
KIM JEST DLA MNIE
JEZUS  CHRYSTUS?



Katecheza 1

Chrystusie...
Jeszcze sic kiedy§ 1-ozsmuc€.
Jeszcze do Ciebie powr6cQ

Chrystusie...
Jeszcze tak strasznie zapraczQ.
Ze przez lzy Ciebie zobaczQ,

Chrystusie...
Ze duch m6j pr7.ed To`ba klQknie
I wtedy ~ serce mi pQknie,
Chrystusie...

Juli.an  Tt[wiin

Dzisiej szym spotkaniem rozpoczynamy cykl rozwazah szcze-
961nie istotnych dla naszego mal2ehskiego powolania. Pierwszy
temat wiaze siE Sci§le z osobq Jezusa clirystusa, j ako zr6dia wszy-
stkich sakrament6w, a wiQc i sakramentu malzeristwa, kt6ry wkr6t-
ce b€dziemy sobie udziela6.

PrzyjQcje sakramentu malzehstwa niesie ze soba zobowiazanie
do wypelniania pewnych wymagah zwlaszcza w zakresie Zycia
malzehskiego i rodzinnego. Wynikaja one z prawa miloL€ci glo-
szonego przez Jezusa. Dlatego podejmujemy dzis pr6bQ refleksji
mad naszym stosunkiem do Chrystusa, mad nasza wiara.

Kazdy sakrainentj est znakiem dzialania samego Jezusa Chry-
stusa. Czlowiek poddajap sis temu dzialaniu uczestniczy w Jego
§mierci i zmartwychwstaniu. Przez to samo uznaje, Ze te wyda-
i-zenia, Jego Osoba majajakies znaczenie dla jego Zycia.  Stad
kazdy z nas powinien pQstawi6 sobie pytanie -kimjest dla mnie
Jezus Chrystus.
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Kim jest  c]la  ml.ie  Jezu.s  Chrystus?

1. Nie mozna zrozumie6 czlowieka bez Chrystusa

Je§1i chcQ dobrze wypelnia6 swoje powolanie, powinienem
stara6 siQje zl-ozumie6. znalez6 klucz do prawdy o sobie, o mat-
Zehstwie, o 1.odzinie -a tym kluczem, jak m6wil nam w swojej
homilii na P1. ZwyciQstwa w Warszawie w 1979 r. Jam Pawel 11 ~
j est wlasnie chrystus.

„Ko§ci61 przyni6sl Polsce Chrystusa -to znaczy klucz do ro-
zumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywisto§ci, jakajest czlo-
wick. Czlowieka bowiem nie mozna do korica zrozumie6 bez Chry-
stiisa. A raczej : czlowiek nie moze siebie sam do kohca zrozumie6
bez Chrystusa. Nie moze zrozumie6 ani kim jest, ani jaka jest
jego wla§ciwa godno§6, anijakiejestjego powolanie i ostateczne
przeznaczenie. Nie moze tego wszystkiego zrozumie6 bez Clii.y-
stusa.„

Majap ten „klucz", moge spodziewa6 sic, Ze lepiej beds koii-
trolowal swoje reakcje, rozumial postepowanie swoich bliskich,
Ze latwiej mi bedzie godnie wypelnia6 2yciowe powolanie. Mu-
SZQ wiQc -w tym wa2nym dla mojego 2ycia momencie ~ niejako
na nowo odkry6 0sobe Jezusa Chrystusa, uzna6 w Nim KogoL€
dlamniebai.dzowisaznego...

Aby zobaczy6 jaki jest m6j obraz Jezusa Chrystusa musze
zajrze6 do swojego serca, do swojego umysfu; znalez6 tarn odpo-
wiedz na pytanie, czy w Niego wierz€, a jesli tak, to dlaczego i
czy rzeczywiscie chcQ w swoim Zyciu za Nim poda2a6.

A wiec czy Ten, o kt6rym m6wia Ze cierpial i umai-I na krzyzu
za mnie, a potem zmartwychwstal, abymja m6912y¢ wiecznie ~
jest dla mnie, Legenda, Prorokiem, MQdrcem, Filozofem, czy te2
-Synem Bozym, Bogiem-Czlowiekiem, moim Stw6rca, moim
Zbawicielem, kt6ry przyszedi na ziemiQ, by przyblizy6 mi obraz
Boga, by odkupi6 moje grzechy i przywr6ci6 przyjazh miQdzy
mna a Bogiem?

