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S?owa ?ycia tak?e na stronie: slowozycia.net
Po tragicznej ?mierci Jezusa na krzy?u, która sprawi?a, ?e uczniowie byli przestraszeni i
oszo?omieni, Ewangelista Jan og?asza zdumiewaj?c? nowo??, ?e Jezus zmartwychwsta? i jest
znowu z nimi! W wielkanocny poranek Zmartwychwsta?y ukaza? si? Marii Magdalenie. Tego
samego dnia wieczorem ukaza? si? innym uczniom, zamkni?tym w domu, g??boko
prze?ywaj?cym strat? i pora?k?, jakiej doznali. Jezus ich szuka i chce si? znowu z nimi spotka?.
Nie ma znaczenia, ?e Go zdradzili, ?e uciekli w obliczu niebezpiecze?stwa. Ukazuje si? im ze
znakami swojej m?ki: r?ce i bok przebite, rozdarte katusz? krzy?a. Jego pierwsze s?owa to
?yczenie pokoju, to prawdziwy dar, który zst?puje do duszy i przemienia ?ycie. W ko?cu
uczniowie Go rozpoznaj? i odnajduj? rado??; tak?e oni czuj? si? uzdrowieni, pocieszeni,
o?wieceni, bo znów s? ze swoim Panem i Mistrzem. Wówczas Zmartwychwsta?y powierza tej
ma?ej grupie s?abych m??czyzn wymagaj?ce zadanie: wyj?? na drogi i g?osi? ?wiatu nowo??
Ewangelii, tak jak On sam to czyni?. Co za odwaga! Tak jak Ojciec ufa? Jemu, tak Jezus
okazuje swoje zaufanie uczniom. Jan dodaje jeszcze, ?e Jezus „tchn?? na nich”, czyli dzieli si?
z nimi swoj? wewn?trzn? si??, tym samym Duchem mi?o?ci, który odnawia serca i umys?y.
Pokój wam! Jak Ojciec Mnie pos?a?, tak i Ja was posy?am.
Jezus do?wiadczy? ca?ej ludzkiej egzystencji: do?wiadczy? rado?ci przyja?ni i bólu zdrady,
trudu pracy i znu?enia w drodze. Wie, jacy jeste?my, zna ograniczenia, cierpienia i pora?ki,
które towarzysz? nam ka?dego dnia. Podobnie jak uczniów, którzy zamkn?li si? w ciemnym
pokoju, On nadal szuka ka?dego z nas w naszych ciemno?ciach, w naszych zamkni?ciach, bo
wierzy w nas. Zmartwychwsta?y Jezus proponuje nam, aby?my razem z Nim do?wiadczyli
nowego ?ycia i pokoju, aby?my mogli dzieli? si? tym z innymi. Posy?a nas, aby?my ?wiadczyli o
naszym spotkaniu z Nim, aby?my przekroczyli samych siebie, „wyszli” z naszego niestabilnego
„zabezpieczenia” i z naszych ogranicze?, aby szerzy? tu i teraz t? sam? misj?, któr? On
otrzyma? od Ojca: g?osi?, ?e Bóg jest Mi?o?ci?.
Pokój wam! Jak Ojciec Mnie pos?a?, tak i Ja was posy?am.
Chiara Lubich tak skomentowa?a to S?owo ?ycia w maju 2005 roku: „Dzisiaj ju? s?owa nie
wystarcz?. (...) G?oszenie Ewangelii b?dzie skuteczne, je?li b?dzie oparte na ?wiadectwie ?ycia,
tak jak je dali pierwsi chrze?cijanie, którzy mogli powiedzie?: «G?osimy wam to, co widzieli?my i
us?yszeli?my...» (por. 1J 1,1). G?oszenie b?dzie skuteczne, je?li i o nas b?dzie mo?na
powiedzie? tak jak o nich: «Popatrz, jak si? mi?uj? i s? gotowi odda? za siebie ?ycie»[1]. B?dzie
skuteczne, je?li b?dziemy konkretnie kocha?, odpowiadaj?c na potrzeby ludzi. Gdy b?dziemy
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umieli podarowa? ?ywno??, ubrania, domy tym, którzy ich nie maj?, przyja?? tym, którzy s?
samotni lub zdesperowani, a wsparcie potrzebuj?cym. Je?li tak b?dziemy ?yli, or?dzie Jezusa
b?dzie g?oszone w ?wiecie, a staj?c si? „drugim Chrystusem”, Jego dzie?o, ze wzgl?du na
nasz wk?ad, b?dzie kontynuowane”[2].
Pokój wam! Jak Ojciec Mnie pos?a?, tak i Ja was posy?am.
My równie? mo?emy rozpoznawa? Jezusa w m??czyznach i kobietach, którzy s? wi??niami bólu
i samotno?ci. B?d?c wra?liwymi na drugiego cz?owieka, mo?emy zaoferowa? mu pomoc i
towarzyszenie w drodze ku osi?gni?ciu pokoju, jaki daje tylko Jezus. Tak zrobi?a Maria Pia ze
swoimi przyjació?mi. W ma?ym miasteczku na po?udniu W?och wspólnie zaanga?owali si? w
s?u?b? imigrantom, których twarze ukazywa?y historie pe?ne bólu, wojny i przemocy.
„Czego szukam?” – pyta Maria Pia. „To Jezus nadaje sens mojemu ?yciu i wiem, ?e mog? Go
rozpozna? i spotka? si? z Nim przede wszystkim w najbardziej cierpi?cych braciach. W ramach
naszego stowarzyszenia – mówi – zaoferowali?my kursy j?zyka w?oskiego oraz pomoc w
znalezieniu domu i pracy, by zaspokoi? potrzeby materialne. Zapytali?my równie?, czy
potrzebuj? duchowego wsparcia. I ta propozycja zosta?a z rado?ci? przyj?ta przez
prawos?awne kobiety ucz?szczaj?ce na kurs j?zyka w?oskiego. Do jednego z o?rodków
przybyli chrze?cijanie z Ko?cio?a ewangelicko-baptystycznego. W porozumieniu z pastorem
baptystów zorganizowali?my si?, aby w niedziele zawozi? ch?tnych do odleg?ego o kilka
kilometrów miejsca sprawowania ich kultu. Z tej konkretnej mi?o?ci pomi?dzy chrze?cijanami
narodzi?a si? przyja??, która pog??bia?a si? równie? poprzez spotkania, wydarzenia kulturalne,
panele i koncerty. Odkryli?my, ?e stanowimy «lud», który w ró?norodno?ci szuka i znajduje
nowe drogi ku jedno?ci, aby wobec wszystkich ?wiadczy? o Królestwie Bo?ym”.

Letizia Magri

[1] Tertulian, Apologetico, 39.7.
[2] C. Lubich, Parola di Vita, maj 2005 r., Parola di Vita, pod red. Fabio Ciardi (Opere di Chiara
Lubich 5, Cittá Nuova, Roma 2017), s. 750-751.
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