A stanie się tak: 
uratowanego przed mieczem Chazaela zabije Jehu, 
a uratowanego przed mieczem Jehu zabije Elizeusz. 
Zostawię jednak w Izraelu siedem tysięcy takich, 
których kolana nie ugięły się przed Baalem i których 
usta go nie ucałowały. 

[Eliasz] stamtąd poszedł i odnalazł Elizeusza, syna 
Szafata, orzącego: dwanaście par [wołów] przed nim, 
a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do 
niego, zarzucił na niego swój płaszcz. 

Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za 
Eliaszem, powiedział: Pozwól mi ucałować mego ojca 
i moją matkę, abym potem poszedł za tobą. On mu 
odpowiedział: Idź i wracaj, bo po co to ci uczyniłem? 

Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, 
złożył je na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich 
mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie wybrał 
się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą." (1Krl 
19,14-21) 

Kim miał być prorok. Jakie były jego zadania? Mylnie sprowadza 
się funkcję prorocką do przewidywania przyszłości. Ten element 
mógł występować, ale nie należał do istoty powołania. 
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Istotą misji prorockiej było odczytywanie Bożej woli 
i przekazywanie jej ludowi. Jest to więc misja związana z Bożym 
Słowem - trzeba je usłyszeć, zinterpretować i przekazać ludowi. 
Przekazać zaś trzeba było z mocą, bo słuchacze nazbyt często mieli 
twarde karki i uszy niechętne do słuchania. 

 
Było to zatem często upominanie, karcenie, czasem grożenie. Tak 
zaczyna się Księga Proroka Jonasza:  

"Pan skierował do Jonasza, syna Amittaja, te słowa: 
Wstań, idź do Niniwy - wielkiego miasta - i upomnij ją, 
albowiem nieprawość jej dotarła przed moje oblicze." 
(Jon 1,1-2) 

Prorok Eliasz zbierając cały lud Izraela krzyczał i prowokował:  

"Eliasz zbliżył się do całego ludu i rzekł: Dopókiż 
będziecie chwiać się na obie strony? Jeżeli Jahwe jest 
[prawdziwym] Bogiem, to Jemu służcie, a jeżeli Baal, 
to służcie jemu! Na to nie odpowiedzieli mu ani 
słowa." (1Krl 18,21) 

Często też, jeśli taka była wola Boga, prorocy pocieszali i zachęcali 
swój lud: 

"Pocieszcie, pocieszcie mój lud! - mówi wasz Bóg. 
Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, 
że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego 
odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę 
w dwójnasób za wszystkie swe grzechy. Głos się 
rozlega: Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni, 
wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu! 
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Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry 
i wzgórza obniżą; równiną niechaj się staną urwiska, 
a strome zbocza niziną gładką. Wtedy się chwała 
Pańska objawi, razem ją wszelkie ciało zobaczy, bo 
usta Pańskie to powiedziały." (Iz 40,1-5) 

 
Były momenty, gdy prorocy musieli wykazać się bardzo dużymi 
zdolnościami pedagogicznymi. Tak było w przypadku proroka 
Natana, który miał upomnieć króla Dawida po jego grzechu 
z Batszebą, kłamstwach i skrytobójstwie Uriasza Chetyty - męża 
Batszeby. Zamiast wprost "wyjechać" z Bożą prawdą wciąga króla 
w opowiedzianą historię, by skłonić go do spontanicznej 
samooceny: 

"Pan posłał do Dawida proroka Natana. Ten przybył 
do niego i powiedział: W pewnym mieście było dwóch 
ludzi, jeden był bogaczem, a drugi biedakiem. Bogacz 
miał owce i wielką liczbę bydła, biedak nie miał nic, 
prócz jednej małej owieczki, którą nabył. On ją karmił 
i wyrosła przy nim wraz z jego dziećmi, jadła jego 
chleb i piła z jego kubka, spała u jego boku i była dla 
niego jak córka. 

Raz przyszedł gość do bogacza, lecz jemu żal było brać 
coś z owiec i własnego bydła, czym mógłby posłużyć 
podróżnemu, który do niego zawitał. Więc zabrał 
owieczkę owemu biednemu mężowi i tę przygotował 
człowiekowi, co przybył do niego. 

Dawid oburzył się bardzo na tego człowieka 
i powiedział do Natana: Na życie Pana, człowiek, który 
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tego dokonał, jest winien śmierci. Nagrodzi on za 
owieczkę w czwórnasób, gdyż dopuścił się czynu bez 
miłosierdzia. 

Natan oświadczył Dawidowi: Ty jesteś tym 
człowiekiem." (2Sm 12,1-7a) 

Dawid pokutuje, nawraca się. Nie zawsze misja prorocka kończyła 
się sukcesem. Częściej prorok (a dokładnie Boże Słowo) był 
odrzucany, lekceważony, prześladowany. 

 
Jezus kończąc błogosławieństwa powiedział: 

"Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają 
i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią 
kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, 
albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak 
bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed 
wami." (Mt 5,11-12) 

Nowy Testament 
I tak przeszliśmy do czasów nowotestamentowych. Za proroka 
uznajemy Jana Chrzciciela i za proroka uznawany był sam Jezus: 
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"Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał 
swych uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna 
Człowieczego? A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana 
Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza 
albo za jednego z proroków." (Mt 16,13-14) 

"Gdy [Jezus] wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe 
miasto, i pytano: Kto to jest? A tłumy odpowiadały: To 
jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei." (Mt 21,10-11) 

Sam Jezus uznawał swoją misję prorocką: 

"Powątpiewali [ludzie] o Nim. A Jezus rzekł do nich: 
Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być 
prorok lekceważony." (Mt 13,57) 

I tak było w istocie. Jezus głosił do ludzi Słowo Boga. Więcej - on 
sam był Słowem Boga, które stało się ciałem. 

Całe nauczanie Jezusa wpisuje się w jego misję prorocką. Jezus 
pouczał, napominał, ostrzegał, wzywał do nawrócenia. Gdy trzeba 
podnosił i błogosławił. Jego nauczanie było inne niż to, co ludzie 
do tej pory słyszeli: 

"Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały 
się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma 
władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie." (Mt 7,28-29) 

Jego słowo miało moc - uciszało burzę, uzdrawiało, wyrzucało 
demony. Dawało ludziom nowy początek, było często ich 
powołaniem. 
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Odniesienia do wiary i życia 

 
Każdy z nas, na mocy chrztu, przez zjednoczenie z Chrystusem, 
staje prorokiem. Każdy - niezależnie od swojego miejsca w Kościele 
jest prorokiem. Jest to i nasze prawo, ale też powołanie i 
obowiązek. 

