
CO  TO  ZNACZY WIERZE
Bye chrze§cij aninem



Katecheza 5

Panic, Boze m6j,
Jedyna nadziejo moja,
wysfuchaj mnie, abym nie ulegl zmeczeniu
i nie zaniechal poszukiwania Ciebie,
ale bym zawsze gorliwie szukal oblicza Twego.
Ty sam daj mi sily na poszukiwanie, .
Ty§ bowiem pozwolil, abym Cie odnalazl,
Ty§ mi dal nadzieje, Ze odnajdQ CiQ coraz wiecej.
Moc zachowaj, niemoc ulecz.
Przed Tobajest wiedza moja i niewiedza;
W bramie przez Ciebie uchylonej przyjmij mnie.
U drzwi zamkniQtych, kiedy pukam, otw6rz mi.
Niech o Tobie pamiQtam,
Niech Ciebie zro2umiem. Niech Ciebie poko-
chaln.
Wzmocnij we mnie te trzy dziedziny,
az mnie do cna otworzysz

Sw.  Auguslyn.  0  Tr6jcy  Swietej  XV,  28

Punktem wyj§cia dla naszych dzisiejszych rozwazah niech
bedzie wiara w og6lnym pojQciu. Nasze codzienne Zycie, wza-
jemneludzkiestosunkiopierajasiQwznacznymstopniuwla§nie
na wierze, na wzajemnym zaufaniu. My§le, Ze bez niego, codzien-
no§6 stala by sis niewyobrazalnym koszmarem.

Wierzymy zatem from%s', 1ub w cos'. Wierzymy, Ze kto§ do-
trzyma slowa, wierzymy, Ze ziemia obraca siQ dokola swej osi, Ze
autobus przyjedzie o 6,45 i zdqzymy do pracy (czasami spotyka
nas zaw6d! ). Ufamy lekarzowi, 2e wyleczy nas z ciQzkiej choro-
byiwykonadobrzeoperacjQ,konstruktorowisamolotuipilotowi,
Ze doprowadzi samolot do miejsca przeznaczenia itd. itd.
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1. Wiara -rozum -zaufanie

Czasami czemu§ niedowierzamy i chcemy sami to sprawdzic
Ale zdarza sic tak niezwykle rzadko; nie mamy bowiem takici".
mozliwo§ci lub cho6by czasu, by to uczyni6. Wierzymy tym lu-
dziom, kt6rzy nam dana prawdQ przekazuja, ufamy im, Ze trz`--
maja siejej Sci§1e, Ze sa odpowiedzialni za to, co glosza. Cz€sto
naszemu zaufaniu towarzyszy pewien namysl lub nawet wnikli-
we rozumowanie -przeciez ten lekarz kohczyl studia medyczne.
odbywal praktyki, zdawal egzaminy, no i wyleczyl przecie2 t}'lu
ludzi. W naszawiarQ wlapzamy zatem rozum. Jest to bardzo wa2ne
stwierdzenie, gdy2 zawsze wJ.¢r¢ J. J'ozJf#! winny i§6 w parze -
dotyczy to r6wniez naszej wiary w Boga, kt6i-a rna bye przedmio-
tern naszych dzisiej szych rozwazah.

Je§li kto§ m6wi, Ze wierzy w Boga - co to oznacza? Mo2e
obserwujap Swiat doszedl do wniosku (a wiQc angazuje zmysr}t
i rozum), Ze istnieje Istota Nadprzyrodzona, doskonalsza i pote2-
niejsza niz on sam, kt6ra ten Swiat stwol-zyla. Natchniony autor
dwawiekiprzedChrystusempisze„Bozw!.e/*ojcz.7.p7.€froczLs'ftyvo-
rzch pozyaje sie przez podobiehstwo ich Stw6rce" (Mdr 13 ,5) .

Co do istnienia Istoty Nadprzyrodzonej ludzko§6 w zasadzie
nie  miala wiQkszych warpliwo§ci.  Uczeni  wielu  specjalnosci
stwierdzajaponadwszelkawatpliwo§6,Zewprzeszlo§ciniebylo
Zadnychlud6wpierwotnych,anidzisnieistniejaZadneplemiona,
kt6re nie oddawalyby czci Komus lub Czemus doskonalszemu
niz czlowiek. Dla wielujednak pozostaje otwartym pytanie Kim
owalstotajest.

