
Domácí pobožnost  

na 5. postní neděli 29.3.2020 - Neděle Judica 
 

1. ÚVOD 

 

 Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého Amen 

 

Heslo dne: Matouš 20,28 

Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život  

 

2. PÍSEŇ  

Pojď k Spasiteli 

https://drive.google.com/open?id=1p-5-czolVKBQzd2ZNvqA10RV8N5mafdr 

 

1. Pojď k Spasiteli, pojď ještě dnes, své srdce Jemu v oběti nes! On z trůnu svého kde věčný ples, tak 

sladce volá: Pojď! Refrén: Sláva, sláva, duše zaplesá,  až ta krásná uzří nebesa, pod jhem kde 

hříchu již neklesá: Ó, Pane, vstříc mi pojď! 

2. Pojď, dítko milé, ten sladký hlas i tebe volá, pojď, dokud čas; kdo ví, zda zítra ozve se zas?Ó, 

nemeškej a pojď! Refrén: Sláva, sláva, duše zaplesá,až ta krásná uzří nebesa, pod jhem kde hříchu 

již neklesá:Ó, Pane, vstříc mi pojď! 

3. Pojď, kdo jsi koli, aj, blízko Pán, On za nás všecky v oběť byl dán, všech nás zve k sobě a ze všech 

stran! Ó, slyš a věř a pojď! Sláva, sláva, duše zaplesá, až ta krásná uzří nebesa, pod jhem kde 

hříchu již neklesá: Ó, Pane, vstříc mi pojď! 

  

3. ČTENÍ Z BOŽÍHO SLOVA – Genesis 22, 1-13 

Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu: „Abrahame!“ Ten odvětil: „Tu 

jsem.“ A Bůh řekl: „Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Mórija a 

tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím!“ Za časného jitra osedlal tedy 

Abraham osla, vzal s sebou dva své služebníky a svého syna Izáka, naštípal dříví k zápalné oběti a 

vydal se k místu, o němž mu Bůh pověděl. Když se Abraham třetího dne rozhlédl a spatřil v dálce 

to místo, řekl služebníkům: „Počkejte tu s oslem, já s chlapcem půjdeme dále, vzdáme poctu Bohu 

a pak se k vám vrátíme.“ Abraham vzal dříví k oběti zápalné a vložil je na svého syna Izáka; sám 

vzal oheň a obětní nůž. A šli oba pospolu. Tu Izák svého otce Abrahama oslovil: „Otče!“ Ten 

odvětil: „Copak, můj synu?“ Izák se otázal: „Hle, oheň a dříví je zde. Kde však je beránek k 

zápalné oběti?“ Nato Abraham řekl: „Můj synu, Bůh sám si vyhlédne beránka k oběti zápalné.“ A 

šli oba spolu dál. Když přišli na místo, o němž mu Bůh pověděl, vybudoval tam Abraham oltář, 

narovnal dříví, svázal svého syna Izáka do kozelce a položil ho na oltář, nahoru na dříví. I vztáhl 

Abraham ruku po obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka. Vtom na něho z nebe 

volá Hospodinův posel: „Abrahame, Abrahame!“ Ten odvětil: „Tu jsem.“ A posel řekl: 

„Nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej! Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť jsi mi 

neodepřel svého jediného syna.“ Abraham se rozhlédl a vidí, že vzadu je beran, který uvízl svými 

rohy v houští. Šel tedy, vzal berana a obětoval jej v zápalnou oběť místo svého syna. 

 

4. APOŠTOLSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY 

 

5. ZAMYŠLENÍ NAD BOŽÍM SLOVEM 

Vyloučení  

Čtení z listu Židům 13, 12-14 

Proto také Ježíš trpěl venku za branou, aby posvětil lid svou vlastní krví.  Vyjděme tedy s ním za hradby, 

nesouce jeho potupu. Vždyť zde nemáme trvalý domov, nýbrž vyhlížíme město, které přijde . 