Jakie są formy realizacji tej misji? Nie mamy wątpliwości widząc w 
księżowskim kazaniu realizację tej funkcji. Czy jest jednak 
miejsce także dla świeckich? Oczywiście - katecheci prowadząc 
lekcję religii realizują na pewno misję prorocką. Nie na tym chcę 
się jednak koncentrować. Chcę pokazać coś, co będzie miało bez 
porównania powszechniejszy zasięg. 

 
O możliwościach realizacji powołania prorockiego przez wszystkich 
świeckich doskonale mówią pierwsze uczynki miłosierne co do 
duszy: 

1. Grzeszących upominać. 

2. Nieumiejętnych pouczać. 

3. Wątpiącym dobrze radzić. 

4. Strapionych pocieszać. 
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I tu się otwiera cały horyzont możliwości. 

Mamy zatem umiejętne nawracanie grzeszących - piętnowanie 
grzechu, kochanie grzesznika, wzywanie do nawrócenia 
i wspieranie w powrocie do Boga. Obrona moralności, służba 
prawdzie. A wszystko w procedurach wypracowanych przez Biblię 
- nie donosy i obmowy a upomnienie w cztery oczy najpierw. 

Gdyby świeccy realizowali swoją misję prorocką, to żaden ksiądz 
i żaden katecheta niczego by dzieci nie nauczył, bo dzieci te 
wszystkie modlitwy, zasady wiary, biblijne historie poznałyby od 
swoich rodziców, swoich najbliższych. I tak się często dzieje - 
niestety w zbyt małym zakresie. 

Słowo proroka ma budzić wiarę i tę wiarę umacniać. Szczególną 
rolę pełni tu świadectwo - powiedzenie i wyznanie komuś jak Bóg 
działa w moim życiu. 

Prorok nie wstydzi się swojej wiary - przyznaje się do niej i prosto 
ją wyznaje. Nawet za cenę szyderstw i wyśmiania, a niekiedy 
prawdziwego męczeństwa. 

Prorok jest też odbiciem Miłosierdzia Bożego. Izajasz pisał: 

"Pan Bóg Mnie obdarzył językiem wymownym, bym 
umiał przyjść z pomocą strudzonemu, przez słowo 
krzepiące." (Iz 50,4a) 

Nasze słowo także powinno pocieszać, leczyć, łagodzić - dawać 
nadzieję.  

Nie zawsze ta misja prorocka musi być realizowana z imieniem 
Boga na ustach. Ona jest szersza i bardziej zwyczajna.  

Jeśli jeden drugiemu tłumaczy jak położyć cegłę i jak wykończyć 
fugę to przecież naucza nieumiejętnego. I nie musi podkreślać, że 
robi to w imię Boga. 

Jeśli jeden drugiemu pokazuje do czego doprowadzi jego głupie 
postępowanie, to nie zawsze musi wplatać w to Boga. 
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Jeśli jeden drugiemu prześle sms-em uśmiechniętą buźkę to nie 
zawsze musi dopisywać:  

"Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech 
cię obdarzy swą łaską." (Lb 6,25) 

Dobre słowo, mądre słowo, krzepiące słowo jest już realizacją 
misji prorockiej. 

Samo słowo, gdy inni milczą, też jest realizacją misji prorockiej. 

 
Ta misja zakłada bardzo ważną rzecz - prorok zanoszący słowo od 
Boga sam musi być w tym słowie zanurzony. Musi to Słowo 
kochać i szanować. Temu Słowu poświęcać czas.  

Pięknie mówi o tym Psalm Pierwszy. Tam gdzie będziemy słyszeć 
Prawo rozumiejmy, że chodzi o Torę - Prawo Mojżeszowe, czyli 
pierwsze księgi Pisma Świętego: 

"Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, 
nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole 
szyderców, lecz ma upodobanie w Prawie Pana, nad 
Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą. 

Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, 
które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie 
więdną: co uczyni, pomyślnie wypada." (Ps 1,1-3) 

Trzeba być zanurzonym w Bożym Słowie. 

Jeśli naszego korzenie oderwane będą od źródła Bożego Słowa to 
nasza misja uschnie i zmarnieje.  
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Albo możliwy będzie inny scenariusz - podłączymy swoje korzenie 
do innych źródeł i staniemy się fałszywymi prorokami - takie 
przypadki zna przecież Biblia. 

I wtedy zamiast być strażnikiem Bożej Prawdy stajemy się wilkami 
w owczej skórze - głosicielami mądrości z innej "centrali": 

"Pani się nie martwi, że córka żyje bez ślubu. Lepiej 
tak niż zaraz mieliby się rozwodzić." 

"Na frasunek dobry trunek. Panie kochany, jednej 
wódeczki alkomat nie wykryje." 

"Lepiej, droga moja, by to się nie urodziło, niż miało 
przyjść na świat nieszczęśliwe i się męczyć." 

Oto przykłady rad, pocieszeń i mądrości płynących skądinąd.  

Odetnijmy się od tych zatrutych źródeł. 

Jesteśmy prorokami i mamy swoją misję prorocką realizować 
właściwie. 

Otwierajmy się najpierw sami na Boże Słowo a potem nieśmy je 
ludziom. Najpierw tym najbliższym - dzieciom, rodzinie, 
znajomym. I róbmy to z prostotą, która okaże się najbardziej 
skuteczna. 
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Kluczem do tej realizacji tej drogi powołania jest Duch Święty - 
nasze otwarcie się na jego działanie i prowadzenie. Nie wypełnimy 
swojej misji właściwie, gdy będziemy ją wypełniać sami - w oparciu 
o własne siły i zdolności. 

Bez Ducha Świętego nie będzie nam się chciało czytać Bożego 
Słowa ani go zgłębiać. A jeśli nawet uda się to, to możemy 
pobłądzić w jego interpretacji. Jeśli nawet nie pobłądzimy to 
zabraknie nam odwagi, by z tym słowem pójść do innych. Jeśli 
nawet odważymy się to zabraknie nam mądrości, by zrobić to 
w sposób właściwy. Gdy nawet zrobimy to w sposób właściwy, to 
zabraknie nam mocy, by przeżyć odrzucenie, lekceważenie, 
szyderstwo czy prześladowanie - a to przecież zwyczajny los 
proroka. 

