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1. Życie chrześcijańskie wpisane jest w taką samą rzeczywistość świata, 

jak życie innych osób, które nie cieszą się łaską wiary, bądź dokonały wyboru 

życia duchowego w innych wyznaniach chrześcijańskich lub w innych religiach. 

Jednakże żadna z tych form zaangażowania w życie religijne nie daje nikomu 

prawa do grzesznego życia, bowiem Bóg nikomu nie pozwala grzeszyć.  

W Pierwszym Przymierzu, w mądrościowej Księdze Syracha czytamy: 

„Ponieważ wielka jest mądrość Pana, potężny jest władzą i widzi wszystko. 

Oczy Jego patrzą na bojących się Go – On sam poznaje każdy czyn człowieka. 

Nikomu On nie przykazał być bezbożnym, nikomu nie zezwolił grzeszyć” (Syr 

15,18-20). 

Taką drogę życia, której szlak wyznaczają Boże Przykazania  

i przykazanie miłości Boga i bliźniego ‒ wciąż niezrozumiałą dla wielu, dawniej 

i dzisiaj ‒ wybrali uczniowie i wyznawcy Jezusa Chrystusa. W liście do 

Diogneta z II wieku czytamy:  „Chrześcijanie nie różnią się od innych ludzi ani 

miejscem zamieszkania, ani językiem, ani strojem.  Nie mają bowiem własnych 

miast, nie posługują się jakimś niezwykłym dialektem, ich sposób życia nie 

odznacza się niczym szczególnym. Mieszkają w miastach, jak komu wypadło, 

stosując się do miejscowych zwyczajów w ubraniu, jedzeniu, sposobie życia  

(…). Mieszkają każdy we własnej ojczyźnie, lecz niby obcy przybysze. 

Podejmują wszystkie obowiązki jak obywatele i znoszą wszystkie ciężary jak 

cudzoziemcy. Każda ziemia obca jest im ojczyzną i każda ojczyzna ziemią obcą.  

Żenią się jak wszyscy i mają dzieci, lecz nie porzucają nowo narodzonych. 

Wszyscy dzielą jeden stół, lecz nie jedno łoże. Przebywają na ziemi, lecz są 

obywatelami nieba. Kochają wszystkich ludzi, a wszyscy ich prześladują” (por. 

List do Diogneta).  



Wskazana przez Jezusa Chrystusa ewangeliczna droga do pełni życia 

prowadzi przez wolność, gdzie poznanie prawdy czyni człowieka niezwykle 

roztropnym w dokonywanych wyborach życiowych. Uczniowie Jezusa, 

konsekrowani łaską chrztu świętego, mają wszystkie możliwości, aby poznać 

prawdę, a prawda zgodnie z zapewnieniem Pana Jezusa prowadzi do wolności 

(por. J 8,30-31). 

2. Bezużyteczny dialog Żydów z Jezusem oparty jedynie na własnej 

wiedzy i zarozumiałości nie doprowadził ich do poznania prawdy o życiu. 

Zatrzymali się tylko na tym, co ziemskie, przemijające, i z tym wiązali 

rzeczywistość całego życia, nawet po śmierci. Jezus nie neguje tego, co 

człowiek czyni na ziemi, ale wprowadza swoich słuchaczy w nową 

rzeczywistość, która domaga się wiary, a jeszcze bardziej zaufania Bogu, który 

jest miłością (por. Łk 20,27-40). „A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz 

zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, 

Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba.
.
 Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych; 

wszyscy bowiem dla Niego żyją». Na to rzekli niektórzy z uczonych w Piśmie: 

«Nauczycielu, dobrześ powiedział», bo już o nic nie śmieli Go pytać” (Łk 20, 

37-40). 

3. Nasz ludzki wysiłek walki o siebie z każdą niecnotą potrzebuje Bożej 

łaski ‒ modlitwy, słowa Bożego łaski sakramentów świętych, aby nie stał się 

tylko wysiłkiem krótkiego dystansu. Dlatego św. Piotr zapraszał pierwszych 

wyznawców Chrystusa do czujności. „Wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie 

przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym 

łaskę daje. Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył  

w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu 

zależy na was. Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew 

ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu! 

Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie. A Bóg wszelkiej 

łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy 



trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje”  

(1P 5,5-10).  

Każda wada jest oznaką braku pokory, przejawem egoizmu, pychy  

i zarozumiałości.  To nie tylko alkoholizm i pijaństwo, ale wszystko inne, co 

czyni człowieka dalekim od Boga i od ludzi.  

Niech Maryja, Królowa Rodziny oraz Święty Józef, mąż prawy  

i sprawiedliwy, czysty i mądry, wypraszają Wam wiele potrzebnych łask, a 

grupa AA „Bartek” ‒ jak przez te ostatnie 20 lat ‒ niech nadal owocnie pomaga 

Wam trwać w trzeźwości, a tym samym w tym, co dobre, szlachetne  i piękne. 

Amen.  