MysIQ, Ze ostatecznej  odpowiedzi na to pytanie bQdziemy
udziela6 sobie przez cale 2ycie, zadajap je sobie cingle na nowo.
Teraz jednak spr6bujmy okre§1i6 co na ten temat mogE powie-
dzie6 dzis.
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Kim jest  clla  iiunie  Jez;us  Clu.yslus..)

Jako male dzieci poznawalismy Jezusa g16wnie sercem -naj-
czQ§ciej poprzez najblizszych, potem juz nieco starsi na lekcjach
religii, podczas mszy §w. oraz r6Znych nabozehstw. Wielu z nag
mialo wtedy okazje stopniowo wglEbia6 siQ intelektualnie w ta-
jemnicQ Syna Bozego. Poznajac Go coraz lepiej doji.zalym umy-
slem -mogli§my mocniej przylgna6 do Niego naszym sercem.
Jak nam sic to udalo? Czy nie przeoczyli§my czegoL¢ po drodze,
czy nie zagubili§my naszej wiary wskutekjakiegoL€ zaniedbania?

2. Istnienie Chrystusa faktem

Nikt ju2 dzisiaj nie poddaje w watpliwo§6, czy w og61e taki
Ktos imieniem Jezus Clirystus istnial. Wiek dwudziesty to okires
Zmudnych, stararmych i krytycznych badah w tej dziedzinie. Dzit?."
ki nim dowiedzielismy sis, 2e nawet pogahscy pisarze tacyjak pli-.
niusz, Tacyt, czy Swetoniusz wspominaja o fakcie istnienia Jezusa „
Tak2e we wrogim chrzescijahstwu pismiermictwie Zydowshim --uL
historyka J6zefa Flawiusza i w Talmudzie -Zydowskim komenta--
rzu do biblii -znaj dujemy pewne szczeg61y historyczne dotyczai~c,€=}
wydarzeh zwiazanych z osoba Jezusa Chrystusa. Dzialy sis one n€i
obizezacllwielkiegocesarstwal-zymskiego,jednakmusialyby6"],
tyle wazne, Ze waile byly zapisania.

Nie rna wiec ju2 watpliwo§ci, czy byl -moze natomiast poj}€!i.-
wi6 siQ pytanie kim byl -a od tego w duzym stopniu bQdzie zaL]Il€.;.-
Za±a odpowiedz -kimjest dla mnie. Musial by6 kim§ absolutr:Lil,::
wyjatkowym i niepowtarzalnym skoro wsp6lcze§ni Jemu te2 ply--
[ahir. Kim On wlascivie j est? (Mt 4 ,41 ) .

Spr6bujmy cofnq6 sis w czasie pi-awie dwa tysiape lat. Przy'-.
pomnijmy sobie wjakich okoliczno§ciach zjawil siQ ten niezwyim
kly charyzmatyczny 30-1etni Galilejczyk. Jak Zyli wtedy ludz]ilea,
jacy byli, jakie mieli problemy, dylematy.

Palestyna okupowana j est pl.zez potQzne cesarstwo rzyms]k i i[„=`
-kraj pogahski ze sporym panteonem bog6w, sposr6d kt6ry¢,;jll']
najwiekszy i najwazniejszy byl sam Cezai-. Jemu to trzeba byrfriu
oddawa6 cze§6. Zydami rzadza rzymscy namiestnicy, pozostt.ai.„"
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wiajap im wzglQdna swobodQ wyznawania ich wiary. Nar6d 2y-
dowski oczekuje speinienia proroctw -nadej scia Mesj asza -kr6-
la -namaszczonego. Byloby dobrze gdyby pojawil sic teraz i wy-
zwolil spod panowania rzymskiego.

3. Chrystus nauczajacy

I oto rzeczywi§cie pojawia sic kto§, kto porywa sluchaczy
swoja mowa. madroscia, osobowoscia i zdumiewa cudami. Wie-
lu zaczyna upatrywa6 w nim wodza - ki.6la, kt6ry poprowadzi
nar6d do wolnosci. Ale Jezus nie angazuje si€ w spory politycz-
ne, mimo pr6b wciagniecia Go w nie: „ Oc7dcz/.c.I.e wz.€c. Cezc#.ow';.
to,  co nalezy  do  Cezara,  a Bogu to,  co nale±y  do  Boga"  (Mk
/2, / 7J. Odnosi sic do codziennych problem6w czlowieka, do j ego
cierpienia, watpliwo§ci przy dokonywaniu wybor6w miQdzy do-
brem i zlem. Wrazliwy na ludzka niedolQ, wyrozumialy i przeba-
czajapy, podkre§la godnos6 kazdego czlowieka, przygamia do sie-
bie potQpionych i odrzuconych. Wskrzesza, uzdrawia. zaspokaja
916d swoich sluchaczy rozmna2ajap chleb i ryby.          '`