Zachęcam do bycia prorokiem - nie odrzucajmy Bożego wezwania. 
Zachęcam do wejścia w Słowo, ale zawsze w Duchu Świętym.  
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Posłannictwo kapłańskie 
Wstęp 

 
Wielka jest godność każdego wierzącego. Wypływa ona z faktu 
chrztu. Skoro przez chrzest dzieje się tak wiele - stajemy się 
dziećmi Bożymi to wszystko inne niewiele już zmienia. 

Jedno dziecko Boże nosi sutannę, inne piuskę, inne papieską 
mitrę, inne zaś nic nie nosi, ale to w perspektywie tego, że każde 
Boga ma za Ojca niewiele zmienia. 

Każdy w Kościele - dziecko, dorosły, ksiądz i biskup uczestniczą 
w potrójnej misji Chrystusa - prorockiej, kapłańskiej 
i królewskiej. 

 
Misja prorocka to otwarcie swego życia na Boże Słowo, by to Słowo 
zrozumieć, przyjąć i zanieść go innym. Grzeszących upominać, 
nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych 
pocieszać - to przykłady gdzie możemy realizować swoją funkcję 
prorocką. 
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Teraz czas na przyjrzenie się funkcji kapłańskiej. 

Stary Testament 

 
Stary Testamencie daje wiele świadectw istnienia kapłanów - czy 
to jako kapłanów Boga prawdziwego, czy tych, którzy służyli 
Bogom fałszywym. 

Czasami pełniono tę funkcję dorywczo - lepiej powiedzieć - 
okazjonalnie. Częściej stawało się to życiowym powołaniem. 

 
Pierwsze ofiary jakie złożono to ofiary Kaina i Abla. Jest to 
jednocześnie dowód, że ważne jest to kto, co i kiedy składa 
w ofierze. 
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Warto też wspomnieć kapłana Melchizedeka: 

"Gdy Abram wracał po zwycięstwie [...] wyszedł mu na 
spotkanie [...], król Sodomy. 

Melchizedek zaś, król Szalemu, wyniósł chleb i wino; a 
[ponieważ] był on kapłanem Boga Najwyższego, 
błogosławił Abrama, mówiąc: Niech będzie 
błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, 
Stwórcę nieba i ziemi! Niech będzie błogosławiony Bóg 
Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich wrogów!  

Abram dał mu dziesiątą część ze wszystkiego." (Rdz 
14,17-20) 

Pismo Święte widzi tu typ Chrystusa i zapowiedź Eucharystii. 

Najważniejsze dla naszych rozważań jest jednak to kapłaństwo, 
które zostało wprowadzone na mocy przymierza zawartego na 
Synaju. Wybrano wtedy całe pokolenie Lewiego na służbę wokół 
kultu Boga. A w pokoleniu tym wybrano Aarona i jego potomków 
na kapłanów. 
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Tak o tym czytamy w Księdze Kapłańskiej: 

"Potem Pan powiedział do Mojżesza: Weź Aarona i jego 
synów, szaty, oliwę do namaszczania, cielca na ofiarę 
przebłagalną, dwa barany i kosz chlebów przaśnych. 
Następnie zgromadź całą społeczność przed wejściem 
do Namiotu Spotkania. 

Mojżesz uczynił tak, jak mu Pan rozkazał, 
i społeczność zgromadziła się przed wejściem do 
Namiotu Spotkania. Potem Mojżesz powiedział do 
społeczności: Oto, co mi Pan kazał uczynić! 

Wtedy Mojżesz kazał się przybliżyć Aaronowi i jego 
synom i obmył ich wodą. Ubrał go w tunikę, opasał go 
ozdobnym pasem, włożył na niego wierzchnią szatę, 
na niej umieścił jeszcze efod, opasał go przepaską 
efodu i przymocował go nią. Potem umieścił na nim 
pektorał i włożył do pektorału urim i tummim. Włożył 
mu na głowę tiarę i przymocował na przedniej stronie 
tiary blachę złotą, święty diadem, tak jak nakazał Pan 
Mojżeszowi. 

Potem Mojżesz wziął oliwę namaszczenia, namaścił 
przybytek wraz ze wszystkim, co w nim było, 
i poświęcił te rzeczy. Także pokropił nią siedem razy 
ołtarz i namaścił ołtarz razem z całym jego sprzętem, 
również kadź na wodę i jej podstawę, aby je poświęcić. 
Potem wylał trochę oliwy namaszczenia na głowę 
Aarona i namaścił go, aby go poświęcić." (Kpł 8,1-12) 
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Było to więc kapłaństwo, które się dziedziczyło i było to 
kapłaństwo, które dotyczyło tylko cząstki narodu. 

Kapłani w Starym Przymierzu byli jedną trzech - obok proroków 
i królów - kategorii osób, którą Bóg powoływał do służby dla 
swojego ludu. Znakiem tego wybrania, powołania i posłania, było 
namaszczenie oliwą. Kapłan stawał się zatem Bożym 
Pomazańcem. 

Na czym jednak miała polegać jego służba? 

 
Gdy szukamy zwięzłej odpowiedzi na pytanie czym jest 
kapłaństwo, do czego było i jest potrzebne, to warto wspomnieć 
o łacińskim określeniu kapłana - pontifex. Pontifex zawiera w sobie 
słowo pons i facere czyli most i czynić. Pontifex zatem to ten co 
czyni mosty. W domyśle - między bóstwem i ludem. 

Kapłan zatem to przedstawiciel ludzi do kontaktów z Bogiem. 
Kapłan w imieniu ludu składał ofiary i w imieniu Boga błogosławił 
lud. 
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Kapłaństwo Starego Przymierza ściśle było związane z przybytkiem 
- najpierw to był namiot, gdzie przebywała arka przymierza. 
Potem, od czasów Salomona, była to świątynia w Jerozolimie. 

Kapłaństwo Starego Przymierza, składane ofiary, przybytek, były 
zapowiedzią i cieniem rzeczywistości, która miała nadejść. 

Wypełnienie tych zapowiedzi przyszło w Chrystusie. 

Nowy Testament 
Jezus jest prawdziwym i jedynym kapłanem. On jedynie jest 
autentycznym pontifex-em - tym, który jest mostem między 
Bogiem a człowiekiem. 

