LIPIEC 2010
„B³ogos³awieni ci, którzy s³uchaj¹ s³owa
Bo¿ego i zachowuj¹ je”
(£k 11,28)
„Gdy On to mówi³, jakaœ kobieta z t³umu g³oœno zawo³a³a do Niego:
B³ogos³awione ³ono, które Ciê nosi³o, i piersi, które ssa³eœ! Lecz On rzek³:
Owszem, ale przecie¿ b³ogos³awieni ci, którzy s³uchaj¹ s³owa Bo¿ego i zachowuj¹
je.”
Bycie „b³ogos³awionym”, czyli szczêœliwym, nie oznacza jedynie dobrego,
komfortowego samopoczucia cz³owieka. K³opoty, choroby, niedostatki finansowe,
trudnoœci, które trzeba pokonaæ - wcale nie wykluczaj¹ bycia szczêœliwym.
Wrêcz przeciwnie: szczêœcie prze¿ywane wtedy, gdy najtrudniej - „smakuje”
inaczej, lepiej…
Chrystus przez swoje S³owo wskazuje nam, jak prze¿ywaæ swoje „szczêœcie”
zgodnie z Jego wol¹. S³owo Bo¿e to nie tylko klucz do rozwi¹zania wielu
problemów, ale przede wszystkim pokarm dla nas, chrzeœcijan. Dlatego
„zachowywaæ” to nie tylko gromadziæ tak jak siê gromadzi niezbêdne rezerwy
¿ywnoœci na czas zimy czy podró¿y. Zachowywaæ to znaczy przestrzegaæ
i wype³niaæ. W trudnych momentach „kromka” S³owa Bo¿ego utwierdza nas,
¿e ¿yj¹c wed³ug nakazów Jezusa Chrystusa, nie tylko prze¿ywamy nasze
szczêœcie na ziemi w sposób optymalny, ale - wybieraj¹c i zachowuj¹c je
w doczesnoœci - dokonujemy wyboru „szczêœcia” w wymiarze eschatologicznym
- czyli wiecznoœci z Autorem S³owa i tymi, którzy je zachowuj¹.
„B³ogos³awieni ci, którzy s³uchaj¹ s³owa Bo¿ego i zachowuj¹ je” (£k 11,28)
W wirze codziennych zajêæ ka¿demu z nas grozi niebezpieczeñstwo
pogubienia siê, utraty w³aœciwego kierunku w ¿yciu. Ewangeliczna Marta krz¹ta³a
siê wokó³ swoich powinnoœci gospodarskich, a¿ siê pogubi³a i zapomnia³a o Tym,
którego goœci³a: Jezusie. My, podobni do Marty, przerwijmy dziœ na chwilê bieg
naszego ¿ycia, aby tak, jak Maria usi¹œæ u stóp Pana i ws³uchaæ siê w Jego g³os.
Postawa Marii przedstawia istotê powo³ania ucznia Jezusa: s³uchaæ Jego S³ów.
W naszych czasach ci¹gle ktoœ mówi, ale ma³o kto s³ucha. Wspó³czesny cz³owiek
staje siê obojêtny i coraz mniej wra¿liwy na to co s³yszy. Tak wiele ró¿nych
wiadomoœci przyjmujemy, wydaje siê nam, ¿e tak wiele dowiadujemy siê
z popularnych seriali, programów telewizyjnych i radiowych, z internetu, kolorowej
prasy czy reklam.
S³uchanie nie jest ³atw¹ sztuk¹. Zaczyna siê od nastawienia: chcê wys³uchaæ,
poœwiêcê czas, uwagê, skupiê siê na s³owach do mnie skierowanych. Dalej
- zrezygnujê z gotowych schematów, przyjmê s³owo i tego, który je przynosi.
S³uchania trzeba siê uczyæ. Maria wybra³a najlepsz¹ cz¹stkê, ale jednak tylko
cz¹stkê. Do ca³oœci nale¿y zachowanie i wype³nienie.
Byæ i Mari¹ i Mart¹.
