Czego chce nas nauczyć Jezus poprzez te słowa?
Jezus chce przekonać ciebie i tych wszystkich ludzi,
którzy nie żyli w Jego czasach, że teraz mamy taką
samą sytuację, jaką mieli apostołowie.
Jezus chce ci powiedzieć, że nie jesteś pozbawiony
widzenia tego, co widzieli oni. Masz bowiem wiarę
i to jest – można powiedzieć – nowy sposób
„widzenia” Jezusa.

Gdzie jeszcze możesz Go spotkać?

Widziałam, że wiele sytuacji wokół mnie się zmieniało
i wiele osób zaczynało się bardziej otwierać na mnie i na
innych. Mój tata zostawił mi list, który miałam otworzyć
po jego śmierci. Było tam tylko jedno zdanie: «Moja noc
nie zna ciemności»
To jest moje codzienne
doświadczenie: za każdym razem,
gdy staram się kochać i służyć tym,
którzy są wokół mnie, nie ma już
ciemności. Doświadczam wielkiej
miłości Boga do mnie”

Dzięki wierze możesz się do Niego zbliżyć, zrozumieć
Go, spotkać się z Nim w głębi swojego serca. Dzięki
wierze możesz Go odkryć wśród dwóch lub więcej braci
zjednoczonych w Jego imię, lub w Kościele, w którym
On nadal żyje.

Czym jest dla ciebie wiara?
Te słowa Jezusa są również dla ciebie wezwaniem
do ożywienia wiary, do tego, by dla pogłębienia swojego
życia duchowego nie oczekiwać znaków czy „podpórek”,
by nie zwątpić w obecność Chrystusa w swoim życiu
i w historii, nawet jeśli wydaje się, że jest On daleko.

Czy wątpiłeś w Jego Miłość?
On chce, abyś uwierzył w Jego miłość, również
wtedy, gdy znajdujesz się w sytuacjach trudnych albo
gdy zagrażają ci okoliczności, które cię przerastają.
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"Błogosławieni, którzy nie widzieli,
a uwierzyli" (J 20,29)
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Tomasz reprezentuje wszystkich żyjących w czasach
Dal
Blog di Anne
Australia
po Jezusie,
którzy| są
w stanie uwierzyć, nie widząc.

Z bloga Anny | Australia

Słowo Życia

„Jeśli nie zobaczę śladu gwoździ na Jego rękach ...
nie uwierzę". To są słowa Tomasza, nieobecnego,
gdy Jezus ukazał się innym Apostołom.

