Kapłan – nauczyciel
Rozpoczął się kolejny rok szkolny, a zarazem rok
katechetyczny. Czas wytężonej pracy wszystkich nauczycieli i
katechetów. Bycie nauczycielem jest również wpisane w samą
istotę każdego powołania kapłańskiego. Chrystus dla swoich
apostołów był jedynym, wyłącznym nauczycielem. Sam o sobie
powiedział: Wy mnie nazywacie nauczycielem i Panem, i dobrze
mówicie. Naszym jedynym nauczycielem jest Pan Jezus, ale
również są nimi ci, których powołał i wybrał do głoszenia Jego
Dobrej Nowiny. To przecież swoim uczniom Chrystus powiedział:
Idźcie i nauczajcie! Na czym się opiera ta wyjątkowa posługa
Chrystusa i kapłana? – posługa nauczyciela. Chrystus
Nauczyciel swego czasu przekonywał swoich słuchaczy: Nie
mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ten, który Mnie posłał,
Ojciec, On Mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. Tu
znajdujemy podstawową prawdę również o kapłanie nauczycielu.
Chodzi mianowicie o to, że kapłan ?nie mówi od siebie?. Znaczy
to, że w swoim nauczaniu kapłan nie może dowolnie tworzyć
sobie, ani na własny użytek, ani na użytek innych, dowolnej
nauki, jakby ?na zapotrzebowanie? społeczne. Biada mi, gdybym
nie głosił Ewangelii albo gdybym usiłował ją zmieniać, gdybym
chciał głosić naukę inną od tej, która została zapisana w
Ewangelii. Przed swoim zmartwychwstaniem Pan Jezus powiedział,
że pośle uczniom Ducha Świętego: On was wszystkiego nauczy i
przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Nauczycielska
posługa każdego kapłana musi się więc zaczynać od wsłuchiwania
w głos i mądrość Ducha Świętego. Kapłan, który ma być
nauczycielem, musi najpierw być umiłowanym uczniem, wsłuchanym
w głos Mistrza, czyli Chrystusa – Nauczyciela. Jak bardzo
potrzeba nam pogłębionej modlitwy, medytacji nad Słowem Bożym.
Źródłem szczególnej wiedzy o Bogu jest dla każdego kapłana
codziennie sprawowana Eucharystia. Swego czasu Filip zwrócił
się do Chrystusa: Panie, pokaż nam Ojca. Pan Jezus –
Nauczyciel mu odpowiedział: Kto Mnie zobaczył, zobaczył także
i Ojca. Wiarygodność kapłana nauczyciela wypływa z tego samego

źródła – poznania Boga Ojca i trwania w Nim.

