
1.  Jeśli  mówiłbym językami  ludzi  i  aniołów,  lecz  miłości  bym nie  miał,  stałbym się  jak  miedź
brzęcząca lub cymbały brzmiące.
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Nie  jest  prosto  żyć  w  miłości.  Również  w  ramach  Instytutu  Pastoralnego.  Czasem
chcielibyśmy  się  porównywać,  konkurować,  pokazywać  kto  jest  lepszy,  mądrzejszy,  bardziej
utalentowany… współpraca  w ramach  instytutu  nauczyła  nas,  że  każdy wnosi  coś  swojego.  A
miłość  jest  potrzebna,  by  to  dostrzec  i  schować  swoją  dumę  do  kieszeni  oraz  być  gotowym
współpracować. Nie być jak ten cymbał. Wiemy, że czasem w Kościele potrafimy być cymbałami -
albo  mamy  taki  wzór  od  naszych  starszych  kolegów.  Zdarza  nam  się  warunkować  dary  -
pietystyczne, ortodoksyjne, inkluzywne, ekskluzywne, bardziej nowoczesne, staromodne. Patrzymy
na siebie przez różne pryzmaty. A tymczasem jeżeli chodzi o właściwą optykę - to potrzebna jest
miłość.

4. Miłość jest cierpliwa, pełna życzliwości. Miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się
pychą.
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Nerwy. Pośpiech. Ironiczne ponaglenie. Wydaje nam się, że ciągły brak czasu zmusza do
natychmiastowych,  ostrych  reakcji.  Czy  sprzyja  to  życzliwości?  Czy  życzliwość  nie  wymaga
cierpliwości?  A może  wygodnie  nam się  wymawiać,  bo  sami  nie  zawsze  chcemy silić  się  na
cierpliwość  i  życzliwość  wobec  tych,  którzy  bardziej  potrzebują  tych  cech  niż  niecierpliwego
poganiania? A czy brak cierpliwości i życzliwości czasem nie wypływa z frustracji i zazdrości?
Zazdrościmy tym, którzy mają lepiej,  przechwalając się niekiedy i  pyszniąc przed tymi,  którzy
uważamy, że mają gorzej? A miłość zakłada życzliwość, cierpliwość, pokorę i radość z cudzego
szczęścia.



8a. Miłość nigdy nie ustaje.
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Ciężko wyobrazić sobie tę miłość,kiedy mamy świadomość tymczasowości we wszystkim,
co nas otacza. Wbijane nam jest do głowy, że wszystko się kończy - czasem bardzo wbrew nam.
Ale jest taka miłość - doskonała, pełna, wzorcowa, jakże inna od naszej - która trwa przez wieki
i się nie zmienia. Mamy być jej odbiciem. Lecz czy nie ukrywamy jej czasem w głębokim cieniu
braku miłości?  Czy zawsze starcza nam sił,  by ona trwała w nas i  za  naszym pośrednictwem?
Bo jesteśmy tylko małymi elementami w tej kosmicznej układance Bożej miłości, ale potrzebnymi
elementami, by była ona kompletna, trwała i ciągła.

13. Teraz więc trwają wiara, nadzieja i miłość, te trzy. A z nich największa jest miłość.
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Choćbym z ambony porywał ludzi słowem, poruszał ich do głębi, a językowo zachwycał
i rozpływał się w teologicznych niuansach, ale tak naprawdę robił to z miłości do siebie i lęku, a nie
miłości do ludzi, to byłbym niczym więcej jak nadętym bufonem, piękną wydmuszką i nowym
ładem, który niesie chaos.

Kochać brata i siostrę, to ścierpieć ich inność, być życzliwym nawet tym, którzy mnie nie
cierpią. Kochać to nie rywalizować o stanowiska kościelne,  o popularność, o rząd dusz,  prestiż
i  władzę.  Kochać,  to  pamiętać,  że moja praca  i  służba  jest  dla  innych.  Kochać,  to  jako osoba
duchowna żyć miłością Jezusa i iść jego drogą.

Taka  miłość  jest  paliwem  i  pokarmem  dla  wszystkich.  Taka  miłość  jest  kluczem  do
Kościołów, które utknęły w modelu klienta i usług religijnych, a obecnie statystyk oglądalności.

Czasy  się  zmieniają,  Stany  Zjednoczone  ustępują  miejsca  na  arenie  dziejów  Chinom,
internet staje się wielkim marketem religii i potrzeb, a kościoły stopniowo pustoszeją. Nie zmienia
się  miłość,  która  rodzi  zaufanie  i  nadzieję,  chociaż  jest  taka  niepozorna,  niedoceniania
i niezauważana.
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Modlitwa:

Kochany,  kochający nas  Ojcze.  Ty,  w Jezusie  Chrystusie,  pokazałeś  nam wzór  miłości.
Ale my czasem, jak te cymbały, nie potrafimy stanąć ponad naszą niedoskonałością, ponad brakiem
cierpliwości, życzliwości, zwycięża w nas pycha i zazdrość. Zamiast harmonijnej melodii miłości,
wypływa z nas głuche brzęczenie. Zamiast patrzeć z miłością na drugiego, zostawiamy tę miłość
dla siebie, myśląc o sobie.

Pomagaj  nam pielęgnować w nas i  pośród nas  Twoją nieustającą miłość.  Dodawaj  nam
nadziei, żebyśmy z siłami i zapałem mogli realizować Twoją wolę. Dodawaj nam wiary, wiary w to,
że to, co robimy w Twoim imieniu ma sens, zwłaszcza wtedy, gdy go nie dostrzegamy. Dodawaj
nam miłości,  prawdziwej  nie tylko deklarowanej,  ale  owocującej  w uczynki miłości  do Ciebie,
a przez to i do siebie nawzajem. Nigdy nie dość proszenia Cię o wiarę, nadzieję i miłość, bo nigdy
nie mamy wystarczająco dużo tych cech - zawsze ich nam brakuje.

Pomagaj nam zawsze spoglądać na siebie przez pryzmat miłości, zawsze widzieć siostrę
i brata, przyjaciela i bliźniego, by charakteryzowała nas bezinteresowność i chęć niesienia pomocy.
Pomagaj  nam wypełniać  nasze  powołanie  względem innych w miłości,  nie  zważając  na  to  co
wokoło, byśmy skupiali się na człowieku, akceptując go, kochając i wskazując na Chrystusa. Niech
nie determinuje nas nic innego niż tylko miłość Zbawiciela.

Wysłuchaj nas przez Tego, który z miłości do nas poszedł na krzyż. Amen.

https://youtu.be/nyItfkU31EI  
Utwór pochodzi z płyty TGD "Na żywo", https://youtu.be/nyItfkU31EI 
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