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Bóg jest blisko tych, którzy cierpi?

Dzisiaj ciep?o Bo?ego Narodzenia sk?ania nas wszystkich do tego, by czu? si? bardziej
rodzin?, bardziej jedno mi?dzy sob?, bardziej bra?mi; sk?ania nas wi?c do tego, by wszystko ze
sob? dzieli?. I rado?ci i cierpienia. Szczególnie cierpienia, z tymi, którzy z powodu ró?nych
okoliczno?ci sp?dzaj? to Bo?e Narodzenie sam na sam z cierpieniem….
Je?eli spojrzymy na cierpienie po ludzku, b?dziemy mieli pokus?, by szuka? jego przyczyny w
sobie b?d? poza sob?, na przyk?ad w ludzkiej z?o?ci, w przyrodzie lub jeszcze gdzie indziej.
Ten wypadek jest z winy tego i tego, ta choroba to moja wina, ta bolesna próba spowodowana
jest przez kogo? tam...
I wszystko to mo?e by? nawet prawd?, lecz je?li my?limy jedynie w taki sposób, zapominamy o
tym, co najwa?niejsze. Zapominamy, ?e za wszystkimi wydarzeniami naszego ?ycia stoi Bóg ze
swoj? mi?o?ci?. To On wszystkiego pragnie albo wszystko dopuszcza dla wy?szego celu,
którym jest nasze dobro.
Co wi?c dzisiaj powiedzie? tym, którzy s? pogr??eni w cierpieniu? Jakie z?o?y? im ?yczenie?
Jak si? wobec nich zachowa?? Przede wszystkim podchod?my do nich z najwy?szym
szacunkiem. Nawet je?li jeszcze o tym nie pomy?leli, Bóg jest szczególnie blisko nich. A potem
dzielmy z nimi, na ile to mo?liwe, ich krzy?e, to znaczy utrzymujmy z nimi rzeczywist? obecno??
Jezusa po?rodku. Zapewnijmy ich te? o naszej sta?ej pami?ci i o naszej modlitwie, aby potrafili
przyj?? wprost od Boga wszystko, co ich dr?czy, co jest cierpieniem i umieli to z??czy? z m?k?
Jezusa, aby ich cierpienie by?o w najwy?szym stopniu owocne. Pomó?my im tak?e pami?ta?
stale o warto?ci cierpienia i przypomnijmy t? cudown? chrze?cija?sk? zasad? naszej
duchowo?ci, dzi?ki której cierpienie, ukochane jako oblicze Jezusa Ukrzy?owanego i
Opuszczonego, mo?e przemieni? si? w rado??…
Wiedz?c, ?e ten, kto wchodzi na drog? Bo??, nie mo?e unikn?? cierpienia, ?yczymy wszystkim,
aby potrafili ka?de mniejsze czy wi?ksze cierpienie, jakie ich spotyka przyj?? z mi?o?ci?, z
wielk? mi?o?ci? i ofiarowali je ma?emu Jezusowi, który si? dzisiaj narodzi?, tak jak ofiarowali
swoje dary M?drcy.
B?dzie to najlepsze kadzid?o, najlepsze z?oto i najlepsza mirra, jakie mo?emy z?o?y? przy
??óbku.

Chiara Lubich, 25 grudnia 1986 r.
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