MARYJA
Ikona wiary czystej
Ewangelista Łukasz mówi nam o
pamięci Maryi, która zachowywała
w swoim sercu wszystko, co
słyszała i widziała. Matka Pana jest
Doskonałą Ikoną Wiary, jak powie
św. Elżbieta: „Błogosławiona ta,
która uwierzyła” (łk 1,45).
Wiara nie jest światłem rozpraszającym wszystkie ciemności, ale
lampą, która w nocy prowadzi
nasze kroki, a to wystarcza, by
naprzód iść i trwać. (Lumen fidei :
57 – 58)
Maryję, która jest dla nas wzorem
zawierzenia, możemy nazwać Matką Akceptacji – Matką Przyzwolenia, ponieważ Ona wciąż mówiła
Bogu fiat – tak! Najważniejsze wydarzenia naszego życia dokonują
się wtedy, gdy tak jak Maryja
wybieramy drogę przyzwolenia na
wszystko, co Bóg czyni w nas i z
nami. Nasze życie wiary sprowadza
się do tego ‘tak’. To jest istota
chrześcijaństwa. Maryja wciąż
powtarzała Bogu te słowa – czy
można kochać więcej?

WDOWA z SAREPTY
Ikona wiary szalonej
Wdowa miała małe dziecko, a w
jej kraju panował głód. Cały jej
zapas żywności stanowiły ostatnie
garści mąki i ostatnie krople
oliwy. I w takiej sytuacji prorok
Eliasz każe jej przyrządzić dla
siebie podpłomyk. Uwaga wdowy,
że są to ostatnie garści mąki,
niczego nie zmienia. Eliasz
ponawia swoją prośbę. Kobieta
wyraża zgodę, a była to rzeczywiście zgoda na śmierć. To
Bóg przez Eliasza zabrał wdowie
tę resztę żywności. Teraz nie ma
już nic. Biblia mówi, ze potem tej
mąki zaczęło przybywać – wdowa
i dziecko nie umarli. Bóg nigdy
nie zostawia tego, kto Mu ufa bez
zastrzeżeń i bez gwarancji.

Jeśli nie będzie w nas choć trochę
tej wiary szalonej, to na drodze
duchowej będziemy się poruszać
‘żółwim tempem’. Będziemy się
jakoś trzymać, ale nie będziemy
wzrastać!

***

TERESA od Dz. JEZUS
Ikona wiary ‘zuchwałej’
Pod koniec swego życia Teresa
czuje się zamknięta w krainie
gęstej mgły. Myśl o Bogu nie daje
jej już żadnej pewności… Ja
opiewam to, w co chcę wierzyć!
Widzi z nieubłaganą jasnością, jak
wielkim ryzykiem jest wierzyć.
Poznaje z przerażeniem, że
niewiara nie musi być tylko
skutkiem zatwardziałości albo
głupoty – owszem, że jest ona
realnie możliwa również dla niej
samej.
Teresa ma jeden tylko problem:
wierzyć w miłość, której się nie
czuje; czerpać ze światła, którego
się nie widzi. Jej jedynym
skarbem jest uporczywa,
zuchwała, zwariowana miłość.
W ten sposób wchodzi w jedyne w
swoim rodzaju podwójne życie:
ma udział w oziębłości i
osamotnieniu niewiary, i
równocześnie trzyma się mocno
światła, którego już więcej nie
widzi. Wyznaje: w ostatnim roku
uczyniłam więcej aktów wiary,
niż w całym moim życiu!

Trudne piękno wiary
przyzwolić na wszystko
Ludzkość jest podtrzymywana nie
przez parlamenty, ludzi genialnych
czy ludzi czynu, lecz przez tych,
którzy adorują. Czego Bóg od nich
wymaga? Nic wielkiego: wiary!
Jeśli odmawiają wiary nawet w
małym stopniu, ziarna grzechu nie
mają już przeszkód, by się
rozwijać. Dla Miłości Bożej
wszystko jest możliwe, lecz nie na
wszystko jej się przyzwala.
Problem nie polega więc na tym, by
nam się dobrze powodziło, lecz by
żyć ofiarowaniem. To, co ofiarujemy, nie musi być szlachetne, wystarczy, aby było ofiarowane. Bowiem z najmniejszej kropli naszego
życia, jeśli zechcemy Mu je bezwarunkowo ofiarować, Bóg może
uczynić coś cudownego. św.
Teresa z Lisieux powiedziała do
jednej ze współsióstr, po drobnym
akcie wyrzeczenia spełnionym w
ukryciu; To, co uczyniłaś, ma
większą wagę, niż gdybyś
doprowadziła do odnowienia
zakonów we Francji! Jakże trudno
nam w to uwierzyć!

Ten, który cię stworzył, wie
również, co ma z tobą robić!
Nie staraj się zrozumieć, abyś
uwierzył; lecz staraj się uwierzyć,
abyś zrozumiał!

ROK WIARY
oby trwał w sercach i umysłach!
rekolekcje Ordo Viduarum
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Małe rzeczy są naprawdę małe, ale
być wiernym w małych rzeczach –
to doprawdy wielka rzecz!
Nic złego nie stanie się
prawdziwemu chrześcijaninowi, co
by nie miało mu wyjść na dobre!
(św. Augustyn)

***
Cokolwiek Bóg czyni we mnie i ze
mną, jest wyrazem Jego
bezwarunkowej miłości do mnie.
Zarówno wtedy, kiedy podaje mi
słodkie ‘cukierki’ pocieszenia, jak i
wtedy, kiedy serwuje mi gorzkie
‘pigułki’ strapienia.

Wierzę, Panie :
przymnóż mi wiary!!!

wierzyć:
być wolnym
dla Boga!

