Tydzień 1 Poznanie Siebie
Dzień 13
Przechodzimy do kolejnego etapu naszej drogi do konsekracji Jezusowi poprzez
Matkę Najświętszą poprzez jej Niepokalane Serce. Przeszliśmy pierwszy etap,
którym jest odrzucenie świata - teraz wypływamy na głębokie wody wchodzimy
w przestrzeń poznania siebie. Zawsze zastanawiały mnie słowa Jezusa kiedy
dokonywał cudu albo głosił Ewangelię, mówił mają oczy ale nie widzą mają uszy
ale nie słyszą – dlaczego? przecież mieli oczy widzieli ten sam świat co Jezus, te
same drzewa, ludzi, otoczenie, mieli zdrowe uszy, słyszeli te same dźwięki
słowa co on jednak czegoś nie widzieli i czegoś nie słyszeli. Nie mieli wzroku i
słuchu wiary, nie mieli wzroku i słuchu tych, którzy widzą świat przez pryzmat
wiary w Boga. Nie widzieli mocy działania Boga, byli ślepi i głusi wewnętrznie.
Dar poznania a zwłaszcza poznania siebie jest wielkim darem od Boga dla
niektórych a nawet sporej grupy ludzi będzie to trudne doświadczenie. Bo
prawda o sobie może być i zazwyczaj jest dość bolesna. Jestem pewien że już
na początku tej drogi wielu z nas może mieć ochotę zawrócić czy też
zniechęcić się, nie ma jednak innej drogi bo poznanie samego siebie jest
punktem wyjścia do dalszej podróży być może jest to pierwszy i jedyny
moment w którym teraz za przyczyną Łaski Bożej będziesz mógł zobaczyć i
usłyszeć prawdę o sobie, spojrzysz na siebie otrzyma wiary. Z doświadczenia
wiem, że proces ten nie jest łatwy ani przyjemny, ale nie powinniśmy tego
etapu zbagatelizować. Módl się o odwagę poznania samego siebie, módl się o
to aby jak najszybciej zejść z drogi obłudy, zaślepienia, samozadowolenia i
fałszowania prawdy o sobie. Patrząc na siebie oczami Boga, ucząc się patrzeć na
siebie w prawdzie, prośmy Go słowami niewidomego z ewangelii Panie daj
abym przejrzał ! Ważne aby na tym etapie zobaczyć również dobro oraz te
wszystkie wspaniałe cuda i rzeczy których Jezus dokonał już dla mnie w mojej
przeszłości. To jest bardzo ważne bo zaczynając poznawać siebie muszę
również zobaczyć i uświadomić sobie jak Bóg działał we mnie i jak doprowadził
mnie do etapu na którym się teraz znajduj. U Boga nie ma przypadków, On
Ciebie wybrał i powołał nie zmarnuj tej łaski !
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