 
W Starym Przymierzu dzień za dniem i ciągle na nowo składano 
ofiary. Świątynia to była także wielka rzeźnia, gdzie zabijano cielce, 
baranki i gołębie. Zabite zwierzęta palono w całości - ofiara 
całopalna, albo w części - wtedy była to ofiara biesiadna. Jedząc 
zwierzę, które w części spalono wierzono, że w ten sposób jakoś 
człowiek łączy się z Bogiem. 

Autor Listu do Hebrajczyków twierdzi jednak: 
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"Niemożliwe jest bowiem, aby krew cielców i kozłów 
usuwała grzechy." (Hbr 10,4) 

 

I pokazuje, że prawdziwa ofiara to śmierć Jezusa na krzyżu - on 
jest prawdziwym Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata: 

"Uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa 
Chrystusa raz na zawsze. 

Wprawdzie każdy kapłan staje codziennie do 
wykonywania swej służby, wiele razy te same 
składając ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić 
grzechów. Ten [Jezus] przeciwnie, złożywszy raz na 
zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy 
Boga, oczekując tylko, aż nieprzyjaciele Jego staną się 
podnóżkiem nóg Jego. 

Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy 
są uświęcani." (Hbr 10,10b-14) 

W ten sposób zostaje zawarte Nowe Przymierze. Ta rzeczywistość, 
w której my powinniśmy żyć. 

"Takie jest przymierze, które zawrę z domem Izraela 
w owych dniach, mówi Pan. Dam prawo moje w ich 
myśli, a na sercach ich wypiszę je, i będę im Bogiem, 
a oni będą Mi ludem. I nikt nie będzie uczył swojego 
rodaka ani nikt swego brata, mówiąc: Poznaj Pana! Bo 
wszyscy Mnie poznają, od małego aż do wielkiego. 
Ponieważ ulituję się nad ich nieprawością i nie 
wspomnę więcej na ich grzechy." (Hbr 8,10-12) 

W Starym Przymierzu można się było modlić i wierzono, że 
modlitwa zostaje wysłuchana. Gdy jednak naprawdę 
potrzebowano spotkać się z Bogiem szło się do kapłana. I kapłan 
szedł do Boga. 
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Widać to było w układzie świątyni, gdzie ołtarz był przed 
przybytkiem - wokół niego usługiwali kapłani i lewici a wszyscy 
z dystansu patrzyli. Do przybytku, za zasłonę, wchodzili tylko 
kapłani, by złożyć przepisane ofiary kadzielne, położyć chleby 
pokładne i zadbać o oliwę do świecznika. 

Do wydzielonego miejsca przybytku - świętego świętych wchodził 
tylko arcykapłan - raz w roku. 

 
Przypominając to lepiej rozumiemy słowa z Ewangelii pokazujące 
skutki śmierci Chrystusa. 

"Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem 
i wyzionął ducha. A oto zasłona przybytku rozdarła się 
na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły 
pękać." (Mt 27,50-51) 

Jest bardzo wiele interpretacji tego wydarzenia. Trzymajmy się 
najprostszej - to co było zasłonięte staje się teraz odsłonięte. Oto 
wszyscy mamy dostęp do Boga: 

"A [Jezus] przyszedłszy zwiastował pokój wam, 
którzyście daleko, i pokój tym, którzy blisko, bo przez 
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Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp 
do Ojca. 

A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale 
jesteście współobywatelami świętych i domownikami 
Boga - zbudowani na fundamencie apostołów 
i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam 
Chrystus Jezus. 

W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą 
w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we 
wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga 
przez Ducha." (Ef 2,17-22) 

 
Nie ma już więc świątyni w określonym miejscu i kapłanów, którzy 
by przy niej służyli. Zapowiada to Jezus w swojej rozmowie z 
Samarytanką: 

"Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na 
tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. 
Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co 
znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. 
Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to 
prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu 
i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec." 
(J 4,21-23 ) 
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Świątynia jako miejsce przebywania Boga pozostaje jednak, tylko 
to przebywanie staje się bardzo specyficzne - to serce każdego 
wierzącego. Każdy z nas jest świątynią, w której przebywa Duch 
Święty i kapłanem, który służy tej świątyni. Apostoła Paweł pisał: 

"Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży 
mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, 
tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy 
nią jesteście." (1Kor 3,16-17) 

A Apostoł Piotr literalnie nazywa wierzących kapłanami: 

"Zbliżając się do Tego [Jezusa], który jest żywym 
kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u 
Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby 
żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa 
świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla 
składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez 
Jezusa Chrystusa. (...) 

Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim 
kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na 
własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła 
potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do 
przedziwnego swojego światła, wy, którzyście byli nie - 
ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzyście nie 
dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy 
miłosierdzia doznali." (1P 2,4-5.9-10)  
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Jakie to niebywałe wyróżnienie i obdarowanie - podkreślę - dla 
całego Kościoła: Jesteśmy wybranym plemieniem. Jesteśmy 
królewskim kapłaństwem. Jesteśmy narodem świętym. Jesteśmy 
ludem [Bogu] na własność przeznaczonym. 

Powszechne kapłaństwo wszystkich wiernych bardzo mocno 
podkreśla też Apokalipsa 

"Uczynił nas królestwem - kapłanami Bogu i Ojcu 
swojemu, Jemu chwała i moc na wieki wieków! 
Amen." (Ap 1,6) 

"Uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, 
a będą królować na ziemi." (Ap 5,10) 

"Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym 
zmartwychwstaniu: nad tymi nie ma władzy śmierć 
druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą 
z Nim królować tysiąc lat." (Ap 20,6) 

Co zatem z tymi, których w Kościele określa się kapłanami? Czy 
to nie osłabia ich roli? Badajmy Pisma! 

 
W Nowym Testamencie słowo kapłan występuje na określenie: 
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 kapłanów Starego Przymierza - Zachariasz, inni 
kapłani w świątyni, arcykapłani 

 Chrystusa 

 całego Kościoła 

I to wszystko. 

Księża w Nowym Testamencie określeni są mianem episkopoi 
i prezbiteroi - co się tłumaczy jako nadzorcy i starsi. 

Ich rola jest niezwykle istotna - tak w zachowywaniu porządku 
i ładu w Kościele jak i sprawowaniu sakramentów, ale 
kapłaństwem cieszy się każdy wierny w Kościele. 

