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Wrzesień 2014  Serdecznie pozdrawiam Was kochani Chorzy i wszystkich czytających ten list. 

Co jakiś czas przytrafiają się nam niespodziewane i nigdy nie chciane, rozmaite trudności, 
cierpienia, zwątpienia, lęki, zranienia. Powracają stare krzywdy lub poczucie winy. 
Tym trudnościom i stanom emocjonalnym często towarzyszy niepewność, bezradność. 
Każdy przeżywa je na swój sposób.  
Różnorodność takich doświadczeń wynika z tego, że każdy z nas jest inny. Musimy pamiętać, 
że owe trudne doświadczenia, które przeżywam nie są czymś, co zdarza się tylko mnie.  

Jeśli popatrzymy na nie z perspektywie wiary, to jawią się one jako cenne doświadczenia 
w drodze ku duchowej dojrzałości, które otwierają nam nieznane dotąd horyzonty.  
Jeśli pragniesz żyć wiarą dojrzałą musisz zgodzić się na to, że wiosnę twojego życia 
przerywać będą co jakiś czas okres zimy, przynoszący ze sobą pozorne tracenie, 
obumieranie, pozorną śmierć. Są one jednak zapowiedzią bezcennego daru przebudzenia; 
daru ponownego odnalezienia życiowej równowagi na głębszym niż dotychczas poziomie. 
Tu odsłania się prawda o ludzkim sercu, odkrywają się jego tajemnice.  
Serce jest przecież źródłem intencji, czynów i słów. W nim wszystko ma swój początek, 
a wiele rzeczy, które  skrywa serce, nawet sobie nie uświadamiamy. 

Spójrzmy jeszcze na te nasze trudne doświadczenia, jako na próbę ufności. 
Grzech pierworodny zaowocował w ludzkim sercu utratą zaufania do Stwórcy.  
Od tamtej chwili ufność jest trudem, ufność nie przychodzi łatwo, o ufność trzeba walczyć. 
Zatem trudności w naszym życiu są szansą odbudowy tej delikatnej relacji zaufania 
między tobą a miłującym cię Bogiem Ojcem. 

Przyglądając się życiu, biblijny mędrzec Kohelet zauważył, że „wszystko ma swój czas 
i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Jest czas rodzenia, czas sadzenia, 
czas leczenia, czas budowania, czas śmiechu, czas zszywania" (Koh 3, 1-8). 

Kohelet mówi również, że jest czas umierania, wyrywania, burzenia, płaczu, rozdzierania... 

Każde z tych ludzkich doświadczeń ma jednakowy dostęp do naszego życia i ma ważną 

do spełnienia misję. 

Jest to tajemniczy przejaw Bożej opatrzności. Wszystko, co Ojciec stworzył, ma właściwą 

sobie dobroć i doskonałość, ale nie wyszło z Jego rąk całkowicie wykończone. Powołując 

do istnienia, chciał, aby Jego stworzenie było istnieniem w drodze do osiągnięcia doskonałości.  

Twoje niepowtarzalne życie jest również doświadczeniem bycia w drodze, a więc siłą rzeczy, 

bycia uczestnikiem prób, poprzez które Ojciec przygotowuje cię do stanu doskonałości. 

Ufność i zawierzenie Bogu rodzi pokój wewnętrzny a „jarzmo staje się słodkie a ciężar lekki”. 

Trudne doświadczenia pomagają nam naśladować Chrystusa. Są jakby szkołą, w której 

uczymy się ducha Chrystusowej ofiary. Szkoła kojarzy mi się z trudem, wyrzeczeniem, 

wysiłkiem i przyjmowaniem z pokorą wyznaczanych, często niechcianych zadań.  

Nie było łatwo im sprostać, ale osiągane sukcesy napełniały mnie radością i dawały satysfakcję.  

Podobnie jest z naśladowaniem Jezusa. Co prawda pocieszenia pojawiają się od czasu do czasu, 

ale „Nagrodę” otrzymuje się na końcu. 

Święty Paweł pisze w Liście do Rzymian, że „nikt z nas nie żyje dla siebie  

 i nikt nie umiera dla siebie" Rz 14, 7-8.  

