
S P O T K A N I E Z E S ŁOWEM
Z Ewangelii według świętego Mateusza:

Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić; ani o
swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej
niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów,
a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej
trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio
troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam:
nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na
polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie o wiele
pewniej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co
będziemy pić? czym będziemy się przy odziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież
Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo
Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.
Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie.
Dosyć ma dzień swojej biedy.
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S P O T K A N I E Z E S ŁOWEM
#1 „Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm”

Powinna się włączyć lampka ostrzegawcza. Czy pokarm nie jest
nam potrzebny, aby przeżyć?
Nie o to jednak chodzi Jezusowi. W języku i mentalności
współczesnych Mu rozróżniano życie biologiczne i to, które dziś
nazwalibyśmy duchowym. Kiedy weźmiemy pod uwagę drugie ze
znaczeń, słowa Mistrza z Nazaretu nabierają nowego sensu. Można
je odczytać mocniej – czyż życie duchowe nie znaczy więcej niż
doczesne?
A zatem – które jest dla mnie ważniejsze?
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S P O T K A N I E Z E S ŁOWEM
#2 „Ojciec wasz niebieski je żywi”

Przez lata ludzie zastanawiali się, jak to możliwe, że na świecie,
którym opiekuje się dobry Bóg, jest tyle miejsca na zło i cierpienie.
Niektórzy z nich doszli do wniosku, że Bóg obszedł się ze światem jak
zegarmistrz – skonstruował, nakręcił i pozostawił samemu sobie.
A wystarczy spojrzeć z drugiej strony – zastanowić się, jak to
możliwe, że na świecie dzieje się tyle dobra i że cały świat ciągle trwa
i rozwija się, że przyroda doskonale sobie radzi, pomimo że rośliny nie
budują fabryk i nie zakładają przedsiębiorstw.
Bóg dba o nas znacznie bardziej niż nam się wydaje.
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S P O T K A N I E Z E S ŁOWEM
#3 „małej wiary”

Wierzymy w zmartwychwstanie, które nie ma żadnego racjonalnego
wytłumaczenia. Wierzymy, że Bóg posyła nam Ducha Świętego (ciekawe,
jak to robi?), który pomaga nam wzrastać w cnotach i pobożności.
Wierzymy w Trójcę Świętą, a do jej tajemnicy nie potrafimy nawet się
zbliżyć. Wierzymy, że na słowa kapłana – człowieka takiego, jak my –
kawałek chleba i trochę wina staje się Bogiem obecnym wśród nas, choć na
Boga On wcale nie wygląda. Wierzymy w cuda, które są poza naszym
zasięgiem.
Czy mielibyśmy dość wiary, żeby uwierzyć w coś zupełnie zwyczajnego –
choćby, że jutrzejsze śniadanie zrobi się „samo” – Bożymi rękami?
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S P O T K A N I E Z E S ŁOWEM
#4 „Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie”

Kiedyś otrzymałem od babci książeczkę z obrazkami. Miała tytuł
Szkoła modlitwy i opisywała, jak powinniśmy się modlić, a jakiej
modlitwy należy unikać. Jeden z nich przedstawiał kobietę,
rozpoczynającą rozmowę z Panem Bogiem od słów: Panie Jezu, jak
słyszałeś w wieczornych „Wiadomościach”…
Czasami w czasie modlitwy lepiej mniej zagadywać, a więcej
słuchać, zaryzykować i przyjąć to, co Bóg sam uzna za
korzystniejsze dla nas.

MT 6, 25-34



S P O T K A N I E Z E S ŁOWEM
#5 „Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, 

a to wszystko będzie wam dodane”

Pan Jezus nawet nie próbuje udawać, że daje wskazówki na temat
prowadzenia gospodarstwa domowego, uprawy roli, zarządzania
budżetem domowym. Jego Ewangelia jest prosta. Troszcz się o
serce i urządzaj swoją codzienność według Dobrej Nowiny, a wtedy
Bóg nie pozwoli, żeby stało Ci się coś złego. Nie obiecuje bogactwa.
Obiecuje szczęście.
Czy ufam Bogu na tyle, żeby być przy Nim niezależnie od tego, czy
będę miał dużo czy mało?
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