Pоздуми на Екстремальну Хресну Дорогу

ХРИСТИЯНСЬКИЙ ЛІДЕР
Вступ
Папа Франциск мав видіння. Запросив молодь з усього світу до Польщі, а
саме до Кракова. Різні люди, люди з усього світу. Відомо – якщо вони приїдуть,
це означатиме, що їм не все одно. Що вони хочуть не тільки зустрічі, але й також
отримати шанс на нове, краще життя. Що вони слідують за ідеалами та мріють
про кращий світ. Папа Франциск захотів, щоб молоді люди, які приїдуть на
Всесвітній День Молоді в якості учасників, могли поїхати звідти лідерами.
Християнськими лідерами. Як люди, які не скаржаться на те, як влаштований
світ, але як ті, хто його змінює. Бере за нього відповідальність. Вони беруть
відповідальність за себе, своїх близьких і не тільки. За весь божий світ.
В цьому році роздуми до Екстремальної Хресної Дороги ми написали
згідно з баченням Папи Франциска та слідуючи поглядам Ісуса. Від Нього ми
хочемо вчитися життя. Істинного, повного, розумного. Хочемо йти по Його слідах.
В Ньому ми бачимо взірець християнського лідера.
Одна із цілей, яку ми ставимо перед собою, – це повернення до джерел.
Ми не хочемо опиратися на тому, що нам було сказано про Ісуса. Але хочемо з
Ним познайомитися. Хочемо бути з Ним. Тому йдемо на хресний шлях. Разом з
Ним. В цьому ми послідовні. Практика хресної дороги має багатовікову
традицію. Входимо на неї, але практикуємо по-своєму. Тут і зараз. Такими, якими
ми є. У наш час, у нашому житті.
Роздуми написало кілька осіб. Разом ми представляємо собою Спільноту
Відкритих Індивідуальностей. Слід поставити наголос на слові: Індивідуальність.
Індивідуальність – це не індивідуаліст. Індивідуаліст намагається виділитися.

Індивідуальність впливає на хід справ, а не справи впливають на неї. Являється
лідером у своєму житті. Може впоратися з проблемою та її вирішити. Міг би бути
сам, але є Відкритим для інших. Не вважає себе за найрозумнішого, хоч багато
чого досяг і багато чого вміє. А якщо відкривається, то потім хоче творити щось
разом. Створювати разом. Саме цим для нас і є Спільнота. Складається з
Індивідуальностей, які хочуть разом щось створювати. Вони мріють про кращий
світ та разом його змінюють.
Ще одне. Я священик, але роздуми до хресної дороги написали світські
особи. Не люблю цього поділу, тому що всі ми є разом. Все у нас спільне: я,
такий, як і вони, а вони, такі як і я, – ми повинні знати Євангеліє, молитися,
допомагати іншим, працювати та керувати своїм особистим життям. Біля вівтаря
– я проводжу Святу Месу, а вони разом зі мною беруть у ній участь. А після
Меси, всі ми боремося за виживання. Ми живемо різними проблемами,
любимо, змінюємося, розвиваємося. Для того роздуми над цією хресною
дорогою не мають теоретичного характеру. Вони взяті з життя. Спочатку були
пережиті, потім над ними довго роздумували та молились. А тільки в кінці вони
були написані. Ми є практиками, а не теоретиками. Все, про що ми пишемо, самі
перевіряємо у житті.
Являємось тими самими людьми, які винайшли ШЛЯХЕТНУ ПОСИЛКУ та
АКАДЕМІЮ МАЙБУТНЬОГО. Якщо ви часом бачите мої різні форми діяльності, то
зараз можете відкрити для себе таємницю того, що я роблю. Я не є сам. Ніколи
не був сам. Я завжди був з ними.
Сьогодні запрошую Вас на хресну дорогу, яка поведе Вас за Христом,
щоб потім Ви могли стати християнським лідером. А може також стати
співавтором нового, кращого світу. Разом з нами.
Запрошую Вас від імені Спільноти Відкритих Індивідуальностей.
Отець Яцек ВЬОСНА Стричек

СТОЯННЯ І: ІСУСА ЗАСУДЖЕНО НА СМЕРТЬ
Ісус має замало часу, але вміє добре його використати.
Ситуація без виходу, вже все вирішено. Не лишилось нічого, як тільки
сидіти і плакати. Всі в змові проти Нього. Через кілька годин закінчиться 33-х
річна подорож цим світом. І на цьому також могла б закінчитися історія цієї
Хресної Дороги.
Сидіти та плакати – багато людей так підходить до життя. Навіть, коли їм
залишилося набагато більше, ніж кілька годин. Вони дозволяють собі піддатися
різним подіям, замість того, щоб творити нову реальність навколо себе. Ісус
показує інший шлях. Ісус, як зразок християнського лідера – хоча і залишає
рідних та близьких – робить це на свій святий стиль. Використовує час, котрий
йому залишився, щоб зробити щось великого і, нарешті, врятувати світ.

