ISTNIEJE TYLKO JEDEN SMUTEK, NIE BYĆ ŚWIĘTYM
Kilka lat temu ktoś zapytał się mnie: czy chcesz być świętą? Ja świętą, chyba żartujesz odpowiedziałam. W dzisiejszych czasach relatywizmu, „poprawnego” myślenia, gdzie kłamstwo
staje się prawdą, a prawda kłamstwem, gdzie w wielu miejscach świata trwa walka o przetrwanie,
świętość to dobre dla wybranych, ale nie dla mnie. Moje wyobrażenie Świętego to był ktoś, żyjący
w oderwaniu od „świata”, z głową „w chmurach”, zamknięty w klasztorze, albo w pustelni.
Przyszedł czas, gdy trafiłam na słowa w Starym Testamencie:
„W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed
Jego obliczem" (Ef 1, 4).
„Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!” (Kpł 19,2).
Dotarło do mnie, że to nie ja wybieram Boga, ale Bóg, Miłujący Ojciec wybiera, wybrał mnie
już przed założeniem świata. Chce mnie, pragnie być ze mną, więc nie mogę iść inną drogą,
jak tylko drogą świętości, na Jego obraz i podobieństwo.
Istotę świętości jak i wskazówki pomocne dla nas zawarł Papież Franciszek w Adhortacji
„GAUDETE ET EXSULTATE”. Treść tam zawarta, po głębszej medytacji, daje poznanie czym jest
świętość oraz odwagę i cierpliwość w drodze do 7 komnaty, o której pisze św. Teresa od Jezusa
w dziele „Twierdza Wewnętrzna”. Siedem mieszkań w „Twierdzy wewnętrznej” oznacza siedem
etapów życia duchowego. Każdy etap wymaga od duszy pracy nad swoim udoskonaleniem i trwa przez
określony czas. Człowiek o życiu wewnętrznym, w miarę udoskonalenia się, przechodzi z komnaty
do komnaty, aż dotrze do siódmego mieszkania, najgłębszego i najpiękniejszego, gdzie mieszka
sam Bóg.
„Pozwól, by łaska twego chrztu owocowała na drodze świętości. Pozwól, aby wszystko było otwarte
na Boga i dlatego wybierz Jego, wybieraj Boga wciąż na nowo. Nie zniechęcaj się, ponieważ masz moc
Ducha Świętego do tego, by świętość była możliwa. Ona w głębi jest owocem Ducha Świętego
w twoim życiu (por. Ga 5, 22-23).
Kiedy odczuwasz pokusę, by zaplątać się w swoją słabość, podnieś oczy ku Ukrzyżowanemu i powiedz:
"Panie, jestem biedakiem, ale Ty możesz dokonać cudu uczynienia mnie trochę lepszym". W świętym
i składającym się z grzeszników Kościele znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby wzrastać
ku świętości. Pan napełnił go darami ze Słowem, z sakramentami, sanktuariami, życiem wspólnot,
świadectwem swoich świętych i wielopostaciowym pięknem, które pochodzi z miłości do Pana
"jak oblubienica strojna w swe klejnoty" (por. Iz 61, 10). (GE 15).
„Planem Ojca jest Chrystus, a my w Nim. Ostatecznie, to Chrystusa miłuje w nas, ponieważ "świętość
chrześcijańska to nic innego, jak życie pełnią miłości". Dlatego "miarą świętości jest to, jak wiele jest
w naszym życiu z Chrystusa, oraz na ile, mocą Ducha Świętego, kształtujemy nasze życie
na podobieństwo Jego życia". W ten sposób każdy święty jest orędziem, które Duch Święty bierze
z bogactwa Jezusa Chrystusa i przekazuje Jego ludowi” (GE 21).

„Jest to mocne wezwanie dla nas wszystkich. Także ty powinieneś pojmować całe swe życie jako misję.
Spróbuj tego, słuchając Boga na modlitwie i rozpoznając znaki, jakie On ci daje. Zawsze pytaj Ducha
Świętego, czego Jezus oczekuje od ciebie w każdej chwili twojego życia i w każdej decyzji, którą
musisz podjąć, aby rozeznać miejsce, jakie zajmuje dana kwestia w twojej własnej misji. I pozwól
Mu ukształtować w tobie tę osobistą tajemnicę, która odzwierciedla Jezusa Chrystusa we współczesnym
świecie” (GE 23).

„Nie jest zdrowe miłowanie milczenia i unikanie spotkania z drugim, pragnienie odpoczynku
i odrzucanie działalności, szukanie modlitwy i umniejszanie posługi. Wszystko może zostać
zaakceptowane i zintegrowane jako część naszego życia w tym świecie i włączone w drogę uświęcenia.
Jesteśmy powołani do życia kontemplacją pośród działania i uświęcamy się w odpowiedzialnym
i hojnym wypełnianiu naszej misji” (GE 26).
„Każdy chrześcijanin, na tyle, na ile się uświęca, staje się bardziej owocny dla świata….”(GE.33).
„Nie lękaj się dążyć wyżej, dać się miłować i wyzwolić przez Boga. Nie bój się pozwolić, aby cię
prowadził Duch Święty. Świętość nie czyni cię mniej ludzkim, ponieważ jest spotkaniem Twojej
słabości z siłą łaski. W głębi, jak powiedział Leon Bloy* w życiu "istnieje tylko jeden smutek, nie być
świętym" (GE 34).
A Słowo czynem się stało:
1. Postaraj się czytać i rozważać fragment ADHORTACJI APOSTOLSKIEJ PAPIEŻA
„GAUDETE ET EXSULTATE” każdego dnia i owocami tych rozważań dzielić się z innymi.
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*Léon Bloy (właściwie Marie Joseph Cain Marchenoir, ur. 11 lipca1846, zm. 3 listopada 1917 r. ) – francuski pisarz katolicki,
w młodości agnostyk pełen nienawiści do Kościoła. Nawrócony pod wpływem katolickiego pisarza Barbey d’Aurevilly.
www.wikipedia.org.
Opracowała Elżbieta Alexandrowicz na podstawie:
1. ADHORTACJI APOSTOLSKIEJ OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA „GAUDETE ET EXSULTATE” –
„O POWOŁANIU DO ŚWIĘTOŚCI W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM”.Wyd. 9 kwietnia 2018 r.
2. Św. Teresa od Jezusa, Dzieła, tom I, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1997.