Naucza. Posluguje sic czesto trudno zrozumialymi przypo-
wiesciami,  stawia wyma8ania.  „ r;'"c777cz /.esTz zcz  ;7cOwcz_ " wielu
odchodzi, nie chcejej slucha6, nie chce i§6 za nim. . .

Od czas6w Mojzesza przez blisko p6Itora tysiapa lat przekazy-
wania wiary wjednego Boga, przestrzegania prawa Mojzeszowe-
go, rozroslo siQ ono niewyobrazalnie -az do 613 przykazari! Trzeba
byfo wielu uczonych w Pi§mie i faryzeusz6w, by pomagali ludziom
rozezna6 sic w tym gaszczu. W kohcu zaczQto zwraca6 wiQksza
uwagQ na przestrzeganie Prawa niz na dobro i milo§6 dmgiego czlo-
wieka. Zagubily sic gdzies po drodze te podstawowe walfosci. Przy-
wykli do tego i teraz okazuje sic, 2e latwiej jest im zaakceptowa6 te
znane 365 zakaz6w i 248 nakaz6w niz stosowa6 siQ do nauczania
Jezusa. A Jezus, jak sam m6wi, nie przyszedi po to, by , , z#z.ejc'. P7rcz-
wo albo Prorok6w " , ale „ aby wypeini6 " (Ml 5 ,17 ) . Wypehi€ z:A-
pewne proroctwa, ale takze wypehi6 trescia-miloscia wszystkie
dotychczasoweprzykazania,abyda6ludziomdrogowskazjaknajle-
piej dye.
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i. Najwazniejsze przykazanie

Napytaniejednegozuczonychwpi§mie.„faz6r€/.esfpz.e7rvsze
-_e wszysthich przykazah " ]ez:us odpoIV.iedrial.. „Sluchaj Iz;raelu,
Pan 86g nasz, Panjestjeden. Bedz;iesz mitowal Pana Boga swe-
go,calymsercem,calc€swojc€duszq,calymswoimumyslemicalq
swojqinocapDragiejestto..Bedz:ieszmilowalswegoblizniegojak
siebie samego. Nie rna innego przykazania wiekezegq od tych"
('Mk 12, 29-30). Przy irmej okazji wyja§nia uczonemu w Prawie,
2e do osingniQcia Zycia wiecznego wystarczy przestrzeganie wla-
§nie tych dw6ch przykazah (Lk 10, 25-28). Cale Jego 3-1etnie na-
uczanie to przyblizanie ludziom Boga, wyja§nianie kto jest moim
bliznim oraz co znaczy milowa6 Boga i blizniego.

Wielu uwierzywszy Jemu, a potem Jego uczniom, bez waha-
nia oddawalo wlasne Zycie za tQ wiare -za Niego.  Byli \jednak
i tacy, kt6rzy slyszap slowa Jezusa odchodzili, czasem nawet ze
smutkiem. Nie chcieli, moze nie potrafili przezwyciQzy6 w sobie
barier, utrudniaj apych pi.zyj ecie Dobi-ej Nowiny Mistrza z N azaretu.

Jakich to trudnych 1-zeczy wymagal od ludzi ten niezwykly
Nauczyciel? Czego oczekuje od nas, od narzeczonych, od mal-
Zonk6w?CzytylkorealizacjiwZyciuprzykazaniamilosci~amoze
az te8O?

W tym przykazaniu zawiera sis przecie2 vyszystko co dobre
dla mnie i dla drugiego czlowieka. Czysto§6 inojego serca i moich
czyn6w - w 2yciu codziennym, w narzeczehstwie i w malzeh-
stwie. To od mojej decyzji przyjQcia przeze mnie tych sl6w Jezu-
sa bQdzie zalezal spos6b traktowania przeze mnie wsp6Imalzon-
ka; czy bQdQ dostrzegal i respektowal jego potrzeby, pi-agnienia,
jego zdrowie, jego plodnos6. Jaki bQdzie m6j stosunek do dziec-
ka, kt6re z naszej milo§ci moze sic pocza6 ~ czy zobaczQ w nim
oschQ.Chrys;twstibo „keo by przyjql jedno takie dziecko w imi€
moje, Mnie przyjmuje" (Mt 18,5).

