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DOJRZAŁA WSPÓLNOTA ZAKORZENIONA W JEZUSIE
Prawda
Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie
posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich
Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni
w prawdzie. (J 17,17-19 )
„Cóż to jest prawda?” (J 18,38). Na to Piłatowe pytanie można szukać
odpowiedzi w encyklopediach, słownikach, ale można też szukać w Piśmie św.
Zgodnie z definicją słownika języka polskiego słowo „prawda” to:
1. przedstawienie czegoś zgodne z realiami; 2. to, co faktycznie jest, istnieje, lub
było; 3. zasada uważana powszechnie za niepodważalną.
W Ewangelii prawda to nie coś, ale Ktoś. „Ja jestem drogą, prawdą i życiem”
- mówi Jezus. Za prawdę uważamy niepodważalny fakt, że Jezus Chrystus jest
Synem Bożym, który oddał swoje życie za nasze grzechy, zmartwychwstał
i oczekuje nas w domu Ojca. Nasza ojczyzna jest w niebie, a tu na ziemi jesteśmy
pielgrzymami z zadaniem do wykonania. Jako ochrzczeni zostaliśmy powołani do
głoszenia Dobrej Nowiny słowem i życiem. Jezus jest naszym Panem, Prawdą
naszego życia. W Jego światłości widzimy światło. Ale może być i tak, że głosimy
i żyjemy półprawdami, że służymy Bogu i mamonie. Nie można głosić, że zbawią
nas pieniądze, medycyna, dobry wygląd i opinia, że przyjemność to szczęście.
Takie przekonanie to służba bożkom.
W pokorze przyznajmy, że trudno jest nam dawać świadectwo na naszych
spotkaniach, że codzienne życie Słowem Pana nie jest łatwe. Potrzebujemy mocy
z wysoka - Ducha Świętego. Dlatego przez cały miesiąc grudzień staraliśmy się
z pomocą Ducha Świętego słuchać Dobrego Pasterza i wcielać w życie Jego
Słowo tzn. żyć w Prawdzie. Idźmy tą drogą! Dzień w dzień szukajmy w Słowie
Pana prawdy o nas i o naszym życiu. Prawda w Jezusie Chrystusie przyszła na
świat i o tym mówi nam Kościół przez cały okres Bożego Narodzenia. Odwieczny
Logos, Słowo - Prawda stało się Ciałem. Pierwsze słowa Ewangelii św. Jana,
którą chcemy w całości w tym roku przeczytać, stanowią pomost, który łączy
historię stworzenia i wydarzenie betlejemskiej nocy. Pokazują, że Odwieczne
Słowo - Prawda, z którego powstał świat, jest obecne w człowieku imieniem
Jezus. Owa siła, która stworzyła świat, sama w niego wstępuje i rozmawia z nami.
To Słowo - Prawda nadaje sens naszemu życiu. Wieczny sens świata stał się nam
tak bliski, że możemy go dotknąć, zobaczyć (por. 1 J 1,1). To co bowiem Jan
nazywa „Słowem”, w języku greckim oznacza zarazem sens. Dlatego moglibyśmy
również tłumaczyć: Sens stał się ciałem. Ten sens jest zwrócony do nas, woła nas,
prowadzi nas, jest skierowany do każdego z nas osobiście. To Jezus - Prawda.
Gdyby świat nie miał w sobie sensu, nasze wysiłki na nic by się nie zdały. Sens
istnieje - albo nie istnieje. Dlatego nie może być po prostu naszym wytworem.
Wszystko, co sami wytwarzamy, może nam zapewnić chwilową satysfakcję,
ale nie jest w stanie uzasadnić i napełnić sensem całości naszego życia.
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Tak należy rozumieć stanowisko Kościoła, który uważa, że sens nie jest
konstruowany przez nas, lecz pochodzi od Boga, jest czymś, na czym się
opieramy.
Jak mamy żyć tym Słowem Pana? Wszystko streszcza się w nakazie: „miłujcie
się wzajemnie”, a „miłość współweseli się z prawdą” (1 Kor 13,6). „Poznajcie
prawdę, a prawda was wyzwoli” powiedział Jezus. Mamy zatem obowiązek
poznawania Go i Jego nauki. Co zatem studiuję? Co czytam? Czy sięgam po
Katechizm Kościoła Katolickiego? Co stanowi moją codzienną, tygodniową
katechezę? Czy szukam odpowiedzi na pytanie jak żyć? A żyć trzeba zgodnie
z sumieniem dobrze ukształtowanym. Dobrze - to znaczy przez Chrystusową
prawdę. A ona pobrzmiewa nie tylko w sercach chrześcijan. Mahatma Gandhi
mówił: „Zwyciężajcie nienawiść miłością, nieprawdę - prawdą, przemoc cierpieniem”. Żyjmy w Prawdzie, a nie w kłamstwie. „Kłamstwo nie staje się
prawdą tylko dlatego, że wierzy w nie więcej osób” (Oscar Wilde).
Słowo, które stworzyło wszystko jest Miłością, Ono rozświetla nasz umysł,
abyśmy potrafili dostrzec przesłanie ukryte w stworzeniu, ukryte także w naszym
sercu, że początkiem wszystkiego jest stwórcza Mądrość, że ta Mądrość jest też
miłością i dobrocią. Chrystus przekazuje nam, że kto poznaje prawdę, cieszy się
darem wolności wewnętrznej. Wolny człowiek czerpiąc z daru ofiary Chrystusa
uświęca siebie i innych. To Chrystus poprzez swoją nieograniczoną miłość
sprzeciwia się kłamstwu świata i wyprowadza na drogę prawdy błądzących
w ciemności. Pragnie, aby w naszych sercach pojawiła się nadzieja świętości,
godności, sprawiedliwości, uczciwości, radości i pokoju.
Świadectwo
Nasza mała grupa formowała się cały rok, by po rekolekcjach
ewangelizacyjnych w Wiśle powiedzieć głośno i wyraźnie: Tak Jezu, Ty jesteś
Moim Panem i Zbawicielem. Co mnie urzekło, gdy po raz pierwszy przyszłam na
spotkanie grupy: naturalność, prawdomówność i niezwykły pokój. Wtedy
poczułam więź, jak w domu, mimo, że byłam pośród pierwszy raz spotkanych
osób. Od razu wiedziałam, że jestem we właściwym miejscu. Rekolekcje, wspólne
spotkania, wyjazdy i modlitwa wzajemna tylko mnie o tym utwierdzają. Ale by tak
było potrzeba współpracy z Jezusem, w osobistym spotkaniu na modlitwie oraz
wprowadzeniu słowa w czyn.
Basia, Grupa XXII

„Wprowadzajcie słowo w czyn” (Jk 1,22)
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