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W Starym Testamencie przykazania Boże dane Izraelowi poprzedzone były bardzo 

ważnymi słowami, które dotyczą postawy ludzkiej względem Pana i z której wypływa 

właściwa motywacja zachowania nakazów Dekalogu. Bóg mówi: „Słuchaj, Izraelu” 

(Pwt 6,3). 

Biblijne znaczenie słowa „słuchać” jest bardzo głębokie. Nie oznacza ono zwykłego 

fizycznego usłyszenia wypowiadanych dźwięków, lecz świadomego, przemyślanego  

i pełnego wiary posłuszeństwa usłyszanemu Słowu. Przykładem tego jest Abraham, 

który usłyszał od Boga nakaz: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca 

do kraju, który ci ukażę. Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał” (Rdz 

12,1.4). Słuchanie Boga zakłada posłuszeństwo, a posłuszeństwo zakłada słuchanie 

Jego Słowa. Ten, kto nie słucha raczej posłusznym nie będzie, bo nie wie czego od 

niego się oczekuje. 

Dziś w Ewangelii również pojawia się wezwanie do słuchania. Podczas przemienienia 

Jezusa na Górze Tabor uczniowie słyszą głos Boga mówiący: „To jest mój Syn 

umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie” (Mt 17,5). 

Słuchanie Jezusa staje się w tym momencie równoznaczne ze słuchaniem Boga, który 

w Starym Testamencie mówił do Abrahama, do Izraelitów, a także do świadków 

rozważanego dzisiaj wydarzenia – Mojżesza i Eliasza. Z przyjściem na świat Jezusa 

Bóg nie przestał mówić, jedynie zmienił sposób przemawiania i docierania do 

ludzkich serc. W Liście do Hebrajczyków czytamy: „Wielokrotnie i na różne sposoby 

przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach 

przemówił do nas przez Syna” (1,1-2). I nadal mówi… Tylko czy my jesteśmy 

posłuszni wezwaniu, które wypowiedział do uczniów na górze Tabor? Czy słuchamy 

Jezusa, Jego słów zawartych w Ewangelii? Więcej, czy jesteśmy Jemu posłuszni? 

To są pytania, które dzisiaj sobie stawiamy i na które musimy odpowiedzieć osobiście. 

Być może prawda, którą odkryjemy w sobie okaże się nie taka, jaką byśmy sobie 

życzyli, ale ona zawsze przynosi człowiekowi wolność i daje możliwość nowego 

początku. Słuchanie Jezusa i bycie posłusznym Jego Słowu, czyli życie zgodne  

z Ewangelią w codzienności nigdy łatwe nie było i nigdy takim nie będzie. Bo 

przecież wszyscy jesteśmy grzesznikami, doświadczamy słabości i upadków. 

Ewangelia zaś stawia przed nami wezwania, które po ludzku są bardzo trudne. Jezus 

mówi nam o miłości do nieprzyjaciół (Mt 5,44), o przebaczaniu zawsze i wszystkim 

(Mt 18,21-22), o porzuceniu wszelkich form odpowiadania złem za zło (Mt 5,39),  

o ofierze z własnego życia dla dobra innych ludzi. W obliczu ludzkiej 

niesprawiedliwości, z którą na różne sposoby spotykamy się w życiu może wydawać 

się, że wierność Ewangelii jest po prostu nierealna. Ale przecież nie ma rzeczy 

niemożliwych dla tych, którzy wierzą Panu. Bez łaski Pana, która umacnia nasze 

dobre pragnienia i pomaga je realizować, życie Ewangelią jest bardzo trudne. Ale bez 

zgody człowieka, bez jego pozytywnej odpowiedzi na wezwanie Pana rzeczywiście 

jest nierealne. Zatem przyjmijmy dzisiaj z wiarą zachętę płynącą z Ewangelii, by 

słuchać uważnie Jezusa, oceńmy w świetle Słowa Bożego nasze dotychczasowe życie 

i prośmy Boga, by wzbudził w nas pragnienie i udzielił swej łaski, by mimo trudów  

i przeciwności realizować Ewangelię w naszej codzienności. 


