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Nie myliłem się… takich chłopców nie daje się
za przykład. Zaczęli skakać w butach po materacu
i chcieli ukraść nasze puchary. W pierwszej chwili
pomyślałem by zacząć z nimi walkę ale zaraz potem
przypomniałem sobie słowa Jezusa: ” Kochajcie
waszych nieprzyjaciół! Jeśli kochacie tylko tych,
którzy was kochają, jaką zasługę będziecie mieć?”
Zatrzymałem więc moich przyjaciół na sali
gimnastycznej aby tam ćwiczyli i poszedłem
porozmawiać z tamtymi chłopcami. Powiedziałem im,
że nie opłaci się im kradzież tych pucharów. Powinni
uszanować wysiłki i poświęcenie osób, które je
wywalczyły.
Ostatecznie przekonałem ich
tak, że uspokoili się i po zdjęciu
butów weszli na tatami
i uczestniczyli w lekcji karate
razem z nami wszystkimi.

A. C. – WŁOCHY

Ale rzeczą najpiękniejszą jest
to, że zaprzyjaźniliśmy się!
Niektórym z nich tak się to
spodobało, że zapisali się
na karate i wciąż
ćwiczą ze mną.

Znosić cierpliwie cierpienie?
Ale jak to możliwe?
Apostoł Piotr zwrócił się do niewolników, którzy
nawrócili się na wiarę, a którzy - podobnie jak
wszyscy niewolnicy w ówczesnym społeczeństwie
doznawali - czasem niesłusznie - niezrozumienia
i krzywd.
To było dawno temu, a jak to
wygląda w naszych czasach?
Możemy powiedzieć, że te słowa są skierowane
do wszystkich osób, które w każdym czasie i miejscu
muszą znosić niezrozumienie i niesprawiedliwość
od części swoich bliskich, przełożonych
czy rówieśników.
Co zrobić aby nie wybuchnąć
gniewem kiedy znajdujemy się
w takich sytuacjach?
Naśladując postawę Jezusa.
On wzywa nas, byśmy odpowiedzieli
z miłością, widząc także w tych
trudnościach i niezrozumieniach łaskę,
czyli sposobność dopuszczoną od Boga,
aby dać świadectwo prawdziwego
ducha chrześcijańskiego.
Niektórzy na podstawie tych słów, lub
innych, im podobnych, chcieliby oskarżyć
chrześcijaństwo o popieranie nadmiernej
uległości.
Ale tak nie jest. Jeżeli Jezus każe nam kochać
również tych, którzy nas nie rozumieją
i krzywdzą, to nie dlatego, że chce uczynić nas
niewrażliwymi na niesprawiedliwość. Odwrotnie!
Czyni tak dlatego, że chce nas nauczyć,
w jaki sposób budować naprawdę sprawiedliwe
społeczeństwo.

ŚWIADCZYĆ
O MIŁOŚCI, KTÓRĄ
JEZUS PRZYNIÓSŁ
NA ZIEMIĘ,
W STOSUNKU
DO WSZYSTKICH,
RÓWNIEŻ TYCH,
KTÓRZY CZYNIĄ ZŁO.

W Działaniu…
JAK MOŻNA UCZYNIĆ
SPOŁECZEŃSTWO
PRAWDZIWIE
SPRAWIEDLIWYM?

KOCHAJĄC JAKO PIERWSI!
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WYCINAJĄC TĘ CZĘŚĆ I ZGINAJĄC JĄ ZROBISZ SOBIE ZAKŁADKĘ PRZYDATNĄ W PODRÓŻY

Po wspólnym przygotowaniu się do ćwiczeń,
gdy przygotowywaliśmy się do naszego zwykłego
pozdrowienia naprzeciw tatami, zauważyłem grupę
chłopców zbliżających się do sali gimnastycznej.
Miałem złe przeczucie.

Karta Pamięci

Pokoloruj ilekroć uda ci się kochać jako pierwszy…

Pewnego wieczoru mój
nauczyciel karate
powierzył mi klucze,
aby otworzyć salę
gimnastyczną (ponieważ
on nie miał zajęć tego
wieczoru) i polecił mi
zająć jego miejsce
i pokierować ćwiczeniami
moich rówieśników.

«To się Bogu podoba, jeżeli dobrze
czynicie, a znosicie cierpienia»

WYTNIJ I ZŁÓŻ NA PÓŁ. Możesz wykorzystać środek do zapisywania doświadczeń z życia tym Słowem Życia.

«UCZYĆ… PRZYJAŹNI»

(1 P 2,20).