2. Uwierzy6 w Boga - uwierzy6 w Chrystusa

Co sklania czlowieka do poszukiwania Boga, do wiary? Od-
kad posiadl zdolno§6 logicznego rozumowania czlowiek stawia
sobie wiele trudnych pytah. 0 sens 2ycia, istnienia §wiata, sens
cierpienia, Smierci. Wok6I siebie nie znajduje na nie odpowiedzi.
Szuka wiQc dalej -w wymiarze nadprzyrodzonym. Mimo niewy-

-70-



Co  to  znaczy  wierze

obrazalnych odkry6, zwlaszcza w naszych czasach, czlowiek do-
strzegaswojaniewystarczalno§6,ograniczonos6,jaka§zalezno§6
od kogo§, 1ub czegos? Tak by chcial bye panem siebie, ale do
kohca to niemozliwe. Ponadto w obliczu wielosci coraz to atrak-
cyjniejszychpropozycji,jaknajlepiejprzezy6tojedyneswojezy-
cie,stajezagubionyszukajapjakiego§punktuodniesienia,jakie-
go§ autorytetu, kt6ry pomo2e mu odr62ni6 dobro od zla.

WiQc zaczyna poszukiwa6.
„1pehiniepewno§ci,przerazehiawobecRzeczywisto§ci§wia-

ta, usilowali ludzie dawa6 odpowiedz na pytanie, kimjest Bog i cze-
go On od nas chce. Wystarczy popatrze6 na religie §wiata z krwa-
wymi ofiarami z ludzi i zwierzat, z wymy§1nymi kultami, z nie-
prawdopodobnymiobrzQdami,modlitwami,bystwierdzi6,pojakich
bezdro2achplatalsiQczlowiekwswojejwQdr6wcedoBoga.

Dopierowperspektywietakichobraz6wzobaczy6mozna,kim
jest Chi.ystus, kt6ry dal swoim Zyciem i swoja nauka odpowiedz
na pytanie, kimjest 86g i czego od nas chce."I

Ale my nie spotkali§my Chrystusa nauczajapego mad jezio-
rein, czy w g6rach. Osobiscie nie slyszeli5my Jego sl6w. Jak mamy
sic zol-ientowa6. Ze to wlasnie On udziela nam odpowiedzi na te
wszystkie trudne pytania.

Musimy siQgnq6 do fakt6w, poszuka6 dowod6w objawienia
sic Boga. Chrzescijahstwo rna swoja ksiQgQ wiary -jest to Pis-
mo §w. Starego i Nowego Testamentu. Tarn poszukujemy odpo-
wiedzi na pytanie Kimjest Chrystus, Kimjest 86g. Blisko dwa-
dzie§ciawiek6wwnikliwegowczytywaniasiQwtenatchnioneksingi
-to pr6ba ogarniQcia ludzkim rozumem tej prawdy o objawieniu
siQBogawChrystusie,potwierdzonejslowamisaniegoJezusa:„Kfo
Mnie zobaczyl, zobaczyl takze i Ojca" (J 14, 9) . PrerINdziwo§6 re-
1acji pierwszych §wiadk6w ze spotkah z Chrystusem i opis6w Zy-
cia pierwszych Jego wyznawc6w nie podlega watpliwo§ci - po-
twierdzonazostalabowiemwnikliwymibadaniamihistorycznymi.

Je§1ijednakzabraknienamwiarywprzekazuczni6wJezusai
§wiadectwa pierwszych chrze§cijan oddaj apych za Niego Zycie,

I  Ks. M.Malii'1ski, C4ocJzczc);po #to;'zc¢, Krak6w  1977, s.114
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je§li bQdziemy oczekiwali, Ze sami do kohca sprawdzimy i do-
tkniemy, zbadamy naszymi zmyslami te prawdQ, kt6ra przekazu-
je nam Kosci6l ~ mo2emy blqdzi6 na drodze poszukiwari Boga.
Bo On zawsze byl i pozostaje dla czlowieka do kohca niepo-
znany, pozostaje Tajemnica. Nie jestesmy w stanie, majap do
dyspozycj i tylko narzQdzia ludzkiego umysfu, w pelni pozna6 tego,
co boskie. I tujest miejsce na nasza wiarQ.