https://drive.google.com/open?id=1p-5-czolVKBQzd2ZNvqA10RV8N5mafdr


Vyloučení. Co si představíte pod tímto pojmem. Sportovní fanoušek si představí 2 minutový trest hokejisty na 

trestné lavici, anebo červenou kartu ve fotbalovém utkání. Někdo, kdo se zabývá společenskými vědami, si představí 

nějakou vyloučenou skupinu, komunitu lidí odstrčenou na okraj zájmu většiny. A k vyloučené skupině patří i místo 

kde žije, tzv. vyloučená lokalita.  Žel ještě i dnes se tyto pojmy: „vyloučená skupina“, „vyloučená lokalita“ užívají, 

protože jsou taková místa a takové skupiny, které spadají pro toto označení.  Není lehké určit, zda se někdo ze 

společnosti vylučuje sám, především svým nepřizpůsobivým způsobem života, anebo za tím je spíš vliv společnosti, 

která nedává na výběr a svoji kulturou vylučuje jinak smýšlející.  Nejsou to snadné otázky, a často sporné, tak jak 

jsou sporná mnohá vyloučení na sportovních hřištích. V současných dnech, kdy nás všechny postihl stav „nouze“, 

nabývá pojem další nové rozměry.  

Otázce vyloučení se věnuje i námět dnešní neděle.  Na jedné z posledních bohoslužeb, týden před koronavirovou 

karanténou, jsme přemýšleli o víře „otce víry“. O tom jak to všechno začalo, jak si Pán Bůh povolal Abraháma a ten 

uposlechl a vydal se na cestu za svým Bohem – šlo by říci do neznáma, ale nebyla by to úplně pravda. Ano, on vyšel 

ze svých známých jistot do nejisté budoucnosti, ale přesto ta budoucnost nebyla úplně neznámá. Byla to zaslíbená 

budoucnost – tam v nejisté mlze zítřejška Pán Bůh Abrahámovi narýsoval zemi, ve které se usadí a především 

potomky, které zplodí.  

Dnes v tomto příběhu víry pokračujeme. V prvním liturgickém čtení ze Starého zákona (Genesis 22) jsme si 

připomněli, jak byl Abrahám opět povolán vyjít za brány tábora, tentokrát už zaslíbeného tábora, i se svým 

zaslíbeným synem, aby tam na hoře Moria byla opět prověřena jeho víra. Příběh obětování Izáka je takovým novým 

vyjitím Abraháma, takovou aktualizací jeho víry. Z už dosažených zaslíbení vstříc těm novým.   

Obraz opuštění zázemí, vyjití za bránu, je obrazem, který v dnešním biblickém čtení použil i pisatel Listu Židům, 

který si v této chvíli otevíráme. Je nám před oči postaven sám Boží Syn, Ježíš, který se svoji Velikonoční obětí 

zachoval podobně jako praotec víry Abrahám. I Ježíš v Abrahámových stopách, poslušný Nebeskému Otci, o 

Velikonocích vyšel za hradby, nechal se vyvléct křížovou cestou nejen za hradby Jeruzaléma, ale také za hranice 

společenství Božího lidu, jakoby z Božího lidu, mimo obec Bohem požehnaných.  

Ježíš trpěl venku za branou . Možná bychom tu mohli použít ten zmíněný výraz vyloučení. Ježíš byl 

vyloučen ze své společnosti, myslíme tu především na židovskou obec, která ho vydala ukřižování. Ale 

můžeme jít ještě dál a hovořit o tom, že Kristus byl vyloučen ze slušné společnosti vůbec – jako kterýkoli 

jiný trestanec. A nakonec, byl vyloučen i ze společnosti živých – popraven.  Ano, i tento významný moment 

obsahují naše křesťanské Velikonoční svátky.  Moment vyloučení, a to ve v šech možných směrech. Pro nás, 

pro naše hříchy se nechal Boží Syn vyloučit, dokonce i z  Boží přítomnosti. Bože můj proč jsi mne opustil, 

volá Pán na kříži k mlčícímu nebi. 

Vyjděme tedy s ním za hradby, nesouce jeho potupu . Zvláštní výzva Novozákonního dopisu. Výzva, pod 

kterou by se asi těžko podepsal vedoucí kursu pro úspěšné manažery. Trend je něco opačného – za žádných 

okolností se nenechat vyloučit. Zůstat ve hře za každou cenu. Nedat najevo svoji slabost.  

Co to je za víru, která nás nabádá k tomu, abychom přijali vyloučení, přinejmenším jako potencionální možnost, 

která nás může potkat? Co je to za víru, která nás vysílá za hradby společnosti, nést potupu svého Pána?  

Vyjděme tedy s ním za hradby, nesouce jeho potupu . Ta slova zazněla poprvé v  době, kdy křesťané 

prožívali kruté pronásledování. A mnozí si kladli tyto otázky, jako my před chvíli. A vážně přemýšleli o tom, 

zda zavčasu neopustit tuto divnou víru, která žádá po svých vyznavačích tak náročné požadavky. Nechat 

se vyloučit, co to je za náboženství? 

