DROGA
KRZYŻOWA
Z KS. PIOTREM
GLASEM

WSTĘP

Z wielką radością oddajemy w Wasze ręce niezwykłe rozwa
żania drogi krzyżowej autorstwa ks. Piotra Glasa. W czasach
tak niezwykle trudnych, gdy wielu trapi poczucie beznadziei,
słowa tego kapłana mogą sprawić, że sens wszystkiego odnaj
dziemy właśnie w Bogu.
Już niebawem nakładem naszego wydawnictwa ukaże się nowa
książka ks. Piotra Glasa OCALENIE W MARYI. To ważna pozycja,
w której kapłan ponagla nas, byśmy jak najszybciej odmieni
li swoje życie. Epidemia stanowi bowiem znak tego, że czas
jest już krótki.Drogą do Chrystusa jest dla nas Maryja, która
od dziesiątek lat wzywa nas do nawrócenia i pokuty.
W książce znajdziesz też polecane przez ks. Glasa modlitwy
do codziennego odmawiania, nie tylko
w trudnych czasach, ale zawsze wtedy,
gdy będziesz chciał okryć się płaszczem
Matki Bożej.

ce

Książka OCALENIE W MARYI już wkrót
na esprit.com.pl.
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PAN JEZUS
SKAZANY NA ŚMIERĆ

Piłat umywa ręce rytualnym gestem. Wierzy co prawda w niewinność Pana Jezusa, ale wybiera to, co ziemskie: karierę, pieniądze, osobisty komfort i święty spokój. Oczyściwszy dłonie,
wydaje się uspokojony. Nie on jest przecież winien śmierci
Chrystusa. A jednak: to on skazuje na śmierć niewinnego człowieka i uwalnia zbrodniarza.
Obecnie także my często poprzestajemy na umyciu rąk. Jak
często wybierasz dobra tego świata, uzasadniając swoje wy
bory tym, że przecież nikomu nie szkodzisz? Zastanów się nad
swoją spowiedzią, która ukazuje prawdziwy stan twojej duszy.
Czy nie jest ona ogólnikowa, nic nieznacząca? „Nie zabiłem, nie
zdradziłem, nie ukradłem a więcej grzechów nie pamiętam…” –
czy nie tak wygląda twój sakrament pokuty?
Twoja spowiedź ma być szczera. Pamiętaj, że kiedy grzeszysz,
szatan odbiera ci wstyd. A kiedy decydujesz się na spowiedź,
diabeł twój wstyd stara się powiększyć do ogromnych rozmia
rów. Boisz się wtedy nie tylko wyznania swoich grzechów, ale
nawet przyznania przed samym sobą, że zgrzeszyłeś. A tym
czasem właśnie spowiedź stanowi zerwanie łańcucha, którym
szatan nas wiąże.
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Czasy, w których teraz żyjemy, gdy nieustannie towarzyszy
nam obawa przed chorobą a nawet śmiercią, mogą być dla
ciebie i twoich bliskich wielką szansą na nawrócenie. Może
czas wyznać swoje grzechy, przypomnieć sobie, czy wszyst
kie sprawy zostały załatwione. Może nie wyznałeś wszystkich
swoich grzechów? Może są takie, które zataiłeś? Albo takie,
o których mówiłeś księdzu w taki sposób, by ich nie rozumiał?
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PAN JEZUS BIERZE KRZYŻ
NA SWOJE RAMIONA

