Roraty (Warszawa - Bemowo)
Piątek, 6 grudnia
Iz 29, 17-24; Mt 9, 27-31
Rozważymy dziś temat Kościoła jako Ludu Bożego. Tajemnicę tak
rozumianego Kościoła wyraził się Piotr w swoim Pierwszym Liście. Tak
pisał do wierzących w Chrystusa: "Wy zaś jesteście wybranym plemieniem,
królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność
przeznaczonym, (…) wy, którzyście byli nie-ludem, teraz zaś jesteście
ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy
miłosierdzia doznali" (1 P 2, 9-10).
Podczas jednej z audiencji generalnych, Ojciec Święty Franciszek pięknie
mówił o Kościele właśnie jako o Ludzie Bożym. Oto słowa papieża:
„Chciałbym powiedzieć również tym, którzy czują się oddaleni od Boga i
Kościoła, bojaźliwym lub obojętnym, tym, którzy uważają, że nie potrafią
się już zmienić: Pan wzywa również Ciebie, abyś stał się członkiem Jego
Ludu, a czyni to z wielkim szacunkiem i miłością!”
Dalej Ojciec Święty podkreślił, że członkami tego Ludu staliśmy się przez
chrzest i wiarę w Chrystusa, a ten dar Boga musi być ożywiany i rozwijany
przez całe życie. Lud Boży rządzi się prawem miłości, która, jak mówił
Franciszek "nie jest jałowym sentymentalizm bądź czymś nieokreślonym,
ale która jest uznaniem Boga jako jedynego Pana życia i jednocześnie
przyjęciem drugiej osoby jako prawdziwego brata, przezwyciężając
podziały, rywalizacje, nieporozumienia, egoizmy. [Misją Ludu Bożego jest]
wniesienie w świat Bożej nadziei i zbawienia: bycie znakiem miłości Boga,
który wzywa wszystkich do przyjaźni z Nim. Bycie zaczynem,
zakwaszającym całe ciasto, solą, nadającą smak i zachowującą od zepsucia,
światłem, które oświeca”.
Podsumowując - nauczanie Kościoła Katolickiego wyróżnia następujące
cechy Ludu Bożego:
1) Jesteśmy chrześcijanami nie z urodzenia, lecz dzięki temu, że
"narodziliśmy się powtórnie" w wodach chrztu i przez wiarę w Jezusa
Chrystusa.
2) Jesteśmy ludem Mesjańskim. Jezus Chrystus, Mesjasz, jest głową
Kościoła.
3) Należymy do Boga i dzięki temu jesteśmy wolni i obdarzeni godnością.
4) Duch Święty mieszka w nas. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego.
5) Naszym najwyższym prawem jest nowe przykazanie wzajemnej miłości
na wzór miłości Chrystusa.
6) Naszym zadaniem jest być solą ziemi i światłością świata.

7) Naszym przeznaczeniem jest Królestwo Boże, które Bóg zapoczątkował
tu, na ziemi, i które będzie powiększać się aż do czasu, kiedy On sam
doprowadzi je do doskonałości.
W dzisiejszej Ewangelii słyszymy słowa Jezusa do niewidomych,
czekających na cud uzdrowienia: "Według wiary waszej niech się wam
stanie". Wiara jest fundamentem cudu, ale łaska buduje na naturze. Trzeba
czynić to, co w ludzkiej mocy, aby skorzystać z Bożej łaski. Na drodze
takiej wiary mamy niezawodną Przewodniczkę. Bł. Jan Paweł II w swojej
encyklice o Matce Odkupiciela ukazuje Maryję jako Tę, która "wyprzedza",
"przoduje" w pielgrzymującym Ludzie Bożym, ponieważ jest Tą, która
"uwierzyła pierwsza". W której wierze powinniśmy szukać oparcia dla
naszej wiary (por. RM 27). Określa to również sens Jej obecności w
Kościele. Pomyślmy dziś, jak wiele zawdzięczamy innym, dzięki którym
jesteśmy włączeni we wspólnotę Ludu Bożego - Kościoła, którzy wpłynęli
na naszą wiarę: rodzicom, dziadkom, wychowawcom, kapłanom, siostrom
zakonnym, katechetom, ale i naszemu rodzeństwu, przyjaciołom, bliskim...
Amen.

