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List Ojca Świętego Jana Pawła II do Dzieci
Drogie dzieci!
Jeśli dzisiaj piszę o tym wszystkim do Was, drogie dzieci, to czynię to dlatego, że i ja sam byłem przed
wielu laty takim samym dzieckiem jak wy. (...) Jak wiecie, Jezus dwunastoletni wraz z Maryją i Józefem
udał się po raz pierwszy z Nazaretu do Jerozolimy na Święta Paschy. Tam, zagubiony w tłumie
pielgrzymów, odłączył się od rodziców i, wraz z innymi rówieśnikami, przysłuchiwał się nauczycielom
świątynnym, jak gdyby &bdquo;lekcji katechizmu". Korzystano ze świąt, ażeby takim chłopcom jak Jezus
przekazać prawdy wiary. Okazało się jednak, że podczas tego spotkania ten przedziwny Chłopiec, który
przybył z Nazaretu, nie tylko zadaje wnikliwe pytania, ale także sam udziela głębokich odpowiedzi tym,
którzy Go pouczali. I te Jego pytania, a jeszcze bardziej odpowiedzi, wprawiają w zdumienie świątynnych
nauczycieli. Kiedyś takie samo zdumienie będzie towarzyszyło Jego nauczaniu publicznemu: wydarzenie
w Świątyni jerozolimskiej stanowiło początek i jak gdyby zapowiedź tego wszystkiego, co miało nastąpić
kilkanaście lat później.
Drodzy chłopcy i dziewczynki, rówieśnicy dwunastoletniego Jezusa, czyż nie przypominają się wam w tej
chwili lekcje religii w parafiach i w klasach szkolnych, w których uczestniczycie? I teraz chciałbym wam
zadać kilka pytań: jaka jest Wasza postawa wobec lekcji religii? Czy jesteście przejęci katechizacją tak
jak dwunastoletni Jezus w świątyni? Czy uczęszczacie pilnie na naukę religii w szkołach i parafiach? Czy w
tym pomagają wam Wasi rodzice?
Jezus dwunastoletni tak bardzo przejął się tą katechezą w Świątyni jerozolimskiej, że poniekąd zapomniał
nawet o swoich rodzicach. Maryja i Józef w drodze do Nazaretu, wracając wraz z innymi pielgrzymami,
zorientowali się, że Jezusa nie ma w gromadzie idących z nimi dzieci. Dość długo trwało poszukiwanie.
Zawrócili z drogi i dopiero na trzeci dzień znaleźli Go w Jerozolimie w Świątyni. &bdquo;Synu, czemuś
nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie" (Łk 2,48). Jakże przedziwna jest
odpowiedź Jezusa i jakże zastanawiająca! Mówi: &bdquo;Czemuście Mnie szukali? Czy nic wiedzieliście,
że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?" (Łk 2,49). Była to odpowiedź trudna do przyjęcia.
Ewangelista Łukasz dodaje tylko, że Maryja &bdquo;chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym
sercu" (2,51). Była to bowiem odpowiedź, która miała się wyjaśnić później, kiedy Jezus był już dorosłym
mężczyzną, kiedy zaczął nauczać i kiedy potwierdził, że dla sprawy swojego Ojca jest gotów ponieść
wszelkie cierpienie, a nawet śmierć na krzyżu. (...)
Pozwólcie, drodzy chłopcy i dziewczęta, że na zakończenie tego Listu przypomnę słowa Psalmu, które
mnie zawsze wzruszały: Laudate pueri Dominum! Chwalcie, o dziatki, chwalcie imię Pana. Niech imię
Pańskie będzie błogosławione odtąd i aż na wieki! Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię
Pańskie będzie pochwalone! (por. Ps J13[112J,l-3). Kiedy rozważam słowa tego Psalmu, mam przed
oczyma twarze dzieci całego świata: od Wschodu aż do Zachodu, od Północy do Południa. Do Was, moi
mali przyjaciele, bez względu na różnice języka, rasy, czy narodowości mówię: Chwalcie imię Pana!
A ponieważ człowiek winien chwalić Boga przede wszystkim własnym życiem, nie zapominajcie o tym, co
dwunastoletni Jezus powiedział swojej Matce i Józefowi w Świątyni jerozolimskiej: &bdquo;Czy nie
wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?" (Łk 2,49). Człowiek chwali Boga przez
to, że idzie wżyciu za głosem swego powołania. Pan Bóg powołuje każdego człowieka, a Jego głos daje o
sobie znać już w duszy dziecka: powołuje do życia w małżeństwie czy też do kapłaństwa; powołuje do
życia zakonnego, a może do pracy na misjach... Kto wie? Módlcie się, drodzy chłopcy i dziewczęta,
abyście rozpoznali, jakie jest Wasze powołanie, i abyście mogli później iść wielkodusznie za jego głosem.
(...)
Człowiek nie może żyć bez miłości. Jest wezwany do miłości Boga i bliźniego, ale żeby prawdziwie
miłować, potrzebna jest mu ta pewność, że Bóg go miłuje. Bóg Was miłuje, drogie dzieci! 1 to właśnie
pragnę wam powiedzieć na zakończenie (...).
Watykan, 13 grudnia 1994r

http://spskwolka.edu.pl

Kreator PDF

Utworzono 22 July, 2014, 15:29