навички. Для цього і потрібні друзі в різних місцях світу. А в кінці ще й любов,
тому що саме там я зустрів свою дружину.
Християнський лідер зможе перетворити будь-яку трудність у своєму
житті в перемогу. Немає складної ситуації, яку не можна вирішити. Завжди
можна це зробити з великим успіхом та вирішити проблему в святому стилі, як
того вчить нас Ісус. Тільки потрібно на це налаштуватись.
Господи, допоможи мені використовувати час, який мені дається.
Використовувати його у святому стилі, як вчинив це Ти.
Оскар, лікар

СТОЯННЯ ІI: ІСУС БЕРЕ ХРЕСТ НА СВОЇ ПЛЕЧІ
Ісус не втікає від важкого хреста, але бере свої та наші справи на свої

Пам'ятаю час, коли закінчив навчання. Мізерна зарплатня та не весела
перспектива на майбутнє. Можливість розвитку залежить від "примхи" окремих
осіб на вершинках влади. Перспектива підлабузництва та невдачі в професійній
діяльності. Так чи інакше, життя, повне зневіри. Тоді Ісус мене надихнув. "Йди ва
банк", "Виплинь на глибінь" – моє серце закалатало. Я іммігрував. Купив квиток в
одну сторону в одну з європейських країн. Я почав все з нуля. Без знайомств, без
праці, без квартири. Carte blanche (чиста карта). Мав тільки знання мови, диплом
і багаж досвіду. Навіть на першу ніч я не замовив собі раніше номера в готелі.
Всі речі, які мав, змістилися в дорожню сумку і невеликий рюкзак. Скільки
потрібно було боротися, щоб вижити і чогось досягти... Але все окупилося.
Спеціалізація, багато контактів, зароблені гроші, широкі горизонти, численні

плечі.
Християнський лідер – це той, хто бере на себе відповідальність. За
проект, за людей, за життя. Це не та людина, що ховається за інших і думає:
"Хтось інший повинен цим зайнятися", "Потрібно це зробити", "Не завадило б це
зробити". Так є, саме ... людина. Чітко видно безособовість зазначених
граматичних форм. Таку, трохи слизьку безособовість, бо йдеться про те, щоб
могти втекти. Щоб могти проскочити між іншими, втекти. А лідер це Хтось! Це
чути навіть в тому, як він говорить: "Займуся тим", "Організую", "Пропоную, щоб
цим зайнявся...".

Сьогодні хотіла втекти: не маю часу, це не моя проблема, існує стільки
інших речей … «Хтось мусить тим зайнятись. Але що, я? Чи я повинна тим
зайнятись?!» – так собі подумала, як виявилось, що у дитини моїх знайомих
знайшли якусь ваду серця, потрібні були великі гроші, щоб виконати операцію.
Хтось повинен був тим зайнятись. З допомогою своїх друзів ми організували збір
коштів. Гроші зібрали за два дні. Нажаль, виконати операцію не вдалось, тому
що Домінік, який мав всього кілька днів від народження, помер по дорозі до
лікарні. Не все залежить від нас. Тому лідер повинен бути свідомий того, але
разом з тим не боятись взяти на себе відповідальність і дати з себе все, що
можливо.
Сьогодні, замість того, щоб думати "Хто цим повинен займатися",
роздумую над тим, чи я можу і чи повинна цим зайнятися. А якщо беру на себе
відповідальність за якісь дії, то знаю, що саме по собі нічого не робиться, але
потрібно всього допильнувати.
Господи, допоможи мені сміливо підходити до життя. Щоб я не
втікала від нього, але взяла якомога більше відповідальності на себе.
Дагмара, фармацевт

СТОЯННЯ ІII: ІСУС ВПЕРШЕ ПАДАЄ ПІД ХРЕСТОМ
Ісус падає. Несе в собі наші людські слабкості. Але те, що піднімається,
робить Його Кимось, будує його особистість.

