MATKA TERESA

DZIELlC RADOSC, M I L O |fl|||||iC I ^ |
Zgromadzilismy sie tu razem, zeby podziekowac Bogu za Nagrode No
bla, mysle wiec, ze byloby pieknie, gdybysmy zacz^li od modlitwy sw. Franciszka z Asyzu, ktöra mnie zawsze tak bardzo porusza. Odmawiamy te
modlitwe codziennie po komunii sw., bo ona doskonale odpowiada kazdej
z nas. I zawsze mnie zdumiewa, ze 400-500 lat temu, gdy sw. Franciszek j$
ukladal, borykano sie z takimi samymi trudnosciami, jakie my mamy dzisiaj, kiedy siQgamy do niej, a ona tak idealnie trafia do nas. Mysle, ze
niektörzy z tu obecnych juz j$ znaja - pomödlmy sie wiec wspölnie:
Podziekujmy Bogu za to, co stalo sie okazj$ naszego dzisiejszego spotkania; za dar pokoju, ktöry przypomina nam, ze jestesmy stworzeni, aby zyc
tym pokojem, i ze Jezus stal sie czlowiekiem, aby przyniesc te dobr$ nowine
ubogim. On, bed^c Bogiem, stal sie czlowiekiem, podobnym do nas we
wszystkim, opröcz grzechu. I oznajmil bardzo wyraznie, ze przyszedl glosic
Dobr 4 Nowine.
T 4 nowin^ byl poköj dla wszystkich ludzi dobrej woli - i to jest cos,
czego wszyscy pragniemy: poköj serca. A Bög tak umilowal Swiat, ze dal
Swego Syna. Taki ogromny dar, ze - mozna by rzec - Bög z bölem go
zlozyl. Ale On tak bardzo umilowal swiat, ze dal Swego Syna. Dal Go
Maryi Dziewicy - i cöz Ona z Nim czyni?
Gdy tylko On wszedl w Jej zycie, Ona natychmiast spieszy podzielic sie
t^ dobr$ nowin^. A gdy weszla do domu swej krewnej, oto dziecko jeszcze
nie narodzone, dziecko w lonie Elzbiety - poruszylo sie z radosci. Wlasnie
ono, to male nie narodzone dziecko bylo pierwszym posiancem pokoju.
Rozpoznalo Ksiecia Pokoju, poznalo, ze Chrystus przyszedl, by przyniesc
dobr$ nowine - tobie i mnie. I jakby tego bylo malo - jakby nie bylo dose,
ze stal sie czlowiekiem - umarl na krzyzu, zeby okazac sw$ przeogromn^
milosc. Umarl za ciebie i za mnie, i za tego tredowatego, i za tarn tego
umieraj^eego z glodu, i za tego nagiego, ktöry lezy na ulicy - nie tylko w
Kalkucie, lecz takze w Afryce i w Nowym Jorku, i w Londynie, i w Oslo.
* Przemöwienie wygloszone przez Matk$ Teres^ z Kalkuty podezas wr^czenia Pokojowej
Nagrody Nobla w Oslo 10 XII 1979 r.
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I nalegat, bysmy jeden drugiego tak milowali, jak On umilowal kazdego
z nas. Czytamy w Ewangelii bardzo wyraznie: „Müujcie sie tak, jak ja umilowalem was; tak, jak ja was miluje. Jak Ojciec Mnie umilowal, Ja was
miluje” [por. J 15, 9-12]. A Ojciec umilowal Go tak trudn^ milosci^, ze Go
nam dal, wiec i my - im bardziej milujemy sie nawzajem, tym bardziej
musimy oddawac siebie jeden drugiemu - az do bölu.
Nie wystarczy möwic: „Miluje Boga, ale nie miluje blifniego”. Sw. Jan
powiada, ze jestes klamc^, jesli möwisz, ze milujesz Boga, ale nie milujesz
blizniego. Jak mozesz milowac Boga, ktörego nie widzisz, jesli nie milujesz
swego blizniego, ktörego widzisz, z ktörym sie stykasz, z ktörym zyjesz?
[por. 1 J 4, 20]. Jest wiec rzeczy bardzo wazn^, bysmy zdali sobie sprawe,
ze milosd, jeSli ma byö prawdziwa, musi bolec. Milosc do nas kosztowala
Jezusa wiele bölu. Bolala Go.
Uczynil sie Chlebem zycia, zebysmy zapamietali Jego wielk$ milosc,
zeby zaspokoic nasz glöd Jego milosci; nasz glöd Boga, bo przeciez zostalismy
stworzeni dla tej milosci. Zostalismy stworzeni na Jego obraz. Zostalismy
stworzeni, zeby milowad i by6 milowanymi - a On stal sie czlowiekiem,
zebysmy stali sie zdolni kochaö tak, jak On nas ukochal. To On staje sie
glodnym, nagim, bezdomnym, chorym, wie^niem, samotnym, nie chcianym
- i möwi: „Uczyniliscie to Mnie!” On jest glodny naszej milosci - i to jest
glöd naszych biednych ludzi. To jest glöd, ktöry ty i ja musimy znalci6. Byc
moze we wlasnym domu.
