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Bezgraniczne uwolnienie aby się zaangażować 

„Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia; tylko pod pozorem tej wolności nie 
pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Albowiem cały zakon streszcza się w tym 
jednym słowie, mianowicie w tym: Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego.” 
(Galacjan 5:13-14 Biblia Warszawska) 

Naszą rozmyślania modlitewne rozpoczniemy piosenką Doris Rendell: 

Otrzymaliśmy wspaniałą wizję świata, który ma nadejść, 

Gdzie ułaskawiająca miłość Jezusa dowolnie przepływa od morza do morza, 

Gdzie wszyscy ludzie są uwolnieni od kłótliwości, gniewu, chciwości i samolubności, 

Gdzie wszystkie narody żyją razem w błogim pokoju i harmonii. 

Będziemy pomagać w budowaniu miasta naszego Boga, tak wspaniałej przystani, 

Ofiarujemy nasz czas, przyniesiemy wszystkie nasze talenty, każdy dar rzadkiej urody, 

Siłę umysłu, siłę dążenia do celu, dni pracy, noce wysiłku, 

Tak aby Boża wola została wypełniona, aby On rządził nad królestwami. 

        SASB (ŚAZ) 883 

Doris Rendell przedstawia piękny obraz świata ludzi wolnych w miłowaniu jedni drugich. Osiągnięcie 

tej wizji wymaga ciężkiej pracy.  

Mając możliwość podróżowania po całym świecie, fascynującym było zobaczyć jak ludzie patrzą na 

problemy z różnych perspektyw.  Często bez zastanawiania się akceptujemy jako coś dobrego, to co w 

naszej społeczności jest uznawane za normalne. Uwielbiam motto Południowo-Afrykańskiego 

Terytorium „Życie Chrystusowymi wartościami”. To stawia przed nami wyzwanie, by patrzeć na 

wszystko i wszystkich Bożymi oczami, i by żyć stosownie. 

Refleksja: Czy widzimy świat tak jak Bóg go widzi czy raczej jesteśmy pod wpływem ludzi wokół 

nas?  

Bóg powołuje nas do bycia wolnymi, do bycia zaangażowanymi w zmienianiu świata w lepsze miejsce, 

ale możemy to tylko robić w mocy Jego Ducha. Ducha, który nas uwalania, uwalnia od strachu, wstydu 

i zakłopotania.  

Refleksja: Co jest w naszym życiu tymi rzeczami, które nas powstrzymują od zaangażowania się?  

Moi dziadkowie na ścianie mieli powieszony obraz z przysłowiem mówiącym: „Drzewa się nie powali 
jednym ciosem, mierz siły na zamiary.” Inaczej mówiąc, nie oczekuj, że będzie łatwo, idź 
przygotowany na ciężką pracę.  Nie zawsze jest łatwo kochać naszych bliźnich, a tym bardziej  
przekonywać świat, że też powinien to robić. Bądź przygotowany na zmęczenie i zniechęcenie, ale nie 
pozwól by to nas powstrzymało.  

 



 

 

Refleksja: Gdzie Bóg mnie powołuje przy budowaniu Królestwa Bożego? 

 

Świat nas potrzebuje, Chrystus nas prowadzi; 

Towarzysze, bądźmy autentyczni. 

Jego miłość  nas ogranicza, modlitwa podtrzymuje, 

Wiara będzie nas przeprowadzać. 

Jego służba nas wzywa, nikt nas nie zatrważa, 

Będziemy przeprowadzać odważne działania; 

Dusze nas potrzebują, Chrystus nas prowadzi; 

Towarzysze, bądźmy autentyczni. 

 

                                                  SASB (ŚAZ) pieśń 239, Will J. Brand 

 

Modlitwa za wszystkich Bożych „robotników”: 

 

Niech nic ci nie przeszkadza, nic cię nie przeraża, 

wszystko przemija, ale Bóg nigdy się nie zmienia 

Cierpliwie dąż z Bogiem do wszystkich rzeczy 

bo kiedy Bóg idzie z tobą, nic ci nie brakuje 

W Chrystusie będziesz miał wszystko czego potrzebujesz. Amen. 

       Oparte na modlitwie Św. Teresy z Ávilii 
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