Християнський лідер падає. Визнає своє падіння. Немає досконалих
людей, немає міфічних героїв. Вони не існують. Через падіння можна розпізнати
особистість лідера. Що робить, коли падає? Ким стане через 5 років? Я люблю
читати біографії різних людей. Білл Гейтс заснував компанію, яка впала. Альберт
Ейнштейн не вступив у коледж. Томас Едісон був звільнений підряд двома
роботодавцями. Навіть Стів Джобс був звільнений з компанії, яку ж і сам
заснував. Дев'ять з десяти нових фірм банкрутує. Висновок простий: Твій успіх
залежатиме від того, з якими висновками ти будеш намагатися розпочати все
спочатку. Головне витримка. Ця позитивна знервованість, дає сили, щоб взяти
себе в руки та почати все знову. З ще більшою рішучістю. З новими знаннями. Зі
свіжим бажанням.
Я веду зошит із списком моїх падінь. В ньому вже є дуже багато записів,
а все почалося із кваліфікаційних розмов. Більшість людей думає, що у мене
ніколи не було проблем з пошуком праці. Однак це неправда. Насправді, у мене
ніколи не було проблем, щоб мати яку-небудь роботу, але отримати працю, яка
насправді мене цікавить, це зовсім інша справа.
Пам'ятаю мої перші невдалі кваліфікаційні розмови і картання, що так
погано себе показав на них. Навіть не чекав на відповідь. Після кількох таких
ситуацій щось в мені зламалося. Відчув тоді таку позитивну злість і відчуття, що
«щось потрібно змінити». Зрозумів, що головне – це робити висновки. Завів собі
зошит, в якому після кожної розмови записував, що сказав не так, чого не знав і
потім вчився того. Іноді це були технічні знання, іноді м'які навички. І з кожною
розмовою було все краще і краще. Питання весь час повторювалися, а я ставав
все розумнішим. Нарешті отримав працю як провідний програміст в одній із
краківських компаній. У своєму зошиті маю більш ніж 40 записів із різних
кваліфікаційних розмов. Але й далі його веду. Звичайно, я не постійно шукаю

працю, але тут йдеться не тільки про розмови. Важливо все: кожна ситуація,
кожна невдача, все, з чого є незадоволеним, як це роблю. Записую конкретно:
що пішло не так і які потрібно зробити висновки. Такий рецепт мого успіху.

дванадцять років, губиться у храмі, у відповідь Марія чує, що Він належить до
Батька, чому вона його шукає? Коли Ісус навчає, а вона хоче з ним зустрітися,
отримує відповідь: "Хто моя мати і хто брати мої?...."

Ісус падає. Але це не є приводом для гордості. Можна сказати, що він
падав із-за людської слабкості. Хоч з кожним разом як вставав, зростав. Ставав
Кимось.

Справжній християнський лідер – це людина, яка постійно переступає
через свій світ. На початку це малі речі, які згодом стають все більшими і
більшими – як в Марії. Але з часом виховується сильна постава, яка полягає в
тому, що в ім'я вищого добра, я можу багато в чому пожертвувати собою.

Господи, допоможи мені не боятися приймати великих викликів. А коли
впаду, дай сили, щоб міг піднятися. Допоможи мені стати Кимось.
Рафаель, програміст

СТОЯННЯ ІV: ІСУС ЗУСТРІЧАЄ СВОЮ МАТІР
Марія – це взірець християнського лідера. Переступає через себе,
переступає через свій світ, щоб дорости до того, щоб супроводжувати Ісуса в
Його стражданнях та смерті. Але також і у воскресінні.

Кожен з нас покликаний до цього. Так було багато разів і в моєму житті.
Хоча б тоді, коли мій син пішов до дитячого садочку. Потрібно було сказати "ні" у
вихованні, яке навіюють дітям, що вони погані і "неслухняні". Повстати від імені
дітей, які є беззахисними. Хоча б для того, щоб при невеликому зусиллі своїх
вихователів, могли добре харчуватись.
Господи, допоможи мені перевершувати свої власні обмеження.
Розширюй мій світ. Будь зі мною, щоб завжди могла бути разом з Тобою. В
добрі і погані дні. На смерть і на життя.
Мажена, лікар

Для мене це найважча сцена. Як мама не можу до кінця собі усвідомити,
що на той момент відчувала Марія. Не можу змиритися з думкою, що її місія
полягала на тому, що вона змушена була дивитися на муки і смерть своєї дитини.
Але ще більше вражає мене її відношення до цієї ситуації. Якою сильною жінкою
повинна була бути, що змогла все це пережити. Так багато мала сили... Це все не
виникло з нічого. Марія від самого початку боролася з тим, що їй пропонував її
світ. Спочатку дізнається, що має народити дитину Бога – Ісуса, який буде
зачатий від Святого Духа. Щоб його захистити, втікає до Єгипту. Коли Ісус мав

СТОЯННЯ V: СИМОН З КИРИНЕЇ ДОПОМАГАЄ ІСУСОВІ
НЕСТИ ХРЕСТ
Ісус, несучи хрест, дав з себе все, а потім дав можливість собі
допомогти.