Je třeba nejprve na pravou míru uvést ono vyloučení. Protože křesťanství není životní styl, který 

vylučuje život, radost, tvořivost. Křesťan není někdo, kdo se apriori  izoluje od společnosti. Právě naopak – 

křesťanská víra podporuje život, je tvořivá,  zanechává za sebou fungující společenské jednotky. Byl to už 

Ježíš, který aktivně promlouval k  mnoha i palčivým společenským problémům. Křesťanství vybízí k  odvaze 

ozvat se tam, kde je to třeba.  

 

Proč tedy přemýšlet o vyloučení jako o možnosti, se kterou  jako křesťané máme počítat? Odpověď 

Božího Slova říká, že vyloučit se nemáme sami, ale jen s  ním – myšleno s Kristem. Jen pro jeho věc není 

hanba být někdy vyloučen ze společnosti, třeba i z  dobré společnosti, když se dobrá společnost vůbec 

nechová dobře, jak by měla.  Když většinová společnost zapomíná na dobré mravy. Právě my křesťané 

máme být těmi, kdo jí slušné zachování budeme připomínat. I za cenu toho, že narazíme, že budeme 

vyloučeni. Jako křesťané za starého Říma, jako křesťané za Hitlera, jako křesťané za komunistů.   

Křesťanství nemá problém se životem v  normální době. Ale když se doba vymkne z kloubů, jak říká 

Shakespeare ve hře Hamlet, tehdy se prostě nemáme bát říci pravdu a třeba i za cenu vyloučení.  Vyjděme 



tedy s ním za hradby, nesouce jeho potupu. Právě pro pravdu Boží se ocitnul Ježíš před soudem Pilátovým, 

právě pro to, že se zastával těch maličkých a tichých v  zemi, byl těmi hlasitými a na nikoho neberoucími 

ohled vydán do rukou úřadů.  

Nemůžeme si nalhávat, že takové starosti se nás jako křesťanů už nebudou týkat. Že se přece už nemůže 

vrátit nějaká špatná společnost, že už nebude důvod, aby slušné lidi hájící zákon, pravdu a křesťanské 

principy někdo vylučoval. Dění ve světě kolem nás, nás vyvádí z  tohoto omylu. Pokušení moci, ovládání  

finančních zdrojů, je velké a je od něj jen krůček k  tomu, aby člověk přestal brát ohledy na nějaké principy 

a dobrý mrav.  

Kdysi se říkalo, že takovým hlídacím psem nad dobrou demokratickou společností jsou nezávislá média, 

tisk, rádio, televize. Ale tušíme, že už to neplatí. Vidíme to zřetelně zejména v  zemích, kde už se někdo 

mocný chopil své historické úlohy. Chopil se zároveň i médii a ta, místo aby ho hlídala, jsou spíš poslušným 

psíčkem na jeho vodítku.  

Vyjděme tedy s ním za hradby, nesouce jeho potupu. To je výzva nejen pro společensko-historickou 

debatu, ale i pro všední den. Kdo jiný než my křesťané máme svými postoji ohlídat dobré mravy ve třídě, 

kterou navštěvujeme, ve sportovním oddíle za který hrajeme, v  práci na šichtě kde děláme. Všude tam se 

máme postavit za slušnost, spravedlnost, prostě za dobrou společnost, byť by nám to přineslo nějaký druh 

vyloučení. Raději nést s  Kristem potupu, než výt s  vlky. Raději schytat ránu, než se přidat k  těm, kdo 

šikanují slabšího. Raději se nechat vyhodit z práce, než spolupracovat na podvodných machinacích.  

Právě tak se zachoval o Velikonocích Ježíš, a jeho postoj se stal nakonec požehnáním pro nás všechny. 

Právě tím že nemlčel zlu zlo odhalil v  jeho nahotě, právě tím že za hříchy umřel, moc hříchu byla nalomena. 

A jak věříme, už nikdy definitivně nebude mít navrch, a jednu bude poražena. Pro tuto perspektivu, se 

můžeme odvážit vyjít  s Kristem i za hradby, nést jeho potupu. Vždyť zde nemáme trvalý domov, nýbrž 

vyhlížíme město, které přijde.  Amen  

 
Otázky k diskusi: 
Mám osobní zkušenost s nějakou formou vyloučení, diskriminace pro víru v Krista, případně pro své křesťanské 
postoje?   
Současný stav nouze, nucená karanténa, jsou rovněž svým způsobem „vyloučením“. Nakolik nám chybí 
společenský kontakt, společenství církve, atd.?    
Může nás tato nová (a nečekaná) zkušenost nějak obohatit v prožití a vnímání blížících se Velikonočních svátků?  
 
