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ŚWIADCZMY O JEZUSIE,
RÓWNIEŻ W CZASIE WAKACJI
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zualny niemal z całym światem. Nasze życie przestało być intymnym. Można nas
podejrzeć, podsłuchać i zlokalizować. Mimo to, jest granica naszego poznania,
granica, której nauka nie zdoła przekroczyć. To świat Boży, Jego wielkość i potęga. W tym względzie nasze poznanie i nasza wiedza są istotnie tylko cząstkowe.
Doceniając więc naukę i wiedzę nie
zaniedbujmy naszego duchowego życia,
pielęgnujmy je na co dzień. Prawdziwa
wiedza, która nie zagubiła mądrości, zawsze bywała skromna. Wiedza, która się

Nabożeństwem młodzieżowym, albo
nazwijmy go rodzinnym, kończymy rok
szkolny. Dołączamy dziś do głosów serafów niebiańskich i chwalimy wielkość Boga śpiewając: Święty, Święty, Święty jest
Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały jego. Prorok Izajasz w ten
sposób ukazuje wielkość i potęgę Boga
w Trójcy Świętej Jedynego.
O tajemnicy Trójcy Świętej mówiliśmy
już niejednokrotnie. Trudno jest ją zgłębić,
podobnie zresztą, jak tajemnicę
całej istoty Boga. Przez wiele lat
i wieków próbowano oddać się dostnieje granica naszego
ciekaniom, ale zawsze kończyły
poznania, granica, któsię one owym przysłowiowym już
stwierdzeniem mędrca Sokratesa,
rej nauka nie zdoła
który wyznał kiedyś: - Wiem, że nic
przekroczyć. To świat Boży,
nie wiem. A apostoł Paweł w swoim hymnie o miłości napisał: Bo
Jego wielkość i potęga.
cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie; Lecz
gdy nastanie doskonałość, to, co
cząstkowe, przeminie. Teraz bowiem nadyma i daje się ponosić pysze, graniczy
widzimy jakby przez zwierciadło i niby z głupotą i ignorancją.
w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz.
Pragniemy dziś Bogu, w Trójcy Świętej
Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale Jedynemu, podziękować za kończący się
wówczas poznam tak, jak jestem pozna- rok szkolny, podczas którego, dzięki Bożej
ny. (1 Kor 13, 9-10 i 12).
łasce, mogliśmy zdobywać wiedzę, a pod
Warto sobie to uświadomić, gdyż żyje- czujnym okiem nauczycieli i wychowawmy w czasach ogromnego rozwoju nauki ców kształtować swoje charaktery. Ale ten
i techniki. Komputeryzacja opanowuje rok, był też dla wielu, rokiem różnych spokażdy element życia człowieka. W jednej tkań z Jezusem – naszym Panem. Spotychwili możemy uzyskać kontakt audiowi- kaliście się z Nim na Szkółkach Niedziel-
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nych, w czasie lekcji religii i na nabożeństwach. Słowo Boże miało być waszym
duchowym pokarmem i światłością na
ścieżkach życia. A tego Słowa nigdy nie
wolno nam zachowywać tylko dla siebie.
Słowem Bożym należy się dzielić i to nie
tylko z ambon kościelnych, ale w różny
inny sposób.
Nasz zespół dzieli się dzisiaj z wami
Słowem za pomocą muzyki i głębokich
w treść pieśni. Rodzice, nauczyciele i wychowawcy dzielą się Słowem Bożym, gdy
nauczają o wartości godnego życia, inni
zaś, dzieląc się samym życiem i zachowaniem, również głoszą Słowo Boże.

stych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg. Jednak mimo to podejmuje decyzję: Oto jestem, poślij mnie!
Bracia i siostry, wydać by się mogło, że
dziś raczej powinniśmy mówić o odpoczynku, a nie o posyłaniu do pracy. A jednak, nawet w czasie wakacji można być
użytecznym Bożym narzędziem. Nie wolno nam zapominać o tym, kim jesteśmy
i jakie spoczywają na nas obowiązki.
Wielu niebawem wyjedzie na wakacje.
Spędzimy je w różny sposób. Nad morzami i jeziorami, w lasach i górach. To tam
doświadczamy piękna Bożego stworzenia. Tam najlepiej rozumiemy słowa pieśniarza: Gdy na ten świat, spoglądam wielki Boże, coś stworzył go
wszechmocnym
słowem swym.
łowa Bożego nigdy nie Gdy myśl ma ludów
policzyć nie
wolno nam zachowywać może, które na świecie rozmnożytym. Me serce w uwielbieniu
tylko dla siebie. Słowem łeś
śpiewa Ci, jak wielkiś Ty, jak wielnależy się dzielić i to nie tylko kiś Ty! Patrząc na piękno Bożego
stworzenia lepiej rozumiemy słoz ambon kościelnych.
wo proroka: Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest
wszystka ziemia chwały jego.
Prorok Izajasz należał do grona tych
Drodzy rodzice, dziadkowie, kochana
proroków, którzy odważnie i z mocą wys- młodzieży. Co roku, składając wakacyjne
tępowali przeciwko grzechowi i zepsuciu, życzenia proszę, abyście odpoczywali od
bronili prawości i sprawiedliwości oraz pracy, ale nie odpoczywali od Boga. On,
przepowiadali przyjście Mesjasza. Byli w Trójcy Świętej Jedyny, towarzyszy nam
głosicielami Słowa Boga Jahwe. Ta szero- w każdej chwili życia - w domu, w pracy,
ka wizja misji sięgającej na cały świat na wakacjach. Nie zapomnijmy z Nim rozzostała utracona w kolejnych wiekach. mawiać, to znaczy modlić się. Pamiętajmy
Dopiero działalność Jezusa, a potem dzia- o Jego nauce, która nas zobowiązuje
łalność apostołów opisana w Dziejach i wreszcie nie zapomnijmy, że i w czasie
Apostolskich stały się spełnieniem wizji wakacji odprawiane są nabożeństwa.
prorockiej, docierającej do wszystkich naProśmy Go również o to, by po miłych,
rodów. Wizji, do realizacji której i my zos- chwilach wypoczynku pozwolił nam, z notaliśmy powołani w naszych czasach.
wymi siłami i chęciami, wrócić do codzienIzajaszowi było o wiele trudniej podjąć nych obowiązków.
powołanie. Czuł się niegodny. Biada mi!
bp Ryszard Bogusz - fragmenty kazania na zakońZginąłem, bo jestem człowiekiem nieczyczenie Roku Szkolnego w Święto Trójcy Świętej
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