В цій ситуації мене вражають дві речі. І обидві про вміння давати. Ісус не
є досконалим, незнищенним. Перестає собі радити. Мій Бог знижується до
обмежень людини, і, будучи в людському тілі, був доведений аж до крайності,
дав з себе все, що міг. Буквально все, хоч і так занадто мало. Солдати, які,
напевно, досконало вміли розпізнавати стан ув'язненого, побоювалися, що Ісус
помре ще по дорозі від виснаження. А Ісус опираючись об край своїх
можливостей, доходить до кінцевого пункту. Воює, не здається, але більше не
може. Тоді отримує допомогу та приймає її. Симон з Киринеї відіграє важливу
роль у його житті. Можна сказати, що на даному етапі хресної дороги Ісус живий
завдяки йому. Завдяки йому може завершити справу спасіння.
Разом із двоюрідним братом, коли нам було по 20 років, ми мріяли
створити спортивний клуб у рідному селі. Ентузіазму вистачало, і нам здавалося,
що з величезними зусиллями, ми впораємося. Незабаром з'ясувалося, скільки
нам ще всього не вистачає – перш за все, досвіду та часу. Усвідомлення того,
скільки нам ще потрібно було зробити, було, як зіткнення зі стіною. Таких
проектів не можна зробити двом. Перший чоловік, якого ми попросили про
допомогу, був наш колишній катехета – тодішній настоятель парафії. А потім –
десятки, якщо не сотні інших людей та компаній в різних ситуаціях. Було
створено клуб, який існує і до сьогодні, бо пізнавши свої можливості, ми
дозволили собі допомогти. Як виявилося, що багато з тих людей, яких ми
попросили про допомогу, мали таку ж саму мрію, як і ми.
Християнський лідер дає з себе все. Але коли вже більше не може,
приймає допомогу, співпрацює... Християнський лідер може і більше, набагато
більше – завдяки тому, що вміє співпрацювати. Тому що разом можна більше.

Господи, допоможи мені зрозуміти, що я не повинен бути досконалим і
незнищенним, але мушу вміти співпрацювати. Щоб разом з Тобою творити
великі справи.
Павло, співробітник корпорації

СТОЯННЯ VI: ВЕРОНІКА ВИТИРАЄ ІСУСОВІ ОБЛИЧЧЯ
Вероніка відважилася на невеликий жест, вартість якого Бог
помножив.
Ким була Вероніка? Уявляю собі, що повинна була зустріти Ісуса ще
раніше, що Він торкнувся її і перетворив. Тому, дізнавшись, що Його засудили на
смерть, швидко прийшла. Хотіла Його ще раз зустріти. Яким великим повинно
було бути її бажання, щоб хоча б трішки полегшити Його страждання. Якщо,
незважаючи на охорону та солдатів, відважилася прорватися через ненависний
натовп і витерти обличчя Засудженому.
Для мене Вероніка перш за все є свідком надії. Здавалося, що вже все
скінчилося, але вона відчувала, що прояв любові матиме сенс. Хоч повідношенню до того, якою жорстокою була ця мука, відчування хреста та
близькості смерті, витерте обличчя не дуже могло допомогти, але вона
боролася, щоб полегшити Ісусові муки, хоча б таким невеликим жестом. Дала
стільки, скільки могла. Просто, не зважуючи на цінності цього жесту.
Християнський лідер розуміє значення дрібних жестів. Якщо бачить в
них сенс, то долає страх і всі перешкоди – так, як це зробила Вероніка. Знає, що

Бог може розмножити кожну крихту любові, і з її допомогою перетворити чиєсь
життя, перетворити світ.
Щоб бути такою, як Вероніка, потрібно ще вміти проявляти сміливість.
Будучи ще в школі відкрила в собі, що є несміливою і це почало мені
перешкоджати. Подумала, що якщо мені важко відізватися у класі, то чи я зможу
зайняти потрібну позицію у важливій справі, в натовпі людей, які не будуть мене
любити? Адже мова може йти про чиєсь життя... Вже тоді я відчувала себе
відповідальною за інших. І від тієї пори я почала переступати через свою
сором'язливість, говорила для того, щоб мати практику. Від часу до часу
трапляється, що соромлюсь говорити у великій групі, але я вже знаю, що можу
це подолати, прокоментувати і підтримувати зв'язок у відповідності з
цінностями, які обрала.
Господи, дай мені відвагу, щоб вміла протистояти натовпу. Дай мені
передчуття дрібних жестів, які мають велике значення. Допоможи мені бути
сміливою, а одночасно чутливою людиною.
Оля, підприємець

