Czynić jak Jezus?
(17 niedziela zwykła, rok B, Jan 6, 1-15)

Trzeba, abyśmy na początek zauważyli, że cud
rozmnożenia chleba, aby nakarmić wielki tłum
jest jeden, o jakim donoszą cztery ewangelie.
Dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że ilustruje
sam fundament nauczania Boga, jaki poprzez
Chrystusa jest nam przekazany.
Bóg daje nam poznać, czego chce od nas, dając w Jezusie, pełnym współczucia,
moc zadowolenia potrzeb tych, którzy idą za Nim, nasycenia głodu tłumu, który
Go słucha.
Ale w jaki sposób możemy czynić podobnie, z małością, jaką dysponujemy?
Zastanowiwszy się dobrze, to nie kwestia jakości, ale faktu posiadania przede
wszystkim współczucia dla tych, których spotykamy, troszczenia się o tych,
którzy są w potrzebie i pójścia wszędzie, nawet przez świat, głosić Słowo Pana,
opatrywać rany cierpiących i karmić dusze potrzebujące.
Jezus był pełen współczucia dla tych, którzy do Niego przybywali i oczekuje od
nas, że będziemy czynili podobnie wobec nam podobnych. Ponieważ liczni są
mężczyźni i kobiety naszego świata, którym brak pożywienia, zarówno
ziemskiego, jak i duchowego. Powinniśmy służyć innym, nawet jeśli wiemy, że to,
co po ludzku posiadamy będzie zawsze niewystarczające.
Postawa ta, jaką trzeba nam przyjąć wobec naszego bliźniego, przypomina mi
następującą cudowną historię: Mężczyzna przyjął od przyjaciela prezent,
wspaniały statek, zakotwiczony w porcie, cały zaopatrzony i gotowy opuścić
miejsce. Gdy przygotowywał się zarzucić cumy, młody chłopiec zapytał go: „Ten
statek należy do pana?” Mężczyzna potwierdził, mówiąc że jego przyjaciel zrobił
mu prezent. Chłopiec zdziwił się: „Co! Taki prezent! Ah, chciałbym bardzo...”
Mężczyzna na takie pytanie oczekiwał odpowiedzi podobnej do tej, jaką wiele razy
słyszał, jak „Ah, chciałbym bardzo mieć taki statek”, ale chłopiec swoją
odpowiedzią zaskoczył go: „... Ah, chciałbym bardzo..., chciałbym bardzo mieć
takiego przyjaciela”.
Bądźmy jak ten przyjaciel, bądźmy jak Jezus, żyjmy z sercem otwartym i idźmy
rozdzielać chleby Pana i rozpowszechniać dobrą nowinę!
Bernard, tłumaczenie: Joanna S.

	
  