Jeśli myślimy, że tylko ksiądz w Kościele jest od kontaktów 
z Panem Bogiem, to jest w błędzie. Każdy z nas ma przystęp do 
Boga.  

Odniesienia do wiary i życia 
Jakie ma to dla nas praktyczne znaczenie? Chodzi przecież o coś 
więcej niż posiadanie dyplomu: ten i ten jest certyfikowanym 
kapłanem Boga najwyższego. 

 
Kapłan to ktoś, kto składa ofiarę. Wzorem Jezusa nie jest tą ofiarą 
coś, co się składa na ołtarzu, ale sam kapłan. 

W piątej prefacji wielkanocnej są takie słowa: "Przez ofiarę 
swojego ciała na krzyżu * dopełnił On ofiary Starego Przymierza * i 
oddając się za nasze zbawienie * sam stał się Kapłanem, Ołtarzem 
i Barankiem ofiarnym." 
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Każdy z nas ma samego z siebie uczynić darem ofiarnym, 
ofiarować siebie - najpierw Bogu a potem ludziom. 

Wróćmy raz jeszcze do Apostoła Piotra: 

"Wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani 
jako duchowa świątynia, by stanowić święte 
kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, 
przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa." (1P 2,5)  

I spójrzmy na nauczanie soboru: 

„Uczynki, modlitwy i apostolskie przedsięwzięcia, życie 
małżeńskie i rodzinne, codzienna praca, wypoczynek 
ducha i ciała, jeśli odbywa się w Duchu, a nawet 
utrapienia życia, jeśli są cierpliwie znoszone, stają się 
duchowymi ofiarami, miłymi Bogu, przez Jezusa 
Chrystusa” (Konstytucja dogmatyczna o Kościele 
Lumen Gentium, 34.). 

 
Bycie kapłanem to modlitwa - zwłaszcza ta w wymiarze 
wstawienniczym - nie moje sprawy, ale sprawy innych. Zwłaszcza 
tych, którzy Boga nie znają, nie mają do niego przystępu. Kapłan 
ma być dla nich mostem do Boga. Przez ten most oni mają pójść 
do Boga, ale i Bóg przez niego ma przyjść do nich. 
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Z tym przychodzeniem Boga do człowieka ściśle wiąże się 
błogosławieństwo. Kapłan błogosławi - swoje dzieci, swoją rodzinę. 
Swoich przyjaciół i nieprzyjaciół. Swoją miejscowość i ojczyznę. 
Ściąga wszelkie możliwe błogosławieństwo. 

 
To błogosławieństwo siłą rzeczy zderzać się będzie z knowaniami 
diabła a to oznacza duchową walkę. Kapłan staje się więc, czy 
chce czy nie, egzorcystą. Nie jest oczywiście tym egzorcystą, 
których ustanawia biskup, nie ma ich uprawnień, ale na mocy 
chrztu musi stawać do walki z diabłem.  

Jest wiele egzorcyzmów do prywatnego odmawiania. Choćby 
modlitwa do Archanioła Michała - warto ją odmawiać. 
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Wróćmy jeszcze do modlitwy. Oprócz modlitwy wstawienniczej 
kapłan wezwany jest także do tego by chwalić Boga. Nie tylko 
czegoś chcieć od Boga, nie tylko przepraszać Boga, nie dziękować 
Mu za coś, ale chwalić Go. Nie tylko prowadzić z Bogiem 
"interesy", ale bezinteresownie i absolutnie czysto kontemplować 
Go i komplementować Go. 

 
Kapłan to wreszcie ten, kto dba o świątynię. Oczywiście można by 
tu zachęcić do troski o nasze kościoły - i nie byłoby to żadne 
naciąganie. Wolę jednak przypomnieć, że tą podstawową świątynią 
jesteśmy my sami. 

Kapłan ma się troszczyć o czystość swego serca, piękno swoich 
intencji, prawość swego sumienia. 
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Posłannictwo królewskie  
Wstęp 

 
Kontynuujemy nasze rozważania na temat godności chrześcijanina 
i jego trojakiego posłannictwa. 

 
Słowo Chrystus pochodzi z języka greckiego i jest odpowiednikiem 
hebrajskiego słowa mesjasz. A to wszystko znaczy po prostu 
pomazaniec. 

Czym jest pomazany pomazaniec? Oliwą, ale to tylko znak 
wewnętrznego Bożego pomazania - naznaczenia przez Boga, który 
wybiera, posyła i umacnia. 
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W Starym Testamencie były trzy rodzaje Bożych pomazańców. Byli 
to prorocy, kapłani i królowie. Wraz z ich działalnością rozwijała 
się wiara, że przyjdzie absolutny mesjasz, który będzie 
jednocześnie prorokiem, kapłanem i królem. Wierzymy, że te 
oczekiwania zostały wypełnione w Jezusie Chrystusie, czyli 
Jezusie Pomazańcu. 

W trojakiej misji Jezusa Chrystusa uczestniczy każdy człowiek, 
który przez chrzest jednoczy się z Chrystusem. Jest to nasze 
powołanie, nasze prawo, ale też obowiązek. Tu rodzi się też 
godność każdego - przez Ducha Chrystusowego każdy z nas jest 
prorokiem, kapłanem i królem.  

Prorok miał być tym, który słyszy Boże Słowo i umie je przekazać 
z mocą ludowi. Kapłan to most - pośrednik między ludźmi 
a Bogiem. Jako kapłani składamy duchowe ofiary, samych siebie 
- Bogu i ludziom. Jako kapłani błogosławimy, toczymy duchową 
walkę z siłami ciemności, zanosimy modlitwy wstawiennicze, 
chwalimy Boga i troszczymy się o świątynię, którą sami jesteśmy. 

 
Na czym zaś polega bycie królem? Podejmiemy teraz wątek 
posłannictwa królewskiego  
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Stary Testament 
Bycie królem w Starym Przymierzu było na początku trochę 
podejrzane. Był czas, gdy Izraelici obywali się bez króla. Ich 
władza była bardziej charyzmatyczna - oparta na autorytecie 
prorockim, jak było w przypadku Mojżesza. Była też władza 
wojskowo - sądownicza. Przedstawiciele narodu, którzy potrafili 
się wykazać w walce o suwerenność Izraela cieszyli sie potem 
autorytetem, dzięki któremu rozstrzygali spory. Ta epoka 
w dziejach Izraela nazywana jest okresem sędziów. 