 
6. MODLITBA 

7. MODLITBA PÁNĚ 

 

8. PÍSEŇ  

Wszystko Tobie dziś oddaję   

https://drive.google.com/open?id=1hHZGp29ZuebPAs59R5_TQa38O6hhz7dR 

 

1. Wszystko Tobie dziś oddaję, wszystko twoim musi być; Chcę Cię, Jezu, kochać zawsze, w 

obecności Twojej żyć. Ref: Wszystko daję dziś, wszystko daję dziś, Jezusowi memu Zbawcy, 

wszystko daję dziś. 

2. Wszystko Tobie dziś oddaję, do nóg twoich skłaniam się; radość świata zapomniana, uchwyć, 

Jezu, uchwyć mię! Ref: Wszystko daję dziś, wszystko daję dziś, Jezusowi memu Zbawcy, wszystko 

daję dziś. 

 

9. ZÁVEREČNÉ POŽEHNÁNÍ  

 

 

  

 

 

https://drive.google.com/open?id=1hHZGp29ZuebPAs59R5_TQa38O6hhz7dR


Wykluczenie  

„Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie jako okup za wielu." (Ew. 

Mateusza 20,28) 

 

Czytanie z Listu do Hebrajczyków 13,12-14 

Dlatego też Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą miasta. Wyjdźmy więc Mu na 

spotkanie poza obóz, biorąc na siebie Jego pohańbienie. Nie mamy tu przecież trwałego miasta, ale 

poszukujemy przyszłego. 

 

Wykluczenie. Co wyobrazimy sobie pod tym pojęciem? Kibic sportowy wyobrazi sobie dwuminutową karę 

hokeisty na ławce karnej albo czerwoną kartkę w meczu sportowym. Ktoś, kto zajmuje się naukami społecznymi, 

wyobrazi sobie jakąś wykluczoną grupę, wspólnotę odsuniętą na margines zainteresowania większości. A z pojęciem 

„margines społeczny” związane jest także miejsce, w którym mieszkają ludzie w ten sposób określani. Niestety, 

także jeszcze dziś używamy w języku czeskim sformułowań „vyloučená skupina“ czy „vyloučená lokalita“, ponieważ 

istnieją takie miejsca i takie grupy, które można określić mianem marginesu społecznego. Przy czym niełatwo jest 

ustalić czy ktoś się ze społeczeństwa wyklucza sam, przede wszystkim za sprawą swego niestandardowego stylu 

życia, albo też stoi za tym wpływ społeczeństwa, które nie daje wyboru i poprzez swoją kulturę wyklucza inaczej 

myślących. Są to niełatwe kwestie, nieraz sporne, tak jak sporne bywają nieraz wykluczenia z gry na boiskach 

sportowych. W chwili obecnej, kiedy wszystkich nas dotyczą środki bezpieczeństwa stanu wyjątkowego, pojęcie 

powyższe nabiera nowych rozmiarów. 

 

Kwestię wykluczenia podnosi również przedmiot dzisiejszej niedzieli. Na jednym z ostatnich nabożeństw, tydzień 

przed kwarantanną koronawirusową, zastanawialiśmy się nad wiarą „ojca wiary”. Nad tym, jak się to wszystko 

zaczęło, jak Bóg powołał Abrahama, a ten usłuchał i udał się w drogę wskazaną mu przez Boga – można by 

powiedzieć w nieznane, ale nie byłaby to zupełna prawda. Tak, Abraham opuścił wszystkie znane sobie rzeczy 

pewne, krocząc w kierunku niepewnej przyszłości, ale mimo to ta przyszłość nie była zupełnie nieznana. Była to 

przyszłość obiecana – gdzieś tam w niepewnej mgle jutra Bóg nakreślił Abrahamowi ziemię, w której osiądzie wraz 

ze swym potomstwem. 

 

Dziś kontynuujemy tę historię wiary. W pierwszym czytaniu liturgicznym ze Starego Testamentu (1 Mż 22,1-13) 

przypomnieliśmy sobie, jak Abraham został ponownie powołany, by wyjść poza bramy obozu, tym razem już 

obiecanego obozu, ze swym obiecanym synem, by na górze Moria została ponownie doświadczona jego wiara. 

