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Ludzie Chrystusa

Zabrali [Pawła] i zaprowadzili na Areopag, i zapytali:
„Czy moglibyśmy się dowiedzieć, jaką to nową naukę
głosisz? Bo jakieś nowe rzeczy wkładasz nam do głowy.
Chcielibyśmy więc dowiedzieć się, o co właściwie chodzi”. [...]
„Mężowie ateńscy – przemówił Paweł, stanąwszy w środku Aeropagu – widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni.
Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną po drugiej,
znalazłem też ołtarz z napisem: «Nieznanemu Bogu». Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając. Bóg, który stworzył świat i wszystko,
co w nim istnieje, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka
w świątyniach ręką zbudowanych i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie
i tchnienie, i wszystko. [...] nie powinniśmy sądzić, że Bóstwo jest
podobne do złota albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk
i myśli człowieka. Nie biorąc pod uwagę czasów nieświadomości,
wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia, dlatego że wyznaczył dzień, kiedy to sprawiedliwie będzie sądzić świat
przez Człowieka, którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu
Go wobec wszystkich przez wskrzeszenie Go z martwych”.
Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni
powiedzieli: „Posłuchamy cię o tym innym razem”.
Dzieje Apostolskie 17, 19-20. 22-25. 29b-32

Synu, który stał się człowiekiem. O tym, że Syna Bożego urodziła kobieta-dziewica. Że Jezus umarł na krzyżu dla zbawienia
ludzi, a potem zmartwychwstał.
Mieli jeszcze dużo do przekazania, jednak studenci nie pozwolili im skończyć. Wyśmiali misjonarzy i nazwali szaleńcami.
Krzyczeli: „Przecież syn Boga nie może być człowiekiem! A kobieta, która jest dziewicą, nigdy nie urodzi dziecka!”. Oburzali
się: „Jaki z tego waszego Boga ojciec, skoro pozwolił, by jego syn
umarł, i to tak okrutną śmiercią! Jak mógł się zgodzić na jego
cierpienie!? I nie wmawiajcie nam, że można umrzeć i potem
znowu ożyć!”.

▶ Paradoksy wiary chrześcijańskiej

• Bóg jest nieogarniony – ale staje się konkretnym człowiekiem.
• Maryja jest dziewicą – ale poczyna i rodzi dziecko, stając się
matką.
• Bóg jest wszechmocny – ale nie ratuje swego Syna od śmierci
na krzyżu.
• Bóg jest wieczny – ale umiera w Osobie Syna.
• Bóg ma władzę nad śmiercią – ale poddał się jej.
• Jezus naprawdę umarł – ale po śmierci zmartwychwstał.

Dlaczego uwierzyli w Chrystusa?
Rodzi się pytanie, dlaczego religia chrześcijańska – skoro jest
tak trudna do przyjęcia – wciąż znajduje nowych wyznawców?
Dlaczego ludzie na całym świecie wybierają Jezusa Chrystusa na
swojego Mistrza i Zbawiciela? Wielu – także współcześnie – poniosło z tego powodu śmierć, cierpiało tortury i prześladowanie.
Inni opuścili rodzinę, zrezygnowali z majątku i kariery, żeby służyć Bogu i potrzebującym. Dlaczego podjęli taką decyzję? Co
ich przekonało? Czy nie chcieli być szczęśliwi?

Osiem błogosławieństw

Misjonarze w gościnie u Turkmenów

Szaleńcy?
W Aszchabadzie, stolicy leżącego w Środkowej Azji Turkmenistanu, dwaj misjonarze katoliccy zostali zaproszeni z wykładem
na miejscowy uniwersytet. Postanowili opowiedzieć studentom
o swojej religii, słabo znanej w tamtym regionie i całkowicie obcej turkmeńskiej kulturze.
W dużej auli wypełnionej młodymi ludźmi, którzy byli ciekawi Europejczyków, misjonarze mówili o Bogu i o Jezusie, Jego
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Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy
królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą
pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem
oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą
nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Ewangelia według św. Mateusza 5, 3-10

I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo
i pierwsza ziemia przeminęły […]. I usłyszałem donośny głos
mówiący od tronu:
„Oto przybytek Boga z ludźmi:
i zamieszka wraz z nimi,
i będą oni Jego ludem,
a On będzie «BOGIEM Z NIMI».
I otrze z ich oczu wszelką łzę,
a śmierci już nie będzie”.
Apokalipsa św. Jana 21, 1a. 3-4a

PYTANIA I ZADANIA

1. Przeczytaj fragment Dziejów Apostolskich i tekst Szaleńcy?. Porównaj reakcje słuchaczy Apostoła i turkmeńskich
studentów. Wyciągnij wniosek z przeprowadzonego porównania.

