Jeśli w naszym życiu
istnieje jakaś tajemnicza
rzeczywistość, to jest to
“Boże mój, cierpienie.

ŻYJĄC
EWANGELIĄ

Boże mój, czemuś
Mnie opuścił?”
(Mt 27,46)
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Opracowane przez Centrum Młodzi dla Jedności
Jezus na krzyżu, mimo to, że zdaje się
doświadczać nieskończonego oddalenia
od Ojca, z ogromnym i niewyobrażalnym
wysiłkiem wierzy w Jego miłość i
całkowicie Mu się oddaje:

“OJCZE, W TWOJE RĘCE
ODDAJĘ DUCHA MOJEGO”.
Kiedy odczuwamy wielkie
cierpienie, jakikolwiek ból,
my także z ogromnym wysiłkiem,
wierząc w Jego Miłość, próbujmy
powiedzieć:

TA MIŁOŚĆ
PRZYWOŁUJE DARY
DUCHA ŚWIĘTEGO:
POKÓJ, ŚWIATŁO,
SZCZEGÓLNĄ RADOŚĆ,
KTÓRA SIĘ W NAS
ROZPALA.

“W TYM CIERPIENIU KOCHAM
CIEBIE, JEZU OPUSZCZONY. TO TY,
PRZYJMUJĄC MOJE CIERPIENIE,
PRZYCHODZISZ DO MNIE. CIEBIE
PRAGNĘ, CIEBIE OBEJMUJĘ!”

Chcielibyśmy go uniknąć,
ale prędzej czy później zawsze
przychodzi.
Od zwykłego bólu głowy,
który zdaje się zatruwać
najprostsze codzienne
czynności, po upokorzenie
z powodu nieudanego
egzaminu; od wypadku
drogowego, który zabrał nam
znajomego lub członka rodziny;
po cierpienia wojen,
terroryzmu, katastrof
naturalnych...

DOŚWIADCZENIA ZE ŚWIATA
Jakiś czas temu nagle i bez konkretnego
powodu pomyślałam, że wszystko
byłoby łatwiejsze, gdybym przestała żyć
Ewangelią: żadnego wysiłku, by kochać
„jako pierwsza”, kochać „wszystkich”!
Już nie wierzyłam, wszystko wydawało
się bezużyteczne, prawie głupie:
straciłam Jezusa!
To było okropne, byłam sama i wcale
nie byłam szczęśliwa. Jedna część mnie
pragnęła Jezusa, druga Go odrzucała.
Dużo się modliłam, chociaż wydawało
mi się, że już Go nie ma.
Pewnego niedzielnego wieczoru
poszłam na Mszę św., ale praktycznie
w niej nie uczestniczyłam, nie miałam
na to ochoty. Byłam bardzo smutna.

Czujemy się bezradni
w obliczu cierpienia.
Nawet ci, którzy są nam bliscy i kochają nas,
często nie są w stanie pomóc nam; a jednak
czasami po prostu potrzebujemy kogoś,
z kim się tym podzielimy, choćby w ciszy.
Tak uczynił Jezus: przyszedł, aby być
blisko każdego człowieka. Jezus dzielił
z nami wszystko. Co więcej: wziął
na siebie całe nasze cierpienie
i cierpiał za nas tak bardzo,
że zawołał:

“Boże mój,
Boże mój,
czemuś Mnie
opuścił?”
Potem podniosłam wzrok i zobaczyłam krzyż: oto
Jezus wołający na krzyżu, że został opuszczony
przez Ojca. Ten krzyż był wyjątkowy, ponieważ ja
też czułam się tak opuszczona. Wydawało mi się,
że On przyszedł do mnie.
W tym momencie przyjęłam to moje cierpienie,
ukochałam Jezusa, ponieważ rozpoznałam Go
ukrytego również w moim smutku, w moich
wątpliwościach.
I wtedy poczułam wewnątrz
ogromną radość. Pomyślałam,
że mam wielkie szczęście,
dziękowałam Bogu: nigdy
nie czułam tak wielkiej miłości.

A. (Hiszpania)