WiarawBogabedziemojaodpowiedzianaBozeobjawienie,
odpowiedzia na Chrystusa. BQdzie moim wolnym aktem wyboru
miedzy niepewnoscia a pewno§cia, Ze to wlaL¢nie On, wynikajapa
z zaufania do tych, kt6rzy mi to przekazuja. MuszQ oczami wiary
zobaczy6 Chrystusa kroczapego ku mnie po j eziorze, m6wiapego
do mnie slowa „p6jdz za mna". MuszQ odkry6, Ze to 86g stwo-
rzyl mnie z milosci, Ze On sam jest M-rioscia, Ze ukochal mnie
ponad wszystko zezwalajap na mQkQ i §mier6 swojego Syna -za
mnie! Wtedy i moje serce odpowie milo§cia na milos6. Poczuj€
sic ogami€ty ta milo§cia, niejako porwany przez Boga. Zrodzi sis
wtedy moja osobista wiQZ z Tym, kt6ry mnie stworzyl i odkupil,
przeradzajap sic z czasem w relacjQ przyjazni i bezgranicznego
zaufania.

Niejesttojednaktakieproste,tymbardziej,2ewsladzaaktem
mojejwiaryida-aprzynajmniejpowinny-uczynki,mojepostapo-
wanie, m6j stosunek do siebie samego i dnigiego czlowieka. Wiara
bedzie rmie do czego§ zobowiazywa6! Moze wlasnie dlatego cza-
samilatwiejj.estnieuwierzy6...?Mo2edlategowieluludzitwierdzi,
Zetaktrudnojestby6dzisiajchrze§cijaninem?

ill

3. Ewangeliczne postawy wiary

Kiedy siQgamy do zapisk6w Swiadk6w Chrystusa, dowiadu-
jemy siQ, Ze takze dla wsp6lczesnych Jemu wiara nie byla latwa.
Obok przyklad6w wielkiej ufnosci, mamy opisanych wcale nie-
malo sytuacji niedowiarstwa i to ludzi bardzo blisko zwiazanych
z Chrystusem.

Sw. Lukasz opisuje nam dwie znamienne postawy wiary, kt6-
re mialy miejsce niedfugo przed narodzeniem Chrystusa. Pierw-
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sza to postawa Zachariasza, Zydowskiego kaplana, kt6ry nie uwie-
rzyl wyslannikowi Boga aniolowi Gabrielowi, Ze zostanie w tak
p6Znym wieku ojcem przyszlego Jana Chrzciciela. Zachariasz nie
dal wiary slowom aniola i . .. zaniem6wil na 9 miesiQcy, do chwili
narodzin swego syna.

Drugi przyklad - ale jug wprost nieprawdopodobnej wiary
mlodej Zydowskiej dziewczyny -Maryi, kt6rej tenze sam aniol
Gabriel trzy miesiape p6Zniej niz Zachariaszowi zwiastuje, Ze
pocznie i porodzi syna. M6wijej o czym§ zupelnie niezrozumia-
1ym -jak to sic mo2e sta6 bez me2a? -pyta zdumiona i zapewne
przera2ona Maryja (za wsp61Zycie przed§lubne grozilo wtedy
dziewczynie w Izraelu ukamienowanie). Slyszy w odpowiedzi
niezrozumiale slowa o Duchu SwiQtym, ale poniewaz przeslanie
aniola pochodzi od Boga -uwierzy i wypowie swoj e „fiat -niech
mi siQ stanie". Zostaje matka Syna Bo2ego, Boga, kt6i-y przyjal
ludzkie cialo.

Wiara Maryi byla odpowiedzia na Boze obj awienie w postaci
zwiastuj apego jej aniola. Chociaz pr6bowala zrozumie6 slyszane
slowa, nie byla w stanie pojq6 w pelni tego, co boskie. Uwierzyla
wiQC...

