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S?owo ?ycia – stycze? 2022
do druku (pdf)
dzieci (gen4)

Te i inne wersje S?ów ?ycia (m.in. wersja MP3, PP i dla m?odzie?y) znajduj? si? na
stronie: slowozycia.net

„Zobaczyli?my Jego gwiazd? na Wschodzie i przyszli?my odda? Mu pok?on”.
S?owa te – wypowiedziane przez M?drców przyby?ych z daleka, aby z?o?y? Dzieci?tku Jezus
do?? tajemnicz? wizyt? – znajdziemy jedynie w Ewangelii ?w. Mateusza. M?drcy ci w ma?ej
grupce podejmuj? d?ug? podró? za s?abym ?wiat?em gwiazdy, w poszukiwaniu ?wiat?a
najwi?kszego, dla wszystkich widocznego: Króla, który ju? si? narodzi? i jest na ?wiecie. Nic
wi?cej o tych M?drcach nie wiadomo, ale to wydarzenie pobudza do refleksji i do ?ycia
prawdziwie chrze?cija?skiego. Chrze?cijanie z Bliskiego Wschodu wybrali w?a?nie te s?owa na
tegoroczny Tydzie? Modlitw o Jedno?? Chrze?cijan[1]. Jest to wspania?a okazja, aby
akceptuj?c si? wzajemnie, ponownie pod??a? razem, otwarci na Bo?y plan dawania przede
wszystkim ?wiadectwa Jego mi?o?ci do ka?dego cz?owieka i do wszystkich ludzi na ziemi.
„Zobaczyli?my Jego gwiazd? na Wschodzie i przyszli?my odda? Mu pok?on”.
Oto co pisz? chrze?cijanie z Bliskiego Wschodu w materia?ach przygotowanych na Tydzie?
Modlitw: „(…) pojawienie si? cudownej gwiazdy na niebie stanowi d?ugo oczekiwany znak
nadziei, który prowadzi M?drców, a w istocie wszystkie narody ziemi do miejsca, w którym
objawia si? prawdziwy król i Zbawiciel. Ta gwiazda jest darem, oznak? mi?uj?cej obecno?ci
Boga dla ca?ej ludzko?ci. (…) M?drcy uosabiaj? upragnion? przez Boga jedno?? wszystkich
narodów. Przybywaj? z odleg?ych krajów i reprezentuj? ró?ne kultury, ale wiedzie ich to samo
pragnienie, aby zobaczy? i pozna? nowonarodzonego króla, wej?? do ma?ego domu w
Betlejem i zjednoczy? si? w prostym akcie sk?adania ho?du i ofiarowania darów. Chrze?cijanie
maj? by? dla ?wiata znakiem Boga, który urzeczywistnia upragnion? przez Niego jedno??.
Wywodz?cy si? z ró?nych kultur, ras i j?zyków chrze?cijanie poszukuj?c Chrystusa, spotykaj?
si? na tej drodze i dziel? wspólne pragnienie oddawania Mu czci. Misj? ludu chrze?cija?skiego
jest zatem bycie takim znakiem jak gwiazda, drogowskazem dla ludzko?ci spragnionej Boga i
prowadzenie wszystkich do Chrystusa”[2]. Gwiazda, która rozb?yska dla M?drców, ?wieci dla
wszystkich, zapala si? przede wszystkim w g??bi serca, które pozwala si? o?wieci? mi?o?ci.
Ka?dy z nas mo?e dostrzec t? gwiazd?, pod??a? za ni? i osi?gn?? cel, jakim jest spotkanie z
Bogiem i bra?mi w codziennym ?yciu, aby dzieli? si? naszymi dobrami ze wszystkimi.
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„Zobaczyli?my Jego gwiazd? na Wschodzie i przyszli?my odda? Mu pok?on”.
Oddawanie czci Bogu jest fundamentalne, by stan?wszy wobec Niego pozna?, kim jeste?my:
ma?ymi, kruchymi, zawsze potrzebuj?cymi przebaczenia i mi?osierdzia i dlatego szczerze