Chrystus dobrowolnie wybiera cierpienie. Wie, że czeka Go
ból, chwile ciemności i mroku. On, niewinny i bez grzechu, decyduje się wypełnić wolę Ojca, by wynagrodzić Mu za grzech
pierworodny pierwszych rodziców. Wybiera mękę na krzyżu.
Pan Jezus przygotowywał się do tego momentu przez wiele
lat. Przygotowywał też najbliższych, szczególnie swoją Mat
kę. Wyobraź sobie, co tam, w drodze na Golgotę musiało się
dziać. Jak cierpiała Maryja. Co Ty byś zrobił, gdybyś tam był?
Gdybyś zobaczył Chrystusa odartego ze skóry, umęczonego,
oplutego, który bierze na ramiona belkę krzyża. Czy nie zbun
towałbyś się przeciwko temu wszystkiemu?
Dzisiaj świat nie chce krzyża. Efekty szalejącej epidemii poka
zują to najlepiej. W wielu krajach umierają ludzie starsi, którzy
na próżno oczekują pomocy. Zamyka się ich w domach star
ców, umieralniach. Nikt nie chce o nich pamiętać. A młodzi lu
dzie żyją w przerażeniu. Jak to: czeka mnie śmierć i cierpienie?
W tak młodym wieku? A Chrystus mówi do nas ze spokojem:
weź swój krzyż i naśladuj mnie. Nie chcemy przyjąć do wia
domości, że jesteśmy śmiertelni podatni na cierpienia. Świat
promuje przecież łatwe życie, wieczną zabawę, przyjemność.
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A jednak nie da się cierpienia i śmierci wyrzucić z naszego życia.
Co takiego może nam dać cierpienie? Przede wszystkim za
jego sprawą opada zasłona fałszu, którą świat okrył grzech.
Zło jest często przedstawiane nam jako coś atrakcyjnego, jako
rozrywka i źródło szczęścia. I właśnie cierpienie pozwala do
strzec prawdziwą naturę zła. Światem rządzi pycha i egoizm –
mówił Chrystus do mistyczki, Alicji Lenczewskiej. A potem jesz
cze dodaje: „dziecko, wszystko czego doświadczasz jest moją
łaską. I ten trud, i ten ból życia”.
Cierpienie może być dla ciebie darem, może przynieść owoce.
Dlatego nie bój się cierpieć. Nie bój się krzyża.
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PAN JEZUS PIERWSZY RAZ
UPADA POD KRZYŻEM

Pan Jezus stracił równowagę. Upadł. Poczuł, że droga, którą idzie na Golgotę będzie prawdziwym koszmarem. On, Bóg,
upada pod ciężarem drewnianej belki. Do pokrwawionych
ust przylepia mu się piach. Decyduje się jednak powstać. Czas
czynić nowe. Zbawienie jeszcze się nie dokonało.
W życiu nie unikniesz nigdy pokusy łatwego życia. Upadek?
Nareszcie ulga, nie muszę walczyć, zmagać się z sobą samym.
Jest dobrze tak, jak jest. Mam pieniądze, satysfakcję z życia co
dziennego, dzisiaj dobra kolacja, jutro film w kinie… Pan Bóg
daje nam doświadczenie pokusy właśnie dlatego, byśmy mog
li wybrać. Nasze życie to nie jest przyjemny spacer. To często
wędrówka po pustyni, gdzie nieprzyjaciel czyha, ukryty gdzieś
w piachu, gotowy do ataku.
Zastanów się nad tym, czego unikasz w swoim życiu, jakie nie
bezpieczeństwo sprawia, że oddalasz się od Boga. Nie możesz
się bać. Musisz wstać i ruszyć dalej, przed siebie. Tak, jak zro
bił to Chrystus.
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JEZUS SPOTYKA
SWOJĄ MATKĘ

