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“Trzeba się weselić
i cieszyć z tego, że ten
brat twój był umarły,
a znów ożył; zaginął,
a odnalazł się”
(Łk 15,32)

Pójście w głąb...
Zdanie to znajduje się na końcu
przypowieści, zwanej
przypowieścią o synu
marnotrawnym,
którą na pewno znasz,
i chce nam ukazać wielkość
Bożego miłosierdzia.
Jezus dla zilustrowania tego
samego tematu opowiada inne
przypowieści. Czy pamiętasz
wydarzenie z zagubioną owcą,
dla której – aby ją odnaleźć –
właściciel zostawia
dziewięćdziesiąt dziewięć
innych na pustkowiu?

Czytając…
W tej przypowieści, którą
przeczytaliśmy, Jezus
podkreśla Miłość Boga,
ukazując nam, że Bóg,
który jest Miłością,
czyni pierwszy krok
ku człowiekowi, nie
przywiązując wagi do tego,
czy on na to zasługuje,
czy też nie. Pragnie tylko,
by człowiek „otworzył się”
na Niego, by nawiązać
prawdziwą więź – wspólnotę
życia.

Uczynić
Święto…

Słowa te są zaproszeniem,
które Bóg kieruje do ciebie i do
wszystkich nas chrześcijan,
aby świętować i uczestniczyć
w Jego radości
z powodu powrotu tych, którzy
na nowo zaczęli kochać.

Jezus zachęca
nas, abyśmy
osobę, która
zbłądziła, kochali
taką samą
bezgraniczną
miłością, jaką
kocha ją Bóg
Ojciec. Jezus
wzywa nas,
byśmy nie
mierzyli naszą
miarą tej miłości,
jaką Bóg Ojciec
darzy każdego
człowieka.
Jezus domaga się
zmiany sposobu
myślenia. W praktyce
oznacza to, by uznać
za braci i siostry także
tych chłopców
i dziewczęta, wobec
których spontanicznie
odczuwalibyśmy
jedynie wzgardę
i wyższość.
To spowoduje w nas
prawdziwe nawrócenie,
oczyści nas bowiem
z przekonania,
że jesteśmy lepsi, uchroni
nas od nietolerancji
religijnej i pozwoli nam
przyjąć zbawienie,
które Jezus wysłużył
dla nas, jako czysty dar
miłości Boga.
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Tak jak to zdarzyło się…
Jaimel – Salwador
Pewnego dnia, odrabiając zadania
z matematyki z moim kolegą byłem
zły na niego, że jest taki powolny.
Chciałem szybko skończyć,
a jeszcze była jedna strona pełna
przykładów. Po tamtym dniu
nie chciałem z nim rozmawiać, ale
właśnie wtedy „Młodzi dla jedności”
zaprosili mnie na spotkanie
ze Słowem ŻYCIA, i tam się
dowiedziałem, że “mamy kochać
tych, którzy nam czynią zło”.
To było dla mnie jak “cios w głowę”:
zorientowałem się, że muszę
rozwiązać problem z moim kolegą.
Na drugi dzień, kiedy go spotkałem
w szkole przeprosiłem go, a on mi
odpowiedział: “Ależ ja już tobie
przebaczyłem”.
Teraz kontynuujemy
wspólne odrabianie
matematyki i staliśmy się
prawdziwymi
przyjaciółmi.

