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„Wszystko cokolwiek czynicie,
na chwałę Pana czyńcie”

Papieska intencje modlitwy na
maj - Intencja misyjna:
Aby Kościół w Afryce, przez zaan-
gażowanie swoich wiernych, stał
się zaczynem jedności dla swoich
członków oraz znakiem nadziei dla
całego kontynentu.

Pośród rozmaitych komentarzy, jakie pojawiły się po
publikacji adhortacji papieskiej „Gaudete et Exsultate”
znalazłem taką opublikowaną anonimowo na jednym z
portali: Bóg – swoje Słowo objawił prostaczkom, a zakrył
je przed uczonymi w piśmie. Aby je pojąć należy „otwo-
rzyć serce” - zaprosić Boga do swojego serca i przez ser-
ce przyjąć Słowo. Żadna indukcja ani dedukcja Pisma
Świętego nie da jaśniejszego obrazu Boga i Jego woli. Je-
śli przez serce przefiltrujemy treść adhortacji wszystko
staje się jasne i wyłapiemy sens przesłania papieża Fran-
ciszka. Pamiętajcie słowo często zabija (zwłaszcza, gdy
nie towarzyszy mu miłość), a Duch Święty ożywia. Szatan
też umiejętnie posługuje się cytatami z Pisma Świętego i
zna je lepiej od najbardziej wyedukowanych w Piśmie.
Pamiętajcie również, że ta adhortacja papieża Franciszka
kierowana jest do wszystkich wiernych, nie tylko do dzi-
siejszych uczonych w piśmie.

Moje pierwsze myśli, przyznam to, były wobec tego
tekstu dość krytyczne, ale po chwili pomyślałem – tak, pi-
szący te słowa ma rację. Często bowiem popełniamy błąd,
który pociąga za sobą olbrzymie konsekwencje – chcemy
wszystko zrozumieć, pojąć i wyjaśnić. Tymczasem Bóg
jest i pozostanie Tajemnicą, bliżej nam do niej przez serce
niż umysł, bo Bóg jest Miłością! Jak powie Jezus w roz-
mowie z Samarytanką, Bóg jest Duchem, dlatego praw-
dziwi czciciele oddają Mu cześć „w Duchu i prawdzie”!

Ojciec Święty odkrywa przed nami tajemnice Bożej
świętości, wskazując, że Bóg nie uczynił z niej swojej
wyłącznej własności, lecz nie tylko dzieli się nią z czło-
wiekiem, ale cieszy się jej owocami w człowieku. Przy-
pominając ewangeliczną drogę świętości przypomina Pa-
pież treść ośmiu błogosławieństw, ale też wskazuje na po-
stawy, które dziś we współczesnym świecie mogą nam,
pomóc w realizowaniu wezwania do świętości. Mówi tu o
takich postawach;
1.Stała koncentracja na Bogu – pamięć o tym, że JEST.
2.Cierpliwość i łagodność w relacjach z ludźmi, jako upo-
dobnieniu się do Tego, który JEST.

3.Radość i poczucie humoru – jako obrona przed lękiem,
frustracją, zagubieniem w sprawach świata, przecież je-
stem, bo On JEST.

4.Śmiałość i zapał – potrzebne w pokonywaniu siebie, bo
ON JEST tym, który zwyciężył.

5.Trwanie we wspólnocie – bo Kościół według Jego za-
mysłu JEST narzędziem i drogą zbawienia.

6.Modlitwa – bo daje nam przystęp do tego, który JEST.
7.Walka, czujność i rozeznanie – walka z pierwiastkami
duchowymi zła, czujność, jako obrona przed pokusą, ro-
zeznawanie tego co dobre, bo tylko On JEST dobrem.

Bóg na Horebie, gdy Mojżesz zapytał o Jego imię,
odpowiedział „JESTEM, tak powiesz Izraelowi, Jestem
posłał mnie do Was”. W pojmowaniu naszego dziś, cza-
sem jesteśmy skłonni o Bogu mówić – BYŁ. Myślę że z
adhortacji Papieża Franciszka bardzo mocno wynika przy-
pomnienie tej właśnie prawdy, że nie BYŁ, a JEST, ciągle
ten sam i ciągle taki sam, zatroskany o los swoich dzieci,
tu i teraz, ale też o los wieczny. I jest to prawda porywają-
ca, dająca nadzieję i radość:
JESTEM - Powiedziałeś o Sobie na pustyni.
JESTEM - Z lękiem i czcią wymawiał Twój naród.
JESTEM - To Twoje imię, które znaczy wszystko.
I to, że jeden dzień u Ciebie jest jak tysiąc naszych lat.
I to, żeś Wszechmocny i Wszechwiedzący,
I to nawet, żeś jest samą Prawdą, Drogą i Życiem.
Mnie stworzyłeś na Swój obraz i podobieństwo,
Więc mam być - JESTEM, jak Ty!
Tymczasem żyję tym co było.
I tęsknię za tym, co ma nadejść.
Chyba wciąż boję się tego,
By moja teraźniejszość była jednocześnie
Twoim JESTEM.
Żyję wspomnieniami i planami.
Lecz wiąż nie jestem - JESTEM!
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