Tydzień 1 Poznanie Siebie
Dzień 15
Stare angielskie przysłowie mówi, co unosi się w górę musi spaść na ziemię.
Czyż nie tak właśnie wygląda czasami nasze życie? Kiedy unosimy się, kiedy myślimy,
że wszystko jest dobrze jesteśmy urządzeni, czujemy się zadowoleni i bezpieczni, to
wówczas myślimy tak jak jest napisane w ewangelii: „i powiem sobie Masz wielkie
dobra starczą ci na długie lata odpoczywaj jedz pij i baw się” (Łk12,19), a nagle w
jednym momencie wszystko składa się jak domek z kart. Pierwsi rodzice przeżyli ten
sam dramat, byli tak blisko Boga, żyli w szczęściu i jedności z nim, lecz jeden grzech,
jedno nieposłuszeństwo przekreśliło wszystko. Radość przemieniła się w rozpacz.
Oczywiście jest to biblijny obraz ale my jesteśmy potomkami tych, którzy przez
bunt i nieposłuszeństwo Bogu zmarnowali całe swoje życie, szczęście. Ileż to razy w
naszym życiu grzech i nieposłuszeństwo Bogu doprowadziły nas do duchowego
upadku lub zmieniły bieg naszego życia ? Wielu z nas żałuję tego do końca swoich dni,
może i w twoim życiu takie historie miały miejsce ? Warto się temu przyjrzeć,
szczególnie teraz kiedy kroczysz nową drogą. Ważne jest abyś w swojej przeszłości
odnalazł momenty, chwile i miejsca kiedy wszystko zaczęło się rozpadać, kiedy stałeś
się niewolnikiem zła. Liczne rzeczy możemy a nawet musimy naprawić ale wielu
spraw nie da się już cofnąć, odkręcić. Trzeba jednak zawsze pamiętać, że dzięki
współpracy z łaską Bożą mogą one być uzdrowione.
Prorok Izajasz pisze „..niech się podniosą wszystkie doliny a wszystkie góry i
wzgórza obniżą, równiną niechaj się staną urwiska a strome zbocza niziną gładką..”
(Izajasz 40,4). W innym miejscu pismo mówi „..u Boga wszystko jest możliwe” (Mk
10,27). Jesteś więc na drodze, która umożliwi ci osiągnąć to, co pozornie wydaje się
niemożliwe, ponieważ masz u boku Matkę, która nigdy nie odmówi pomocy swojemu
dziecku. Będziesz przy tym potrzebował wielkiej wiary i odwagi aby przyznać się do
błędów i grzechów popełnionych w przyszłości. Bóg pomoże ci wiele rzeczy
wyprostować, wyrównać ale nie może tego zrobić bez twojej współpracy i twojego
otwarcia się naprawdę.
Albert Einstein powiedział: „… ten kto idzie z tłumem nie dojdzie dalej niż tłum,
ten kto idzie sam dojdzie do miejsc do których nikt nie dotarł!..” Warto wyjść z
otaczającego nas tłumu. Podejmij ryzyko i zacznij iść drogą, którą wybiera niewielu.
Konsekracja jest zaproszeniem od Boga, który pragnie doprowadzić cię do miejsc
przeznaczonych dla jego wybranych.
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