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Ewangelia zrealizowana: wielka szansa

Powrót
Opu?ci?em rodzin? dla innej osoby, w której zakocha?em si? w miejscu pracy. Za?lepiony pasj?
nie zdawa?em sobie sprawy z tragedii, któr? sprowokowa?em. Zawsze mia?em kontakt z
dzie?mi, szczególnie z najstarsz?, która najbardziej cierpia?a z powodu mojej nieobecno?ci.
Kiedy jej m?? zostawi? j? z trójk? ma?ych córeczek, moja córka wpad?a w depresj?, a ja
zobaczy?em to samo z?o, jakie ja spowodowa?em. Bóg da? mi ?ask? zrozumienia i pokuty.
Zrobi?em wszystko, aby by? blisko tej rozbitej rodziny. Odszuka?em zi?cia i d?ugo z nim
rozmawia?em. Upokorzy? mnie mówi?c, ?e nie mam prawa os?dza?, poniewa? niektóre urazy
jego ?ony by?y moja win?. Ich ma??e?stwo zosta?o zniszczone z powodu jej braku równowagi.
Na kolanach, p?acz?c prosi?em go o wybaczenie. Powiedzia?, ?e to przemy?li. Po kilku
miesi?cach zawieszenia, b?ysk nadziei, wiadomo?? ze strony mojej córki, ?e jej m?? chce
spróbowa? ?y? w rodzinie. (C.M. - Argentyna)
Problemy z wiar?
Kiedy urodzi?o si? nam trzecie dziecko z zespo?em Downa, to okrucie?stwo natury wyda?o mi
si? kar? za moje ma??e?skie niewierno?ci. Wstydzi?em si? wychodzi? z nim, a w g??bi czu?em
pytania bez odpowiedzi. Ale w miar? jak F. rós? widzia?em w nim pierwotn? dobro?, nieziemski
pokój. Nie wiem jaki to mo?e mie? zwi?zek z moj? problematyczn? wiar?, ale powoli uzyska?em
inne oczy i, powiedzia?bym, inne serce. Zmieni?y si? te? moje relacje z rodzin?. I dziwna rzecz,
?e zacz??em widzie? F. jako dar. Niem mam wi?cej problemów z wiar? i dogmatami. Wszystko
jest ?ask?. Za zas?on? niezrozumienia kryje si? niewinna i czysta prawda. (D. T. - Portugalia).
Rasizm
Ucz?szcza?em do gimnazjum, lekcje i prace domowe by?y w porz?dku, ale nie relacje z
kolegami z klasy. Pewnego dnia ko?czy?em zadania z przedmiotów ?cis?ych, kiedy jeden z
nich zacz?? przeklina? mnie za to, ?e jestem Azjat?. Nie wiedzia?em jak zareagowa? na ten
wybuch rasizmu, milcza?em i my?la?em tylko o zem?cie. Potem przysz?a mi przez g?owy
pewna dziwna my?l: “Teraz masz okazj?”. Troch? czasu zaj??o mi zrozumienie co to znaczy.
Ale po pewnym czasie sta?o si? dla mnie jasne: “Teraz masz okazj? kocha? swoich
nieprzyjació?”. Chcia?em udawa?, ?e nic si? nie sta?o, aby obroni? moj? azjatyck? to?samo??.
Tak?e dlatego, ?e wydawa?o mi si?, ?e kochanie mojego wroga tylko wzmaga to co negatywne.
Po jakim? czasie, bardzo niepewnie co do podj?tej decyzji, doszed?em do wniosku, ?e nic nie
powiem. Sk?oni?em moje zagniewane serce do przebaczenia i ofiarowa?em moj? osobist? ran?
Jezusowi, który tak bardzo cierpia? na krzy?u. Kiedy przebaczy?em mojemu nieprzyjacielowi,
szczerze do?wiadczy?em takiej rado?ci jak nigdy wcze?niej.
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(zaczerpni?te z Ewangelii dnia, Nowe Miasto, rok VI, nr 4,
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