Czlowiekiem wielkiego serca i wielkiej wiary ukazuje nam
Ewangelia tak2e Sw. J6zefa -ziemskiego ojca i opiekuna Jezusa.
Pierwszy raz dal tego dow6d, kiedy przyszlo mu zaakceptowa6
brzemienna MaryjQ, gdyz to, co sic stalo bylo -biorap czysto po
ludzku -zupelnie niezrozumiale i pewnie budzace j ego wewnQtrz-
ny sprzeciw. Uwierzyljednak slowom aniola Pahskiego: ,, /. . / #z.a
b4j sie wziap6 do siebie Maryi swej Mal2onhi, albowiem z Ducha
Swi€tego j est to, co sie w Niej poczelo " (`M:11,2:0) . Po ralz wtory
uwierzyl aniolowi, gdy ten -we §nie ostrzegajap przed zagroze-
niem ze strony Heroda -nakazuj e mu ucieka6 z Maryja i maleh-
kim Jezusem do Egiptu. Chyba tez nie bylo latwo uwierzy6 w
niebezpieczehstwo w sytuacji, gdy dopiero co poklon Jezusowi
zlozyli przybyli az z dalekiego Wschodu Trzej Medrcy

SwiQtyJ6zefdajenamprzykladbezwarunkowegopoddania
sis dzialaniu Boga, nawet wtedy, gdy nie jestesmy w stanie w
peini poja6 naszym rozumem Jego woli®
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Nam przed wiekami objawil siQ sam Chrystus, dajap obraz
czlowiekowi kim jest i jaki jest 86g. I wielu wtedy uwierzylo.
Fakt ten „zwiastuja" nam do dzi§ §wiadkowie §wiadk6w po to,
by§myimyuwierzyli...

4. Wiara - Iaska

Wiarajestjednocze§nie laska, darem Boga. Jest u Sw. Luka-
sza przesliczny opis wedr6wki do Emaus 2 uczni6w Jezusa. Ida
wielce zasmuceni, bo ich Nauczyciel wla§nie dopiero co umarl, a
oni tyle w Nim pokladali nadziei r„ cz 77cj;j777}; sz.€ LTpoc7zz.ewcz/z., 2e
Onwlasniemialwyzwoli6Izraela''-Lk24,21).Arrrozezlqk:ism
uchodza z Jerozolimy, bo j e§1i ukrzy2owali Jezusa, moga takze i
ich prze§1adowa6. Sam Jezus dolapza do nich i przysluchawszy
sic ich rozmowie wyja§nia im co bylo napisane o NIM w pismach
prorok6w, ale oni Go nie poznaja... Ewangelista pisze, Ze „ oc.z);'
ich byly niejako na owiqzi, tak Ze Go nie poznali:'(LJc 24,16).
ZajQci swoimi klopotami, zawiedzionymi nadziej ami, takjak czQ-
sto my sami - idziemy przez kolejne dni naszego Zycia i oczy
nasze sa niejako na uwiQzi. . . i nie poznaj emy Jezusa. Ale potem
kiedyjuzwEmaussiadajapi.zystole~wystarczyljedengestJe-
zNIs8L -„ (. . .)wziapt chleb, odm6wil btogostawiehstwo, polanal go
i dawal im. Wtedy oczy im sic otworzyly i poznali Go '' . Pcftrzedun
byla laska z zewnatrz -„otwarcie oczu", ale oczu ich serc. I stalo
sic, zobaczyli Kim byl naprawdQ 6w przygodny wQdrowiec.

Jakby potwierdzenie tego, 2e czlowiekowi potrzeba tej „iski-y"
pochodzapej od Boga, Jego laski, aby zobaczy6 PrawdQ, znajdu-
jemy u innego ewangelisty -§w. Jana. Przytacza on slowa Jezu-
sar. „Nikt nie moze przyj56 do Mnie, j e±eli inu to ni.e zostalo dane
przez Cy.ccz " / 6, 65. Takze wtedy w Cezarei Filipowej , gdy Piotr
zapytany pi-zez Jezusa wyznaje goraco z wiara.. „ ryjeLsrej A4lc-
s/.czsz,  S};# Bogrz dyweg`o " slyszy zaraz komentarz Jezusa „ /../
nie objawily ci tego cialo i krew, lecz Ojciec m6j, Jct6ry jest w
77z.ebz.e "rn4Z / 6, / 6. / 7J. Na laskQ wiary, na ten dar Boga trzeba sis
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jednak otworzy6 -tak jak Piotr, tak jak wreszcie uczniowie w
Emaus, inaczej oczy nasze bQdajakby na uwiQzi. . .

