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Przygotowanie wspólnoty parafialnej w Tarnowie Podgórnym na Rok
Wiary zapowiedziany przez Papieża Benedykta XVI. Cz. 3
Nie możemy się zgodzić, aby sól zwietrzała, a światło było trzymane pod korcem (por.
Mt 5, 13-16). Także współczesny człowiek, jak Samarytanka przy studni, może na nowo
odczuć potrzebę pójścia, aby słuchać Jezusa, który wzywa nas do wiary w Niego i
zaczerpnięcia z jego źródła, wytryskującego wodą żywą (por. J 4, 14). Musimy na nowo
odkryć smak karmienia się Słowem Bożym, wiernie przekazywanym przez Kościół i
Chlebem życia, danymi jako wsparcie tym, którzy są Jego uczniami (por. J 6, 51).
Nauczanie Jezusa, w rzeczywistości nadal rozbrzmiewa w naszych dniach z tą samą
mocą: „Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki”(J 6,
27). Pytanie stawiane przez tych, którzy go słuchali jest również tym samym, jakie my
stawiamy: „Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?” (J 6, 28). Znamy
odpowiedź Jezusa: „Na tym polega dzieło [zamierzone przez] Boga, abyście uwierzyli w
Tego, którego On posłał” (J 6, 29). Wiara w Jezusa Chrystusa jest więc drogą do
osiągnięcia zbawienia w sposób ostateczny.
Choć krótki ilością słów numer 3 Listu Benedykta wydaje się bardzo bogatym w treść
teologiczną. W punkcie wyjścia Benedykt odwołuje się do biblijnej tożsamości uczniów Pana.
Według słów Kazania na Górze uczniowie Jezusa są solą ziemi i światłem świata. Dla
Benedykta jasnym jest, że są też wspaniale obdarowani. To co otrzymali mają dalej
przekazywać światu. Aby to zadanie wykonać trzeba zadbać o swoją duchową kondycję.
Trzeba stać się mocnym duchowo. Stąd Papież przypomina o pokarmie dwojakiego rodzaju:
„Musimy na nowo odkryć smak karmienia się Słowem Bożym … i Chlebem życia…”
Zostały one dane uczniom jako duchowy pokarm. Nie mniej ważnym jest jasne
przypomnienie, że celem świadectwa i misji uczniów Jezusa jest doprowadzić ludzi świata do
WIARY W JEZUSA. Uwierzenie w Jezusa jest tym ludzkim dziełem, którego Ojciec
oczekuje od każdego człowieka. (przeczytaj o tym w 6 rozdziale Ewangelii wg. św. Jana w
wersecie 29).
Stąd rodzą się pytania:
 Czy osobiście wierzysz w Jezusa? (dla mnie sprawdzianem czy naprawdę wierzę jest
to jaki duchowy posiłek spożywam?)
 Co zrobiłeś dotychczas, aby inni w Niego uwierzyli?

