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Dziękujemy wszystkim darczyńcom i ofiarodawcom,
którzy wspierają naszą działalność na różne sposoby!
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UWAGA SYMPATYCY WPR MAMRE!!!
Jeżeli chcesz dostawać informację dotyczące życia naszej wspólnoty, rekolekcji, zmian
w kalendarium, informacji o nowych pozycjach naszego wydawnictwa, itp. zapisz się w
Systemie Rejestracji Sympatyków na stronie mamre.pl!
*********************************************************************************************

ŚWIADECTWO

Jeżeli doświadczyłeś/aś cudu uzdrowienia, czy innego, którym chciałbyś się
podzielić z innymi, prosimy napisz do nas, choć krótko, o łasce jakiej
doświadczyłeś/aś od Boga, na adres: medyczna@mamre.pl.
*********************************************************************************************





TERMINY KOLEJNYCH SPOTKAŃ 2013 i 2014
Spotkania ewangelizacyjno-modlitewne dla młodzieży w Archikatedrze
Częstochowskiej: 8.III, 5.IV, 17.V, 7.VI sob. godz. 18.00-24.00
Spotkania ewangelizacyjno-modlitewne w par. św. Ap. Piotra i Pawła w
Częstochowie (dz. Lisiniec) 14.XII, 11.I, 22.III sob. godz. 18.00-23.00
Spotkanie ewangelizacyjno-modlitewne w Gorzkowicach:
15.III sob., godz. 17.00-23.00, 24.V sob. godz. 18.00-23.00

Zapraszamy także do odwiedzin naszej księgarni internetowej,
Księgarnia internetowa: www.mamre.pl/sklep
*********************************************************************************************
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Biblia - Królestwo Boże bierze początek
ze Słowa Bożego
„ A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy,
to istotnie przyszło już do was królestwo Boże.” (Łk 11,20)
Z początkiem grudnia zaczęliśmy w Kościele nowy rok liturgiczny. Poprzedni rok liturgiczny –
Rok Wiary – minął nam pod znakiem zastanawiania się nad fenomenem wiary. Zapewne w
tym minionym czasie, każdy kto choć nieco wsłuchiwał się w nauczanie Kościoła, mógł
napotkać także i w swoim sercu pytanie czym wiara jest?, jak mam wierzyć?, jak otwierać się
na relację z Jezusem poprzez wiarę? I wiele innych. Z rozpoczęciem nowego roku
liturgicznego, nie zapominamy o tym, nad czym Kościół, a my z nim, zastanawiał się w
poprzednim roku liturgicznym. Rok Wiary się nie skończył trwa nadal, a my bogatsi o wiedzę,
doświadczenie i relację z Jezusem jaką zdobyliśmy, wchodzimy w kolejny etap naszego
pielgrzymowania do domu Ojca, aby dalej pogłębiać naszą relację z Jezusem.
„Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś co się słyszy, jest Słowo Chrystusa” (Rz 10,17).
Te słowa św. Pawła trafnie wpisują się w obecny czas. W nich Apostoł wskazuje nam, jak
dalej, możemy wiarę pogłębiać, pielęgnować: zasłuchać się w Boże Słowo, aby przez nie
sam Jezus mógł pielęgnować w nas coraz doskonalszą wiarę w Niego i Jemu. Przyjrzyjmy się
zatem czym dla nas wierzących w Kościele jest Słowo Boże?
1. Słowo Boże – czym (Kim) jest dla nas?
W relacji z drugą osobą potrzebujemy dialogu, wymiany zdań, aby w ten sposób móc się
porozumieć oraz zrozumieć. Podobnie jest w naszej relacji wiary z osobą Boga, który stał się
człowiekiem w osobie Jezusa Chrystusa, aby przez swoje wcielenie móc zniżyć się do
naszego poziomu, aby przez to podjąć z nami dialog, jak człowiek z człowiekiem! Aby móc
nawiązać dialog potrzebujemy słów. Słowem, które Bóg wypowiada do nas jest Pismo
Święte: "W Piśmie Świętym Ojciec, który jest w niebie, spotyka się miłościwie ze swymi
dziećmi i prowadzi z nimi rozmowę” (Dei Verbum 21)
Ale między słowem ludzkim a Słowem Bożym istnieje też niepodobieństwo. Mianowicie
główną różnicą między słowem człowieka, oraz słowem Chrystusa, jest fakt, że Słowo
Chrystusa jest Nim samym. Stąd czytając, rozważając Jego Słowo dane nam w Piśmie
Świętym, spotykamy się z Nim samym, najpełniej poznajemy jaki On jest, czego od nas chce,
co chce nam ofiarować. Możemy Go doświadczyć nie tylko w naszych uszach, słysząc
Słowo, czy w rozumie, rozumiejąc je, ale głęboko w sercu, wręcz spotkać Jezusa Chrystusa.
Ta prawda tożsamości, czyli jedności Słowa Bożego z osobą Chrystusa, została obrazowo
wyrażona przez św. Hieronima, wielkiego znawcę i tłumacza Pisma Świętego na język
łaciński,: „Nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa”. To samo
zdanie pozytywnie wyrażone brzmi: Znajomość Pisma Świętego jest znajomością Chrystusa.

