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S?owo ?ycia - sierpie? 2020

do druku (pdf)
dzieci (gen4)
m?odzie? (gen3)
S?owa ?ycia tak?e na stronie: slowozycia.net
Któ? nas mo?e od??czy? od mi?o?ci Chrystusowej?
List ?w. Paw?a skierowany do Rzymian jest niezwykle bogaty w tre??. Mówi bowiem o mocy
Ewangelii w ?yciu ka?dego cz?owieka, który j? przyjmuje; o rewolucyjnym przes?aniu, jakie ona
niesie: mi?o?? Bo?a czyni nas wolnymi! ?w. Pawe? sam tego do?wiadczy? i dlatego chce o tym
za?wiadczy? s?owami i przyk?adem. Wierno?? Bo?emu wezwaniu zaprowadzi go do Rzymu,
gdzie odda ?ycie za Pana.
Któ? nas mo?e od??czy? od mi?o?ci Chrystusowej?
Wcze?niej ?w. Pawe? pisze, ?e „Bóg jest z nami” (Rz 8,31). Mi?o?? Boga do nas jest dla Niego
mi?o?ci? wiernego Oblubie?ca, który nigdy nie opu?ci?by swojej oblubienicy, z któr? za cen?
swojej krwi po??czy? si? w wolno?ci nierozerwalnym w?z?em. Bóg nie jest wi?c s?dzi?, jest
raczej tym, kto bierze nas w obron?. Dlatego, ze wzgl?du na nasze spotkanie z Jezusem, Jego
umi?owanym Synem, nic nie mo?e nas oddzieli? od Niego.
Dla mi?o?ci Boga ?adna wi?ksza czy mniejsza przeszkoda, któr? mo?emy napotka? w nas lub
poza nami, nie jest przeszkod? nie do przezwyci??enia. Co wi?cej, jak mówi ?w. Pawe?,
w?a?nie w takich sytuacjach ten kto ufa Bogu i Jemu si? powierza odnosi pe?ne zwyci?stwo
(por. Rz 8,37). W naszych czasach, czasach super bohaterów, super ludzi, którzy usi?uj?
wygrywa? swoj? si?? i w?adz?, konstruktywna propozycja Ewangelii to ?agodno?? i otwarcie na
racje drugiego.
Któ? nas mo?e od??czy? od mi?o?ci Chrystusowej?
By?my lepiej zrozumieli to S?owo i lepiej nim ?yli, mo?e nam pomóc wskazówka Chiary Lubich:
„My oczywi?cie wierzymy, albo przynajmniej mówimy, ?e chcemy wierzy? w mi?o?? Boga. (…)
Jednak w chwilach takich prób jak choroby czy pokusy (…) nasza wiara cz?stokro? nie jest tak
silna, jak powinna by?. ?atwo jest nam zw?tpi?: «Czy rzeczywi?cie Bóg mnie kocha?»
Tymczasem nie: nie wolno nam w?tpi?. Musimy bez zastrze?e?, ufnie zda? si? na mi?o?? Ojca.
Ciemno?? i pustk?, której mo?emy do?wiadcza?, musimy przezwyci??y?, obejmuj?c we
w?a?ciwy sposób krzy?. A potem kochajmy Boga, pe?ni?c Jego wol?, a tak?e kochajmy
bli?niego. Je?li tak uczynimy, do?wiadczymy si?y i rado?ci zmartwychwstania razem z Jezusem.
Przekonamy si?, jak prawdziwe jest, ?e wszystko si? zmienia dla tego, kto wierzy i kto zdaje si?
na Jego mi?o??: negatywne staje si? pozytywne; ?mier? staje si? ?ród?em ?ycia, przez
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ciemno?ci przebija si? cudowne ?wiat?o”[1].
Któ? nas mo?e od??czy? od mi?o?ci Chrystusowej?
Nawet w mrocznych czasach wojny daj? innym nadziej? ci, którzy nadal wierz? w mi?o?? Boga:
„Nasz kraj jest uwik?any w absurdaln? wojn?, tu, na Ba?kanach. Do mojej kompanii trafili
równie? ?o?nierze z pierwszej linii frontu, maj?cy za sob? wiele traumatycznych prze?y?, gdy?
patrzyli jak gin? krewni i przyjaciele. Jedyne, co mog?em zrobi?, to kocha? ka?dego osobi?cie,
jak to tylko by?o mo?liwe. W rzadkich chwilach odpoczynku próbowa?em rozmawia? z nimi o
sprawach najg??bszych, które dla cz?owieka s? najistotniejsze, a? doszli?my do rozmów
dotycz?cych Boga, chocia? wielu z nich by?o niewierz?cych. S?uchaj?c ich, pewnego razu
zaproponowa?em, ?eby poprosi? ksi?dza, by odprawi? Msz? ?wi?t?. Wszyscy si? zgodzili, a
niektórzy po dwudziestu latach przyst?pili do spowiedzi. Mog? powiedzie?, ?e Bóg by? tam z
nami”.
Letizia
Magri
[1] Ch. Lubich, S?owo ?ycia, Sierpie? 1987 r.

page 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