Mel Gibson w „Pasji” pokazał nam w bardzo piękny sposób
spotkanie Chrystusa z Matką w trakcie drogi krzyżowej. Trudno wyobrazić sobie większy dramat od tego, jaki przeżywała
wtedy Maryja. Jej Syn, skatowany, umęczony, dźwiga krzyż, na
którym niedługo będzie umierał w okrutnych mękach. Ona –
obok Chrystusa – cierpiała najbardziej. Jej serce, jak przepowiedział starzec Symeon, właśnie wtedy przeszywał miecz
boleści.
Moi znajomi, którzy mają dzieci, często mówią mi, że to wiel
ka radość, ale też nieustanne zmartwienie. Stale towarzyszy
im obawa o to, co się stanie z ich dzieckiem, czy nie spotka go
nic złego, czy podejmie w życiu właściwe decyzje. Te proble
my najbardziej przeżywa matka. Ona, od momentu narodzin
dziecka, nigdy z całkowitym spokojem nie zmruży już oka. Za
wsze będzie o nim myśleć i martwić się o niego.
W drodze na Golgotę Maryja przeżyła wielką traumę. Ale wie
działa też, że Jej macierzyństwo to misja, dar od Boga. Ona zo
stała wybrana, zanim jeszcze przyszła na świat, już była częś
cią Bożego planu. Niepokalanie poczęta.
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Każdemu z nas jednak Pan Bóg powierza jakąś misję, jakieś za
danie. Czasami czujesz na pewno, że kolejny dzień przygniótł
cię swoim ciężarem. Troska o siebie i bliskich, niepewna przy
szłość twojego dziecka, niepewność dotycząca pracy, pytanie
za co przeżyć kolejny miesiąc… Każdy z nas żyje codziennymi
troskami, wielkimi i małymi dramatami. Ale jedno jest waż
ne: nie możesz zaniedbać codziennego spotkania z Bogiem.
Mimo bólu i trudności, musimy pamiętać o tym, że Chrystus
jest blisko.
Wiem, że pojawiają się liczne przeszkody, utrudniające ci kon
takt z Bogiem: praca, szkoła, siłownia, rozmaite pasje. Kiedy
na to wszystko znaleźć czas? Walka zaczyna się już od samego
rana. Od tego, co zrobisz po przebudzeniu zależy czy zaczniesz
ten dzień z Chrystusem. Co ciekawie, wieczorem wielu ludzi
znajduje czas dla Boga, ale rano? Wtedy jest chaos, nie ma cza
su. Szatan od samego rana chce zniszczyć nasz dzień, oddalić
nas od Jezusa, uniemożliwić nasze spotkanie z Nim. Dlatego
ofiaruj swój dzień Bogu już na początku, gdy wstaniesz z łóż
ka. Niech On będzie z Tobą w twoich problemach i radościach,
w błędach, które popełniasz oraz w tym, co robisz dobrze. Szu
kaj Chrystusa, Który idzie drogą krzyżową, niosąc ciężar na
szych grzechów. Stań przy nim i popatrz mu prosto w oczy. Tak,
jak zrobiła to Maryja.
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SZYMON CYRENEJCZYK POMAGA
NIEŚĆ KRZYŻ CHRYSTUSOWI

Znalazł się tam przypadkiem. Chyba wracał z pracy do domu.
Myślał pewnie o kolacji, zabawie z dziećmi, o chwilach spędzonych z żoną. Był zwykłym człowiekiem. Nie spodziewał się, że
czeka go kilka, może kilkanaście minut, które całkowicie odmienią jego życie. Cyrenejczyk, choć przymuszony, poświęcił
jednak swój czas i trud, by pomóc umęczonemu Chrystusowi.
Czy miałeś w swoim życiu takie sytuacje, kiedy bardzo nie
chciałeś zgodzić się na podjęcie jakiegoś trudu? Może cho
dziło o zwykły codzienny obowiązek, może o pomoc drugie
mu człowiekowi, a może o coś ważnego, co mogłeś ofiarować
Panu Bogu. A może nawet nie chciałeś pogodzić się z tym, że
spotkało cię coś przykrego, bolesnego. Nie chciałeś tego w ża
den sposób zaakceptować, rozważyć. Gdy człowiek nagle to
nie, robi wszystko, byle tylko wydostać się na powierzchnię,
wrócić do miejsca, w którym czuł się dobrze. A może to, że to
niesz, jest akurat częścią Bożego planu? Czy myślałeś nad tym
kiedyś w taki sposób?
Czasem Chrystus chce, byśmy się czegoś wyrzekli, ponieśli ja
kiś trud, zmienili swoje plany, poukładali życie na nowo. Czy
jesteśmy na to gotowi? Bóg dał wiele każdemu z nas, ale może
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przyjść taki moment, że zdecyduje o tym, by coś nam zabrać,
byśmy coś utracili. A my musimy być gotowi, by tę wolę Bożą
z wiarą przyjąć. I zastanowić się, co Bóg chce nam powiedzieć.
Jak wiele jesteś w stanie poświęcić dla Chrystusa? Dziękujesz
Mu często za łaski, które otrzymujesz, ale czy naprawdę uzna
jesz, że to wszystko należy do Niego? Czy sam jesteś w stanie
wyrzec się czegoś dla Jezusa?
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ŚWIĘTA WERONIKA
OCIERA TWARZ JEZUSOWI

