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DRUGA NIEDZIELA ZWYK£A
Gdy odkrywamy Jezusa jako ¿yw¹, kochaj¹c¹ osobê, odkrywamy tak¿e, ¿e jest
Kimœ, kto chce siê z nami zaprzyjaŸniæ. On nie szuka w nas ideologów, aktywistów,
dzia³aczy, ale przyjació³. Dla niego jestem wa¿ny ja sam, z moj¹ bied¹ i moim
obdarowaniem, moim cierpieniem i têsknot¹. Nie jestem dla niego pionkiem ani
trybikiem. Dlatego poprzez s³owa Ewangelii pyta nas Jezus o nasze pragnienia: „Czego
szukacie?”.
Uczniowie Jana Chrzciciela odpowiadaj¹ pytaniem: „Rabbi, gdzie mieszkasz?”. To
znak têsknoty za mi³oœci¹ Baranka, to nie ciekawoœæ, ale pragnienie bycia przyjêtym
przez Jezusa, pragnienie, aby siê do Niego zbli¿yæ. Je¿eli na pytanie Jezusa
odpowiadamy z podobn¹ têsknot¹ za zbli¿eniem siê do Niego, to mo¿emy us³yszeæ
s³owa: „ChodŸcie, a zobaczycie”.
Pójœæ za Jezusem. PodpowiedŸ, jak to zrobiæ jest w drugim czytaniu: „Wasze cia³a
s¹ cz³onkami Chrystusa”, „cia³a Wasze s¹ przybytkiem Ducha Œwiêtego”. Jeœli to
prawda, to o ile¿ bardziej mo¿emy siê spodziewaæ w naszym ¿yciu tego, co sta³o siê
w ¿yciu proroka Samuela, gdy do niego zacz¹³ przemawiaæ Bóg. W nas jest ukryty
skarb, drogocenna per³a, Ÿród³o ¿ywej mi³oœci - Bóg obecny znacznie bardziej ni¿
w Samuelu. Dlaczego jednak nie s³yszymy Bo¿ego g³osu jak Samuel, czemu bêd¹c
bogaczami, zachowujemy siê jak nêdzarze?
Nie mo¿na zobaczyæ Boga i pozostaæ przy ¿yciu! Zobaczyæ Boga przez poznanie
Go swoim sercem oznacza rewolucjê. Odkrywam, ¿e On daj¹c mi siê ca³y przez
tajemnicê Wcielenia i Odkupienia, prosi mnie tak¿e o dar ca³kowity. Tracê swoje
¿ycie bo odkrywam, ¿e „moje” ¿ycie jest pozorem. Nie mam swojego ¿ycia, bo „ju¿
nie nale¿ycie do samych siebie? Za wielk¹ bowiem cenê zostaliœcie nabyci”. Pójœæ za
Nim oznacza zrezygnowaæ ze swojej drogi, swojego sposobu na ¿ycie, swojego
radzenia sobie z problemami. Jeœli mam gotowoœæ straciæ swoje ¿ycie, wybraæ Boga,
Jego wezwanie, wtedy stajê siê wra¿liwy i zdolny, aby przyj¹æ Jego g³os i Jego
prowadzenie.
o. Pawe³
Z³ota myœl tygodnia
Dobra rada przyjaciela jest jak lekarstwo, tym lepsza im bardziej gorzka.
(przys³owie arabskie)