 
Przyszedł jednak czas, gdy lud przyszedł do proroka Samuela 
z żądaniem, by ustanowił im króla. Nie spodobało się to prorokowi: 

Mówił [Samuel]: Oto jest prawo króla mającego nad 
wami panować: Synów waszych będzie on brał do 
swego rydwanu i swych koni, aby biegali przed jego 
rydwanem. I uczyni ich tysiącznikami, 
pięćdziesiątnikami, robotnikami na roli swojej 
i żniwiarzami. Przygotowywać też będą broń wojenną 
i zaprzęgi do rydwanów. 

Córki wasze zabierze do przyrządzania wonności oraz 
na kucharki i piekarki. Zabierze również najlepsze 
wasze ziemie uprawne, winnice i sady oliwkowe, 
a podaruje je swoim sługom. 

Zasiewy wasze i winnice obciąży dziesięciną i odda ją 
swoim dworzanom i sługom. Weźmie wam również 
waszych niewolników, niewolnice, waszych 
najlepszych młodzieńców i osły wasze i zatrudni pracą 



39 

dla siebie. Nałoży dziesięcinę na trzodę waszą, wy zaś 
będziecie jego sługami." (1Sm 8,11-17) 

I takie jest mniej więcej potoczne wyobrażenie króla. Jest to ktoś, 
kto rządzi, uciska i czerpie z tego zyski. Jest często despotą 
i tytanem na którego się narzeka. 

Bóg miał jednak inny zamysł wobec tego kim miał być jego król 
w narodzie, na czym miała polegać jego funkcja. 

 
Pierwszym królem w Izraelu był Saul. My jednak skoncentrujemy 
się na drugim królu, na Dawidzie, którego Bóg wybrał po 
odrzuceniu Saula: 

Rzekł Pan do Samuela: Dokąd będziesz się smucił 
z powodu Saula? Uznałem go przecież za niegodnego, 
by panował nad Izraelem. Napełnij oliwą twój róg i idź: 
Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego 
synami upatrzyłem sobie króla. (...) 

Samuel uczynił tak, jak polecił mu Pan, i udał się do 
Betlejem. Naprzeciw niego wyszła przelękniona 
starszyzna miasta. [Jeden z nich] zapytał: Czy twe 
przybycie oznacza pokój? Odpowiedział: Pokój. 
Przybyłem złożyć ofiarę Panu. Oczyśćcie się i chodźcie 
złożyć ze mną ofiarę! Oczyścił też Jessego i jego synów 
i zaprosił ich na ofiarę. 

Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i mówił: Z pewnością 
przed Panem jest jego pomazaniec. Pan jednak rzekł 
do Samuela: Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na 
wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go, nie tak bowiem 
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człowiek widzi <jak widzi Bóg>, bo człowiek patrzy na 
to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na 
serce.  

Następnie Jesse przywołał Abinadaba i przedstawił go 
Samuelowi, ale ten rzekł: Ten też nie został wybrany 
przez Pana. Potem Jesse przedstawił Szammę. Samuel 
jednak oświadczył: Ten też nie został wybrany przez 
Pana. I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich 
synów, lecz Samuel oświadczył Jessemu: Nie ich 
wybrał Pan. 

Samuel więc zapytał Jessego: Czy to już wszyscy 
młodzieńcy? Odrzekł: Pozostał jeszcze najmniejszy, 
lecz on pasie owce. Samuel powiedział do Jessego: 
Poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie 
rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie. Posłał 
więc i przyprowadzono go: był on rudy, miał piękne 
oczy i pociągający wygląd. - Pan rzekł: Wstań 
i namaść go, to ten. 

Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku 
jego braci. Począwszy od tego dnia duch Pański 
opanował Dawida. Samuel zaś udał się z powrotem do 
Rama. (1Sm 16,1.4-13) 

Król, według Bożych zamysłów, miał się troszczyć i opiekować 
powierzonym sobie narodem. Miał go bronić i zapewniać 
bezpieczeństwo. Miał też strzec religii przed wypaczeniami 
i obojętnością. 
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Jego funkcje w wymiarze państwa były takie same jak zadania 
pasterza w wymiarze stada owiec. Przywołajmy piękny Psalm 23 
i słuchając go "podstawiajmy" w miejsce pasterza króla. 
Zobaczymy wtedy jakie zadania Bóg powierzał królowi: 

"Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. 
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.  

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: 
orzeźwia moją duszę.  

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd 
na swoje imię. 

Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, 
bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co 
mnie pociesza. 

Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników; 
namaszczasz mi głowę olejkiem; mój kielich jest 
przeobfity. 

Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez 
wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu 
Pańskim po najdłuższe czasy." (Ps 23) 

Według tych kryteriów król był oceniany - bo prawda o królach, 
jaka wyłania się z Biblii, jest różna. Byli to często ludzie, którzy 
nie dorastali do zadań, czasami wręcz odstępcy od wiary, tyrani 
dla narodu.  

Najlepsze oceny Biblia daje Dawidowi i jego synowi Salomonowi. 
Nie ukrywa ich słabości i porażek, ale pokazuje ich wielkość 
w umiłowaniu Boga. 
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Posłuchajmy jeszcze opisu namaszczenia Salomona na króla. 
Pozwoli nam to zrozumieć lepiej pewną scenę z życia Jezusa. 

[Dawid powiedział do żony Batszeby:] Jak przysiągłem 
ci na Pana, Boga Izraela, mówiąc, że Salomon, twój 
syn, będzie królował po mnie i on będzie zasiadał na 
moim tronie po mnie, tak właśnie dziś uczynię. - 
Wtedy Batszeba, upadłszy twarzą do ziemi, oddała 
pokłon królowi oraz powiedziała: Niech żyje mój pan, 
król Dawid, na wieki! 

Potem król Dawid rozkazał: Przywołajcie do mnie 
kapłana Sadoka, proroka Natana i Benajasza, syna 
Jojady. Kiedy zaś weszli przed oblicze króla, wydał im 
król rozkaz: Weźcie ze sobą sługi waszego pana, 
a następnie posadźcie Salomona, mego syna, na moją 
własną mulicę i prowadźcie go do Gichonu. Potem 
niech go tam namaszczą kapłan Sadok i prorok Natan 
na króla nad Izraelem. Następnie zadmijcie w róg 
i wołajcie: Niech żyje król Salomon! Potem pójdziecie 
za nim. On zaś przyszedłszy, zasiądzie na moim tronie 
i on będzie królował po mnie, bo ja rozkazałem, aby 
był wodzem nad Izraelem i nad Judą. 