Nigdy nie zapomne, jak odwiedzilam kiedyS dom, w ktörym s$ wszyscy
ci starzy rodzice, ktörych synowie i cörki po prostu umiescili w takiej instytucji i moze calkiem o nich zapomnieli. Weszlam tarn i zobaczylam, ze oni
tarn majs wszystko, tyle pieknych rzeczy, ale kazdy z nich patrzy w strone
drzwi. I nie zauwazylam, aby ktokolwiek mial uSmiech na twarzy. Zwröcilam sie do siostry i möwie: „Cöz to jest? Co to znaczy, ze ci ludzie, maj^c
tu wszystko, tak patrzy w strone drzwi? Czemu tu sie nikt nie usmiecha?”
Bo ja juz tak przywyklam widzieö usmiech u naszych ludzi. Nawet umierajscy sie uSmiechaj^. A ona powiada: „Tak jest prawie zawsze. Oni czekaj^,
majs nadzieje, ze syn czy cörka przyjdzie ich odwiedzic. Cierpi^, ze o nich
zapomniano”. Wiec prosze - oto miejsce, gdzie ma przyjsd milosc. Przede
wszystkim ta nedza, odrzucenie miloSci nawiedza nasze domy. Moze we
wlasnej rodzinie jest kto£, kto czuje sie samotny, chory, smutny? To dla
kazdego s$ trudne dni. Czy jesteSmy tarn wtedy? Czy jestesmy tarn, zeby
ich przyj^d? Czy jest tarn matka gotowa przyj^ö dziecko?
Bylam zaskoczona widz^c na Zachodzie tylu mlodych chlopcöw i dziewcz^t zniewolonych narkotykami. Pröbowalam zrozumied, sk^d to sie bierze,
dlaczego tak sie dzieje? A oto odpowiedz: „Poniewaz nikt w rodzinie nie
chce ich przyj^ö”. Ojciec i matka tak sq zajeci, ze nie majs czasu. Mlodzi
rodzice s$ w pracy, a dziecko idzie na ulice i ulega jej wplywom. Möwimy
tu o pokoju. A to s^ wlasnie rzeczy, ktöre niszcz$ poköj.
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MySlQ jednak, ze najwiekszym burzycielem pokoju jest dziä aborcja, poniewaz to jest otwarta wojna, bezpoSrednie zabijanie, jawne morderstwo
dokonywane przez sam^ matkQ. Czytamy w PiSmie Sw. - a Bög möwi bardzo
wyrainie: „Nawet gdyby matka mogla zapomnieö o swym dziecku, Ja ci$
nie zapomnQ. Wyrylem eis na mej dloni” [por. Iz 49, 15n.]. Bög wyryt nas
na swej dloni; to nie narodzone dziecko jest Mu tak bliskie, ze wyryt je na
swej dloni. Najbardziej mnie porusza ten pocz^tek zdania: ze nawet gdyby
matka m o g l a zapomniel - rzecz wr^cz niemozliwa, ale nawet gdyby ona
mogla zapomnied - Ja ciQ nie zapomnQ. Wi^c dzisiaj najwi^kszym wrogiem
pokoju, najpotQzniejszym jego burzycielem jest aborcja. A my, ktörzy tutaj
stoimy - nasi rodzice chcieli nas. Nie byloby nas tutaj, gdyby nasi rodzice
nam to uczynili.
Nasze dzieci: pragniemy ich, kochamy je. A co z milionami innych?
Wielu ludzi bardzo troszczy siQ o dzieci w Indiach, o dzieci w Afryce, gdzie
tyle ich umiera, pewnie z niedozywienia, z glodu itd. - ale miliony gin$
wskutek rozmyälnej decyzji wlasnych matek. I to wla£nie najbardziej niszczy
dzi€ poköj. Bo skoro matka moze zabiö swoje wlasne dziecko, to co stoi na
przeszkodzie, abym ja zabila ciebie albo ty mnie? Nie. Dlatego wolam w
Indiach, wolam wsz^dzie: „PamiQtajmy o dzieciach!” Obecny rok jest Rokiem Dziecka: co zrobiliSmy dla dziecka? Na pocz$tku tego roku powiedzialam, i möwilam to wsz^dzie: Postarajmy si$ o to, by kazde dziecko bylo
przez nas upragnione, urodzone czy nie urodzone. DziS jesteSmy u korica
tego roku. Czysmy rzeczywiScie sprawili, ze dzieci s$ chciane?