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Bóg mówi do nas na ró¿ne sposoby: przez piêkno, harmoniê i wielkoœæ
stworzenia, przez wewnêtrzny g³os - sumienie, przez sytuacje ¿yciowe i przez
innych ludzi, a szczególnie przez swoje S³owo zawarte w Piœmie Œwiêtym
i g³oszone w czasie liturgii. S³uchanie S³owa Bo¿ego bywa trudne. Bóg nie
narzuca siê. Nieraz jest tak, i¿ mimo s³uchania, nie us³yszymy, nie odniesiemy
s³owa do siebie. Bez s³uchania jednak nie ma wiary, bo wiara rodzi siê z tego, co
siê s³yszy - pisze œw. Pawe³. Nasze czyny, s³owa, myœli, ca³y sposób ¿ycia to
odbicie naszego zwi¹zku ze S³owem Bo¿ym. Gdy Je lekcewa¿ymy, szybko
mo¿emy uwik³aæ siê w grzech, gdy natomiast jesteœmy mu wierni nasze ¿ycie
uœwiêca siê.
Maryja, Matka Syna Bo¿ego, zwi¹za³a ca³kowicie swoje ¿ycie z wiernoœci¹
S³owu Bo¿emu. Ona nieustannie ws³uchiwa³a siê w g³os Bo¿y, rozmyœla³a nad
s³owami i wydarzeniami, przyjmuj¹c je w „pos³uszeñstwie wiary”.
Wpatrujmy siê w Jej wzór, prosz¹c, a¿eby Ona - Przewodniczka wiary uczy³a nas s³uchaæ i zachowywaæ ka¿de s³owo, jakie Bóg do nas kieruje.
„B³ogos³awieni bowiem s¹ ci, którzy s³uchaj¹ s³owa Bo¿ego i zachowuj¹ je”.
Grupa XX
Œwiadectwo
W moim ¿yciu zawsze stara³am siê ¿yæ zgodnie z wiar¹. Ale to ¿ycie by³o bardziej
dla ludzi ni¿ dla Boga. Dlatego te¿ moje plany ¿yciowe uk³ada³am bardziej pod podziw
ludzi, ni¿ dla w³asnego szczêœcia, bo to w³aœnie w takim uznaniu i podziwie
wyobra¿a³am sobie moje szczêœcie. Niestety, te wyobra¿enia nie ziœci³y siê tak, jak
tego chcia³am.
Pewnego razu, na adoracji Najœwiêtszego Sakramentu poczu³am siê
wewnêtrznie bardzo szczêœliwa. Zwróci³am siê do Boga z proœb¹, by mnie obdarowa³
tym uczuciem szczêœcia wewnêtrznego na d³u¿ej, bym go odczuwa³a równie¿ poza
koœcio³em. Odda³am Mu wtedy ca³kowicie ca³¹ moj¹ osobê, plany, wszystko, co
mia³am. Od tego momentu, w przeci¹gu trzech lat wszystko w moim na pozór
pouk³adanym ¿yciu zaczê³o siê burzyæ. Moje studia runê³y, straci³am te¿ pracê. W tym
czasie zmar³ nagle równie¿ mój ukochany Tato. W moim za³amaniu mia³am tylko jedn¹
deskê ratunku, daj¹c¹ mi nadziejê: by³o ni¹ Pismo Œwiête. Czyta³am je codziennie
i stara³am siê je wype³niaæ. Tam odczytywa³am wskazówki, jak siê mam zachowaæ, jak
postêpowaæ. W ci¹gu dwóch lat Bóg zacz¹³ na nowo odbudowywaæ moje ¿ycie, ale
robi³ to ju¿ zgodnie ze swoj¹ wol¹ - i bardzo szybko. Ukoñczy³am inny kierunek
studiów, zaczê³am now¹ pracê, o której wczeœniej mi siê nawet nie œni³o. Spe³ni³y mi
siê moje marzenia, które kiedyœ bardzo g³êboko w sercu ukrywa³am. Awansowa³am.
Ale nie to dla mnie jest teraz wa¿ne, bo cokolwiek mam, czy nie mam, wewnêtrznie
czujê siê bardzo szczêœliwa. To szczêœcie na co dzieñ podtrzymuje we mnie s³owa
Pisma Œwiêtego.
Asia, Grupa XX

Grupa 33 07/2010