Ona nie podeszła do Jezusa, ale przedarła się do Niego. Przedarła się przez tłum, ogarnięty dziką nienawiścią, przez szpaler żołnierzy, dla których udręczony Chrystus był zabawką,
rozrywką i popychadłem. Gdy stanęła przez Jezusem, wytarła Jego święta twarz. On wiedział, że ci którzy przez kilka lat
byli z nim najbliżej, opuścili Go. Ale została ona: kobieta, która widząc jak jej Pan idzie na śmierć, nie straciła nadziei.
Nie jest łatwo zaufać Bogu, to oczywiste. Zaufanie Bogu wy
maga czasami od nas nieludzkiej wręcz odwagi. Dzisiaj spra
wa zaufania wydaje się być znacznie bardziej skomplikowana
niż kiedyś. Często mówimy komuś „tak”, by za chwilę zmienić
zdanie. Prawda traci znaczenie. Przysięga przy ołtarzu prze
staje być ważna po kilku latach czy nawet miesiącach. Przy
sięga kapłana wobec Boga również traci na znaczeniu, bo celi
bat jest niewygodny albo posługa nie taka, jak ją sobie młody
kleryk wyobrażał.
W naszych czasach łamane są obietnice, niedotrzymywane
zobowiązania. Celem zaś jest osobista korzyść. Konsekwen
cja świętej Weroniki powinna robić na nas wielkie wrażenie.
Jej odwaga była wielka. Dla niej zobowiązanie wierności Bogu
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było zobowiązaniem aż po grób. Ryzykowała wszystkim. I otrzy
mała dar niezwykły: oblicze Chrystusa utrwalone na chuście.
Czy ja potrafię dochowywać obietnic danych drugiemu czło
wiekowi? Czy zobowiązanie wobec Boga jest dla mnie wartoś
cią trwałą, niezmienną?
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PAN JEZUS DRUGI RAZ
UPADA POD KRZYŻEM

Może to był kamień, nad którym On nie był już w stanie unieść
stopy? A może ktoś Go uderzył i zatoczył się tak, że kolejny
raz uderzył kolanami o ścieżkę, którą szedł? A może powalił
Go po prostu ciężar krzyża – waga naszych grzechów? Kryzys
nie trwał jednak długo. Wiedział, że musi wypełnić wolę Bożą.
Żaden wróg Kościoła, żadna organizacja ani żaden człowiek –
nikt nie jest silniejszy od Chrystusa. Leżący pod krzyżem Bóg
wydawał się w oczach wielu przegranym. Jak często spotyka
my podobne przekonanie w naszym otoczeniu lub w mediach:
Boga nie ma, Bóg umarł? Jest tylko człowiek i to on jest najważ
niejszy. Człowiek rządzi, podporządkowuje sobie świat. Ci, któ
rzy to mówią nie wiedzą nawet, jak bardzo się mylą. Tak samo
mylili się ci, którzy widzieli Chrystusa leżącego na ziemi, z tru
dem wstającego z kolan. Myśleli, że jest przegrany.
Bądźmy gotowi na zwycięstwo Chrystusa. Nie zniechęcajmy
się, nie dajmy się wątpliwościom. Gdy słyszysz, że Bóg milczy,
że Boga nie ma, że nic nie zrobił w takiej czy innej sprawie –
nie martw się. On jest i działa w naszym życiu.
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JEZUS POCIESZA
PŁACZĄCE NIEWIASTY

Chyba nie było w nich zbyt wiele nadziei. Nie wierzyły. Opłakiwały umierającego. Nie rozumiały tego, co właśnie działo
się na ich oczach. Dlatego Chrystus powiedział płaczącym
niewiastom, by nie troszczyły się o Niego, ale o siebie i swoje dzieci. On właśnie zwyciężał świat, ich walka o zbawienie
miała trwać wiele lat.
Lubimy patrzeć na świat przez różowe okulary. W Anglii wi
dzę to doskonale. Kiedy ktoś przychodzi do mnie, pytam go
„how are you?”, a on mi na to: „fine”. Skoro wszystko u ciebie
super, to czy naprawdę jest ci potrzebny Bóg? Czy jest ci po
trzebny kapłan?
Świat jest okryty mrokiem grzechu. Wielu ludzi będzie ci mó
wiło, że to nieprawda, że trzeba patrzeć na świat pozytywnie,
że Bóg cię kocha. To prawda, Bóg cię kocha. Ale Chrystus przy
szedł na świat, by dać świadectwo Prawdzie. A Prawda nie jest
wygodna. Często jest nie do przyjęcia, wywołuje sprzeciw.
Udawanie, że wszystko jest w porządku, nie jest dobrym spo
sobem na życie. Bo w duszy każdego z nas trwa bitwa o zba
wienie. Płacz i załamywanie rąk również nie jest rozwiązaniem.
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Naszym zadaniem jest wejść w mrok grzechu, który opanowu
je nasze dusze, stanąć oko w oko z Księciem Ciemności, prze
ciwstawić mu Boże światło.
Czy jednak potrafisz przyjąć trudną prawdę o sobie? Czy na
dal udajesz, że wszystko jest w porządku, że zło nie jest two
im udziałem?
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PAN JEZUS TRZECI RAZ
UPADA POD KRZYŻEM