Jezus pragnie, aby kazda moja 1-elacja z drugim czlowiekiem
byla nacechowana Zyczliwo§cia, szacunkiem -jednym slowem
milo§cia blizniego. Czasem trudno zrezygnowa6 z chQci posfuze-
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Kim jest  clla  mnie  Jezus  Chrystus?

nia sis kim§, aby osiagna6 zamierzony cel, wybaczy6 zadany b6l
i nigdyjuz o nim nie wspomnie6. Dobro drugiego czlowieka po-
stawi6 na r6wni ze swoim, wyzby6 siQ nienawisci, modli6 sis za
tych, kt6rzy mnie prze§1aduja. . . A je§1i tak wlasnie bQde postepo-
wal to jug tu na ziemi bQdQ budowal zalazek Kr6lestwa Bozego,
w kt6rym mnie i wszystkim wok61 mnie bQdzie dobrze! Dlaczego
wiQc tak trudno mi is6 za Chrystusem? Moze za malo w Niego
wierzQ, za malo Mu ufam?

5. Uczniowie m6wia o Chrystusie, Chrystus o sobie

Wszystkich zastanawiala i zdumiewala niezwykla madro§6
Jezusa, moc z jaka glosil swoja naukQ, z jakq czynil cuda. Nie
mogli nadziwi6  Sic co to za  „ 7zowcz/.czkczj #cz£,t/ccz z 777occz.  IVcm;e/
duchom nieczystym rozkazuj e i sq: Mu posluszn'e '' (Mh 1, 27 ) . P o
uzdrowieniu paralityka wolali zdumieni : „ #z.gc7,v/.eb'zczc 77z.e i4Jz.-
dzielismy czego5 podobnego " (Mk 2 ,12) . NaiIVct c;1 rir]bhilzsi. ] ego
uczniowie, gdy Jezus uciszyl burze, przesti-aszeni i pelni podzi-
wu m6wili nawzaj em do siebie.. „ fez.#7 07z wZczjcz.w7.e./.es'Z, 2c 72czi4;e/
wichrom i wodzie rozkazuje i sq: Mu postuszne "  (Lk 8 , 2 5 ) .

Odpowiedz nie byla prosta. Przecie2 znali Gojako syna J6ze-
fa z Nazaretu, a urodzil sic w Betlejem, miasteczku, kt6re ju2
dawno temu utracilo swoja slawQ. Przewyzszaljednak madro§cia
i moca zwyklego czlowieka, bez watpienia byl kim§ wyj atkowym,
niezwyklym. Sam Jezus tez nie odpowiada nigdy wprost na to
pytanie. M6wiap o sobie pozostawia zawsze jaka§ niejasnos6 j ak-
by chcial, aby czlowiek na podstawie Jego sl6w sam sobie odpo-
wiedzial. Takj est kiedy m6wi : „ Cy.cz.ec 77£cry.p7~ze/ccrzczz A4z. ws'zvLsr-
ko. Nike tez nie wie, himjest Syn, tylko Ojciec ; ant kimjesl Ojciec,
tylko Syn i ten, komu Syn zechce obj awi6 ' ' (Lk 10 , 2 2 ) . Pray .Trme.i
okazji wypowiada si€jednoznacznie, ale tez nie calkiem jasno:
JaiOjciecjednojestesmy''(J,30)._tLlbo..„O.]c.lee.]estwernn`ie,

a Ja w Ojcu" (J, 38).
Wyglada na to, 2e Jezus pozostawia osad czlowiekowi maja-

cemu rozum i wolna wolQ. Mozesz wi€c slucha6 tego, co m6wi,
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Kim jest  dla  mnie  Jezus  Chrystus?

stara6 sic zrozumie6, wyprowadzi6 wnioski -i to od twojej woli
zale2y, czy opowiesz siQ za Nim, czy nie.

Najblizszy Jego uczeh Piotr dopiero po trzech prawie latach
chodzenia za Chrystusem, sfuchania Jego slow, patrzenia i ucze-
stniczenia w Jego cudach -jest w stanie (te2 nie bez pomocy laski
Bozej) odpowiedzie6 gdy Jezus spyta prowokujapo za kogo Go
uNITerir]ap  „Odpowiedzial  Szymon Piotr..  Tys jest Mesjasz,  Syn
Boga Zywego" (Mt 16,16).

