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Ośmiel się wybrać
1. Wiara jest związana z wyborem i decyzją.
Chrzest w wieku niemowlęcym nie zwalnia nas z osobistego poszukiwania. Jeśli w
tych poszukiwaniach idziemy do przodu to prędzej czy później staniemy wobec
kwestii świadomego wyboru Boga i związania swego życia z Nim. Możemy tego
wyboru unikać, ale nie wybierając, też wybieramy.
„Na świecie było Słowo,
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi.” (J 1,10-12)
2. Bóg „sprzymierzył”się z człowiekiem w podobny sposób, jak to się dzieje w małżeństwie.
Powiedział swoje „tak”: „biorę sobie ciebie” i konsekwentnie się tego trzyma.
„Związałem się z tobą przysięgą i wszedłem z tobą w przymierze - wyrocznia Pana
Boga - stałaś się moją.” (Ez 16,8)
Czy był taki moment, kiedy usłyszał to od Ciebie?
3. Nasze życie jest kształtowane przez wybory, jakich dokonujemy. Wybór Boga wpływa na
nas w sposób najgłębszy. Ma wpływ na inne wybory, na to jak będzie wyglądać nasze życie.
W tym sensie nasze życie jest w naszych rękach.
„Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście...Wybierajcie
więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając
Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na
ziemi.” (por. Pwt 30,1-20)

4. Wszelkie życiowe „komplikacje” nie będące wynikiem choroby czy nieoczekiwanych
okoliczności są związane zazwyczaj z tym, że nie „poznaliśmy” się z Bogiem za dobrze, z
grzechem innych ludzi wobec nas lub grzechem nas samych. Wyjście może nie być proste i
szybkie, ale możemy zacząć od pierwszego kroku w Jego kierunku, od modlitwy za ten krok.
5. Kochamy prawdziwie TO, co poznaliśmy. Wybieramy (decydujemy się, związujemy się z…)
TO, co pokochaliśmy. Kochamy, więc wybieramy.
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6. Jesteśmy najbardziej wolni nie wtedy, kiedy wybieramy między dobrem, a złem, ale kiedy
wybieramy dobro. Nie ma większego dobra niż Bóg i drugi człowiek.
„Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden.Będziesz miłował Pana, Boga swego,
całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą.
Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego
przykazania większego od tych.” (Mk 12,29-31)
7. Wybór Boga to jak wjazd na główną i najszybszą autostradę do nieba. To też rezygnacja z
jazdy w przeciwnym kierunku. Nawet na autostradzie zdarzają się spowolnienia, możemy
zjechać i zabłądzić. Ważne, żeby wracać.

Pytania na ten tydzień:
Gdzie jesteś w swojej decyzji wobec Boga?
Co wpływa na twoje przekonanie, że jedziesz w dobrym kierunku, choć może nie
„autostradą”?
Po czym poznałbyś, że na niej jesteś?
Czy jest coś, co nie pozwala Ci nią jechać?

