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Najpi?kniejsze ?yciowe osi?gni?cie

Co najpi?kniejszego mo?e osi?gn?? cz?owiek w swoim ?yciu? Czy jest to bogactwo, kariera,
czy sukces? Najpi?kniejsze, co mo?e osi?gn??, to ?wi?to??, poniewa? ?wi?to?? otwiera drog?
do szcz??cia zarówno tu na ziemi, jak pó?niej w Niebie. By? mo?e my?limy, ?e ?wi?to?? jest
rzecz? najpi?kniejsz?, ale i najtrudniejsz?, a wi?c mo?liw? do osi?gni?cia tylko dla nielicznych.
Sobór Watyka?ski II stwierdzi? jednak, ?e do ?wi?to?ci jeste?my powo?ani wszyscy, a to
znaczy, ?aska Bo?a uzdalnia nas do ?wi?to?ci, niezale?nie od tego czy jeste?my duchownymi
czy ?wieckimi, m?odymi czy starszymi. Czym jest ?wi?to??? ?wi?to?? to mi?o?? do Boga,
prowadz?ca do jedno?ci z Nim. Jak ?y? mi?o?ci? do Boga, jak budowa? jedno?? z Nim? Ka?dy
rodzic wie, jakie to pi?kne, kiedy dziecko mówi: mamo, tato ja bardzo Ci? kocham. Je?li pó?niej
jednak dziecko robi na odwrót ni? mama lub tata chc?, rodzice nie czuj? si? kochani.
Podobnie jest z Bogiem. Bóg si? cieszy, kiedy w modlitwie mówimy Mu, ?e Go kochamy.
Naprawd? kochany czuje si? dopiero wtedy, kiedy staramy si? ?y? zgodnie z Jego wol?. Jak
odkry?, czego Bóg od nas chce? Przede wszystkim zapoznaj?c si? ze s?owami Ewangelii, bo
one zawieraj? to, co powiedzia? Bóg w osobie Jezusa, kiedy ?y? na ziemi. Dlatego we Mszy
?wi?tej wa?na jest zarówno liturgia s?owa jak Eucharystia, bo pierwsza pomaga nam pozna?
s?owa Pisma ?wi?tego, szczególnie Ewangelii, a druga daje nam si?y, aby nimi ?y?. Kiedy
staramy si? przyj?? s?owa Pisma i nimi ?y? napotykamy na ró?ne przeszkody. W przypowie?ci
o siewcy Jezus przedstawia nam w?a?nie niektóre z nich. W j?zyku wspó?czesnym,
mogliby?my je okre?li? w ten sposób:
1. Ziarno, które pada na drog?, to S?owo, przyj?te przez cz?owieka, który ?yje
powierzchownie, na luzie.
2. Ziarno, które pada na kamienie, to S?owo, które znajduje w cz?owieku s?omiany zapa?.
3. Ziarno, które pada pomi?dzy ciernie, to s?owo przyj?te przez cz?owieka, który goni za
przyjemno?ciami, dobrobytem i sukcesem.
Jezus mówi nam jednak nie tylko o przeszkodach. Mówi nam te?, ?e kto przyjmuje S?owo Bo?e
i Nim ?yje przynosi wiele dobrych owoców. Przyjrzyjmy si? niektórym z nich.
1. S?owo Bo?e zmienia nasz? mentalno??. Czytaj?c s?owa Ewangelii, zauwa?amy na
przyk?ad, ?e jest du?a ró?nica mi?dzy naszym i Bo?ym sposobem rozumienia mi?o?ci.
Potrafimy kocha? ?on?, m??a, dzieci, rodziców, przyjació?. Czytaj?c w Ewangelii ?w. Mateusza
opis S?du Ostatecznego odkrywamy natomiast, ?e Jezus zaprasza nas, aby?my kochali
wszystkich. Na s?dzie ostatecznym Jezus powie nam: „Cokolwiek uczynili?cie najmniejszemu z
moich braci, to znaczy komukolwiek – a wi?c nie tylko osobom nam bliskim - to Mnie
uczynili?cie”.
2. S?owo nas karmi. „Nie samym chlebem ?yje cz?owiek, lecz ka?dym S?owem, które
pochodzi z ust Bo?ych” powiedzia? Jezus.
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To pi?kne, bo Jezusa w Eucharystii mo?emy przyj?? raz dziennie, natomiast Jezusa w S?owie
mo?emy przyjmowa? przez ca?y dzie?, je?li staramy si? ?y? S?owem chwila po chwili.
3. S?owo prowadzi do wzrostu naszej jedno?ci z Bogiem. Dlatego po dniu intensywnego
?ycia S?owem, nierzadko przy modlitwie wieczornej mo?emy odczu?, ?e On jest nam
szczególnie bliski.
4. S?owo powoduje, ?e stajemy si? podobni do Maryi. Kiedy staramy si? kocha? braci,
konkretnie im s?u?y?, komunikujemy im nasze do?wiadczenia, rodzi si? cz?sto taka
mi?o?? wzajemna, w której obecny jest Chrystus. Stajemy si?, wi?c, w duchowy sposób,
jak Maryja, matkami Jezusa.
Wiele jest dróg do jedno?ci z Bogiem. ?ycie s?owem Bo?ym jest prawdziw? autostrad?. ?yczmy
nam wszystkim dobrej podró?y.
ks. Roberto
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