Na to Benajasz, syn Jojady, odrzekł królowi: Amen. 
Bodaj by Pan Bóg to sprawił! Jak był Jahwe z panem 
moim, królem, tak niech będzie z Salomonem i niech 
wywyższy jego tron ponad tron króla Dawida, mego 
pana! 
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Poszedł więc kapłan Sadok i prorok Natan oraz 
Benajasz, syn Jojady (...) i wsadziwszy Salomona na 
mulicę króla Dawida, zaprowadzili go do Gichonu. 
Tam kapłan Sadok wziął róg oliwy z Namiotu 
i namaścił Salomona. Wtedy zagrano na rogu, a cały 
lud zawołał: Niech żyje król Salomon! (1Krl 1,30-39) 

Nowy Testament 

 
Rozważania nowotestamentalne zacznijmy od wjazdu Jezusa do 
Jerozolimy - od niedzieli palmowej. 

"Gdy się przybliżyli do Jerozolimy przyszli do Betfage 
na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów 
i rzekł im: Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz 
znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je 
i przyprowadźcie do Mnie! (...) 

Stało się to, żeby się spełniło słowo Proroka: 
Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi 
do Ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu 
oślicy. (...) 

Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe 
płaszcze, a On usiadł na nich. A ogromny tłum słał 
swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew 
i ścielili na drodze. A tłumy, które Go poprzedzały 
i które szły za Nim, wołały głośno: Hosanna Synowi 
Dawida! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię 
Pańskie! Hosanna na wysokościach!" (Mt 21,1-2.4-
5.7-9) 
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Jest to wyraźne nawiązanie do rytu ustanowienia króla. Osiołek 
nie był jakimś przypadkowych środkiem lokomocji, ale znakiem 
czegoś istotnego. Jezus wypełnia starotestamentalne proroctwa 
o nadejściu Mesjasza - Króla. 

 
I zaraz potem zabiera się do robienia porządków - bo król jest od 
tego, by był porządek: 

"Gdy [Jezus] wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe 
miasto, i pytano: Kto to jest? A tłumy odpowiadały: To 
jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei. 

A Jezus wszedł do świątyni i wyrzucił wszystkich 
sprzedających i kupujących w świątyni; powywracał 
stoły zmieniających pieniądze oraz ławki tych, którzy 
sprzedawali gołębie. I rzekł do nich: Napisane jest: Mój 
dom ma być domem modlitwy, a wy czynicie z niego 
jaskinię zbójców. 

W świątyni podeszli do Niego niewidomi i chromi, 
i uzdrowił ich." (Mt 21,10-14) 

Król naprawia świat, kończy z bałaganem, z przekręcaniem 
rzeczywistości. W tym przypadku chodziło o świątynię, która 
miała być miejscem kultu a stała się miejskim bazarem. 
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Naprawianie świata to także uzdrawianie chorych. 

"Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, 
jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy 
tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo 
Boże." (Łk 10,8-9) 

 
Jezus mógł zrobić ziemską karierę jako król, bo wielu ludziom 
bardzo się podobało to, że ich karmił. Widzimy to bardzo wyraźnie 
po cudzie rozmnożenia chleba: 

"Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, 
rozdał siedzącym; podobnie uczynił z rybami, rozdając 
tyle, ile kto chciał. (...) 

A kiedy (...) ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, 
mówili: Ten prawdziwie jest prorokiem, który miał 
przyjść na świat. 

Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, 
aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na 
górę." (J 6,11.14-15) 
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Jezus nie chce być sprowadzony do funkcji króla, który pasie 
brzuchy swoich poddanych. Chce panowania, ale innego. 

 
Jezus sam przyzna, że jest królem, ale jednocześnie pokaże, że jego 
królestwo jest z innego świata: 

"Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, 
a przywoławszy Jezusa rzekł do Niego: Czy Ty jesteś 
Królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Czy to 
mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie? 
Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród Twój 
i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił? 
Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego 
świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, 
słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. 
Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem 
powiedział do Niego: A więc jesteś królem?  

/Odpowiedział Jezus: / Tak, jestem królem. Ja się na 
to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać 
świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha 
mojego głosu." (J 18,33-37) 

Odniesienia do wiary i życia 
Jakie to ma dla nas znaczenie? Przez fakt chrztu i namaszczenie 
każdy z nas o sobie może powiedzieć: "Jestem królem. Ja się na to 
narodziłem i na to przyszedłem na świat!" To jest nasze zadanie - 
być królem. Na czym jednak ono polega - przecież nie na 
siedzeniu na tronie i bawieniu się berłem. 
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Skoncentrujmy się najpierw na porządku. Król robi porządek - 
panuje i zaprowadza ład. 

Róbmy zatem porządek i panujmy... najpierw nad samym sobą. 
Od tego trzeba zacząć. Opanowujmy swoje emocje, nie dajmy się 
im ponosić. Niech nasze działania będą racjonalne a nie wywołane 
jakimś nieokreślonym impulsem. Król to człowiek opanowany. 

Porządek w sobie to także wolność od grzechu. Grzech to bałagan, 
który w ostateczności prowadzi do zniszczenia. 

Dalej róbmy porządek i panujmy w rodzinie. To jest szczególnie 
obowiązek mężczyzn, ale i kobiety muszą się tu wykazać. Wielkie 
zadanie misji królewskiej na nauczenie swoich dzieci porządku 
i dyscypliny. Nie chodzi tu o to, by stać się zamordystą i katem, 
ale od najwcześniejszych lat wdrażać dzieci do porządku - zgodnie 
z maksymą: zachowaj porządek a porządek ciebie zachowa. 

Porządek to także nasze otoczenie. Cóż - król według Bożego serca 
musi odłożyć berło i wziąć miotłę. Nie na wszystko starczy czasu, 
do wielu spraw potrzeba pieniędzy, których może brakować, ale 
chodzi o pewnego ducha, by był ład i było ładnie. Piękno to 
przymiot Boga. 

Misja królewska oznacza także zaangażowanie się w sprawy 
lokalnej społeczności. Trzeba umieć robić coś, co nie jest tylko 
zyskiem moim, czy najbliższych, ale przyda się innym. Można to 
robić nieformalnie, można zaangażować się w jakieś struktury 
stowarzyszeń. 

