Tydzień 1 Poznanie Siebie
Dzień 16
Dopóki żyjemy zawsze jest nadzieja. Mówimy, że ona umiera ostatnia.
Bóg obdarza nadzieją człowieka pomimo jego niewierności raju, człowieka,
który na początku stworzenia powiedział Stwórcy „NIE”. Bunt ten został
ukarany przekleństwem: „W pocie więc oblicza twego będziesz musiał
zdobywać pożywienie póki nie wrócisz do ziemi z której zostałeś wzięty bo
Prochem jesteś i w proch się obrócisz” (Rdz. 3,19). Jednak Bóg w swojej wielkiej
miłości i w swoim miłosierdziu postanowił przyjść nam z pomocą, wyciągnąć do
nas pomocną dłoń w osobie swojego Syna Jezusa Chrystusa, który przyszedł do
swojej własności, lecz swoich go nie przyjęli, wyśmiany, wyszydzony, zabity na
krzyżu… po ludzku problem został rozwiązany, ale Boży plan był zupełnie inny.
Jezus poprzez swoje zmartwychwstanie, przywrócił nam nadzieję.
Nigdy do końca nie zrozumiemy roli Maryi w dziele zbawienia świata. Bóg
tak postanowił jego wolą było, aby przez pokorną niewiastę dać światu
Zbawiciela. Jedyną nadzieję naszego odkupienia. Maria Matka Jezusa, została
również dana każdemu z nas jako Matka, która nieustannie pomaga w
wytrwałym i wiernym kluczeniu drogą zbawienia. Ona jest Matką naszej
nadziei, dzięki tej nadziei wiemy, że nie jesteśmy sami. Iluż to ludzi szczególnie
w obecnych czasach popada w depresję lub co gorsza w rozpacz , która jest
bardzo groźna dla naszego życia duchowego. Rozpacz jest wtedy, kiedy
pozwolimy ciemności zupełnie opanować naszą duszę i zmysły, gdy gaśnie
nadzieja i nie widać już dalszej drogi a ciemności nas otaczają. Rozpacz jest
rezultatem życia bez Boga.
Życie bez Boga staje się dzisiaj wyborem wielu ludzi, dlatego szczególnie
gorąco zachęcam abyśmy obrali Maryję za naszą Matkę, tak jak sam Bóg przed
wiekami wybrał Marią na Matkę swojego Syna. Nie są to łatwe decyzje, jak już
wspomniałem wielu z nas musi rozpocząć radykalne zmiany w swoim życiu.
Musimy szukać tego, który umiłował nas bezgranicznie aż po krzyż. Maryja
chociaż byłam najdoskonalszym stworzeniem Boga, przeszła drogę Krzyżowa
wraz ze swoim Synem.
Musimy trzymać się mocno nadziei, musimy nieprzerwanie podążać w
kierunku tego, który jest światłością świata, którego dał nam Bóg przez Maryję
dzięki najważniejszemu TAK spośród wszystkich wypowiedzianych kiedykolwiek
w historii świata.
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