Je§li chcemy dowiedzie6 sis kim byl Jezus Chrystus, czego
chce od nas musimy siQgna6 do dokumentu pierwszych §wiad-
k6w -do przekazu Ewangelist6w, do pism Nowego Testamentu.
Nie znajdziemy tamjednak biografii historycznej , bo w tamtych
czasach nie bylo w zwyczaju sporzqdza6 takowych, ale bedzie to
opis tego, co wywolalo wiarQ u pierwszych chrzescijan i tego, co
vymaga wiary od nastQpnych pokoleh -od nas. Wszak §w. Jan
Trapiszf3.. „Te (znaki) za5 zapisano, abyscie wierzyli, Ze Jezus jest
Mesjaszem, Synem Bozym, i abyscie wierzquc mieli Zycie w imie
Jego„  (J 20, 31).

6. Chrystus chce pojedna6 czlowieka z Bogiem

Po co wiQc zjawil siQ na tym Swiecie sam 86g w postaci czlo-
wieka? Czy nie wystarczaly Swiadectwa o Bogu Jedynym dawa-
ne przez wielu Zydowskich proi-ok6w? Czy nie wystarczaly cuda
przez nich czynione i opisywane w pismach Starego Testamentu?

Kiedys dawno temu w raju, jak opowiada o tym biblia, czlo-
wiek naduzyl swej przyj azni z Bogiem popelniaj ap brzemienny w
swych skutkach grzech pychy zwany grzechem pierworodnym.
Zlekcewazyl slowo Boga, naznaczajap piQtnem grzechu cale swoje
potomstwo. Aby przywr6ci6 tQ przyjazh miQdzy czlowiekiem a
Bogiem -musial na Swiat przyjs6 sam 86g w ludzkim ciele. On
dopiero m691 poj edna61udzko§6 ze swoim Stw6rca, przypomnie6
i uporzqdkowa6 reguly Zycia ludzkiego. To Jego zwyciestwo mad
grzechem i szatanem daj e nam nadziej Q na zycie wieczne w szczQ-
Sciu obcowania z Bogiem „twarzaw twarz". „ WcJo777# Oy.ccz 777ego
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/.esf 77ez.eLsz4czri wz.e/e " r7 / 4, / -j edno, j ak obiecuj e Jezus, czeka na
kazdego z nas. . .

Nauczanie Chrystusa stawalo siQ pewnym zagrozeniem dla
skostnialych struktur religii 2ydowskiej , ale takze dla miej scowych
elit cesarstwa rzymskiego -trzeba Go bylo wiec zabi6, aby Jego
nauka zginQla. Gdy mimo wszystko cel nie zostal osingniety i slo-
wa Jezusa rozglaszali w wielu zakatkach Europy ci, kt6i-zy w
Niego uwierzyli -ich takze zabijano. Trzeba bylo odwagi, by bye
Mu wiemym.

Dzi§ takze zdarzaja siQ przypadki przesladowania tych, kt6-
rzy uwierzywszy Jezusowi gloszq prawdQ o Bogu i czlowieku.
Cingle znajduja sic tacy, dla kt6rych nauka Jezusa jest zagroze-
niem. Zagrozeniem czego? Wlasnych interes6w, stanowisk, for-
tuny, stylu Zycia, poglqd6w? Jezus przestrzegal: „ Je2e/I. A4#z.eprze-
5ladowali, to i was bedq:prze5ladowa6 " (J 15 ,20) .

7. Zaufa6 Chrystusowi

Przyczyny, dla kt6rych kiedys lud7 i t.` odch`odzili od Chrystusa
i dzis odwracaja sis od Niego, sa takiL` .`;une. Czlowiek bowiem
jest w swej podstawowej strukturze niezmieniony. W gruncie rze-
czy jeste§my egoistami, mamy sw6j  maly Swiatek, urzadzony
wedfug swoich plan6w i wyobrazeri, wed fug swojej oceny dobra
i zla -takiej kt6rajest dla nas wygodna i praktyczna. Czasami ten
Swiatek moze by6 calkiem podly, ale jest nam w nim dobrze, nie
chcemy wyzbywa6 sis egoizmu, niczego w nim zmienia6. Boimy
sic zmian, wyrzeczeh, niewyg6d.