A kiedy juz dokonam tego wielkiego odkrycia i uwierzQ, Ze
86g jest tym, kt6ry przekracza czlowieka, Ze stworzyl §wiat i
wszystko na nim, Ze podtrzymuje mnie przy Zyciu i zbawia daro-
wujap mi wieczne szczescie w obcowaniu z Soba w przyszlym
Zyciu, Ze sam jest Miloscia i nigdy nie zechce dla mnie zla -wte-
dy zmieni sic moja optyka patrzenia na Zycie, na §wiat. Bedzie
rado§6, poczucie bezpieczefistwa i  sensu Zycia,  a w trudnych
momentach zawsze nadzieja. W6wczas podobnie jak w przypad-
ku wielkiego naukowego odkrycia, kt6re rna ulepszy6 §wiat, bQdQ
chcial podzieli6 sis nim z innymi! I dlatego wiara nie moze bye
sprawa prywatna. WiarQ otrzymujemy we wsp61nocie, w rodzi-
nie ~ od tych kt6rzyjuz uwierzyli, Srodowisku spolecznym, przez
nauczanie w Kosciele. W przelomowych, waznych dla 2ycia mo-
mentach wsp61nie przezywa sic i wyraza wiarQ -jest wiec ona
takze zjawiskiem spolecznym.

5. Rozw6j i poglebianie wiary

Je§1ijednak wiara nie rozwija sis, wtedy slabnie i zamiera. Jak
to rozumie6? Koficzymy szkofy, uczelnie, doskonalimy sis zawo-
dowo i intelektualnie, a czesto w dziedzinie religijnej pozostaj emy
na poziomie dzieciQcych wyobrazeh o Bogu. I tu zaczyna sis klo-
pot. Ja, doi-osly, taki mqdry, mam wierzy6 w tego siwego starca
siedzapego na chmurce i podglqdajapego mnie, czyhajapego tylko
na to, Zeby przylapa6 mnie na grzechu i ukara6?

Trzeba wiQc r6wnolegle z rozwojem intelektualnym poglQ-
bia6 wiedzQ religijna, aby przej§6 z wiary dzieciQcej -o zabar-
wieniuemocjonalnymdowiarydojrzalej,wkt6razaangazujemy
nasz rozum, intelekt. Mysle, Ze pomocne moglo by bye siQganie
do licznych dziel wielkich tw6rc6w literatury §wiatowej i naszej
polskiej -takich jak Dante, Goethe, Szekspir, Mickiewicz, Slo-
wacki, Norwid, Wyspiahski; mysIQ o czytaniu prasy katolickiej ,
w kt6rej czQsto znajdziemy om6wienie niezrozumialych moze dla
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nasdokument6wwydawanychprzezKo§ci61;orozmowachna
tematyreligiizosobami,kt6rychkompetencjewtejdziedziniesa
namznane,aletakzeimiQdzysoba.Tobylabyjednadrogazmiel
rzajapadopoglQbieniawiary-taintelektualna,polegajapanapo-
znaniufakt6winazrozumleniunauczaniaChrystTsa.

Razemzniawparzemusii§6jeszczedruga,niemniejwa2na
-uczestnictwowpraktykachreligijnychrazemzespoleczno§cia
wierzacych.Towla§niedziQkisakran?entom,modlitwom,pabo-
Zefistwom,naszawiarazyskujewymlarduchowyiumacniasiQ.
One nie sa cele.in samym w sobie, ale §rodkiem, kt6ry pozwala
namwej§6wtentajemniczykontaktzlstotaBoska.

DziQkipoglQbianiuswojejwiedzyreligijnejpoznajemyocza-
midoroslegoczlowiekajakby„nowego"Boga-kochajapegonas
Przyjaciela,wiemegoOjca,kt6ryprzygamiazmilosciatotkwia-
cewkazdymznaszagubionedziecko.DziQkipraktykomreligij-
nymzyskujemyrelacjQbliskoscizBogiemiufno§ciBogu.Zta
ufno§cialatwiejszestajesiQpodazaniezawskazaniaminaszego
Stworzyciela.

6. Watpliwo§ci w wierze; zaufanie Bogu

ZwiaratojesttaktrochQjakzezdrowiel|1-nqwetkiedygo
masz,staletrzebaoniegozabiega6.TrzebaslQoniastara6,mo-
dli6siQolaskQwiary-prosi6takjakapostolowie:„Pcz#z.epzzy-
m#62 #czm wz.czry " rz,A / 7, 5J. I nigdy jej nie bQdzie wystarczaja-
co...zawszemie6bQdzieszjakie§watpliwo§ci-bonatympolega
wiara,inaczejbylabytowiedza~pelnawiedzaoBogu,atakajest
dla czlowieka niedostQpna.

