List pasterski na okres Wielkiego Postu 2018
Drodzy bracia i siostry w diecezji Sztokholmskiej!
Przed zbliżającym się okresem Wielkiego Postu zadajemy sobie często pytanie co
powinniśmy zrobić, aby stał się on czasem łaski i nawrócenia. Podejmujemy
postanowienia, z których często niestety nic nie wychodzi. Najważniejsze jest
jednak nie to co my robimy, ale to co Bóg chce dla nas zrobić. Fakt otwarcia serca
na Boga i Jego miłość jest już sam w sobie warunkiem do tego, by okres
Wielkiego Postu przyniósł owoce w naszym życiu. Nawrócenie jest bowiem
właśnie zwróceniem swego serca do Boga, zwróceniem oczu w Jego stronę i
wsłuchaniem się w Jego słowa, a także posłuszeństwem względem Jego
przykazań. Wtedy naturalną konsekwencją będzie wykonywanie tego, w czym
Bóg ma upodobanie. W dzisiejszym drugim czytaniu św. Paweł daje nam dobrą
poradę: „wszystko na chwałę Bożą czyńcie” (1 Kor 10, 31). Jeśli Bóg czyni dla
nas tak wiele, pragniemy odpowiedzieć na Jego dobro czyniąc wszystko na Jego
chwałę. Rodzi się w nas miłość odwzajemniająca Jego miłość.
Tak bardzo chcielibyśmy nawrócić cały świat, położyć kres wszystkiemu co ma
związek ze złem, przemocą i grzechem, przerasta to jednak nasze możliwości.
Bardzo istotne jest jednak byśmy pałali tęsknotą za tym, by Boża sprawiedliwość
i pokój panowały na świecie i o to też musimy usilnie się modlić. W miejscu, w
którym żyjemy możemy zrobić więcej, aby panowały dobro i prawda, niż sami
jesteśmy w stanie zrozumieć, a gdy spróbujemy zrealizować poradę św. Pawła
„wszystko na chwałę Bożą czyńcie” będą się działy wielkie rzeczy. Wtedy
zaczniemy uważać jakich słów używamy, pozbędziemy się przekleństw, plotek i
obmawiania. Uświadomimy sobie wyraźniej w jaki sposób wykorzystujemy swój
czas, nie musimy przecież spędzać wielu godzin przed komputerem, możemy
poświęcić je na odwiedzenie osób starszych i chorych. Zaczniemy postrzegać
naszą pracę jako coś co przynosi chwałę Bogu i prowadzi świat do zbawienia. Im
bardziej poważnie będziemy podchodzić do słów „wszystko na chwałę Bożą
czyńcie”, tym radośniej i piękniej będzie nam się żyło. Każdy poranek zajaśnieje
blaskiem poranka Niedzieli Wielkanocnej. Ujawni się nowe, wieczne życie, a
każdy człowiek przez nas spotkany stanie się posłannikiem Bożym. Będąc
bowiem stworzonym na podobieństwo Boże, każda istota ludzka wskazuje na
Bożą obecność. Mamy tak wiele, za co możemy Mu dziękować jeśli tylko
otworzymy na Niego nasze oczy i serca, uszy i dłonie.
Jak mamy sobie jednak poradzić z grzechem, przemocą i złem? Musimy przede
wszystkim zawsze pamiętać, że Jezus Chrystus przyszedł właśnie po to, by nas i
cały świat od tego wszystkiego wyzwolić. On wziął na swoje ramiona naszą
śmierć i ofiarował się za nas na krzyżu. Umarł, abyśmy my mogli żyć i pragnie
wybawić nas od wszelkiego zła. Dzieło zbawienia trwa wszędzie i zawsze, a my
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wciąż możemy czerpać z łaski zbawienia, musimy jednak przyjąć ją i pozwolić
jej w nas zaowocować. Podczas Swojego życia na ziemi, Jezus robił wszystko,
aby wyzwolić, uleczyć i zbawić człowieka. W dzisiejszej ewangelii słyszeliśmy,
jak uleczył chorego na trąd. Nikomu bardziej niż Jezusowi nie zależy na tym, by
uwolnić, uleczyć i zbawić człowieka z trądu grzechu. Żyjemy w świecie
zranionym grzechem i wszyscy rozpaczliwie potrzebujemy Jezusa jako naszego
Zbawiciela. Często łatwiej dostrzec nam grzech innych ludzi niż nasz własny.