Bardzo konkretnym wyrazem jest zaangażowanie się 
w działalność samorządu lokalnego. Radni czy wójtowie mają 
służyć lokalnej społeczności, by tworzyło się dobro wspólne. 
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Znowu nie wszystko można zrobić od razu, zawsze będzie za mało 
pieniędzy, ale kierunek jest jeden - bezinteresowna służba na 
rzecz dobra wspólnego. 

Bezinteresowna służba na rzecz dobra wspólnego to także 
zaangażowanie polityczne. Zaangażowanie pełnione osobiście albo 
przez przedstawicieli wybieranych w wyborach. Wierzący, który 
uczestniczy w misji królewskiej, której zadaniem jest 
przekształcanie świata, a nie idzie na wybory to król, który 
abdykował. 

W Królestwie Bożym nie ma abdykacji. Nie można złożyć swojego 
urzędu, powiedzieć, że się nie chce. Bycie królem to nie zaszczyty, 
to służba. 

 
I warto to rozwinąć, gdyż nadzwyczaj łatwo przewrócić swoje 
myślenie i widzieć w królowaniu zaszczyty. 

Papież wśród swoich tytułów nosi tytuł Servus servorum Dei - 
Sługa sług Boga. I bardzo dobrze, że tak jest w istocie. Nie chcę 
papieża, który jest władcą i rządcą w rozumieniu tego świata, 
chcę papieża, który służy. 

I służba wypełniać powinna posługę każdego biskupa. Gdy wasz 
proboszcz przestanie służyć a zacznie traktować swój urząd tylko 
jako beneficjum to przynieście mu przed plebanię kartony - niech 
się pakuje. Niech się pakuje, bo sprzeniewierzył się swojej misji 
królowania, czyli służenia swoim parafianom. 

Jest w ewangelii taki fragment, który może sugerować, że pójście 
za Chrystusem może sie przysłużyć do takiej życiowej prosperity. 
Co prawda trzeba na początku trochę, a nawet sporo, 
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zainwestować, ale potem jaki zwrot z inwestycji - żadna giełda, 
żadne obligacje, żaden bank tego nie dadzą - sto razy więcej.  

"Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: Oto my 
opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus 
odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie 
opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z 
powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał 
stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, 
sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia 
wiecznego w czasie przyszłym. 

Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich 
pierwszymi." (Mk 10,28-31) 

Jeśli idziemy za Chrystusem, to musi być pójście bezinteresowne. 
To nie jest inwestycja a jeśli jest to bardzo specyficzna. 

Bóg nam daje sto razy więcej, ale do kochania. Mamy się 
zatroszczyć i być odpowiedzialni za to co dostajemy. Mamy temu 
służyć a nie używać sobie. A jeśli nie dostajemy sto razy więcej 
tylko mniej to znaczy, że pewnie do pełni odpowiedzialności 
jeszcze nie dorośliśmy. 

 
Misja królewska - naprawianie świata - to także nasze 
miłosierdzie, które świadczymy. Warto przy tej okazji przypomnieć 
katechizmowe uczynki miłosierne co do ciała:  

1. Łaknących nakarmić.  

2. Pragnących napoić.  

3. Nagich przyodziać.  
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4. Podróżnych w dom przyjąć.  

5. Więźniów pocieszać.  

6. Chorych nawiedzać.  

7. Umarłych pogrzebać. 

Tych myśli chyba nie trzeba rozwijać. 

 
To o czym mówię jest bardzo wysoko położoną poprzeczką, ale jest 
to poprzeczka dla wszystkich. Nie ma taryfy ulgowej. Są właściwe 
i różne miejsca w Kościele, różne możliwości i zdolności, ale 
wymagania Ewangelii są jednakowe dla wszystkich. 

Nawet apostołowie mieli poważne kłopoty, na czym polega 
królowanie w Królestwie Bożym: 

"Podeszła do Niego [do Jezusa] matka synów 
Zebedeusza ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, 
o coś Go prosiła. On ją zapytał: Czego pragniesz? 
Rzekła Mu: Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli 
w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej 
Twej stronie. 

Odpowiadając Jezus rzekł: Nie wiecie, o co prosicie. 
Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić? 
Odpowiedzieli Mu: Możemy. On rzekł do nich: Kielich 
mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać 
miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale [dostanie 
się ono] tym, dla których mój Ojciec je przygotował. 

Gdy dziesięciu [pozostałych] to usłyszało, oburzyli się 
na tych dwóch braci. A Jezus przywołał ich do siebie 
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i rzekł: Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy 
dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz 
kto by między wami chciał stać się wielkim, niech 
będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym 
między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, na 
wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu 
służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za 
wielu." (Mt 20,20-28) 

Kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym 
sługą. 

Podsumowanie 
Czas na słowo podsumowania. 

 
Godność każdego z nas a jednocześnie powołanie wyrasta z 
naszego chrztu. Staliśmy się przez chrzest dziećmi Boga a 
jednocząc się z Chrystusem wzięliśmy na siebie trojakie 
posłannictwo - prorockie, kapłańskie i królewskie. 

Każdy z nas JEST prorokiem, JEST kapłanem i JEST królem. 

To jest powszechne powołanie - wszyscy jesteśmy przez Boga 
wybrani i namaszczeni. Apostoł Jan pisze: 

"Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak, jak 
słyszeliście, Antychryst nadchodzi, bo oto teraz 
właśnie pojawiło się wielu Antychrystów; stąd 
poznajemy, że już jest ostatnia godzina. 

Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas; bo gdyby byli 
naszego ducha, pozostaliby z nami; a to stało się po 
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to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są naszego 
ducha. Wy natomiast macie namaszczenie od 
Świętego i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą. 

Ja wam nie pisałem, jakobyście nie znali prawdy, lecz 
że ją znacie i że żadna fałszywa nauka z prawdy nie 
pochodzi. (...) 

Co do was, to namaszczenie, które otrzymaliście od 
Niego, trwa w was i nie potrzebujecie pouczenia od 
nikogo, ponieważ Jego namaszczenie poucza was 
o wszystkim. Ono jest prawdziwe i nie jest 
kłamstwem. Toteż trwajcie w nim tak, jak was 
nauczył. (1J 2,18-21.27)  

Dajmy się prowadzić Duchowi, który w nas jest. 
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