To był moment graniczny. Trzeci upadek, z którego człowiek
nie byłby w stanie się podnieść. A przecież ciało Chrystusa
było ciałem ludzkim, tak samo narażonym na ból, trud i zmęczenie jak nasze ciała. Jak to się stało, że mimo to On podniósł
krzyż i ruszył na szczyt, gdzie miał zostać przybity do krzyża?
To proste: w miłości do człowieka nie uznawał kompromisów.
Chrystus wymaga również od każdego z nas podobnej, bez
kompromisowej postawy. Wiara nie może iść na żaden układ
ze współczesnym światem. Jak bardzo lubimy mówić: wierzę,
ale uważam, że to powinno wyglądać inaczej, a tamto mi się
nie podoba. Maryja powiedziała księdzu Stefano Gobbiemu
ciekawą rzecz: „Idąc moją drogą nie można akceptować kom
promisu ze złem, ponieważ droga ta jest zbudowana na nie
przyjaźni między tymi dwoma przeciwnościami. Mój Syn, Je
zus, staje się znakiem sprzeciwu. Jest wam dany przez Ojca dla
zbawienia i upadek wielu”.
Jak często brakuje ci odwagi, by wytrwale dążyć do zbawie
nia? Kusi cię kompromis ze złem, bo tak jest prościej, kosztu
je to mniej trudu.
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W tych ciężkich czasach pamiętajmy o modlitwie za siebie, ale
także za całą wspólnotę Kościoła. Módlmy się prostymi sło
wami: „Panie, przymnóż nam wiary!”. Właśnie ta szczera wia
ra w Chrystusa, który oddał z nas życie i zmartwychwstał, jest
nam dzisiaj tak bardzo potrzebna.
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JEZUS
Z SZAT OBNAŻONY

Stanął na wzgórzu, pod krzyżem. Zanim jednak nadejdzie
najgorsze, Ten, Który przyszedł dać świadectwo Prawdzie,
zostanie publicznie obnażony z szat. Jego wrogowie nienawidzą Go tak bardzo, że są gotowi nie tylko Go zabić, ale też
okryć hańbą.
Współczesny Kościół jest obdzierany z szat. To bolesne słowa,
ale taka jest prawda. Dzisiaj duszpasterz ma spełniać oczeki
wania wszystkich, tylko nie Chrystusa. Ważne zatem, by było
słodko, by na stole stała kremówka lub legumina. A Prawda?
Cóż, jaka Prawda?!
Nie mam nic przeciwko radości w Kościele. Ale radość nie może
być bezrefleksyjna. Trzeba się cieszyć z tego, że Chrystus jest
między nami, ale też nie wolno nam, duszpasterzom czy świe
ckim sprowadzać Kościoła do wspólnoty, w której wszystkim
ma być miło. Od razu przychodzą mi do głowy słowa z Księgi
Proroka Izajasza, pokazujące, czego już kiedyś oczekiwali od
proroków ludzie: „Nie prorokujcie nam nagiej prawdy. Mówcie
nam pochlebstwa, prorokujcie złudzenia” (Iz 30, 10). Tak, złu
dzenia i kłamstwa – tego chce od Kościoła współczesny świat.
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Pragnie odrzeć go z szat Prawdy, podobnie jak oprawcy Chry
stusa chcieli odebrać Mu godność, pozbawiając Go odzienia.
Świat pożąda dzisiaj takich proroków, którzy w kółko będą
powtarzali, że jest wspaniale, że jest pięknie. Ci z kolei, którzy
nie boją się powiedzieć prawdy, doświadczają tragedii odrzu
cenia. O prorokach, zakłamujących rzeczywistość, święty Pa
weł mówi twardo: „tacy bowiem ludzie nie Chrystusowi służą,
ale własnemu brzuchowi, a pięknymi i pochlebnymi słowami
uwodzą serca prostaczków” (Rz 16, 18). Mocne słowa, prawda?
A ty…? Czego szukasz w Kościele? Własnego komfortu? Akcep
tacji? A może jednak prawdy o sobie? Czy nie odwracasz cza
sem wzroku, gdy słyszysz o kryzysie Kościoła, udając, że tak
naprawdę nic się nie dzieje? Pamiętaj, że gdy Chrystus stał ob
nażony na Golgocie, jedni śmiali się, a drudzy mijali Go obo
jętnie. Milczenie w chwili, gdy ktoś obraża Chrystusa również
nie jest dobre. Nie pozwól odzierać Chrystusowego Kościoła
z drogocennych szat.
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JEZUS
PRZYBITY DO KRZYŻA

