Od pewnego czasu coraz więcej myślę o wierze.

«WIERZĘ,
ZARADŹ MEMU
1
NIEDOWIARSTWU!

»

(Mk 9,24)
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W czasie swoich wędrówek Jezus spotyka wielu ludzi
i staje się bliski każdemu z nich w jego potrzebach.
Teraz widzimy Go jak słucha ojca wołającego
o uzdrowienie swojego dziecka z poważnej choroby.
Aby cud mógł się zdarzyć, Jezus z kolei prosi o coś
ojca: o wiarę.
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Na ten miesiąc
wybraliśmy Słowo
Boże, którym
chrześcijanie z różnych
Kościołów w
Niemczech będą żyli
przez cały najbliższy
rok.

Przeżywam okres pełen niepewności i poddaję
w wątpliwość to, co uznawałam za pewne.
Przestałam się modlić i nie wiem, czy nadal wierzę
w Boga, który kocha wszystkich.

Roberta, 16 lat

CO DLA KAŻDEGO Z
NAS ZNACZY WIERZYĆ?
Chiara Lubich pewnego razu powiedziała:

„WIERZYĆ, TO CZUĆ, ŻE BÓG PATRZY NA NAS
KOCHAJĄCYM SPOJRZENIEM,
to mieć przekonanie, że każda nasza modlitwa, słowo,
każdy ruch, każde wydarzenie smutne, radosne
czy jakiekolwiek inne, (…) każda choroba… – że Bóg
to wszystko ogarnia swoim spojrzeniem.

EWANGELIA

A SKORO BÓG JEST MIŁOŚCIĄ, TO CAŁKOWITE ZAUFANIE

PRZEDSTAWIA NAM PARADOKS:

MU JEST TYLKO LOGICZNĄ TEGO KONSEKWENCJĄ.

uznanie naszych słabości, ograniczeń,
kruchości za punkt wyjścia do nawiązania
relacji z Bogiem i uczestniczenia z Nim
w największym z osiągnięć: powszechnym
braterstwie.

Nasze zaufanie wyraża się w tym, że często z Nim
rozmawiamy, przedstawiamy Mu nasze sprawy,
postanowienia, plany. Każdy z nas może zdać się na Jego
miłość i mieć pewność, że zostanie zrozumiany, pocieszony,
że otrzyma od Niego pomoc. (…)

Przez całe życie Jezus nauczył nas
logiki służby, wyboru ostatniego miejsca.
Jest to optymalna pozycja
do przekształcenia pozornej porażki
w zwycięstwo, które nie jest samolubne
i efemeryczne, ale wspólne i trwałe.

MOŻEMY GO PROSIĆ: «PANIE,
POZWÓL MI TRWAĆ W TWOJEJ MIŁOŚCI.
Spraw, abym nawet przez chwilę nie żyła bez tej pewności
– danej nam przez wiarę czy doświadczenie – że mnie
kochasz, że nas kochasz». A potem miłujmy.
NIECH NASZA WIARA
STANIE SIĘ NIEZACHWIANA, TRWAŁA.
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Nie tylko uwierzymy w miłość Boga, ale doświadczymy
jej w duszy w sposób namacalny, a wtedy zobaczymy,
że wokół nas dokonują się «cuda»”.2.
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