Tak żyjemy...
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„W domu, w szkole i z przyjaciółmi, próbuję żyd Ewangelią. Najtrudniej jest
w szkole. Koledzy uważają, że życie chrześcijaoskie nie może byd punktem
odniesienia i często znajdują pretekst, aby mnie wyśmiad. Najgorzej jest,
że ja też ulegam złym wpływom i dokonuję błędnych wyborów,
na przykład nie akceptuję kogoś, albo go wyśmiewam. Rozumiem,
że źle robię. Na szczęście mam sposobnośd by powiedzied o tym innym
chłopcom, którzy jak ja starają się żyd Słowem ŻYCIA, a to daje mi siły,
by zaczynad od nowa, co pozwala mi doświadczad wielkiej radości."

Bóg chce pokazad także nam
naszą prawdziwą tożsamośd, chce
odsłonid przed nami swoje plany
wobec każdego z nas i wydaje się,
że mówi:

W obliczu każdej woli Bożej bolesnej, radosnej,
neutralnej, możemy powtarzad,
jak nas nauczył Jezus w „Ojcze nasz”:

„Bądź wola Twoja”.

“Idź drogą,
którą ci
wskazuję,
jeśli chcesz,
bym uczynił
z ciebie
i z twojego
życia
arcydzieło”.

Viviamo così…
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“A casa, a scuola e con gli amici, provo a vivere il Vangelo. Il posto dove
trovo più contrasti è l'ambiente scolastico. I compagni non vedono la vita
cristiana come un punto di riferimento e spesso trovano una scusa per
deridermi. La cosa più brutta è che anche io mi lascio influenzare da scelte
sbagliate, come non accettare qualcuno o prenderlo in giro. Capisco che è
sbagliato. La mia fortuna è che ho l’occasione di parlarne con gli altri
ragazzi che come me cercano di vivere la Parola di Vita, questo mi da la
forza di ricominciare provando così una grande gioia.

Anche a noi Dio vuoi far
conoscere la nostra vera
identità, vuole svelare quanto ha
pensato su ciascuno di noi,
e sembra dirci:

Di fronte ad ogni volontà di Dio dolorosa,
gioiosa, indifferente, possiamo ripetere,
come ci ha insegnato, Gesù nel “Padre nostro”:
“Sia fatta la tua volontà”.

“Vuoi
che io faccia
di te e della
tua vita un
capolavoro?
Segui
la strada
che ti indico”.

