Słowo na Ekumeniczne Dni Biblijne 2017
Dam wam nowe serce i nowego ducha dam w wasze wnętrze Ez 36,26
Kolejny rok, jaki został nam dany, przynosi wiele zadań, które wymagają
od nas wiary, roztropności, pokory i miłości. Wszystkie te cechy, możemy odkryć
w życiu, nauczaniu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Tym wiec powinien się charakteryzować chrześcijanin: ja, ty, on, my wszyscy. Otwórzmy nasze serca na Słowo Boże. Tylko wtedy będziemy mogli sprostać oczekiwaniom,
jakie pokłada w nas Stwórca. Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty…(Kpł 19,2).
Myślą przewodnią tegorocznych Dni Biblijnych jest werset z Księgi Ezechiela: Dam wam nowe serce i nowego ducha dam w wasze wnętrze (Ez 36,26).
Nie jest łatwo być chrześcijaninem według serca i ducha. Wszechmogący przez
swoje Słowo podaje nam pomocną dłoń.
Powołani do życia przez Stwórcę rozpoczynamy nasze życie z Bogiem
i w Bogu, niosąc światu świadectwo o Nim. Pismo Święte, modlitwa oraz wspólnota, którą tworzymy z siostrami i braćmi w Chrystusie Panu, to najlepsza recepta na zdrowego, chrześcijańskiego ducha.
Nowe serce i nowy duch, na które wskazuje, prorok Ezechiel odnoszą się
do naszej wewnętrznej postawy, przynaglającej nas do miłości Boga i bliźniego.
Świadectwa wiary, nadziei i miłości, świadectwa życia w słowie i działaniu – tego
potrzebuje współczesny świat. Człowiek, często tak bardzo pochłonięty sprawami tego świata, powinien zrozumieć, że nie jest pozostawiony sam sobie.
W Kazaniu na Górze Jezus przestrzega: Nie gromadźcie sobie skarbów na
ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, a złodzieje włamują się i kradną. Ale gromadźcie
sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą, a złodzieje nie mogą się
włamać ani ukraść. Gdzie bowiem jest twój skarb, tam będzie i twoje serce (Mt
6,19-21).

Jeśli tylko człowiek będzie chciał się otworzyć na Słowo Boga i Boże działanie w nim, to stanie się nie tylko wiernym, ale i odważnym wyznawcą Chrystusa.
Do tego właśnie potrzeba nowego serca i nowego ducha. Wtedy stanowić będziemy: Szczęśliwy naród, którego Pan jest Bogiem, lud, który On wybrał na swoje
dziedzictwo. Pan patrzy z niebios, widzi wszystkich ludzi. Z miejsca, gdzie przebywa, patrzy na wszystkich mieszkańców ziemi. On, który każdemu ukształtował
serce, zwraca uwagę na ich wszystkie czyny.
(Ps 33,12-15). Psalmista podkreśla, że to jednak Bóg będzie oceniał nasze życie i
postępowanie.
Pochylając się nad Słowem Bożym otrzymujemy kolejną szansę, aby przyjrzeć się swojemu sercu.
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