Przykład Jezusa
Zmartwychwstałego
powinien byd światłem
dla naszego życia.
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Na podstawie komentarza Chiary Lubich - Adaptacja pod redakcją Centrum Gen 3

“TO
CZEGO
CHCESZ
TY”

"Nie to, co Ja chcę,
ale to, co Ty!"
(Mk 14,36)

Pójście w głąb...

Jezus uczy nas, że Ojciec ma swój
plan miłości wobec każdego
z nas, że kocha nas miłością
osobistą, a jeśli wierzymy
w tę miłośd (taki jest warunek),
On sprawia, że wszystko
zmierza ku dobru. Dla Jezusa nic
nie wydarzyło się przypadkiem,
nawet Jego męka i śmierd.

A potem przyszło
Zmartwychwstanie

We wszystkim, co nas
spotyka, we wszystkim, co się
dzieje, we wszystkim, co nas
otacza, także we wszystkim,
co sprawia nam ból,
powinniśmy umied
odczytywad wolę Boga, który
nas kocha, albo dopuszczenie
Tego, który i wtedy nie
przestaje nas kochad.
Wtedy wszystko w życiu
nabierze sensu, wszystko
stanie się w najwyższym
stopniu pożyteczne, nawet
jeśli w danej chwili wydaje się
niezrozumiałe i absurdalne.

Wola Boża – to Jego głos,
który wzywa i mówi
do nas nieustannie. To
sposób, w jaki wyraża On
swoją miłośd, aby dad
nam pełnię swego Życia.

Kiedy żyjemy w ten sposób,
wszystko może się zmienid.
Zamiast wychodzid naprzeciw tym
i kochad tylko tych, którzy nam się
podobają, możemy zbliżad się
do tych, których wola Boża
postawi obok nas.
Zamiast wybierad rzeczy,
które nam się podobają, wolimy
wybierad i zajmowad się tym,
co podpowiada nam wola Boża.
Skierowanie się całkowicie na wolę
Boga w danej chwili (to, czego Ty
chcesz) doprowadzi nas
w konsekwencji do oderwania
od wszystkich rzeczy, a także
od naszego „ja” (nie to, czego chcę
ja). I chociaż nie staramy się
specjalnie o to oderwanie,
gdyż szukamy jedynie Boga,
to w efekcie je znajdujemy.

Wtedy nasza radośd
będzie pełna. Wystarczy
zatopid się w upływającej
chwili i w tym momencie
wypełnid wolę Boga.

Tak jak to zdarzyło się...
Lorenc – Niemcy
Pewnego dnia dowiedziałem się,
że moja mama musi poddad się
badaniu lekarskiemu. Nic szczególnego. Jednak dla mnie było to duże
zmartwienie, ponieważ moja ciocia
ostatnio zachorowała na raka i moja
babcia umarła na tę chorobę.
Dni oczekiwania na wynik były straszne
dla mnie. Najgorsza była ta niepewnośd.
Na dodatek mama nie chciała powiedzied
o tym, mówiła tylko, że wszystko się
udało. A jednak ja, z moją wyobraźnią,
czułem inaczej. Zastanawiałem się: a jeśli
także ona jest chora na tę samą
chorobę? W tamtym okresie niewiele
miałem do czynienia z Kościołem, “nie
czułem go”. Były inne rzeczy, które miały
większe znaczenie. Ale w tamtych dniach
niepewności wróciłem do modlitwy.
Po długiej przerwie zacząłem więc
odmawiad
modlitwy
wieczorne
i modliłem się za mamę i za całą rodzinę.
Czułem mocno obecnośd Jezusa
i mogłem powierzyd mu mój ból.
Czułem, że ból został, ale mnie wróciła
zdolnośd kochania.

Moje zobowiązanie…