СТОЯННЯ VI: ІСУС ВДРУГЕ ПАДАЄ ПІД ХРЕСТОМ
Християнський лідер не може собі дозволити на таке пустослів’я.
"Але я безнадійна!" "Я знову все зіпсував!" "Але з мене дурень!" Скільки
разів ти так говорив чи думав про себе раніше? Напевно з кожним таке
траплялось... Зі мною багато разів. І після кожної такої думки зникав мій

оптимізм, відчувався страх: я до нічого не здатна, я не досить красива, мені це
НІКОЛИ не вдасться. Навіщо так про себе думаю і говорю? Може для того, щоб
виправдати себе, щоб хтось заперечив, пожалів? Адже, як так говорю, то
насправді сама в це не вірю! Як ніби самій довелося розвантажити на собі
енергію поразки.
Християнський лідер не може собі дозволити на таке пустослів’я. Я
принаймні, ще не бачила жодного хорошого лідера, який би так говорив чи
робив.
Коли була лідером формаційної групи, кілька її учасників мали великі
духовні труднощі. Іноді їм було важко наважитися на звичайну молитву, а що
вже говорити про щоденне розважання Святого Письма або, щоб робити якісь
постанови. В мене зроджувалось побоювання, чи взагалі варта чогось вся наша
спільна праця, з кожним тижнем вони говорили, більше про свої невдачі, ніж про
свої успіхи. Мені також не завжди все вдавалось. Але по-перше я мала
мотивацію, щоб старатися для них, щоб мати можливість поділитися чимось, що
могло б їх підбадьорити. По-друге, коли в мене була якась проблема, то в групі
ділилась ідеєю, яка в мені виникала, щоб поліпшити ситуацію і таким чином
вдавалось її подолати. Як виявилось через деякий час, така моя позиція їх
направляла на правильний шлях, додавала сили. Кризу було подолано.
Жалість до себе та нарікання на себе – це легкий вихід. А разом з тим,
руйнівний. Натомість Ісус, як справжній християнський лідер – шукає в собі сили.
Шкодування себе – це вираз безсилля.
Господи, допоможи мені стати сміливою. Хороброю. З позитивним
мисленням.

Мартина, працівник сфери ІТ

СТОЯННЯ VIII: ІСУС ВТІШАЄ ЖІНОК, ЩО ПЛАЧУТЬ
Жінкам стало прикро. Вони навіть і не подумали, щоб замість плакати
запропонувати допомогу.

Християнський лідер – це людина, яка не думає про те, як їй прикро, але
бере участь у покращенні світу, допомагає ближнім. Не є людиною емоцій та
переживань, але людиною вагомих дій, яка здатна вирішувати важкі проблеми.
Господи, дай мені вразливість і силу, щоб була відкрита і могла з
любов'ю, а не тільки співчуттям реагувати на людську біду.
Камілла, лікар

Ісус дуже втомився, пройшла вже не одна година Його хресної дороги.
Зболілий, не маючи сил, падав вже кілька разів... Його боротьба пробуджує у
жінок, яких зустрічає на своєму шляху, величезне співчуття. Плачучи, хочуть
показати Йому, як важко їм дивитися на Нього, як їм прикро. Але чому не могли
Йому допомогти? Хоч на хвилинку підтримати важкий хрест. Легше "плакати",
жаліти, скаржитися, ніж допомогти.
Пригадалася мені певна ситуація: коли, одного разу, як я забирала свою
доньку із ясел. В якийсь момент побачила крізь вікно чоловіка, який лежав на
тротуарі. Махав руками і ногами, але все одно не міг піднятись. Перша думка:
мабуть, п'яний. Є й інші, хто йому допоможе, адже на мене чекає дитина. Була
близька до того, щоб повести себе так, як "плачучі жінки". Поспівчувати й піти
далі. На щастя, з'являлася в мені інша думка: а що буде, якщо кожен так
подумає? Тоді, дитину швидко повернула назад в ясла і вибігла на вулицю.
Виявилося, що це старий, хворий чоловік. У нього були провали в пам'яті, не
знав, де живе і не мав жодних сил. Я допомогла йому встати і викликала швидку
допомогу. Була з ним до приїзду швидкої.

СТОЯННЯ IX: ІСУС ВТРЕТЄ ПАДАЄ ПІД ХРЕСТОМ
Подальші падіння Ісуса показують Його рішучість у виконанні життєвої
місії.
Здається, що відповідь на питання: скільки разів можна впасти, йдучи до
мети, проста – стільки, скільки буде потрібно. Якщо Ісус падав, ти теж можеш
впасти багато разів, але за умови, що завжди знайдеш силу підвестися. Виникає
питання: "скільки разів?" але: "як кожен раз підняти"?
Дуже добре пам'ятаю наш перший виїзд в Альпи. На останніх 400 м
сходження на Монблан, падав на коліна 7 разів. Кожного разу блював, хоч після
перших двох разів не дуже вже було чим. Звучить жахливо, але такими є
падіння. Там під вершиною Монблан, висота, втома і не дуже ситний обід
зробили свою справу. Здоровий глузд, товариші по команді, і моє тіло говорили
після кожного з 7 падінь одним хором: "СПУСКАЙСЯ", але я підіймався та йшов
далі. Падав і знову підіймався. На дуже вузькій вершині найвищої гори в Європі.
Врешті-решт я підкорив вершину Монблан. Як це було можливо? Просто – я

