1.2 Po co żyję?
popatrz

Każde życie ma sens i cel. Dlaczego? Dlatego, że Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Żyj w zgodzie ze swoim sumieniem, żyj w zgodzie z innymi ludźmi, żyj
w zgodzie ze światem – wtedy na pewno zobaczysz, że Twoje życie nie jest bezcelowe
i bezsensowne. Przeczytaj uważnie poniższą historię:
„Chłopiec patrzył, jak babcia pisze list. W pewnej chwili zapytał:
– Piszesz o tym, co się przydarzyło? A może o mnie?
Babcia przerwała pisanie, uśmiechnęła się i powiedziała:
– To prawda, piszę o tobie, ale ważniejsze od tego, co piszę, jest ołówek, którym piszę.
Chcę ci go dać, gdy dorośniesz.
Chłopiec z zaciekawieniem spojrzał na ołówek, ale nie zauważył w nim nic szczególnego.
– Przecież on niczym się nie różni od innych ołówków, które widziałem!
– Wszystko zależy od tego, jak na niego spojrzysz. Wiąże się z nim pięć ważnych cech
i jeśli je będziesz odpowiednio pielęgnował, zawsze będziesz żył w zgodzie ze światem.
Pierwsza cecha: możesz dokonać wielkich rzeczy, ale nigdy nie zapominaj, że istnieje
dłoń, która kieruje twoimi krokami. Ta dłoń to Bóg i to On prowadzi cię zgodnie ze
swoją wolą.
Druga cecha: czasem muszę przerwać pisanie i użyć temperówki. Ołówek trochę z tego
powodu ucierpi, ale potem, będzie miał ostrzejszą końcówkę. Dlatego naucz się znosić
cierpienie, bo dzięki niemu wyrośniesz na dobrego człowieka.
Trzecia cecha: używając ołówka, zawsze możemy poprawić błąd za pomocą gumki.
Zapamiętaj, że poprawienie nie jest niczym złym, przeciwnie, jest bardzo ważne, bo gwarantuje uczciwe postępowanie.
Czwarta cecha: w ołówku nieważna jest drewniana otoczka, ale grafit w środku. Dlatego
zawsze wsłuchuj się w to, co dzieje się w tobie.
Wreszcie piąta cecha: ołówek zawsze pozostawia ślad. Pamiętaj, że wszystko, co uczynisz
w życiu, zostawi jakiś ślad”.

Pomyśl, ile z tych cech masz w sobie?
Czy w codziennym życiu pamiętasz o Bogu?
pomyśl

Czy umiesz przyznać się do błędu i poprawić swoje
postępowanie?

Po co żyję?

(Paulo Coelho, Historia pewnego ołówka, http://adonai.pl/opowiadania)
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„Człowiek jest powołany do pełni życia, która przekracza znacznie
wymiary jego ziemskiego bytowania, ponieważ polega na uczestnictwie
w życiu samego Boga”.
(bł. Jan Paweł II, Evangelium vitae, nr 2)
posłuchaj

1.2

porozmawiaj

„Chrystus [...] objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi i okazuje mu najwyższe jego powołanie. Osoba ludzka, obdarzona duszą
duchową, rozumem i wolą, od chwili swego poczęcia jest zwrócona
do Boga i przeznaczona do szczęścia wiecznego. Swoją doskonałość
osiąga w «poszukiwaniu i umiłowaniu tego, co prawdziwe i dobre».
Prawdziwa wolność jest w człowieku «szczególnym znakiem obrazu
Bożego». Człowiek jest zobowiązany do kierowania się prawem moralnym, które przynagla go do «czynienia dobra, a unikania zła». Prawo
to rozbrzmiewa w jego sumieniu”.
(KKK 1710–1713)

Życie jest szansą, schwyć ją.
Życie jest pięknem, podziwiaj je.
Życie jest radością, próbuj ją.
Życie jest snem, uczyń je prawdą.
Życie jest wyzwaniem, zmierz się z nim.
Życie jest obowiązkiem, wypełnij go.
Życie jest grą, zagraj w nią.

Po co żyję?

Życie jest cenne, doceń je.
Życie jest bogactwem, strzeż go.
Życie jest miłością, ciesz się nią.
Życie jest tajemnicą, odkryj ją.
Życie jest obietnicą, spełnij ją.
Życie jest smutkiem, pokonaj go.
Życie jest hymnem, wyśpiewaj go.
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Życie jest walką, podejmij ją.
Życie jest tragedią, pojmij ją.
Życie jest przygodą, rzuć się w nią.
Życie jest szczęściem, zasłuż na nie.
Życie jest życiem, obroń je.

(bł. Matka Teresa z Kalkuty)

„Pewien człowiek, który był wciąż smutny i nie potrafił odnaleźć w życiu radości, usłyszał podczas przechadzki w parku
śpiewającego cudnie ptaka:
– Zazdroszczę Ci – powiedział, stanąwszy pod drzewem. – Musisz być bardzo szczęśliwy, skoro tak pięknie wyśpiewujesz
swoją radość.
– Ale ja nie dlatego śpiewam, że jestem szczęśliwy – odpowiedział
ptak. – Jestem szczęśliwy, dlatego że śpiewam”.

uśmiechnij się

(Czym jest szczęście, http://adonai.pl/opowiadania)

Życie jest darem Boga. Tylko Bóg może zaspokoić
wszystkie nasze pragnienia i ofiarować życie
w pełni. Tylko w Bogu znajdziesz sens i cel życia.
MMS

Po co żyję?

– moc mądrego słowa
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