Kiedy śmierć przyjdzie do nas – a w ostatnich tygodniach o niespodziewanej śmierci mówi się więcej niż dotąd – będziemy
sami. Niekoniecznie samotni, ale sami. Nieważne, czy będzie
przy nas mąż, żona, matka, ojciec, syn czy córka. To naprawdę bez znaczenia. Droga, w którą wyruszymy umierając, będzie tylko naszą wędrówką. Osobiście modlę się, aby wtedy,
gdy ja będę umierał był przy mnie ksiądz. I ktoś jeszcze. Kto?
Pamiętam z przeszłości pewną scenę w szpitalu. Zastępowałem
akurat księdza kapelana. Przyszedłem do umierającej kobiety.
Choroba tak bardzo ją zniszczyła, że nie była w stanie wypo
wiedzieć słowa. Ona już została przybita do swojego krzyża.
Udzieliłem jej sakramentów, żeby odpowiednio wyposażyć ją
na najważniejszą drogę życia. I kiedy odmawiałem nad umie
rającą modlitwę „Zdrowaś Maryjo…” zamarłem. Zobaczyłem
bowiem, że odchodzi do wieczności w trakcie wypowiadania
słów: „módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmier
ci naszej”. Niesamowite! Matka Boża tam była! Ona, Która jest
naszym wielkim wsparciem w codziennej walce duchowej. Ta,
o Której już dzisiaj wielu katolików na świecie nie chce nawet
pamiętać.
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Tak, chciałbym, żeby przy mojej śmierci, oprócz kapłana, była
też Maryja. To Ona stała pod krzyżem, to Ona patrzyła na cier
pienie Syna. Módl się o to, by także i ciebie Matka Boża prze
prowadziła na tamten świat. W godzinie śmierci to wszyst
ko, co masz i to kim teraz jesteś, nie będzie już miało żadnego
znaczenia.

Już wkrótce nowa książka ks. Glasa OCALENIE W MARYI
esprit.com.pl

22

12

JEZUS
UMIERA NA KRZYŻU

Wykonało się.
Jezus nie musiał umierać na krzyżu. To był Jego wybór. Chciał
wypełnić zbawczy plan. Tę straszliwą śmierć obserwowała
w milczeniu Maryja. Pewnie sama była w agonii. Czy rozumia
ła co się dzieje? Na pewno wiele wiedziała, wszak była częś
cią tego planu.
Czasami i my musimy stać pod krzyżem i patrzeć na cierpie
nie drugiego. Nawet jeśli nie jesteśmy w stanie tego wszyst
kiego zrozumieć, musimy trwać na modlitwie. Myślę, że Mary
ja, stojąc pod krzyżem, na pewno wiedziała więcej niż my. Bo
Ona wiedziała doskonale kim jest Jej Syn.
Jeżeli na cierpienie nie spojrzymy z perspektywy Bożego planu,
jeżeli nie postaramy się zrozumieć, co Pan Bóg chce nam po
przez cierpienie powiedzieć, jeżeli nie będziemy umieli w mil
czeniu patrzeć na krzyż, zawsze już pozostaniemy wobec cier
pienia bezradni.
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PAN JEZUS
ZDJĘTY Z KRZYŻA