gotowymi, by tak? sam? postaw? przyjmowa? wobec innych. Cze?? nale?na jedynie Bogu
wyra?a si? najpe?niej w uwielbieniu Go.
Zobaczmy, co mówi?a na ten temat Chiara Lubich: „Ale co to znaczy wielbi? Boga? To
postawa, która prowadzi wprost do Niego samego. Oddawa? Bogu cze??, wielbi? Boga
oznacza mówi? Mu: «Ty jeste? wszystkim», to znaczy: «Jeste?, który jeste?»; a ja mam wielki
przywilej ?ycia, by to rozpozna?. Adorowa? Boga to znaczy równie? powiedzie?: «Ja jestem
niczym». I nie maj? to by? tylko s?owa. Aby odda? pok?on Bogu nale?y unicestwi? samych
siebie i pozwoli?, by to On zatryumfowa? w nas i w ?wiecie. (…) Lecz najpewniejsza droga, aby
doj?? do uznania egzystencjalnej nico?ci nas samych i uznania Boga za wszystko, jest w pe?ni
pozytywna. Aby unicestwi? nasze my?li, musimy my?le? o Bogu i przyjmowa? za swoje Jego
my?li objawione nam w Ewangelii. Aby unicestwi? nasz? wol?, musimy wype?nia? Jego wol?,
któr? wskazuje nam chwila obecna. Aby unicestwi? nasze nieuporz?dkowane nami?tno?ci,
wystarczy, ?e w sercu mamy mi?o?? do Niego i kochamy naszych bli?nich, dziel?c z nimi troski,
k?opoty, problemy, rado?ci. Je?li nieustannie jeste?my «mi?o?ci?», wtedy, prawie nie zdaj?c
sobie z tego sprawy, jeste?my nico?ci?. B?d?c nico?ci?, ?wiadczymy ?yciem o wielko?ci Boga,
?e On jest wszystkim, a w ten sposób prawdziwie oddajemy pok?on Bogu”[3].
„Zobaczyli?my Jego gwiazd? na Wschodzie i przyszli?my odda? Mu pok?on”.
Mo?emy przyj?? za swoje s?owa chrze?cijan z Bliskiego Wschodu: „M?drcy, gdy znale?li
Zbawiciela i wspólnie oddali Mu cze??, ostrze?eni we ?nie, wracaj? do swoich krajów inn?
drog?. Podobnie jedno??, której do?wiadczamy podczas wspólnej modlitwy, musi inspirowa?
nas do powrotu nowymi drogami do naszego ?ycia, naszych Ko?cio?ów i naszego ?wiata. (…)
Dzisiejsza s?u?ba Ewangelii wymaga zaanga?owania w obron? godno?ci ludzkiej, zw?aszcza
najbiedniejszych, najs?abszych i zepchni?tych na margines. (…) Nowa droga kontaktów mi?dzy
Ko?cio?ami jest drog? jedno?ci, której szukamy ofiarnie, z odwag? i ?mia?o?ci?, aby dzie? po
dniu «Bóg by? wszystkim we wszystkich» (1 Kor 15, 28)”[4].
Letizia Magri

[1] Tydzie? Modlitw o Jedno?? Chrze?cijan jest obchodzony ka?dego roku na pó?kuli pó?nocnej
od 18 do 25 stycznia. Na pó?kuli po?udniowej, gdzie w styczniu trwaj? wakacje, Tydzie?
Modlitw o Jedno?? Chrze?cijan jest zazwyczaj obchodzony w innym terminie, np. w okresie
obejmuj?cym ?wi?to Pi??dziesi?tnicy, co równie? zyskuje rang? symbolu.
[2] Materia?y na Tydzie? Modlitw o Jedno?? Chrze?cijan 18-25 stycznia i ca?y rok 2022,
Warszawa 2021, s. 5-6.
[3] Ch. Lubich, S?owo ?ycia, Luty 2005 r.
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[4] Materia?y na Tydzie? Modlitw o Jedno?? Chrze?cijan 18-25 stycznia i ca?y rok 2022,
Warszawa 2021, s. 8.
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