Historia ofiarowania Izaaka jest takim nowym wyjściem Abrahama, aktualizacją jego wiary. Z obietnic, które już się 

wypełniły naprzeciw nowym.  

 

Autor Listu do Hebrajczyków, który mamy teraz przed sobą otwarty, używa w dzisiejszym czytaniu właśnie 

owego obrazu opuszczenia własnego, bezpiecznego zaplecza, wyjścia poza bramę. Mamy przed oczyma postać 

samego Syna Bożego, Jezusa, który w swej ofierze wielkanocnej postąpił podobnie jak praojciec wiary Abraham. 

Jezus także, śladem Abrahama, posłuszny Ojcu Niebiańskiemu, wyszedł na Wielkanoc poza obóz, pozwolił się 

wywlec droga krzyżową nie tylko poza mury Jerozolimy, ale także poza granice społeczności ludu Bożego, jak gdyby 

z ludu Bożego na zewnątrz, poza wspólnotę błogosławionych przez Boga. 

 

Jezus cierpiał poza bramą miasta. Moglibyśmy użyć tutaj owego wymienionego wyżej wyrazu „wykluczenie”.  

Jezus został wykluczony ze swego społeczeństwa, mamy tu na myśli przede wszystkim gminę żydowską, która 

wydała Go na ukrzyżowanie. Ale możemy pójść jeszcze dalej i mówić o tym, że Chrystus został w ogóle wyłączony 

ze wspólnoty ludzi przyzwoitych – niczym skazaniec. A na koniec został wykluczony ze społeczności żywych – został 

stracony. Tak, również ten znaczący moment zawierają nasze chrześcijańskie Święta Wielkanocne. Moment 

wykluczenia, i to we wszystkich możliwych aspektach. Dla nas, z powodu naszych grzechów pozwolił się Syn Boży 

wykluczyć nawet z obecności Bożej. „Boże mój, czemuś mnie opuścił”, wznosi okrzyk z krzyża w stronę milczącego 

nieba.  

 



Wyjdźmy więc Mu na spotkanie poza obóz, biorąc na siebie Jego pohańbienie.  Szczególne wezwanie 

listu nowotestamentowego. Wezwanie, pod którym pewnie z trudem podpisałby się któryś z prowadzących 

kursy dla skutecznych menadżerów. Trendem jest coś wręcz przeciwnego: w żadnych okolicznościach nie 

pozwolić się wykluczyć. Pozostać w grze za wszelką cenę. Nie pokazać swojej słabości.  

 

Co to za wiara, która nakłania nas do tego, abyśmy przyjęli wykluczenie co najmniej jako potencjalną 

możliwość, która może nas spotkać? Cóż to za wiara, która wysyła nas na margines społeczeństwa, byśmy 

nieśli hańbę swego Pana? 

 

Wyjdźmy więc (...) poza obóz, biorąc na siebie Jego pohańbienie.  Powyższe słowa zabrzmiały po raz 

pierwszy w czasach, gdy chrześcijanie przeżywali okrutne prześladowania. Wielu zadawało sobie wówczas 

te pytania, które zadaliśmy sobie my przed chwilą. Poważnie zastanawiali się nad tym czy zawczasu nie 

opuścić tej dziwnej wiary, która żąda od swych wyznawców czegoś tak wymagającego. Pozwolić się 

wykluczyć – cóż to za religia? 

 

Trzeba najpierw wyjaśnić, czym jest to wykluczenie. Dlatego, że chrześcijaństwo nie jest stylem życia 

wykluczającym życie, radość, bycie twórczym. Chrześcijanin nie jest kimś, kto a priori odizolowuje się od 

społeczeństwa. Wręcz przeciwnie – wiara chrześcijańska popularyzuje życie, jest twórcza, pozostawia po sobie 

dobrze funkcjonujące jednostki społeczne. Przecież już sam Jezus aktywnie wypowiadał się na wiele palących 

tematów społecznych. Chrześcijaństwo wzywa do odwagi wypowiadania się, kiedy tego trzeba. 

 

Dlaczego więc zastanawiać się nad wykluczeniem jako nad możliwością, z którą jako chrześcijanie mamy się 

liczyć? Słowo Boże odpowiada, że nie my sami mamy się wykluczać, ale możemy być wykluczeni wraz z Nim – to 

znaczy z Chrystusem. Jedynie dla Jego sprawy nie jest hańbą zostać wykluczonym ze społeczeństwa, nawet z 

dobrego i przyzwoitego, kiedy dobre społeczeństwo wcale nie postępuje dobrze, tak jak postępować powinno. 

