10 kwietnia 2008 r.

Przyjaciel grzeszników

Mt 11, 16 - 48

Modlitwa przygotowawcza: Prosić Pana aby wszystkie moje zamiary decyzje i czyny, były
skierowane w sposób czysty do słuŜby i chwały Jego Boskiego majestatu.
Obraz: Wyobraź sobie piękny wschód słońca, zobacz półmrok powoli rozpraszany
delikatnym światłem, świat budzi się do Ŝycia…
Prośba o łaskę: O większą miłość do ludzi, szczególnie tych, którzy nie są mi przychylni.
1.

Oczekiwania

KaŜdy z nas nosi w sobie jakiś obraz Boga. Mniej lub bardziej fałszywy, jednak zawsze jakoś
niedoskonały, niepełny. W duŜej mierze wynika to z tego, Ŝe często przerzucamy na niego
nasze pragnienia. Szukamy w nim zaspokojenia naszych ludzkich braków, zranień
w relacjach z innymi. I jakimś stopniu to dobrze, bo świadczy to o bardzo wewnętrznej,
podstawowej ufności, mocno ukrytej, jaką kaŜdy człowiek nosi względem Boga, szukając
w nim odpowiedzi na wszelkie pragnienie. On o tym wie i takimi nas przyjmuje. Jednak Bóg
jest zupełnie inny od naszych oczekiwań. Często szukając zaspokojenia naszych pragnień
poruszamy się w przestrzeni tego, co wydaje się, Ŝe jest w stanie zaspokoić nasz głód. Bogu
jednak się nie wydaje. On wie czego nam potrzeba. Dlatego często zdarza się tak, Ŝe nie
rozumiemy Jego działania względem nas. „PoniewaŜ On sprawia, Ŝe słońce Jego wschodzi
nad złymi i nad dobrymi i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych” – Jego
zamysły są dla nas tajemnicą. Spróbujmy zastanowić się nad tym, czego oczekujemy
od Niego. MoŜe to powie nam więcej o nas samych niŜ o Nim. Czego szukasz w spotkaniu
z Bogiem?
2.

To, co istotne

Jezus odsyła nas do tego co istotne. Do tego, co tak naprawdę w relacji z Nim jest waŜne.
Mówi Ŝe drogą do świętości jest miłość. Jednak nie wystarcza tu miłość tych, którzy są nam
bliscy, to jest łatwiejsza miłość. Piękna ale nie do końca taka jak Boga. Bo On kocha
wszystkich taką samą miłością bez względu na to co robią. Jakkolwiek by człowiek nie
grzeszył, zawsze ma „śmiały przystęp do Ojca” – nie musimy się lękać. Bóg zawsze ma
miłosierdzie dla skruszonych serc. On widzi nasz ból, jaki rodzi w nas grzech. Bóg mówi
kochaj tych, którzy cię prześladują, wrogów, zdrajców. Nie zamykaj serca – miłość nie
wybiera, przyjmuje człowieka takiego jakim jest. I właśnie ci, którzy nas nienawidzą,
najbardziej potrzebują naszej miłości. Serce napełnione miłością kruszy wszystko.
3.

Doskonałość

Bóg jest nie tylko naszym terapeutą, pocieszycielem, lekiem na wszelkie zło. Owszem On nas
leczy, uzdrawia i nadaje sens całemu naszemu Ŝyciu. Ale nie moŜemy się zatrzymać tylko
i wyłącznie na naszych potrzebach i oczekiwaniach względem Niego. On zaprasza nas
do tego, by stać się jak On. Co to oznacza? Stać się jak Bóg - to kochać jak Bóg. Miłością

bezinteresowną, taką która kosztuje KrzyŜ, ale miłością która oŜywia, przemienia, daje
nadzieję, zaskakuje, która jest wbrew logice tego świata. I to jest piękna droga, to zaproszenie
do wielkiej przygody, by przemieniać świat. To miłość heroiczna, szalona. I tylko taka jest
w stanie dokonać cudu. Bóg zaprasza by wyjść z siebie, z zamknięcia się w świecie
uzdrawiania swoich zranień, wyjść z miłością ku innym, jednak do tego potrzebna nam jest
Jego pomoc. Przyjaźń z Bogiem wiąŜe się z przyjaźnią z Jego przyjaciółmi, a On jest
przyjacielem wszystkich. Być moŜe nie potrafimy tego zrozumieć – ale taka właśnie jest BoŜa
logika miłości. Zupełnie inna od naszej… I chwała Mu za to!
Rozmowa końcowa: porozmawiaj z Jezusem jak przyjaciel z przyjacielem o tym,
co wydarzyło się w czasie tej medytacji.
Modlitwa końcowa: Ojcze nasz…