перестав слухати себе, інших і те, що говорить мені тіло – зрікся себе, щоб мати
можливість йти далі.
Християнський лідер підкоряє вершини. Також і ті, які неможливо
підкорити. Бо має в собі мужність зректися себе. Якої ж рішучості повинен був
бути сповнений Ісус, щоб піднятися на вершину Голгофи,знаючи, що за хвилину
має там померти в муках. На Монблан я за кожним разом вставав в очікуванні на
перемогу, на підкорення вершини, на успіх. Думаю, що Ісус був здатний до
цілковитого самозречення (аж до смерті), бо крім смерті бачив перспективу
СПАСІННЯ. Спасіння всього світу. Це ця особливість Ісуса, частиною якої повинен
володіти кожен лідер – через труднощі і падіння прагнути врятувати себе та
інших.
Господи, допоможи мені зректися себе, щоб дозволити Тобі, діяти в
мені.
Мартін, вчений і фізіолог

СТОЯННЯ X: З ІСУСА ЗДИРАЮТЬ ОДЯГ
Ситуація, в якій знаходимось, може і не залежати від нас. Але те, що з
нею зробимо – залежить тільки від нас.
З одягом або без нього. Це не має значення. Лідер – він завжди лідер.
Обставини нічого не змінюють. Якщо я б народився в іншому місці, в інший час,
був би лікарем, програмістом або ще кимось іншим, це і так не має значення.

Іноді зустрічаю людей, які вміють добре працювати тільки у відомих їм
обставинах. Легко їх зауважити. 10 років працюють на одній і тій же посаді,
живуть тим, чого навчилися за перший рік своєї кар'єри. Аж ось, нарешті,
втративши роботу, задають питання: "Чому невдача сталася саме зі мною?". І тут
повстають дві дилеми. По-перше: лідер ніколи не робить 10 років одне і теж
саме. А по-друге, він ніколи не питає "Чому я?". Швидше за все, він
віднаходиться в новій ситуації, як би "схоплює" все на ходу, щоб завдяки ній
принести якомога більше добрих плодів. Ситуація, в якій ми знаходимось, досить
часто не залежить від нас. Але от, як ми на неї відреагуємо залежатиме
виключно від нас. Пригадується мені св. Ігнатій – який на питання про те, що б
він зробив, якби папа наказав закрити орден єзуїтів, – відповів: "мені вистачило
б і 15 хвилин молитви в каплиці, щоб із цим змиритися та почати все спочатку".
Все залежить від нас. Тому потрібно бути готовим. Натренованим.
Перевіряти себе. Виходити за межі відомих нам ситуацій. Успіхи переплітати з
поразками. Сам тільки успіх означав би, що беремо на себе занадто легкі
завдання. Пам'ятаю, зроблену заяву на останній європейської конференції, яка
була присвячена управлінню проектами в області інформаційних технологій: „ Не
хотів би, щоб кожен бажав найняти мене працювати в себе. Це означало б одне
– мала заробітна плата за годину". Безперервна праця. Безперервний прогрес.
Безперервні зміни. Тільки тоді ми зможемо справитись з будь-якими
обставинами.
Господи, дай мені занадто важкі завдання, і я буду старатися
реалізувати їх для Тебе.
Рафаель, програміст

СТОЯННЯ XI: ІСУСА ПРИБИВАЮТЬ ДО ХРЕСТА
Щоб не втекти з хреста, потрібно мати відчуття, який важливий сенс
місії, яку потрібно виконати.
Коли думаю про те, яким має бути християнський лідер, дивлюся і
розмірковую про Ісуса прибитого до хреста, тоді пригадався мені один важливий
момент з мого життя.
Будучи підлітком, я вирішила служити Богові. Тому обрала професію
лікаря. Якось так підказало мені моє серце – можна служити Богові через
служіння людям. Але жила я в маленькій місцевості, навчалася у звичайній
сільській школі, у мене не було жодних "знайомств", я, навіть, особисто не знала
жодного лікаря. Від осіб, які мене оточували часто чула, що ідея про такий вуз
може і хороша, але в моєму випадку без сенсу – адже навчаюся в невідповідній
школі, не беру приватних уроків і не записалася на відповідні курси. Але що я
могла сказати, в мене просто не було на це грошей. Пам'ятаю, як ці коментарі
мене дуже дивували та боліли. Я могла засумніватися і дати собі спокій. Але
пам'ятаю, як здобула величезну силу з моїх відносин з Богом і віру в те, що ця
ідея має сенс. Не дозволила себе отруїти. Люди приколювали мені шпильки та
прибивали цвяхи, але в мене була місія, в сенс якої я глибоко вірила... Сьогодні я
лікар, і можу служити так, як цього і хотіла.
Для мене образ Ісуса, що висить на хресті, – це історія про відчуття сенсу
виконуваної місії. Необхідної, щоб не втекти з хреста. Щоб прийняти місію від
Нього, потрібно бути відкритим – адже це ідея, яка тече від Нього до мене. А я
хочу прислухатися до неї. Щоб зрозуміти, що це була моя ідея. Щоб поєднатися

