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Stawać się błogosławieństwem
L Abraham stał się błogosławieństwem dla wszystkich narodów
Matka Teresa z Kalkuty mówiła kiedyś, że nigdy nie zapomni spotkania
z rodziną, do której należało bardzo chore, kalekie dziecko. Kiedy zapytała rodzi
ców, jak ma dziecko na imię, usłyszała piękną i głęboką odpowiedź:
— Nazywamy go profesorem miłości, ponieważ każdego dnia uczymy się tak
wiele od niego!
Chore, niepełnosprawne dziecko staje się dla swoich bliskich nauczycielem
miłości, chociaż jest słabe i bezradne. Ono uczy ich, jak należy kochać Boga
i człowieka, a więc tego, co jest największym i pierwszym przykazaniem. Dlatego
staje się ono błogosławieństwem!
W pierwszym czytaniu słyszeliśmy o powołaniu Abrama: W yjdź z tw ojej ziem i
rodzinnej i z d o m u twego ojca d o kraju, który ci ukażę. Abram ma więc opuścić swój
rodzinny kraj i stać się wędrowcem na nieznanej, obcej ziemi. Ale Pan kieruje do
niego słowa: Staniesz się błogosław ieństw em . I dalej: P rzez ciebie będ ą otrzym yw ały
błogosławieństwo ludy całej ziem i. Tak więc Abram ubogi (bez ziemi) i bezdzietny
(Abram i Sara byli niepłodni) staje się błogosławieństwem dla wszystkich narodów
dzięki swojej ufnej wierze i posłuszeństwu: A b ra m udał się w drogę, ja k m u rozkazał
Pan.

2» Ukrzyżowany Chrystus jest pełnią Bożego błogosławieństwa
Chociaż dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Chrystusa w Jego chwale (którą
objawił wybranym Apostołom na Górze Przemienienia), jednak wiemy, że droga do
niej prowadziła przez cierpienie i śmierć. Na krzyżu objawiła się najbardziej słabość
Jezusa, ale jednocześnie poprzez nią otrzymaliśmy przebaczenie i pojednanie
z Ojcem. Tak więc, Ukrzyżowany Chrystus stał się największym i najpełniejszym
błogosławieństwem dla wszystkich ludzi.
3. Jak można stać się błogosławieństwem dla innych?
Pan Bóg może posługiwać się tym, co jest słabe, aby udzielać dobra ludziom,
czyli im błogosławić (łac. bene-dicere znaczy: „dobrze mówić”). Możemy stać się
błogosławieństwem Boga dla innych nawet wtedy, kiedy jesteśmy słabi i niemocni,
tak jak Abraham i nasz Pan Ukrzyżowany i Zmartwychwstały. Aby stać się błogo
sławieństwem, trzeba jednak w ziąć u d zia ł w trudach i przeciw n ościach , czyli je
przyjmować i akceptować z cierpliwością i cichością. Wtedy będziemy nawzajem dla
siebie „profesorami miłości”.
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