Rekolekcje Radiowe Wiara wymaga decyzji

Dzień 1.

Tydzień IV, dzień 1

1 Kor 1, 21-24

Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu
przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków,
a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem
dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów,
jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą.


Stając w obecności Bożej uczyńmy znak krzyża.



Wzbudźmy intencje prosząc, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny,
były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.



Wyobraźmy sobie Jezusa wiszącego na Krzyżu.



Prośmy w tej medytacji o wiarę w moc Krzyża Chrystusowego.



Rozpocznijmy rozważanie przeczytanego Słowa Bożego.

Punkt 1. Zgorszenie Krzyża
Rozważaliśmy w ubiegłym tygodniu, jak Piotr zareagował na zapowiedź Jezusa o męce
i śmierci na krzyżu. Dla uczniów było niewyobrażalne, aby Bóg mógł dopuścić do śmierci krzyżowej swego Syna. Krzyż był dla nich znakiem przekleństwa, odrzucenia. Dlatego
męka i śmierć Jezusa były wielkim zgorszeniem. Czy coś się zmieniło od tamtych czasów?
Krzyż Chrystusa był i jest nadal czymś gorszącym, czymś niezrozumiałym. Usuwa się go
z domów, miejsc pracy, szkół, szpitali. Ludzie unikają krzyża i uciekają od niego. Nie dostrzegają związku między krzyżem Chrystusa a swoim życiem. Nie pojmują jego wyzwalającej mocy. A jak ja patrzę na krzyż Chrystusa?
Punkt 2. Moc Krzyża
W Krzyżu objawia się miłosierna miłość Boga do ludzi. Chrystus Ukrzyżowany jest największym dowodem tej miłości. „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16). Jeśli
chcemy się upewnić, jak bardzo Bóg nas kocha, to wpatrujmy się w naszego Zbawiciela
na krzyżu. On dobrowolnie wziął na siebie wszystkie nasze grzechy i całe zło świata.
Chrystus Ukrzyżowany, jak pisze św. Paweł, „jest dla nas mocą i mądrością Bożą”. Oddając własne życie odkupił nas i otworzył drogę do pełni życia z Bogiem. Możemy czerpać
z Krzyża Chrystusowego moc, która wyzwala nas z niewoli grzechu i daje nowe życie.
Czy wierzę w moc Krzyża Chrystusowego, czy doświadczam tej mocy w moim życiu?
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Punkt 3. My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego
Jezus dobrowolnie oddał życie dla naszego zbawienia i zmartwychwstał. Misterium Bożej miłości objawionej na krzyżu mogę stopniowo odkrywać w moim życiu. Jeśli wierzę
mojemu Zbawicielowi, to On wyprowadza mnie ze śmierci do nowego życia. On przebacza moje grzechy i uzdrawia moje zranienia. Mogę doświadczać wyzwolenia, uzdrowienia i przemiany życia. Mogę żyć w coraz większej wolności i stawać się nowym człowiekiem zgodnie z Bożym zamysłem.
Jeśli widzę, co Jezus czyni w moim życiu, to pragnę się tym dzielić z innymi. Chcę, aby
inni również doświadczyli miłości Boga, który zbawia i daje nowe życie. Chcę głosić, że
Krzyż Chrystusa jest bramą do nowego życia.
Poproszę teraz Jezusa o odwagę mówienia o Jego ofiarnej i ocalającej miłości.
Zakończmy rozważanie osobistą rozmową z Panem o przebiegu tej medytacji i odmówmy „Ojcze nasz".
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