Jezus czQsto zarzuca uczniom mala wiarQ.  Domaga siQ od
nichwiarycho6bytakmalejjakziarnkogorczycy.abQdftmogli
96ryprzenosi6(Mtl7,20).Irmymrazem,gdyplynQlipojeziorz:,
Genezai.et i wolali do §piacego Jezusa: „ PcI#ze, rczfay., gI7ize7%)/
bo rozpQtala siQ burza i fale zalewaly 16dz, uslyszeli:  „ Cze"%
bo/.clzJz."./.esfejcI.e77cclze/.wz.czr);.?"tn4f8,26J.KiedyindziejPiotr
kroczacy po wodzie w kierunku Jezusa ulakl siQ nagle silnego
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wiatru, zaczal tonq6 i wolal „ Pcz7£z.e, rczf%/. 77c7%.e./ " Jezus natych-
miast wycingnal rQke i chwycil` go m6wiap:  „ cze77c# ziri;czfpz.Zej,
mczze/. wg.czr);.? " tn4f /4, 3J. To nie jedyne i nie najgorsze jeszcze
zwatpieniepiotra.Pamietamy,jakwnajtrudniejszymdlaJezu:a
momencie, ze strachu o swoje Zycie, z malej wiary trzykrotnie
zapiel-asiQswojegoPana.Jednakkiedysp6Zniejbohaterskoodda
za Niego Zycie.

Moze to dla nas pocieszenie, moze jakie§ usprawiedliwienie
dla naszej slabej wiary, Ze nawet ci, kt6rzy widzieli Go z bliska,
byli Swiadkami Jego cud6w, sluchali Jego nauczania, pawet ci,
czQsto watpili, a czasami po prostu tch6rzyli. Okazuje siQ, Ze nie
jeste§myanilepsi,anigorsiodtychgalilejskichrybak6wpowola-
nych przez Jezusa.

Swiatodzawszekusilczlowiekaproponujapnowe,Iatwiejsze
ideologie czy r6Zne oszukahcze religie, majape bardziej przyspo:
rzy6 slawy i pieniedzy jej tw6rcom niz faktycznego doczesnego I
wiecznegodobraczlowiekowi.JuZ§w.Pawelwkilkana§cielatpo
odej§ciuchrystusaprzestrzegamieszkaric6wKolosy,jakzeaktui
alnymiidzisdlanasslowami:,,/clfrwz.€cp7ze/.€/I.s'cz.e#cz%k€oCfory-
st;sieJezusiejckopanu,tckwNimpostapujcie:zapusciewN_iego
korzehie i na Nim dalej sie budejcie i umacniajcie sis w wierze,
jak was nouczono, petni wdzi3_czno_Sci.. B.aczcie, aby kto w?s nie
zagarnaplwniewoleprzeztefilozofiebedq!cqcz.czyrposzust\^:em,
oiartq= tylko na ludzhiej tradycji, na Zywiotach 5wiata, a nie na
Chrystwsie" (Kol 2, 6-9).

Powiesz: no dobrze, a te wszystkie przykro§ci, nieszczQScia,
kt6remniespotykaja?Gdzietumilos6Boga?Trudnojestznalez6
wytfumaczenie dla tego zla, kt6re mnie spotyka. W takich chwi-
lach potrzebna jest nam ufnos6 Abrahama -ojca naszej wiary -
zwanego tak wlasnie ze wzglQdu na swe bezgraniczne zaufanie
Bogu. Nic chyba tu na ziemi nie mial drozszego nad swojego
upragnionego i tak dfugo oczekiwanego jedynego syna. A 86g
chce rm go zabra6 -chce takiej ofiary. Po ludzku rozumujap chy-
ba z b61u pQkalo mu serce, kiedy wstQpowal na g6rQ Moria pro-
wadzapzarQkQukochanegojedynaka,kt6regozachwilEmialzlo-
Zy6 Najwyzszemu w ofierze. Trzeba tu wyja§ni6, Ze w tamtych
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czasach(abylotoblisko2tysiapelatprzedChrystusem)iwtam-
tychcywilizacjachipogahskichreligiach,skladaniedziecinaofiarE
bogomniebyloniczymnadzwyczajnym.Nikogotoniegorszylo,
takjakgorszynasdzisiaj.AleAbrahamapowolal86gPrawdzi-
wy,tenJedynyionwNiegouwierzyl.UwierzylwJegoDobro6i
Milo§6, zaufal tak mocno, 2e nie zawahal sic czy spelni6 Zadanie
swego Boga.

