Myśli codziennego życia…
Życie w przestrzeni
dwóch światów.
Gdy odchodzi ktoś bardzo bliski poza bólem i cierpieniem otwiera
się przed nami przestrzeń dotąd nieznana. Z dnia na dzień powoli
odsłania się świat, który istnieje, tylko jakby poza nami.
Świadomość jego istnienia skłania do głębszego poszukiwania Boga,
do zawierzenia mu siebie z całym bagażem przeżyć i doświadczeń.
Gdy przychodzą trudne godziny zmagań i pytań bez odpowiedzi
On staje obok. Wtedy pojawia się myśl, że nie trzeba pytać, trzeba
zawierzyć, że wszystko ma jakiś sens lub cel. I tak z dnia na dzień
powoli wchodzimy w świat Jego obecności. To niesamowite dostrzegać każdego dnia znaki
i ludzi, których On stawia na naszej drodze. To nie jest tylko osobiste doświadczenie, o tym
mówią także inni, którzy dzielą się z nami swoimi odczuciami.
Świadomość obecności Boga daje poczucie bezpieczeństwa, utraconego po stracie osoby
najbliższej.
Pojawia się głód poznawania Boga na nowo, wchodzenia w świat Słowa Bożego. Codzienna lektura Pisma Św. sprawia, że staje się Ono
fascynacją. Czasem jedno słowo uświadamia mądrość,
której nigdy dotąd nie dostrzegliśmy. Powoli krok za
krokiem zaczynamy przenosić się w świat wartości
bezcennych.
A życie codzienne – cóż biegnie jak co dzień, usiłuje
narzucić tempo, które nam już niekoniecznie
odpowiada.
Maria
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10 litrów benzyny
Dylemat Polaka w Polsce: co by tu dzisiaj zjeść na
kolację?
Dylemat Polaka w Afryce: czy będzie dzisiaj co zjeść
na kolację?
Zmartwienie Polaka w Polsce: skończyła się woda
mineralna. Wniosek: trzeba pić przegotowaną
kranówkę.
Zmartwienie Polaka w Afryce: skończyła się woda zdatna do picia, w pobliżu jest tylko
woda z rzeki, w której wszyscy piorą, kąpią się i załatwiają swoje potrzeby. Wniosek: żeby nie
nabawić się pasożytów, nie można zaspokoić pragnienia dopóki nie uda się zdobyć wody
z innego źródła, albo chociaż znaleźć miejsca, gdzie można by ją przegotować.
Problem Polaka w Polsce: cena benzyny
idzie w górę, trzeba będzie zacząć jeździć do
pracy autobusem, a nie samochodem.
Problem Polaka w Afryce: parafianin jest
chory. Żeby przewieźć go do szpitala,
potrzeba 10 litrów benzyny, czyli cały zapas
przechowywany na “czarną godzinę”.
Jeśli się go wykorzysta, jest szansa uratowania życie jednemu człowiekowi. Problem w tym,
że wtedy nie zostanie ani kropla paliwa, a niedaleko kolega misjonarz choruje na malarię.
Jeśli jego stan się pogorszy, aby przeżył, trzeba będzie zawieźć go do szpitala. Żeby to zrobić,
trzeba mieć 10 litrów benzyny. Wykorzystać zapas teraz, czy zostawić na później? I czy
w ogóle człowiek może decydować o tym, czyje życie uratować?
Nie twierdzę, że Polska jest rajem, a życie w tym kraju nie wiąże się z żadnymi problemami.
Ale są na świecie ludzie, którzy mają gorzej, o czym przekonuję się po każdej rozmowie
z misjonarzami. Czasem można o nich pomyśleć…
Ania

