NASZE DOŚWIADCZENIA

9
PdV
SŁOWO ŻYCIA

to jest Życie
Alex – 16 lat

1 Kor 3, 22-23

NAWRÓT... PODZIELMY SIĘ!

“Wszystko jest wasze,

wy zaś Chrystusa, a Chrystus – Boga”
W tym Słowie rozbrzmiewa wielkie
przesłanie chrześcijaństwa: Bóg jest
z nami, a my nie jesteśmy sierotami,
zdanymi na siebie, ale Jego synami.
On, jak dobry Ojciec, troszczy się
o każdego, nie pozwalając, by zabrakło
nam czegokolwiek dla naszego dobra.

ZAUFANIE i WDZIĘCZNOŚĆ
Przeogromny dar Boga – “Wszystko jest
wasze” – domaga się wdzięczności.
Często narzekamy, że czegoś nie mamy
albo zwracamy się do Boga jedynie po to,
aby prosić.
Dlaczego nie patrzymy dookoła,
aby odkryć dobro i piękno, które nas
otaczają? Dlaczego nie dziękować
Bogu za wszystko, co nam
podarowuje każdego dnia?

“Wszystko jest wasze” – to
również odpowiedzialność.

Wytnij i złóż

Żąda ona od nas
pieczołowitości, troski o to,
co nam powierzono:
o cały świat i każdego
człowieka, tej samej troski,
jaką Jezus otacza nas.
KONKRETNY GEST:
JEDNOCZYĆ SIĘ = ŻYĆ DRUGIM

Powinniśmy umieć cieszyć się
z tym, kto się raduje i płakać
z tym, kto płacze,
gotowi objąć każdy jęk, przemoc,
ból i podziały, jako coś, co do nas
należy, współdzielić je,
aż po przemienienie ich w miłość.

Zdarzyło ci się przeżyć takie doświadczenie?

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Pływam wyczynowo od kilku lat. Jest nas
w sumie około stu chłopców. Jako grupa,
przez te lata, dojrzewaliśmy stając się
zwarci i zjednoczeni, co nie zdarza się
często ponieważ wiadomo, że pływanie,
będąc sportem indywidualnym, zmierza
do wykształcenia w sportowcu mentalności
zamkniętej.
Kiedy czytam Słowo ŻYCIA pytam się
często jak żyć nim w mojej
codzienności, myślę więc o mojej
drużynie, gdzie zauważam, że nawet
jeśli nie mówimy bezpośrednio
o Jezusie i nie czytamy Ewangelii,
między nami jest duch braterstwa…
Na basenie każdego popołudnia
kiedy wchodzę do szatni próbuję odsunąć
od siebie wszystkie moje myśli dnia i żyć
w tym czasie kochając moich kolegów
i starając się im pomóc.
Szczególne doświadczenie przeżyłem
kiedy kolega na ważnych zawodach rangi
krajowej popełnił błąd w czasie nawrotu
w najważniejszej konkurencji. Z wielkim
rozczarowaniem ujrzeliśmy na tablicy
wyników jego nazwisko jako ostatnie
z adnotacją o dyskwalifikacji. Domyślacie
się jakie były konsekwencje. Gdy
przechodził obok mnie, jak błyskawica
zaświtała myśl: „w nim jest Jezus”,
w tym momencie Jezus cierpi ale ja
mogę Go kochać.
Uśmiechnąłem się do niego i starałem się
pocieszyć go, uspokoić. Poświęciłem mu
całe popołudnie, a kiedy mi powiedział:
‘Dzięki, Alex, jesteś wielkim
człowiekiem’ wewnątrz poczułem wielką
radość; byłem szczęśliwy ponieważ
odniosłem sukces czyniąc moim jego
cierpienie.
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