Kiedy większość społeczeństwa zapomina o moralności. Wtedy właśnie my, chrześcijanie, mamy być tymi, którzy o 

właściwym postępowaniu będą przypominali. Także za cenę tego, że się narazimy, że zostaniemy wykluczeni. Tak 

jak chrześcijanie w czasach starożytnego Rzymu, w czasie okupacji hitlerowskiej, za komuny. 

 

Chrześcijaństwo nie ma problemu z życiem w normalnych czasach. Ale kiedy czasy „zwichną się”, jak powiada 

Shakespeare w „Hamlecie”, wówczas mamy mieć odwagę, by mówić prawdę i to nawet za cenę 

wykluczenia. Wyjdźmy więc (...) poza obóz, biorąc na siebie Jego pohańbienie.  Właśnie dla prawdy Bożej 

znalazł się Jezus przed sądem Piłata, właśnie dlatego, że stanął po stronie najmniejszych i cichych w kraju, 

został przez tych głośnych i bezwzględnych wydany w ręce władz.  

 

Nie możemy się łudzić, że nas tego typu troski już nie będą dotyczyły. Że przecież takie czasy nie wrócą, 

że nie powstanie jakieś złe, niemoralne społeczeństwo, że nie będzie powodu, by ktoś wykluczał 

przyzwoitych ludzi, broniących prawa, prawdy i wartości chrześcijańskich. To, co dzieje się wokół nas, 

wyprowadza nas z tego błędu. Pokusa władzy, panowania nad źródłami finansowymi, je st wielka, a od niej 

tylko kroczek do tego, by człowiek przestał brać wzgląd na jakiekolwiek wartości i dobre obyczaje.  

 

Kiedyś mówiono, że strażnikiem dobrego społeczeństwa demokratycznego są niezawisłe media, prasa, 

radio, telewizja. Ale czujemy, że to już nieaktualne. Widzimy to zwłaszcza w państwach, w których ktoś 

żądny mocy ujął się steru dziejów. Uchwycił i mocno trzyma w swym ręku także media, a te – miast by 

strzegły prawa i demokracji – stają się posłusznym pieskiem na jego smyczy.  

 

Wyjdźmy więc (...) poza obóz, biorąc na siebie Jego pohańbienie.  To wyzwanie nie tylko na potrzeby 

debaty społeczno-historycznej, ale dla naszej codzienności. Któż inny niż my, chrześcijanie, ma swą 

postawą strzec moralności i dobrych obyczajów w klasie, do której chodz imy, w drużynie sportowej, w 

której gramy, w pracy, na naszej zmianie... Wszędzie tam mamy stawać po stronie przyzwoitości, 

sprawiedliwości, po prostu po stronie dobrego społeczeństwa, choćby nawet miało to spowodować jakiś 

rodzaj wykluczenia. Lepiej nieść  z Chrystusem pohańbienie niż krakać wraz z wronami. Lepiej otrzymać 

cios niż dołączyć do tych, którzy ciosy zadają szykanując słabszych. Lepiej zostać wyrzuconym z pracy niż 

mieć udział w oszukańczych machinacjach.  



 

Właśnie tak zachował się Jezus, a Jego postawa wielkanocna stała się ostatecznie błogosławieństwem 

dla nas wszystkich. Właśnie przez to, że nie przemilczał zła, obnażył je w pełni, właśnie przez to, że za 

grzechy zmarł, moc grzechu została złamana. I jak wierzymy, już nigdy nie będzie górą, ale  zostanie raz na 

zawsze pokonana. Dla tej perspektywy możemy odważyć się wyjść z Chrystusem nawet poza obóz, biorąc 

na siebie Jego pohańbienie. Nie mamy tu przecież trwałego miasta, ale poszukujemy przyszłego.  Amen. 

 

Czy doświadczyłem jakiejś formy wykluczenia, dyskryminacji ze względu na wiarę w Chrystusa albo na swoje 

poglądy chrześcijańskie? 

 

Obecny stan wyjątkowy i środki bezpieczeństwa związane z kwarantanną, to także swego rodzaju formy 

„wykluczenia“. Na ile brakuje nam wzajemnych kontaktów, wspólnoty, Kościoła itd.? 

 

Czy to nowe (i nieoczekiwane) doświadczenie może nas w jakiś sposób ubogacić w przeżywaniu i odbieraniu 

poselstwa Świąt Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