Nasze trudności zatem należą do rodziny ewangelicznych doświadczeń, w których uczymy się 

także odpowiedzialności za innych. Nikt nie zbawia się sam. Pan Jezus powiedział: 

„nie może kochać Boga, którego nie widzi - ten, kto nie kocha bliźniego, którego widzi!” 
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Patrzeć i widzieć. Widzieć potrzeby drugiego człowieka, widzieć piękno otaczającego nas 
świata. Jeśli umiesz mądrze patrzeć na przyrodę i rozmyślać nad tym, co zaobserwowałeś, 
jeśli podejmujesz wysiłek odnalezienia ukrytych znaczeń… odkryjesz mądrość, która uczyni 
twoje ziemskie wędrowanie ku wieczności wyjątkowo piękną drogą.  

Wrażliwość na piękno natury i skrytą w niej mądrość jest wrodzona każdemu człowiekowi. 
Otrzymuje ją od Boga darmo, jako wyposażenie serca, gdy rodząc się, przychodzi na ten świat.  

Jednak umiejętność dostrzegania ukrytych znaczeń można zatracić, oddalając się od Boga, 
bo tylko tam, gdzie Boży Duch, tam jest mądrość. To Duch Święty, poprzez dar mądrości, 
uczy dostrzegać w księdze przyrody procesy i prawidła, które są wymownymi obrazami 
pomagającymi nam zrozumieć to, co dzieje się w świecie ludzkiego ducha. 

Jedną z prawidłowości w przyrodzie jest zjawisko następowania po sobie pór roku.  
Opis zmian, jakich doświadcza natura, przechodząc okresy zimy, a następnie wiosny, 
służył już od dawna jako obraz wędrówki człowieka ku Bogu, poprzez doświadczenia 
cierpień, upokorzeń, czy bezradności. 

Natura wchodzi w okres zimy, okres nieprzyjazny życiu, okres pozornego umierania, 
aby na wiosnę ponownie ukazać cud istnienia, cud potężnej siły drzemiącej w stworzeniach. 
Ten cykl powtarza się wielokrotnie. Wiele razy stajemy zdumieni przy nagich, surowych, 
pozornie bez życia drzewach w zimie, które na wiosnę eksplodują niezliczoną ilością liści. 
To jest obraz, poprzez który Bóg mówi o swej opatrzności i miłosnej zapobiegliwości 
o stworzenie. 

Po okresie zimy natura odradza się. Człowiek nigdy w pełni nie doceni drzemiącej w niej siły 
i jej wciąż odradzającego się piękna, jeśli wpierw nie ukaże mu się gorszący obraz jej pozornej 
zimowej śmierci. 

W pejzażu realnego świata, który dany jest nam jako doczesny dom, nieocenioną rolę 
odgrywają różnego rodzaju trudności, cierpienia, kryzysy. Są one nieodzownym elementem 
każdego ludzkiego życia, a więc i twojego, i mojego. Są schodami, po których musimy się 
wspinać, aby wejść wyżej i znaleźć się w świecie duchowej dojrzałości. 

W drodze ku dojrzałości chrześcijańskiej pomagają nam, między innymi,  
trzy akty – trzy formy kontaktu z Bogiem. 

1. Akt słuchania Słowa Bożego. To słuchanie realizuje się miedzy innymi poprzez 
słuchanie kazań, konferencji w Kościele jak i w Radiu Maryja oraz w milczącym 
zastanawianiu się i odkrywaniu: „Co Pan Bóg chce mi powiedzieć, dziś i teraz?” 

2. Akt ofiarowania w Eucharystii, w której wraz z Chrystusem ofiarujemy Bogu 
wszystkie sprawy naszego życia: choroby, cierpienia, problemy rodzinne czy obawy 
i własną samotność oraz dziękujemy za otrzymane dobro. 

3. Akt adorowania. Ten akt czynimy, gdy na modlitwie uwielbiamy, dziękujemy, 
wysławiamy Boga, wzbudzamy w sobie uczucia wdzięczności i miłości do Boga,  
jak i do świętych.  
Pomocą do wzbudzenia w sobie tych szlachetnych uczuć może stać się wyobrażenie sobie 
Boga, jako „małe dzieciątko” na rękach Matki Bożej.  
Wówczas starajmy się wzbudzić w sobie takie same uczucia, jakie miała Matka Boża 
podczas opiekowania się i zabawy z maleńkim Dzieciątkiem Jezus. Możemy też łączyć 
naszą niedoskonałą miłość z miłością wszystkich, którzy kiedykolwiek kochali Boga. 

[na podstawie: Jerzy Zieliński OCD, Przezwyciężyć kryzys…] 


