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Cudowne rozmnożenie chleba
Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne,
osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki
tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych.
A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: „Miejsce tu jest puste i pora już
spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności”. Lecz Jezus im
odpowiedział: „Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść”. Odpowiedzieli Mu: „Nie mamy tu nic
prócz pięciu chlebów i dwóch ryb”. On rzekł: „Przynieście mi je tutaj”. Kazał tłumom usiąść na trawie,
następnie wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je
uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków.
Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci
Mt 14, 13–21

Bóg… i tylko On
potrafi zaspokoić każdą Twoją potrzebę –
jeśli Mu tylko ufasz.
Zauważmy,
że
tłumy przybyły do Jezusa pieszo, w pocie czoła,
na pustynię, z dużych
odległości,
z wielkim
poświęceniem. To wszystko oznaczało, jak wielkim zaufaniem
darzyli Jezusa. Dlatego Jezus najpierw uzdrowił ich chorych.
W zasadzie już wtedy ludzie mogli wrócić do domów, a jeśli zostali, to dlatego, że chcieli być dłużej przy
Jezusie. Nie chodziło im tylko o doraźne korzyści, bo te już
osiągnęli. Teraz chcieli być po prostu przy Jezusie, słuchać
Jego słów, towarzyszyć Mu.
„Szukajcie wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne
będzie wam przydane” – obiecał im kiedyś Chrystus.
Ci ludzie po prostu dobrze się przy Nim czuli. Nie
byli zestresowani, że Go zobaczą. Nie czuli napięcia z powodu tego, że są przy Jezusie. Oby przy nas – kapłanach
ludzie czuli się tak jak przy Chrystusie i nie byli w napięciu
przed rozmową z nami… lub załamani po niej...
Ale apostołowie - ci pierwsi kapłani - mniej wtedy
myśleli o Królestwie Bożym, a bardziej o tym, co począć
z tymi tłumami. Może obawiali się kłopotu… Może głupio
im było wyjmować swoje skromne zapasy i jeść na oczach
zgłodniałych kobiet i dzieci? Na tyle mieli ich dość, że
chcieli się tego problemu pozbyć.

Jezus jednak myślał inaczej. On wiedział, że tam,
gdzie człowiek ma serce zasłuchane w Boga, tam wszystkie
ludzkie potrzeby też są zaspokajane.
Chciałbym jednak podkreślić, że potrzeby – czyli
to, bez czego nie da się żyć – a nie dowolne zachcianki.
Oj, to dopiero by nam pasowało! Żeby tak Jezus
zawsze przyszedł w porę i dał chleba do syta i ryb w obfitości i to za darmochę…! (a ryby dziś w cenie… polecam te
morskie…)
Dobrze by się wtedy nam żyło na ziemi, nie…?
Co prawda w takim momencie marzeń zapominamy –
jak ci ludzie co gratis dostali obiad - o pewnym wydarzeniu
z samego początku Ewangelii, kiedy Jezus odrzuca taką pokusę przemienienia kamieni w chleb.
Tylko ojciec w kochającej rodzinie może zwrócić
się do swoich dzieci z wezwaniem: „przyjdźcie, kupujcie
bez pieniędzy”. Co więc zrobić, abyśmy doświadczali takiej
troskliwości od Boga? Nic wielkiego… po prostu potraktować Go jako swojego Ojca, który dba o swoje dzieci.
Więc do mnie, kapłana, Pan dziś kieruje Słowo,
abym tak mówił o Nim, by każdy słuchający czuł się obdarowany a nie zubożony. Aby kapłani tak żyli, jak sami mówią w Słowie Bożym a wszyscy ich spotykający byli raczej
pociągnięci w dobre ramiona Ojca, który jest w Niebie, a
nie odepchnięci przez słowa mocne jak pięści.
I abym tak o Nim pisał, by każdy z Was, którzy
czytacie teraz te słowa, uwierzył w darmową miłość Ojca w
Niebie…
ps. Pozdrawiam nowych czytelników z Torunia ...
- Wasz w Bogu, który Ojcem jest - o. Marcin Ciechanowski

