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Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana 
wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! O nic się juŜ zbytnio nie 
troskajcie, ale w kaŜdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z 
dziękczynieniem! A pokój BoŜy, który przewyŜsza wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i 
myśli w Chrystusie Jezusie. (Flp 4:4-7) 
Pytały go tłumy: CóŜ więc mamy czynić? On im odpowiadał: Kto ma dwie suknie, niech jedną 
da temu, który nie ma; a kto ma Ŝywność, niech tak samo czyni. Przychodzili takŜe celnicy, 
Ŝeby przyjąć chrzest, i pytali go: Nauczycielu, co mamy czynić? On im odpowiadał: Nie 
pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono. Pytali go teŜ i Ŝołnierze: A my, co 
mamy czynić? On im odpowiadał: Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz 
poprzestawajcie na swoim Ŝołdzie. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli 
domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: Ja 
was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać 
rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w 
ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu 
nieugaszonym. Wiele teŜ innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. (Łk 3:10-18) 
 

Ewanglię, ze swego ducha, charakte-
ryzuje wyrozumiała łagodność. Głosi ją 
Apostoł Paweł i zaleca swoim podopie-
cznym w Filippi. Człowiek nie mógłby być 
wyrozumiale łagodny, gdyby pierwszy nie 
pokazał tej postawy Bóg przez swojego 
Syna Jezusa Chrystusa. Bóg zna czło-
wieka. Wie jak głeboko i boleśnie zranił go 
grzech, który rozpanoszył się w świecie.  
Sam Jezus teŜ zna ten grzech, nie dlatego 
Ŝeby miał go popełniać, ale dlatego, Ŝe jest 
to nasz grzech, a Jezus wziął go na siebie. 
Czasem moŜe myśłimy - Jezusowi było 
łatwiej. On był Bogiem, On był czysty, nie 
miał poranień. OtóŜ wcale nie! Jezusowi 
nie było łatwiej, bo te poranienia, które 
spadły na nas od świata i na skutek 
naszych osobistych grzechów, On teŜ miał 
w sobie w całej pełni, przyjął je od świata. 
Jezus doznał wszystkich skutków zła, które 
czynią ludzie i dlatego był teŜ poddany 
słabości i podatny na pokusy. Tyle Ŝe tylko 
On - On jeden - przeciwstawił się tej presji 
grzechu i nie uległ jej w najmniejszym 
stopniu. Za to Ŝyjąc i cierpiąc z powodu 
zła, okazał światu, kaŜdemu z nas i mnie 
osobiście wielką dobroć i właśnie wyrozu-
miałą łagodność. Jezus od siebie wymagał 
duŜo, a dla nas miał miłosierdzie. 

Z ducha tej łagodności BoŜej są 
zalecenia poprzednika Jezusa, Jana Chrzci-
ciela. Kto ma dwie suknie, niech podzieli się 
ze swoim bratem. Nie musi pozbywać się 
wszystkiego, ma nadal troszczyć się o się-
bie, ale powinien pamiętać o innych. 
Podobnie celnik. Nie musi porzucić swego 
zawodu. A przecieŜ celnicy to byli poborcy 
podatków dla Rzymu. Okupant nie wyzna-
czał dla nich specjalnego wynagrodzenia, 
ale pozwalał im pobierać więcej, niŜ się 
naleŜało i tym sposobem „łupić” swoich 
ziomków, by Ŝyć kosztem nich. śydzi po-
gardzali celnikami, ale Bóg nie pogardzał 
nimi. Jego prorok był wyrozumiały i wzy-
wał tylko, by nie brali nic ponad to, co im 
wyznaczono. Gdyby nie taka była takŜe 
postawa Chrystusa, nie nawróciłby się do 
Boga celnik Zacheusz, ten, który wspiął się 
na sykomorę a potem połowę swojego 
majatku rozdał ubogim. Podbnie Jan nie 
nakazywał Ŝołnierzom, by porzucali swoją 
słuŜbę na rzecz okupanta, ale kazał im, Ŝeby  
nikogo nie okradali, ale poprzestawali na 
swoim Ŝołdzie. 

Tak właśnie rozszerzało się w pierszym 
wieku chrześcijaństwo. Nie przeciwko ko-
mukolwiek, ale dla kaŜdego. Z delikatnością 
i zrozumieniem najgłębszych ludzkich 



potrzeb. Bóg pokazuje wyraziście, co jest 
złe, a co dobre w człowieku, a pokazując 
to nie forsuje niczego, ale zachęca 
łagodnie, poniewaŜ kocha i zaleŜy mu na 
człowieku. 

