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WIERNOSĆ

Wierność Boga ujawnia się w dotrzymywaniu obietnic. Bóg jest wierny danemu
słowu i przyrzeczeniom. Wypełnia to, co zapowiedział. Wierność Boga to
niezmienność Jego miłości: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie
wieczne” (J 3,16). Bóg wymaga jednak wzajemnej wierności od człowieka.

Przymierze musi być obustronne. Bóg czeka na nasze „Amen”. Całe nasze życie

ma być „Amen” mówionym Bogu. Słowo „AMEN” oznacza: „niech się tak stanie”,
„zgadzam się”. Wypowiadane na koniec przyrzeczeń i obietnic nakłada określone

zobowiązanie.

Nasze „Amen” ma być wyrazem zgody na wolę Bożą. To najkrótsza modlitwa

człowieka ochrzczonego. Właśnie podczas Chrztu Świętego nasi rodzice

zawierają, w naszym imieniu, przymierze z Bogiem i składają przysięgę wierności

Bogu. My podtrzymujemy tę przysięgę szczególnie uroczyście podczas Pierwszej

Komunii Świętej i Bierzmowania.

Co jednak oznacza bycie wiernym Bogu? Jedna z definicji wierności mówi, że:

„wierność to konsekwencja w postępowaniu i przekonaniach, nawet w trudnych

lub niewygodnych okolicznościach”. Łatwo jest być wiernym, kiedy wszystko jest

w porządku, kiedy jesteśmy szczęśliwi, a wszystkie okoliczności układają się po

naszej myśli. Natomiast, gdy przychodzą problemy, gdy jest nam ciężko i źle,

pojawiają się niepowodzenia, chęć odejścia i rezygnacji, wtedy nie jest łatwo ufać
Bogu i Jego prowadzeniu. W takich momentach musimy się mocno strzec, aby nie

ulec pokusie zwątpienia, aby nie ulec myślom, że Bóg nas opuścił.

W trudnych chwilach wzorem wierności wobec Boga, a także i wobec

człowieka, jest sam Jezus Chrystus. Wszyscy znamy Jego modlitwę w Ogrójcu

w obliczu strasznej męki, jaka Go czekała: „Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech

ominie mnie ten kielich” (Mt 26,39), ale zaraz potem powiedział: „Jednak nie moja

wola, lecz Twoja niech się stanie!” (Łk 22, 42). Pozostał wierny posłannictwu Ojca

aż do śmierci krzyżowej.

Podobnym wzorem wierności jest dla nas Maryja, swoją wierność i zaufanie

Bogu wyraża w słowach: „Niech mi się stanie według słowa Twego” (Łk 1, 38),

bez względu na konsekwencje, bez względu na ryzyko ukamienowania, ryzyko

pogardy i odrzucenia. Maryja zgadza się i przyjmuje wszystkie tajemnice życia,

nie tylko radosne i chwalebne, ale również bolesne.

Jak żyć tym Słowem Pana? Wierność to owoc Ducha Świętego, który pozwala

człowiekowi nie rzucać słów na wiatr, lecz dotrzymać słowa i złożonej obietnicy.

„Albowiem ile tylko obietnic Bożych, wszystkie są "tak" w Nim.
Dlatego też przez Niego wypowiada się nasze "Amen" Bogu na
chwałę.” /2 Kor 1, 20/
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Możemy powiedzieć, że wierność jest jak skała, na której można się oprzeć
i zawsze polegać. Łączy się ona z pilnością, poczuciem obowiązku

i odpowiedzialności. Człowiek ubogacony owocem wierności zawsze czuje się
zobowiązany wobec własnych postanowień, społeczeństwa w którym żyje, a co

najważniejsze wobec Boga. O wierności możemy powiedzieć, że jest związana

z miłością do Boga i ludzi, miłością, która jest trwała i niezłomna wobec wszelkich

trudów codzienności.

Wierność Bogu polega na mocnym trwaniu w nauce Ewangelii. Jest ona

przyznawaniem się do Jezusa w każdej sytuacji. Człowiek wierny Jezusowi,

zanim cokolwiek uczyni, zadaje sobie pytanie: co w takiej sytuacji uczyniłby

Chrystus? Na rekolekcjach ewangelizacyjnych wypowiadaliśmy uroczyście

słowa: „Ogłaszam Cię PANEM mojego życia, moim jedynym Panem. Nie chcę być
niewolnikiem ani pieniędzy, ani przyjemności, ani żadnej wady lub żądzy, która

mnie oddala od Ciebie. Daję Ci całe moje życie, na zawsze. Podejmuj wszystkie

decyzje według Twojej woli i spraw, abym był jak Maryja sługą Twojego Słowa,

ponieważ jest to jedyny sposób na to, by być naprawdę wolnym. Ja nie chcę już
więcej żyć, żyj Ty we mnie”.

Wierność rodzi radość. Podziel się w grupie radością jakiej doświadczyłeś
będąc wiernym Bogu.

Aby móc powiedzieć Bogu „tak”, z pomocą przychodzi nam Maryja. To Ona

daje nam niezawodne wsparcie jakim jest modlitwa różańcowa. Różaniec ma moc

zmienić każde nasze „nie” w „tak”! Pamiętajmy o tym zwłaszcza w październiku!

Świadectwo

Grupa 33 jest grupą ludzi stanu wolnego. Jednak „stanu wolnego” nie znaczy bez

zobowiązań. Każdego dnia Bóg stawia przed mną zadania do wykonania, które

wymagają mojego wysiłku. Czasami ten wysiłek jest ponad moje siły, ale wiem, że

jest Ktoś, kto mi pomoże. Ktoś, kto zawsze jest przy mnie i potrafi rozwiązać moje

problemy, czasami w sposób zupełnie nieprzewidziany. Wiem, że Bóg nie

opuszcza swoich dzieci w potrzebie. A zwłaszcza, kiedy zwrócimy się do niego

o pomoc. W trudnym sprawach, kiedy nie wiem jak postąpić, pomocą jest

modlitwa do Ducha Świętego o potrzebne łaski. Wtedy problemy , które wydawały
się nie do przejścia, znajdują swoje rozwiązanie. Bóg w swojej miłości wymaga od

nas wierności. Tę wierność staram się okazywać w trwaniu w łasce uświęcającej,

w obecności na codziennej Eucharystii, w czytaniu i słuchaniu Pisma Świętego.

Grzegorz, Grupa XXXI
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„Wprowadzajcie słowo w czyn” (Jk 1,22)
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„Albowiem ile tylko obietnic Bożych, wszystkie są "tak" w Nim.
Dlatego też przez Niego wypowiada się nasze "Amen" Bogu na
chwałę.” /2 Kor 1, 20/


