
Myśli kilka z Dnia Wspólnoty

Bóg powołując nas na swoich uczniów, gromadzi nas i jednoczy w swój Lud. Jako chrześcijanie, 

uczniowie Chrystusa, jesteśmy Jego Ludem…

Lud Boży to pojecie,  którego znaczenia trzeba najpierw szukać w historii  Narodu Wybranego, 

ponieważ to on – jako pierwszy – został tak nazwany (kahal Jahwe). Nazywany tak jednak był w jasno 

określonym  kontekście.  Lud Boży,  najprościej  mówiąc,  to  ci,  których  gromadzi  przy  sobie  Bóg, 

objawiając im siebie samego; to ci, którzy odpowiadają na to objawienie pragnąc naśladować Tego, który 

im się  objawił.  Tak zatem w świetle  objawienia  Bożego odczytuje  on Prawo swego życia  (Thora)  i 

przyjmuje z wielką wdzięcznością wyrażając ją w swych aktach kultu.

Kiedy zatem Pan z własnej inicjatywy powołuje nas do tego, abyśmy stanowili Jego Lud, pragnie 

nam  siebie  objawić,  abyśmy  uczynili  Go  fundamentem  swego  życia  i  żyli  z  Nim  w  integralnym 

zjednoczeniu.  Czyni  to,  aby  napełnić  nasze  życie  prawdziwym szczęściem  i  radością.  Bóg  pragnie  

zbawienia  każdego  człowieka,  mówi  przecież  święty  Paweł  w  swym  liście  do  Tymoteusza.  A  czy 

zbawienie jest czymś innym niż ostatecznym szczęściem i radością? Oczywiście, że nie. Tak nawet było 

rozumiane,  tzn.  zbawienie i  życie  wieczne,  jako  radość.  Pojęcie  te  nie  mają  bowiem tyle  znaczenia 

czasowego, ile jakościowe, jak pisze w swej encyklice Spe salvi papież Benedykt XVI. Określają one stan 

życia – stan życia, który rozpoczyna się już tu i teraz. Bóg pragnie radości każdego człowieka, można w 

ten sposób sparafrazować pawłowe zdanie.

Źródłem tej  radości  jest  obecność  Boga,  który  jest  przecież  Bogiem z  nami.  Bóg udziela  się 

przecież każdemu z nas, każdemu z nas się objawia.  Czyni to nieustannie.  Czyni to w każdej chwili 

naszego życia, w przeróżnych sytuacjach, w wydarzeniach. Objawia się w naszych relacjach z innymi 

ludźmi. Święta Faustyna zaświadcza nam przecież, że z każdą chwilą naszego życia Bóg złączył jasno 

określoną łaskę.  Jest  to łaska charakterystyczna tylko i  wyłącznie dla danej chwili.  Jeśli  nie zostanie 

zatem przyjęta i wykorzystana, zostanie zmarnowana i nigdy więcej się nie powtórzy.

Nasza  wspólnota  także  jest  miejscem  Bożego  Objawienia.  Bóg  chce  się  objawiać  i  pragnie 

objawiać swoją prawdę i miłość w naszej wspólnocie, poprzez nas samych. Jesteśmy sobie potrzebni. 

Jesteśmy potrzebni sobie nawzajem, abyśmy żyli prawdziwie Bogiem. Nikt z nas nie jest tu z przypadku. 

Wszyscy jesteśmy wybrani i powołani do tego, aby Bóg w nas i przez nas mógł objawić swoją miłość.

Otwórzmy  zatem swe  serca  na  objawiającego  się  Boga.  Przyjmijmy  Go z  wielki  zaufaniem. 

Przyjmijmy  to,  co  nam  ofiaruje:  przez  słowo  Objawiania  zapisane  na  kartach  Pisma  Świętego;  w 

Chrystusowym  Kościele;  w  relacjach  z  naszymi  najbliższymi;  w  przeróżnych  doświadczeniach 

codzienności.

Bóg czyni nas swoim Ludem. Ojciec czyni nas swoimi Dziećmi. Chrystus wybiera nas na swoich 

Braci i Siostry. Duch obdarza nas łaską bycie Umiłowanymi. Niech naszą odpowiedzią będzie pragnienie 

głębokiego z  Nim zjednoczenia  –  Komunii  Życia –  przez  poznanie  Boga,  rozmiłowanie  się  w Nim, 

przyjęcie Go z miłością i uczynienie jedyną miłością swego życia.