Wiedząc to będziemy mogli lepiej 
zrozumieć Jana, kiedy zapowiadając Chry-
stusa, ogłasza, Ŝe przychodzi on z misją 
oczyszczenia człowieka - ma w ręku 
wiejadło, które swoim podmuchem wywie-
wa plewy spośród ziarna. Podobnie Bóg 
podmuchem Ducha Świętego wywiewa 
plewy z naszego Ŝycia, a nasze Ŝycie 
zaczyna się od naszego serca. Podmuch ten 
jest łagodny jak szmer powiewu, którego 
doświadczył Eliasz na górze Horeb, ale 
przy tym jest on skuteczny. Dlaczego? 
PoniewaŜ zło doprowadza człowieka do 
takiej ruiny, Ŝe nawet najoporniejszy, 
kiedy jest zbolały i przebywa na dnie, gdy 
poczuje łagodny powiew wiejadła, nie 
oprze się mu - przyzna się, Ŝe tego mu 
właśnie potrzeba. Bo dokąd pójdzie czło-
wiek, jeśli nie do Boga? A jakŜe spotka 
Boga inaczej, jak tylko przez Chrystusa. 

Nie trzeba patrzeć na letnich, ale na 
świętych. W nich wspaniale zadziałało 
BoŜe wiejadło. Dziś bardzo widać, jak 
świat potrzebuje oczyszczenia, bo dostał 
się pod wpływ tych, którzy kierują się 
wyłacznie swoim wąskim, materialnym 
interesem. I to wielkim interesem, 
liczonym w miliardach. Ta idelogia 
interesu kiedyś runie. Ale póki co ocaleje 
tylko ten, kto dopuści do siebie wiejadło 
Ducha BoŜego i stanie się ewangeliczny - 
wyrozumiale łagodny, święty. 

Na czym polega oczyszczające 
działanie Boga? Grzech przejawia się w 
ludzkich czynach, które są destrukcyjne 
dla Ŝycia wszystkich. Ale jego źródłem jest 
zdemoralizowane serce ludzkie. Kto się 
zorientuje, Ŝe ma w sobie coś z tej 
demoralizacji, moŜe się nawrócić, powie-

dzieć Bogu - zgrzeszyłem, przepraszam i 
podjąć nawrócenie. Wyznać grzechy przed 
Chrystusem i uzyskać przebaczenie. Ale to 
jest dopiero pierwszy etap Boskiego oczysz-
czającego dzialania. Drugi to - wyleczenie 
zdemoralizowanego serca, które ma złe 
skłonności i przyzwyczajenia, które od lat 
nawykło do dogadzania sobie, a nie liczenia 
się z innymi. Takie serce nawet zyskawszy 
przebaczenie zaraz powraca do swoich daw-
nych nałogów. Takiemu sercu właśnie pot-
rzebne jest wiejadło - działanie oczyszcza-
jące Boga, który swoim Duchem wywieje 
złe nawyki i ukoi rany pozostałe po grzechu. 
Łagodnie uciszy grzesznika. Taki jest duch 
Ewangelii, taki jest Chrystus, taki jest pokój 
od Niego, który moŜe być naszym udziałem. 
Pan jest blisko.  

Potrzebuję tylko chcieć tego ducha, pra-
gnąć podmuchu wiejadła, zgodzić się na 
BoŜe oczyszczenie, poczuć, Ŝe z tym moim 
rozkojarzonym, Ŝyjącym pod przymusem i 
w niepokoju sercem Ŝyć się nie da. Bóg ma 
dla tych, którzy docenią dar wiejadła 
wielkie uspokojenie. W miejsce dogadzania 
sobie pustymi, przemijającymi dobrami, w 
miejsce satysfakcji z tego, Ŝe wygrywa z 
innymi mój własny inrteres, Ŝe inni się nie 
liczą, w miejce herodowej władzy, marnej 
bo pełnej leku i zbrodni, pojawia się praw-
dziwy pokój, który przewyŜsza wszelki 
umysł. 

Ten pokój jest zupełnie inną jakością 
Ŝycia. Bóg ją proponuje, namawia nas, 
byśmy poszli Jego drogą, przyjęli wiejadło i 
poznali Go, ale ludziom jakŜe trudno to 
przyjąć i w to uwierzyć zwłaszcza, kiedy 
nigdy w Ŝyciu nie doświadczyli, jak piekne 
jest Ŝycie BoŜe, jak jest nieporównanie 
bardziej ludzkie niŜ Ŝycia według norm tego 
świata, jak głębokie daje ono spełnienie.  

 
Jan Ogrodzki 

         