PozwolQsobietunaanalogiQzpewnasytuacjazzyciacodzien-
nego. Ostatnio modne sau nas r6Zne diety zmierzajape do tego, by
czlowiek byl zdrowszy, czul sic dobrze, pozbyl sic swoich dolegli-
wosci, a moze takze i dhizej 2yl. Polegaja one na r6Znym kompo-
nowaniu potraw, czy wyeliminowaniu niekt6rych z jadlospisu ~
czasami sa to propozycj e wrQcz zaskakujape i trudne do przyj Qcia.
Kiedy rozmawiam na ten temat z mlodymi i zdrowymi ludzmi, na
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Kim jest  dla  mnie  Jezus  Chrystus?

og6l §mieja sic z tego i m6wia, 2e nigdy by tego nie zastosowali.
Znamj ednak kilka os6b o ciQzkich schorzeniach i wielkim pragnie-
niu bycia znowu zdrowymi, dzielnie walczapych ze swymi Zywie-
niowymiprzyzwyczajeniami,byzastosowa6nowo§cirokujapelep-
szajakos6 ich fizycznego Zycia. Wymaga to od nich wysilku, ale
muszeprzyzna6,Zeefektybywajarewelacyjne.

Ci ludzie maja wiarQ, Ze to co uslyszeli jest prawda. Zaufali
komus.Uwierzylitym,kt6rzyswojaosobaposwiadczajashisznos6
tej idei. Mozna wiQc tu dostrzec pewne podobiehstwo do naszego
duchowego, moralnego i religijnego Zycia. Trzeba mocno Jezuso-
wi zaufa6, trzeba uwierzy6, Ze to wlasnie Onjest „ DJiogcz, z. P7rczwcrfe
I. i);cz.em " r/ J4, 6J i wtedy zapragnie sic Go nasladowa6. Trzeba
takze goraco pragna6 szczQScia nie tylko dla siebie samego, lecz
takze dla drugiego czlowieka ~ na tyle goraco, by pokona6 trud
przemiany swojego Zycia.

A wiQc? Odpowiedz sobie jakie nonny przyj ale§ w Zyciu, j a-
kie chcesz przyjq6? Czy te, o kt6rych m6wi Chrystus? Czy wie-
rzysz w Jezusa Chrystusa Boga-Czlowieka, swojego Zbawiciela,
kt6ry CiQ kocha i pragnie dla Ciebie dobra i szcze§cia, czy ufasz
Mu na tyle, by Zy6 wedfug Jego nauki?

Pewnie tak, bo przeciez przygotowujesz sis do sakramentu
malzehstwa. Musi wiQc On dla Ciebie cos znaczy6, musi cos z two-
jej wiary w Chrystusa wynika6. Inaczej byloby to tak, jak z pew-
nym mlodym czlowiekiem, kt6ry poszedl do szkoly morskiej tyl-
ko po to, by nosi6 elegancki mundur marynarza. Ale siedzie6 na
statku calymi miesiapami w mundurze, plywa6 po morzach w
czasie sztorm6w -to wydaje sis niepraktyczne. . .

Jesli Jezus jest dla ciebie kluczem do rozwiqzania zawilych
spraw twego Zycia, to masz §wiadomos6, Ze nigdy nie b€dziesz
sam w swoich zmaganiach. 0 ilez latwiej jest wtedy przezwyciQ-
Za6 wszelkie tiudno§ci doswiadczajap Jego obecnosci, pomocy,
czy Pocieszenia! Ale to bEdzie tw6j wyb6r. Jezus pozostawia to
Twojej decyzji. Nie postawil kropki mad „i", nie objawil ci sis
osobi5cie i nie oznajmil kimjest. Musisz doj§6 do tego sam. Pod-
j q6 decyzj Q saniemu.

-19-



Kim jest  dla  mnie  Jezus  Chrystus?

Takjak kiedys przed tysiapami lat 86g Powiedzial do Izraeli-
tow, dzjis i[hoIV± do c±eto.ie..  „ (. . .) keade przed wami Zycie i 5mier6
blogoslawi.ehstwo i przeklehstwo. Wybierajcie wiec_±ycie, aby-
Scie Zyli wy i wasze potomstwo, milujq!c Pana Boga swego. slu-
chajqc Jego glosu, lgnq!c do Niego (. . .) "  (Pwt 31,30.31 ) .
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