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Cieszyć się nadzieją ?! 

 
W czasie tego Wielkiego Postu, zapraszam was po raz ostatni do przestudiowania 
kolejnej refleksji Poświęć  teraz odrobinę czasu dla siebie; znajdź spokojne miejsce, 
usiądź sobie wygodnie, w razie potrzeby możesz posłuchać cichej muzyki. Jeśli masz 
ochotę  możesz dla siebie prowadzić tzw. „Dziennik postu”. Możesz zapalić także 
świecę. Tylko od Ciebie zależy, jak wykorzystasz ten czas rozmyślań dla siebie. 
 
W trakcie gdy to do was pisze pandemia nadal trwa: rosnąca liczba infekcji, blokady, 
zamknięte sklepy, opóźnienia szczepień itp., Itd.! 
 
I rodzi się w nas pytanie: czy powinniśmy w tym czasie być szczęśliwi? czy 
powinniśmy mieć jeszcze nadzieję? 
Odpowiedź jest krótka: 
 
TAK!!! 
 
Ponieważ nasze ludzkie ograniczenie, którego często, a szczególnie w tym czasie 
doświadczamy jako narzucenia, zostało zniesione w Jezusie Chrystusie. Swoim 
życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem ON przekroczył wszelkie granice! 
On jeden umiera za ludzi, i głosi na krzyżu aż do swojego ostatniego oddechu, że 
uwolnił nas ku prawdziwej wolności i miłości, że jako pierwszy z nas zmartwychwstał 
- czy to nie jest wystarczający powód do nadziei i radości? 
 
To zmartwychwstanie jest tak niezrozumiałe, tak wbrew wszelkiej naukowej wiedzy, 
że nasz ograniczony umysł nie może i go pojąć i nigdy tego do końca nie zrozumie. 
 
A co by się stało, gdybyśmy żyli tak, jakbyśmy mogli tę tajemnice zrozumieć? 
Że Bóg w Jezusie Chrystusie rozumie każdy aspekt ludzki, od narodzin do śmierci a 
nawet dalej. 
Że idzie z nami, dokądkolwiek nas droga życia prowadzi. 
Że ON nigdy nie zostawia nas samych, bez względu na stan, w jakim jesteśmy. 
Że przez Niego uczestniczymy nie tylko w śmierci, ale także w Jego 
zmartwychwstaniu. 
 
ON NIE MA KOŃCA! 
 
Czy ta pewność nie powinna nieść konsekwencji? Apostoł Paweł napisał do 
pierwszych chrześcijan w Rzymie, co następuje: 
Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie - wytrwali! Zaradzajcie 
potrzebom świętych! Przestrzegajcie gościnności! 
Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie! Weselcie 
się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we 
wzajemnych uczuciach! Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co 
pokorne! Nie uważajcie sami siebie za mądrych!   (Rz 12. 12-18) 
 



 
Możemy użyć tych słów jako inspiracji dla naszego życia nawet podczas pandemii – 
to jak pływanie pod prąd frustracji! Zamiast narzekać na ograniczenia, możemy 
spróbować jak najlepiej wykorzystać moment, w której się znajdujemy. 
Powinniśmy patrzeć na naszych bliźnich zamiast na nasze niespełnione życzenia. 
Możemy starać się być dla nich światłem, zamiast wskazywać na ciemną stronę 
naszego życia. 
 
Możemy skupić się na wydarzeniach najbliższych dni: ostatniej wieczerzy Jezusa, 
Jego śmierci na krzyżu oraz niepojętym i wyzwalającym zmartwychwstaniu. 
 
Co więc powstrzymuje nas przed włączeniem zachęty św. Pawła  Apostoła do 
naszego życia? 
 
Mając to na uwadze, życzę Wam błogosławionego Triduum Paschalnego oraz Świąt 
Wielkiejnocy.  