з нею. Щоб жити в гармонії. З іншого боку, потрібно було бути дуже стійким на
те, що думають інші, іноді навіть дуже близькі мені люди. Мушу витримувати ці
цвяхи, які мені прибивають по дорозі, щоб виконати свою місію.
Господи, я слухаю. Говори зі мною про моє життя, про мої місії. Про
те, що мені робити, щоб моє життя мало сенс.
Ангеліка, лікар

СТОЯННЯ XII: ІСУС ВМИРАЄ НА ХРЕСТІ
Не сприймай життя занадто серйозно, бо і так ти не вийдеш з нього
живий!
Тема смерті для мене, як на диво, близька. Свою першу в житті
проповідь я почав від слів, які досі звучать в моїх вухах "Не сприймай життя
занадто серйозно, бо і так не вийдеш з нього живий!". Неминучість смерті
нагадує мені про потрібну дистанцію, вчить покори і вириває із зациклення на
цьому пункті. Коли працював в хоспісі, вразив мене приклад Катерини, яка після
того, як впродовж декількох місяців пережила смерть обох своїх батьків,
вирішила залишити давню професію. З перекладачки стала людиною, котра
займається невиліковно хворими. Усвідомила собі, що хоче жити інакше і краще
використовувати даний їй час.
Життя Ісуса неминуче провадило на Голгофу. Напевно Він неодноразово
над тим розмірковував. Задумувався, де зробити наступний крок. Куди йти, але
ще більше – навіщо. Це є своєрідне роздумування "з кінця": на початку потрібно

задуматися над своєю смертю. Натомість для мене, роздуми про смерть Ісуса
являються лікувальними. Відриває мене від егоїзму і дозволяє змінювати життя
на більш реальне. Смерть – це брама життя – як інколи говорять проповідники.
Для мене не лише у вічності, але й тепер. Людина, яка здатна усвідомити
перспективу кінця, відкриває інший вимір життя. Живе по-іншому.
Християнський лідер, на зразок Ісуса, роздумує про свою майбутню
смерть. Завдяки цьому, знаходить інший вимір свого життя і може вести інших
до нової реальності.
Господи, хочу зануритися в Твоїй смерті. Хочу вже тепер, разом з
Тобою, пережити свою смерть. Господи, хочу разом з Тобою перейти дорогу
смерті до нового життя.
Томек, семінарист

СТОЯННЯ XIII: ІСУС ЗНЯТИЙ З ХРЕСТА
Любов більша ніж смерть. Можна весь час любити, хоч би Коханий
помер.
Мт. 27, 57-60. Під вечір прийшов один багатий чоловік з Аримате́ї, на
ім’я Йосип, який теж був Ісусовим учнем. Він пішов до Пилата і попросив
дозволу забрати Ісусове тіло. Тоді Пилат наказав віддати його. Йосип забрав
тіло, обгорнув його в чисте тонке полотно з льону й поклав у свою нову
гробницю, висічену в скелі. І, приваливши до входу гробниці великий камінь, він
пішов звідти.