Możemy ulec pokusie szukania kozła ofiarnego i zarażenia się trądem nienawiści
do obcokrajowców. Jeśli jednak pozwolimy się prowadzić wezwaniu Św. Pawła
„wszystko na chwałę Bożą czyńcie” staniemy się bardziej pokorni. Dostrzeżemy
wtedy własną potrzebę nawrócenia i Bożego przebaczenia, słabości naszych
bliźnich zmaleją, a nam zależeć będzie, by zająć się naszymi własnymi grzechami
i brakami. Jesteśmy powołani do uwolnienia się od trądu grzechu i uświęcenia
Bożą łaską.
Jako chrześcijanie jesteśmy odpowiedzialni za środowisko, w którym żyjemy.
Bóg powierzył nam stworzenie, byśmy otaczali je naszą troską ku Jego chwale.
Fakt ten oznacza konkretną odpowiedzialność za nie nadużywanie natury, a także
duchowe zadanie, by Boża dobroć i prawda przesycała środowisko, w którym
żyjemy. Okres Wielkiego Postu jest dla nas wyśmienitą okazją, by zastanowić się
nad tym, w jaki sposób możemy stawać się bardziej wstrzemięźliwymi w
wykorzystywaniu stworzenia. Stworzenie jest bowiem dla nas wszystkich, tak dla
tych, którzy żyją teraz, również dla tych najbiedniejszych, jak również dla tych,
którzy przyjdą po nas. Jeśli rzeczywiście będziemy czynili wszystko na chwałę
Bożą, zmieni się nasze podejście do Boskiego stworzenia. Będziemy cieszyć się
każdą oznaką Boskiego piękna i mądrości, którą będziemy w nim dostrzegać.
Chciejmy współpracować z Bogiem w czynieniu świata lepszym dla wszystkich
ludzi.
Okres Wielkiego Postu jest przede wszystkim czasem przygotowania się do
Wielkiej Nocy. Święta Wielkiej Nocy mówią, nie, wyśpiewują o
Zmartwychwstaniu Chrystusa. Sednem naszej chrześcijańskiej wiary jest fakt, że
Jezus Chrystus zwyciężył moce śmierci i grzechu. On pragnie otworzyć przed
nami Swoją wieczną chwałę. Poprzez wiarę, nadzieję i miłość już teraz możemy
posmakować tej wiecznej szczęśliwości. Łaska Wielkiej Nocy daje nam siłę do
życia w nowy, inny sposób. Już teraz znaleźliśmy skromny punkt zaczepienia w
niebie, ponieważ On będąc głową Kościoła – zmartwychwstał. Już teraz pragnie
podzielić się nowym, wiecznym życiem z nami, członkami Jego ciała. Wiara,
nadzieja i miłość, cnoty teologalne, umożliwiają nam życie w głębokim
zjednoczeniu ze Zmartwychwstałym i przyjmowanie Jego łaski. Chwila za chwilą
ta łaska może nas odnowić, wtedy też naszą wielką radością będzie przypodobać
się Bogu we wszystkim czym będziemy i wszystkim co będziemy czynić.
Naturalnym stanie się przestrzeganie Bożych przykazań i życie według każdego
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słowa wychodzącego z Jego ust. Realizować będziemy poradę Św. Pawła na
Wielki Post: „Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie,
wszystko na chwałę Bożą czyńcie” (1 Kor 10,31).
Z modlitwą i błogosławieństwem
Sztokholm 25 stycznia 2018r., św. Nawrócenia św. Pawła Apostoła,
+ Biskup Anders Arborelius ocd
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