W tym miejscu pozostawiony zostaje znak równości między Słowem Bożym, Pismem
Świętym – a samym Jezusem. Słowem Bożym jest sam Jezus Chrystus. O tej samej
prawdzie mówi nam Pismo Święte, w pierwszych słowach Ewangelii św. Jana: „Na początku
było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo”. (J 1,1)
Na tym tle widzimy, że najdoskonalszą drogą poznania Jezusa, pogłębienia relacji z Nim jest
czytanie Słowa Bożego. Podajmy zatem kilka wskazówek, aby to czytanie, poznawanie
Jezusa stało się jak najbardziej owocne.
2. Jak czytać Słowo Boże, aby najwięcej skorzystać?
Na samym początku, jeszcze przez otworzeniem Pisma Świętego, tak jak przed każdą
modlitwą, powinniśmy zdać sobie sprawę, kto będzie zaraz do nas mówił przez swoje
Słowo. Skoro przez to czytanie mamy spotkać się z Bogiem, który z kolei chce się spotykać
ze swoimi dziećmi i prowadzić z nimi rozmowę, winniśmy wzbudzić w sobie wiarę, że to
prawdziwie Bóg będzie do nas mówił. A skoro Bóg, w Jezusie Chrystusie, nasz Pan i Król, ma
do nas mówić, winniśmy przyjąć postawę głębokiej czci, ale i radości z faktu, że zaraz
usłyszymy Słowo samego Boga. Aby w pełni zrozumieć sens pism natchnionych, trzeba
uznać, że są one słowem Boga skierowanym do nas, potrzebne jest zatem pobudzenie
naszej wiary. Czytając Słowo Boże, możemy często się zniechęcać, nie rozumiejąc Go. W
takich sytuacjach nie powinniśmy się zniechęcać, bo tutaj sam Bóg przychodzi nam z pomocą
posyłając nam Ducha Świętego, który będzie nam wyjaśniał i tłumaczył to Słowo. Jezus po
swoim zmartwychwstaniu wyjaśniał swoje Słowo uczniom z Emaus, którzy dopiero po chwili,
gdy Jezus od nich odszedł, zrozumieli, że to On sam do nich mówił i On im wyjaśniał Pisma:
Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał? (Łk
24,31). Tak i nam dzisiaj Jezus wyjaśnia swoje Słowo, posyłając nam Ducha Świętego.
W każdej zatem lekturze winniśmy przyzywać na pomoc Ducha Świętego, aby pozwolił nam
wyciszyć się i nastroić się na delikatne Słowo Pana, abyśmy mogli usłyszeć to co Pan Bóg
chce nam powiedzieć, to jak chce nam odpowiedzieć na nasze pytanie.
Czytając także jakikolwiek tekst biblijny, powinniśmy zadawać sobie pytanie: „Co chcesz mi.
Panie, przez te słowa powiedzieć?”; „Do czego mnie teraz wzywasz?”; „Jak mogę w swoim
życiu wypełnić Twoje oczekiwania?”
Ostatnią pomocą jest regularność. Aby móc wzrastać z kimś w relacji, coraz bardziej go
poznawać, często musimy się z nim spotykać, rozmawiać. Tak samo sprawa ma się w
budowaniu relacji z Jezusem Chrystusem. Aby móc coraz lepiej Go poznawać, prowadzić z
Nim coraz głębszy dialog, winno się czytać Pismo Święte regularnie, codziennie, nawet przez
kilka minut, a z czasem starając się spędzać coraz więcej czasu na lekturze Słowa Bożego.
Jeżeli Słowo Boże jest wszystkim co Bóg chciał nam powiedzieć, to nie sposób wyliczyć
wszystkie tematy jakie w tym Słowie są zawarte. Dlatego przedstawmy jeden z tematów, o
którym Pan Bóg nas naucza w swoim Słowie – Królestwo Boże, aby łatwiej je rozumieć.
3. Słowo Boże mówi o Królestwie Bożym
Pismo Święte Starego Testamentu jest oczekiwaniem na przyjście Mesjasza, Jezusa
Chrystusa, i związanego z Nim Królestwa Bożego. Jezus, gdy przyjdzie ma zaprowadzić ład i
porządek na ziemi. Nowy Testament, szczególnie ewangelie są świadectwem już obecnego
Królestwa Bożego pośród nas, które to przyszło wraz z przyjściem Jezusa, jako
spodziewanego króla mesjańskiego. "Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do

Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" (Mk 1, 14-15). "Żeby wypełnić wolę Ojca, Chrystus
zapoczątkował Królestwo niebieskie na ziemi" Czyni to, gromadząc ludzi wokół swojego
Syna, Jezusa Chrystusa. Zgromadzeniem tym jest Kościół, który na ziemi "stanowi zalążek
oraz zaczątek tego Królestwa" (KKK 541). Jak można poznać, że to Królestwo rzeczywiście
przyszło i jaki jest cel Chrystusa, gdy zaprowadza Królestwo Boże? Celem zaprowadzania
Królestwa Bożego jest zgromadzenie Ludu Bożego: „Zwołuje ich wokół siebie przez
swoje słowa i znaki, które ukazują Królestwo Boże, oraz przez posłanie swoich uczniów.
Urzeczywistni przyjście swego Królestwa przede wszystkim przez wielkie Misterium swojej
Paschy: śmierć na krzyżu i Zmartwychwstanie. "A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony,
przyciągnę wszystkich do siebie" (KKK 542). Stąd widzimy, żę Królestwo Boże jest dla
wszystkich: Wszyscy ludzie są powołani do Królestwa. Królestwo mesjańskie, głoszone
najpierw dzieciom Izraela (Por. Mt 10, 5-7), jest przeznaczone dla wszystkich narodów
(Por. Mt 8, 11; 28, 19) (KKK 543). Jest ono dostępne dla wszystkich, którzy są do ubodzy i
mali, to znaczy dla tych, którzy przyjęli je pokornym sercem. Jezus został posłany, by "ubogim
niósł dobrą nowinę", ogłaszał Królestwo Boże (Łk 4,18) (KKK 544)
Jezus wzywa całym swoim życiem do wejścia do Królestwa, posługując się
przypowieściami, które stanowią charakterystyczną cechę Jego nauczania (Mk 4, 3334). Przez nie zaprasza na ucztę Królestwa (Mt 22, 1-14), ale wymaga także radykalnego
wyboru: aby zyskać Królestwo, trzeba oddać wszystko (Mt 13, 44-45). Przypowieści są dla
człowieka jakby zwierciadłami, w których ma się przeglądać, w których ma szukać, przez
rozważanie czym jest to Królestwo jest i co winien czynić, aby stać się jego uczestnikiem. Czy
przyjmuje Słowo jak ziemia skalista czy jak ziemia żyzna? (Por. Mt 13, 3-9). Co czynie z
otrzymanymi talentami? (Por. Mt 25, 14-30). Jezus, i obecność Królestwa na tym świecie
złączona z Jego Słowem, w tajemniczy sposób stanowią centrum wszystkich przypowieści
Jezusa. Wejść do Królestwa Bożego zatem, znaczy stać się uczniem Chrystusa, aby "poznać
tajemnice Królestwa niebieskiego" (Mt 13, 11). Dla tych, którzy "są poza" (Mk 4, 11),
wszystko, całe nauczanie Jezusa, także to odnośnie Jego Królestwa, pozostaje niejasne,
niezrozumiałe (Por. Mt 13, 10-15). Ale po czym możemy poznać, że Królestwo Boże
objawia się pośród nas dzisiaj? Słowom Jezusa towarzyszą liczne "czyny, cuda i znaki"
(Dz 2, 22), które ukazują, że Królestwo jest w Nim obecne. Potwierdzają one, że Jezus jest
zapowiedzianym Mesjaszem (Por. Łk 7, 18-23). Stąd samo głoszenie Słowa Bożego, do
którego wezwał Jezus swoich uczniów na początku swojej publicznej działalności, jest
znakiem przychodzącego Królestwa. To Słowo głoszone z mocą, tak jak wtedy i dzisiaj
sprawia cuda, uzdrowień, uwolnień, nawróceń, zmiany życia. Moc Słowa jest związana z
Królestwem Bożym, które bierze początek jak widzimy w głoszeniu Słowa Bożego (Mk 1,14).
Słowo (Pana) porównane jest do ziarna, które wsiewa się w rolę; ci, co słuchają go z
wiarą i zaliczają się do małej trzódki Chrystusowej, otrzymali już samo Królestwo;
własną mocą kiełkuje następnie ziarno i wzrasta aż do czasu żniwa (Lumen Gentium 5).
Przyjście Królestwa Bożego jest także porażką królestwa Szatana. Sam Jezus mówi, że
„jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo
Boże.” (Łk 11,20). Każde głoszenie Słowa Bożego, cuda, uzdrowienia, nawrócenia,
uwolnienia, jakie się dokonują przez to Słowo, są znakami obecności Królestwa Bożego
pośród nas dzisiaj!