Już po wszystkim. Spragnieni sensacji ludzie odeszli. Została
Matka, trzymająca w ramionach ciało Syna. Nie sposób sobie
wyobrazić, co w tej chwili musiało dziać się w Jej sercu.
Życie nie ma obecnie zbyt wysokiej ceny. Tak przynajmniej
może się wydawać. Młodzi ludzie dla zrobienia sobie zdjęcia,
potrafią ryzykować życiem. A przecież życie to jest wielki dar
od Boga.
Obok lekkomyślności, jest popularna jest dzisiaj także inna
postawa: paniczny strach przed śmiercią. Powinniśmy dbać
o życie oraz zdrowie bliskich, ale nie powinniśmy panicznie
bać się śmierci ciała. Za to powinniśmy bać się tego, co stanie
się z naszą duszą po śmierci. Bać się, to znaczy troszczyć się,
stale niepokoić o stan swojej duszy. Perspektywa utraty życia
wiecznego jest bowiem przerażająca. Zaskakujące, że ludzie
dzisiaj tak bardzo boją się śmierci, tak bardzo nie chcą umie
rać, ale drwią sobie przy tym z Boga. Boją się śmiertelnej cho
roby, ale już nie boją się tego, że ich dusza na wieczność zo
stanie oddzielona od Pana.
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Tu, w Anglii, gdzie posługuję, ludzie nie dbają o Boga. W pewien
sposób jestem nawet w stanie to zrozumieć. Gdy człowiek jest
młody, nie zadaje sobie pytań o życie wieczne. Chce żyć tak,
jakby Boga nie było. To wielki błąd. Jeśli ktoś przez większość
życia oddala się od Chrystusa, trudno jest mu powrócić nagle
do Niego w godzinie śmierci. Kiedyś pojechałem z sakramen
tami do domu starców. Uderzył mnie tam straszliwy zapach.
Nie, nie chodzi o zapach starszych ludzi, ale o zapach śmierci.
Czułem brak nadziei, świadomość pustki.
Chrystus umarł za nasze grzechy na krzyżu. Odkupił nas, ale
też pozostawił nam wybór: skorzystasz z łaski albo Ją odrzu
cisz. To Ty musisz wybrać i zdecydować, czy chcesz, by Twoja
dusza złączyła się na wieczność z Bogiem czy też by została
skazana na wieczne potępienie.
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PAN JEZUS
ZŁOŻONY DO GROBU

Ciało Jezusa spoczęło w grobie. Coś musiało niepokoić tych,
którzy głośno mówili, że nie wierzą w Chrystusa, bo dopilnowali, by grób został opieczętowany. Jak gdyby nie w pełni byli
przekonani o tym, że Jezus był tylko człowiekiem, którego na
zawsze udało im się unicestwić. Na darmo jednak zamknięto
wejście do grobowca wielkim kamieniem i na darmo postawiono przy nim straż.
Każdy chyba pamięta z jakiegoś pogrzebu moment, gdy trum
na ląduje w grobie. Zwykle towarzyszy temu płacz. To ta ostat
nia chwila, gdy uświadamiamy sobie, że utraciliśmy kogoś waż
nego w naszym życiu.
Nadchodzą czasy dla nas, w których i my musimy oddać coś
ważnego, poświęcić nawet jakąś cząstkę siebie, a być może
swoje zdrowie czy życie. Przychodzi nam przecież żyć w cza
sach ciemności, w czasach poważniej choroby. Być może w na
szym oczekiwaniu na zmartwychwstanie potrzeba nam tego
okresu wypełnionego mrokiem i nieustanną obawą o to, co
będzie dalej.
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Warto przy tej okazji postawić sobie pytania: czy wierzę na
prawdę w Boga? Czy wierzę w Tego, Który umarł za moje grze
chy i Zmartwychwstał? Nasza wiara dzisiaj musi być szczegól
nie silna. Nie może sprowadzać się jedynie do obrzędu. Musi
stać się żywą relacją z Chrystusem. Tylko w ten sposób może
my przetrwać z nadzieją te wszystkie trudne dla nas dni.
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