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CZASY ŁASKI
Kamień, który odrzucili budujący, ten stał się podstawą filaru (Mt. 21,42; NBG).

M

isja Jezusa trwała trzy i pół roku (od chrztu do wniebowstąpienia). Pan powołał 12 apostołów i
pozostawił rzesze uczniów - judeochrześcijan (Żydów, którzy uznali Go za Mesjasza). Ale była to
znowu garstka ludzi, ubogich, prostych, ”niepotrzebnych”; bezradnych po śmierci Mistrza. Pomoc nadeszła od Boga. Po wskrzeszeniu Jezus wrócił do swoich. Odwołując się do Starego Testamentu, wyjaśniał
im swoje posłannictwo i powtórnie tłumaczył wydarzenia. A po 40 dniach - wstąpił do niebios. Zgromadzenie Wybranych w Jezusie - gr. ekklesia - zostało na wieki zawiązane. Oczekiwano jedynie dopełnienia. Stało się to w dniu ”Pięćdziesiątnicy” (żydowski Szawuot, Zielone Święta). Na zebrane grono wyznawców, został zesłany Duch Święty. Przybył jako Ogień - Miłość, Siła, ale i Światło Prawdy. Stał się
cud mówienia językami, a przy tym znamienity fakt - łaska wiary dla 3000 osób. Na znak Bożego powołania oraz wyznania wiary, ludzie ci byli zanurzani w wodzie (w śmierć Jezusa) i powstawali z wody
(symbolu Słowa) do nowego życia (co przyjęło nazwę - Chrztu Wiary). Lecz obóz przeciwnika nie próżnował. Większość Żydów odrzuciła Jezusa oraz świadectwo apostołów. Niebawem też ukamienowano
Szczepana (Dok. Ap. 7). Na czele prześladowców stał Saul z Tarsu - gorliwy faryzeusz, który dążył do likwidacji odszczepieńców. Jednak i on doświadczył cudu. W jednej chwili, z wroga stał się wyznawcą równie gorliwym jak przedtem. Zaraz też rozpoczął pracę pośród sąsiednich narodów. Nazwano go Pawłem, apostołem pogan - założycielem zborów chrystiańskich, poza Izraelem według ciała wewnętrznego. Tymczasem gmina jerozolimska odchodziła od Prawa Mojżesza (Dok. Ap. 15,6 - 35), stopniowo
formułując zasady postępowania w Prawie Wiary.

Zaprawdę,
powiadam wam,
nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony (Mt. 24, 2).
Pokolenie, które odrzuciło Jezusa, spotyka klęska za klęską. W roku 70 - tym, wojska rzymskie niszczą
Jerozolimę. Świątynia zostaje zburzona, a naród wypędzony aż do czasów współczesnych. Poniewierani,
bici, przeklinani i mordowani - Żydzi świadczą jednak Boga Jedynego pośród narodów ziemi.