Вражає мене дивовижна краса цього моменту. Адже вони точно знали,
що Він помер, що вже не відчуває болю. А все ж хотіли зняти Його тіло з хреста.
Щоб не наражати на подальшу ганьбу. Щоб просто торкнутися Його останній раз.
Ще раз подивитися на Його обличчя, торкнутися долонь, забрати пасмо волосся
з чола, запам'ятати кожну дрібницю. Подбати про це мертве, поранене тіло так,
немовби воно ще мало в собі життя. Попрощатися. Поховати з гідністю.
Я працюю в гематології і пам'ятаю багато розлук. В нашому відділені
намагаємося створювати простір для сім'ї пацієнта, який щойно помер. Щоб
вони у важку хвилину, наодинці могли попрощатися з близькою особою.
Близькою, але вже покійною. Не можу цього пояснити, але цей час винятковий.
Його не можна ні з чим порівняти. Це таємниця. Час, який має величезну силу та
велике значення. Неодноразово мені здається, що саме в цьому моменті, у
просторі та часі зустрічі близьких з тілом покійника – проявляється наша
людяність. Хтось, хто помер, як і раніше має для нас велике значення. Завжди
важливий. Незважаючи на смерть. Далі заслуговує на нашу любов.
Коли це зрозуміла, я почала переносити ці знання на більш дрібніші речі.
Все, що починаю, хочу теж закінчити з якомога більшою увагою. Такий підхід
дозволяє мені мудро закінчити навіть те, що здавалося безглуздим. Хоч би
невдалі дружні відносини, чи завдання, в яких зазнала поразки. Намагаюся, хоч і
не маю з того жодної вигоди. Люблю, навіть тоді, коли все закінчилося. Можна
сказати: християнський лідер вміє все добре закінчувати. Добре, тобто ретельно,
точно. Немовби закінчуючи, одночасно все починає з початку.
Господи, коли вмираю, коли програю, коли відходять ті, яких так
любила, почни зі мною нове життя.

Ксенія, лікар

СТОЯННЯ XIV: ІСУСА ПОКЛАДЕНО ДО ГРОБУ
Для християнина гріб є кінцем старого життя і початком нового,
повноцінного.
Для нас християн гріб не є кінцем. Є символом перемоги, бо ми віримо,
що наприкінці він буде порожній. Цей справжній в кінці нашої дороги, але також
ці щоденні, в які по дорозі кидає нас життя.
Для мене таким гробом була ситуація коли після здачі іспиту на
призначення вчителя, виявилося, що з огляду на демографічну кризу, матиму
тільки четверту частину від усієї ставки. Дружина, двоє дітей, собака і відсутність
перспектив на власне житло. Я думав, думав, але результат був очевидний: я
несу відповідальність за свою сім'ю. Потрібно знайти нову роботу. Але тут
повстало питання, чи може існуюча професійна дорога, тобто робота вчителя,
привести мене до іншого місця ніж тепер. Чи шукаючи нову роботу в цій самій
сфері, не наражаю себе та свою сім'ю на ще одні проблеми. Після роздумів
вирішив, що починаю все спочатку – розпочавши роботу не за професією.
Лежання в гробі не закінчується відразу, це не так, що ми входимо туди і
виходимо звідти через 5 хвилин. У моєму випадку це був майже рік. Рік,
протягом якого я працював в основному в ночі, в день відсипляючись,
займаючись дітьми і ще кілька днів тягнучи решту зобов'язань в школі. Але
згодом в школі я отримав трохи кращу пропозицію, жив вже новим життям –

отримав підвищення на новій роботі і знав, що настав час вже вийти з гробу і
остаточно попрощатися зі старим життям.
Тепер я в зовсім іншому місці. Маю кращу роботу, більше заробляю,
розвиваюся. Змінилося не тільки моє життя, але і життя усієї моєї сім'ї. Я тут саме
завдяки тому, що по дорозі був гріб. Безвихідна ситуація. Здавалося б. Але
християни вірять у воскресіння. Вірять, що спочатку потрібно «померти»,
покинути старе життя, щоб розпочати нове. Християнський лідер як метелик:
перемінюється. Ніби «помирає», покидаючи старе життя, щоб жити повним
життям.
Господи, допоможи мені закрити за собою старе життя. Відкрий мене
на нове. Хочу і прагну НОВОГО, ІСТИННОГО І ПОВНОЦІННОГО ЖИТТЯ.
Войцех, колишній вчитель

ЗАКІНЧЕННЯ
В цьому випадку, там де кінець, теж є і початок. Сподіваюся, що маєш
багато розмірковувань. А завтра, коли втома відійде, можливо почнеш мріяти,
планувати нове життя. Бажаю тобі всього найкращого. Бажаю, щоб ти вибрав те,
що найкраще. Щоб ти відважився покинути те, що не варте твого життя. Щоб
вибрав нове, НОВЕ ЖИТТЯ. Життя з Ісусом, який відкриває нове життя. І я мрію
про те, щоб ти приєднався до нас, Індивідуалістів. Ми хочемо. Прагнемо
змінювати цей світ на краще. Але світ величезний. Ми потребуємо, щоб нас було
більше. Більше, але все ж таки світ Індивідуальностей. Ніколи середняків, і таких,

які задовольняються аби чим, або не вірять, що можуть мати вплив на
навколишній світ. Знаєш, хочу, щоб було нас більше. Запрошуємо.
О. Яцек Вьосна Стричек

Переведений Lena Janicka

