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Przyszedłem rzucić ogień 
na ziemię…             (Łk 12,49)                                                 
______________________________________           

Razem – bo jak inaczej? 
Together – what could be better? 
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Kochani Przyjaciele Słowa! 
 
 Raz do roku widywaliśmy się, najczęściej na obozie w Sarajewie. To, co najbardziej 
utkwiło mi o nim w pamięci, to jego uśmiech, który promieniował i wychodził prosto z serca. 
Pewnego razu zwierzył mi się: „Zawsze jestem radosny, gdy jesteśmy razem! Cały rok cieszę się 
na to obozowe spotkanie, ponieważ takiej radości, którą tutaj wspólnie przeżywamy, nie jestem w 
stanie nigdzie znaleźć!”  
 
 Pewnego dnia, siedząc przy pięknej pogodzie na ławce, zaczęliśmy rozmowę o Jezusie, 
który tylko trzy lata działał publicznie i szybko zauważył, jak wielu było przeciwnych jego 
przesłaniu o wolności i miłosierdziu. Chcieli go za to zabić. Jezus czuł jednocześnie, jak ważna 
była jego obecność dla przyjaciół. Tak więc chciał być z nimi i pomagać im, by mogli odnaleźć 
wolność dzieci bożych. W swoich działaniach pozwalał im odkrywać Miłość, z której ON był 
zrodzony i do której miał powrócić. Jednocześnie chciał ją także pozostawić swoim uczniom, 
mówiąc im: „Bo gdzie są dwaj lub trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.” Jego 
imieniem była MIŁOŚĆ. Bo gdzie była prawdziwa miłość, tam ON działał, tam ON był obecny. 
 
 Zapytałem Tomasa: „Rozumiesz? W przyjaźni, którą ciągle czujesz, żyje Jezus. To jest 
JEGO ślad. ON był i jest wśród nas w żywej wspólnocie naszego obozu. ON tu był! Ty spotkałeś 
GO. ON rozradował Twoje serce i pozwolił znaleźć ci pokój. ON płonie dla Ciebie!” Tomasowi 
spłynęły łzy po policzkach. Zrozumiał, że wśród nas był ogień żywego BOGA, który poruszył 
jego serce. Tomas zdecydował się, by zostać księdzem. Miłością, którą odkrył, chciał się dzielić z 
wieloma ludźmi. 
 
 Kochani Przyjaciele Słowa, Jezus przyszedł, by rzucić ogień na ziemię. Tomas odkrył ten 
ogień  we wspólnocie z innymi ludźmi. Dla niego stało się jasne: Razem - bo jak inaczej? – 
Together – what could be better? 
 

Za OnWordTeam   Meinolf Wacker 
 


