Boże Narodzenie

Ikona Boga Niewidzialnego
w 4D

T

radycyjnie Boże Narodzenie to okazja do wielu
miłych i niecodziennych rzeczy: niepowtarzalne
chwile przy wigilijnym stole, kolędy, prezenty,
spotkania z bliskimi, jedzenie, koncerty, wyjazdy... Jak przystało na naśladowców Jezusa, przypominamy sobie i światu, że to przede wszystkim Święta
Pamiątki Narodzenia Pańskiego. Przypominamy, że –
zgodnie z Pismem Świętym – Jezus Chrystus to jedyna,
autoryzowana przez Niebiosa IKONA BOGA niewi
dzialnego. „On jest obrazem Boga niewidzialnego” –
stwierdza apostoł Paweł (Kol 1:15). Ikona ta może
i powinna być widziana i prezentowana nie w czarno-białych barwach, jako płaski, dwuwymiarowy obraz, ale
w pełnym kolorycie i w dodatku w czterowymiarowym
formacie 4D.
Apostoł, pisząc do Kościoła jeden ze swoich słynnych listów duszpasterskich, modli się, żeby jego adresaci „zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest
szerokość i długość, i wysokość, i głębokość, i mogli
poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie
poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią
Bożą” (Ef 3:18-19). Ta apostolska modlitwa o wielowymiarowe poznanie towarzyszy Kościołowi od samego
początku i jest wyzwaniem dla współczesnych chrześ
cijan.
Gdy chodzi o Boga i kwestie duchowe, miewamy
często problemy ze zwyczajnym, choćby dwuwymiarowym, czasoprzestrzennym ich pojmowaniem. Jak to
zawsze i wszędzie? Jak to był, jest i będzie? A tu apostoł modli się o to, byśmy poznawali, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość. Czy takie czterowymiarowe poznanie w ogóle jest możliwe? Jak ogarnąć Jego boskość i człowieczeństwo, łaskę i sprawie
dliwość, odwieczność i historyczność, żydowskość
i uniwersalność?

Niechaj ten świąteczny czas będzie okazją do poszerzenia, wydłużenia, pogłębienia i wywyższenia poznania
tego Skarbu, jakim Bóg obdarował ludzkość. Naczelnym
zadaniem chrześcijanina, każdego ucznia Chrystusa jest
poznawać i czynić Go znanym – we wszystkich wymiarach. Dlatego zachęcam wszystkich, by do tego właśnie
wykorzystać ten okres świąteczny.
A gdy nadejdzie kolejny, 2014 rok „po Chrystusie”,
jako wspólnota naśladowców Chrystusa ze zwielo
krotnioną energią, pasją, odwagą, samozaparciem,
wytrwałością zabierzmy się do czynienia Go zna
nym jako Zbawiciela, Nauczyciela i Pana. W Koś
ciele Chrystusowym nadchodzący rok ogłaszamy
ROKIEM EWANGELIZACJI. Oznacza to skupienie
wszystkich naszych członków i przyjaciół oraz zintensyfikowanie w sposób dotychczas nie praktykowany
wszystkich wysiłków na służbie docierania do żyjących
wokół nas ludzi z Ewangelią oraz świadectwem życia,
jakie stało się naszym udziałem dzięki poznaniu Jezusa
Chrystusa. „Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim
zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego
wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się
z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża
Jego” (Kol 1:19-20)
Niech ten Adwent, Święta i Nowy Rok będzie dla nas
czasem pogłębiania, poszerzania, wydłużania i podnoszenia na wyższy poziom poznawania Chrystusa Pana,
we wszystkich wymiarach, obszarach i dziedzinach życia, abyśmy „doszli do pełnego poznania woli Jego we
wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu” (Kol 1:9).
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Jak przystało na naśladowców Jezusa,
przypominamy sobie i światu,
że to przede wszystkim Święta Pamiątki Narodzenia Pańskiego,
że – zgodnie z Pismem Świętym – Jezus Chrystus
to jedyna, autoryzowana przez Niebiosa
IKONA BOGA niewidzialnego.
„On jest obrazem Boga niewidzialnego”.
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