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“Wy jesteście wybrani, abyście
ogłaszali dzieła potęgi Pana”

MYŚLAŁEM, ŻE TO TRUDNE
Właśnie zakończyłem pierwszy rok
w nowej szkole. Wiele czasu minęło
od tamtych pierwszych dni
kiedy przyszedłem do nowej klasy.

Kiedy Bóg działa, dokonuje cudownych
dzieł.

NAJPOTĘŻNIEJSZA SIŁA
“Jezus, stwarzając nowy lud, uwolnił nas
od egoizmu, od nienawiści i zazdrości,
dał nam jako prawo miłość wzajemną,
która czyni nas jednym sercem i jedną
duszą…”.
Miłość wzajemna jest najpotężniejszą
siłą świata: wokół osoby, która nią żyje,
wznieca
pokojową
rewolucję
chrześcijańską […] Miłość! Jak bardzo
potrzeba w świecie miłości! …

ŚWIADECTWO RADOŚCI

Pakt miłości wzajemnej
Jezus powiedział, że świat nas rozpozna i
przyjmie jako swoich, a poprzez nas
przyjmie Jego jeśli będzie między nami
miłość wzajemna, jedność: “Po tym
wszyscy poznają, że jesteście uczniami
moimi, jeśli będziecie się wzajemnie
miłowali” (J 13,35).

Wytnij i złóż

KONKRETNY GEST
Obecne czasy wymagają od każdego
z nas konkretnych gestów:

> miłości, > jedności,
> komunii, > solidarności.

Jeśli wszedłbym na puste piłkarskie
boisko, poczułbym się mniej samotny.

Może także nam przydarzyło się podobne doświadczenie?

Jednak ostatnie Jego dzieło przewyższa
wszystkie – dokonuje go Jezus: On przez
swoją śmierć i zmartwychwstanie stworzył
nowy świat i nowy lud.

Tak, takie było moje wrażenie
na początku.
Chciałem zanieść mój sposób życia także
w tamto środowisko, ale moje
postępowanie nie było rozumiane a ja
czułem się coraz bardziej sam.
Często miałem ochotę nie angażować
się i odpuścić.
Pewnego dnia nauczycielka poprosiła nas
by porozmawiać o czymś bardzo ważnym
co się wydarzyło w naszym mieście,
w czym wzięła udział młodzież w naszym
wieku. Przeważały wypowiedzi ślizgające
się po problemie, powierzchowne.
Miałem wątpliwość:
“Odezwać się czy nie?”.
Postanowiłem powiedzieć co o tym myślę,
mówiąc, że wierzę w rodzinę ludzką, że,
ponieważ jesteśmy wszyscy braćmi, musi
istnieć Ojciec, który nas kocha i wszystko
to, co się wydarza albo co On dopuszcza,
by się wydarzyło jest dla dobra
wszystkich.
Krótka chwila ciszy, która wydała mi się
wiecznością i potem nieoczekiwany
aplauz. “Piękne przemówienie, Paul!!!”
Jeden z kolegów po skończonej lekcji
zbliżył się i powiedział: “Wiesz dlaczego
także ja klaskałem? Ponieważ to
co powiedziałeś widziałem wcześniej
w twoim postępowaniu. Chciałbym
wierzyć tak jak ty, może pewnego
dnia…”.
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