Jak sądzisz?
Dlaczego niektórzy ludzie buntują się przeciw symbolom i wartościom chrześcijańskim w życiu społecznym
i kulturalnym?

Refleksja i modlitwa
Jesteś chrześcijaninem. Chrześcijanin to inaczej
„człowiek Chrystusa”. Czy myślisz o sobie w ten
sposób? Czy myślisz o sobie jako kimś, za kogo
Jezus Chrystus umarł na krzyżu? Czy szukasz Jego pomocy, by iść za Nim?
Panie, oddaję Ci moje wątpliwości,
niewiedzę i zagubienie.
Pomóż mi zrozumieć, co jest najważniejsze i dobre.
Proszę, przymnóż mi wiary i nadziei. Jezu, ufam Tobie.

2. Przeczytaj tekst Dlaczego uwierzyli w Chrystusa i fragment
Ewangelii wg św. Mateusza (Osiem błogosławieństw). Uzupełnij tabelkę.
Według wielu ludzi człowiek jest
szczęśliwy tylko wtedy, gdy
jest bogaty.
jest wesoły i beztroski.
jest przebojowy, wychwalany przez
innych, popularny.
zaspokaja wszelkie swoje
zachcianki.
posiada władzę nad innymi, jest
obsługiwany przez innych.
jest uzdolniony, piękny, zgrabny,
zdrowy.
jest silny, w razie konfliktu potrafi
użyć skutecznie przemocy.
nie ma kłopotów, może zawsze
korzystać ze swoich praw bez
oglądania się na potrzeby innych.

Według Jezusa człowiek może
być szczęśliwy, gdy

Czy kryteria z obu kolumn wykluczają się? Który rodzaj
szczęścia jest dostępny każdemu człowiekowi? Odróżnij
w ofercie szczęścia to, co łatwo można stracić, od tego, co
nieprzemijające. Zapisz wnioski.
3. Ze szczęściem chrześcijanina wiąże się pewna obietnica.
Znajdź ją w tekście Osiem błogosławieństw i we fragmencie Apokalipsy św. Jana. Jak rozumiesz obietnicę Jezusa?
4. Głównym ▶ symbolem chrześcijaństwa jest krzyż. Zaprojektuj znak graficzny lub napis, który dziś mógłby służyć
jako znak rozpoznawczy chrześcijanina. Możesz w nim
ująć to, co według ciebie najlepiej wyraża specyfikę naszej
wiary.

ZADANIE DODATKOWE

Wyobraź sobie, że znajdujesz się w gronie obojętnych religijnie koleżanek i kolegów, którzy pytają cię o chrześcijaństwo.
Napisz krótko, co powiedziałbyś im o swojej wierze.

Jeśli chcesz...
Przeczytaj Osiem błogosławieństw. Czy znasz z mediów, książek lub osobiście ludzi, których mógłbyś nazwać błogosławionymi?
A czy ty pragniesz sprawiedliwości, wprowadzasz pokój, okazujesz miłosierdzie? Jak reagujesz na niesprawiedliwość? Co ci
pomaga, a co przeszkadza być „człowiekiem Chrystusa”? Odpowiedzi możesz zapisać w zeszycie Myśli.
SŁOWNIK
▶ paradoks – gr. paradoksos, „nieoczekiwany” – tu: twierdzenie
zawierające zdania sprzeczne
▶ symbol – gr. symbolon – historycznie: połówka jakiegoś przełamanego przedmiotu, np. kości czy woskowej pieczęci, użyta jako
znak rozpoznawczy i dowód tożsamości: przełamane części składano ze sobą, by sprawdzić wiarygodność tego, kto je posiadał

Masz wiadomość!
• Istota chrześcijaństwa polega na tym, iż Bóg ofiarował się
człowiekowi w swoim Synu, Jezusie Chrystusie. Możemy
zbliżyć się do Niego przez wiarę, nadzieję i miłość.
• Chrześcijaństwo to przede wszystkim spotkanie z osobowym
Bogiem, który ocala nas od zła, a nie tylko zbiór prawd do wierzenia i zasad moralnych do przestrzegania.
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