Ufno§6 w Bozy plan wobec mnie, choc wszystko we mnie sis
burzyibuntujeprzeciwtemucosiQstado,cho6nicztegonierozu-
miem, ale ufam, Ze z tego zla wyprowadzi dla mnie jakie§ dobro.
Niewiemkiedy,niewiemjakie,aleufam.Jestembowiempewny`
ZeczyniapmnieczlowiekiemwolnymchcedlamnieszczQSciatu
na ziemi i zjednoczenia z Nim w wieczno5ci. Bog nie opuszcza
nikogo, ale moze go do§wiadcza6. §w. Jakub pisze do nas tiudne
s,bo;;ar.-„ za pehaq;ado56 poczytly cie sobi_e to bracia. ileJoro6 spa.-
dajq na was r6Zne doswiadczenia. T!!i??z.c|e_, Z.e^to^,\ co wystowia
i;a;zqwiarenapr6be,rodziwytrwalos6"(Jk.1,2-3).

Tak bardzo chcemy uklada6 swoje Zycie wedhig wlasnego
scenariusza. Sadzimy, Ze onjest dla nas najlepszy, Ze my wiemy
najlepiej co dla nas dobre. Nie przychodzi nam na mys1, Ze nasz
Stw6rca moze bye lepiej o tym poinformowany. . . Nie dostrzega-
my znak6w Bozych. A 86g stawia przed kazdym z nas tysiace!
Moze to sa ludzie, kt6rych spotykasz, moze slowa, kt6re slyszysz,
obrazy,kt6rewidzisz,fckty,okt6rychsiQdowiadujesz,mo2esplot
okoliczno§ci ~ to sa propozycje dawane ci przez Twego Stw6rcQ
-drogi-, dr6Zki, Sciezki, kt6rymi mo2esz is6 ~ ale musisz wybra6
sam, kt6ra podazysz. Dokonujesz wyboru rozumem, ale i set--
cem, wiara rozeznajesz, kt6re sa dla ciebie dobre. I wybierasz,
takjakMaryja...albotakjakzachariasz...

Dzisiejsze nasze zapQdzenie, cingly brak czasu, ustawiczny
po§piech,chaosopiniiipoglad6w,zatroskanieotylecodziennych
tnidnych spraw, wreszcie zmQczenie, pragnienie wygody, pogoh
za przyjemno§ciami -jakze to wszystko trzyma nasze oczy na
uwiQzi, jak utrudnia nam rozpoznanie Pana...jak utrudnia nam
§wiadczenie o Chrystusie naszym wlasnym Zyciem.

I zakohczQ te my§1i o wierze cytatem z ksiazeczki ks. Maliri-
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skiego gdzie tak wyraznie zawarta zostala istota naszego uwie-
rzenia w Boga i uwierzenia Bogu:

„Nie wystarcza uwierzy6, Ze 86g jest. Trzeba Zeby§ uwie-
rzyl, 2e 86gjest Twoim Zbawicielem. Trzeba Zeby§ uwierzyl, Ze
86g moze ciQ wybawi6 z bezsensu Zycia, od zla, od ciexpienia, od
Smierci. Dokona6 sis to moze najpro§ciej wtedy, gdy wlapzysz sic
w nurt Zycia Ko§ciola, gdy bQdziesz uczestniczyl w tajemnicach
narodzenia, Zycia, §mierci, zmartwychwstania Chrystusa; gdy
uwierzysz, Ze w §wiQta Bozego Narodzenia On dla ciebie sie 1.o-
dzi, w Wielkim Poscie dla ciebie cierpi, w Wielkanoc dla ciebie
zmartwychwstaje, w Zielone SwiQta zsyla Ducha §wiQtego, 2e w
niedzielnych Ewangeliach ciebie poucza. Wtedy rzeczywi§cie on
bQdzie ksztaltowal twoje doznania, §wiat twoich my§1i, uczu6,
twoje postQpowanie: stanie siQ twoim Zbawicielem."2

2 Tamze, str. 81
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