Chcialabym Warn opowiedzied co£ niezwyklego. Zwalczamy aborcja
przez adopejs. OcalilySmy w ten sposöb tysi^ce ludzkich istnieri. RozestalySmy apel do wszystkich szpitali i posterunköw polieji: „Blagamy, nie zabijajcie dziecka; my wezmiemy to dziecko”. I o kazdej porze dnia i nocy möwi- J
my samotnym matkom (jest ich u nas sporo): „Chod2, zajmiemy siQ tob$,
przyjmiemy twoje dziecko i znajdziemy dla niego dom”. I mamy teraz ogromns prosb$ do rodzin bezdzietnych: przyjmijcie te dzieci, s$ one dla nas
Bozym blogoslawienstwem!
Robimy jeszcze jedn$ dobr$ rzecz: uczymy naszych zebraköw, naszych
tr^dowatych, naszych mieszkancöw slumsöw i naszych ludzi z ulicy naturalnych metod planowania rodziny. W samej Kalkucie w przeci$gu szesciu lat
- möwiQ tylko o Kalkucie - znanych nam jest 61 273 przypadköw, kiedy te
rodziny unikn^ly zaplodnienia wykorzystuj^c naturaln? drogQ wstrzemi^liwoSci, samokontroli podj^tej z wzajemnej miloSci. Uczymy tych ludzi metody termicznej, dobrej i prostej. I nasi biedni ludzie j^ rozumiej^. Wiecie, co
mi kiedyS powiedzieli? „Nasza rodzina jest zdrowa, panuje w niej jednoSd i
zgoda, i mozemy mied dziecko, kiedy zapragniemy”. Takie to proste dla
tamtych ludzi z ulicy, dla n^dzarzy. I my£l$, ze skoro nasi ludzie mog$ tak
post^powa 6, to o ilez bardziej Wy i wszyscy, ktörzy potrafi^ poznad rözne
metody prowadz^ce do poczQcia zycia, ktöre Bög w nas stwarza, bez nisz-
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czenia go. Biedni ludzie to wspaniali ludzie. Mog§ nas uczyc wielu dobrych
rzeczy. KtöregoS dnia jeden z nich przyszedf, zeby nam podzi^kowac, i powiada: „Wy, ktörzy zyjecie w czystosci, wy wlasnie najlepiej nadajecie siQ
do tego, by nas uczyc planowania rodziny, bo to przeciez nie innego, jak
samoopanowanie ptyn^ce z wzajemnej müosci”. MyslQ, ze uj<|l to bardzo
pi^knie. Tacy
ei ludzie, ktörzy moze nie maj^ co jesc, moze brak im
dachu nad glow^, ale to s$ wieley ludzie.
Ci biedacy
cudowni. Pewnego wieezoru wyszlysmy i zabralysmy z ulicy czworo ludzi. Jedna z kobiet byta w strasznym stanie. I powiedziaiam
siostrom: „Zaopiekujcie siQ tarnte tröjk^, ja zajmQ si$ t$ jedn$, ona wygl^da
gorzej”. Zrobilam dla niej wszystko, na co bylo stac moj^ milosc; ulozylam
j^ w lözku i wtedy zjawil si$ tak pi^kny usmiech na jej twarzy. Wzi^ta mnie
za r$k$ i powiedziala tylko jedno slowo: „dzi^kujs” - i umarla. Nie moglam
pomöc, moglam tylko zrobic przy niej rachunek sumienia. I zapytalam sam$
siebie: „Co bym ja powiedziala na jej miejscu?” Odpowiedz byla prosta:
pröbowalabym choc troch$ zwröcid na siebie uwagQ. Pröbowatabym powiedziec: „Jestem glodna, umieram, zimno mi, boli mnie”, albo cos w tym
rodzaju. Ale ona dala mi o wiele wi^cej - ona mi dala swoj$ wdzi^czn^
milosc. I umarla z usmiechem na twarzy. Tak jak ten czlowiek, ktörego
zabralysmy z rynsztoku, na pöl zjedzonego przez robaetwo, i przynioslysmy
do domu. „Zylem jak zwierzQ na ulicy, ale umieram jak aniol, otoezony
mitosci^ i opiek$” - powiedziat. To bylo cudowne, zobaczyc wielkosc tego
czlowieka, ktöry potrafif tak wlasnie möwic, ktöry potrafil tak umierac,
nikogo nie potQpiaj^c, nie przeklinaj^c, nie ztorzecz^c na swöj gorszy od
innych los. Jak aniol. Oto wielkosc tych naszych ludzi.
I dlatego my wierzymy slowom Jezusa: To Ja bytem glodny, Ja bylem
nagi, Ja bezdomny; to Ja bytem nie chciany, nie kochany, o Mnie nikt siQ
nie troszczyl - i to wyscie Mnie to uczynili.
Jestem gt^boko przekonana, ze my tak naprawdQ nie jestesmy pracownicami spolecznymi. W oczach ludzi moze uchodzimy za te, ktöre zajmujs si$
prac^ spoteczn^, ale w gründe rzeczy to jestesmy ludzmi kontemplacji,
w samym sercu swiata. Bo my dotykamy Ciala Chrystusa przez dwadziescia
cztery godziny na dobQ. Zyjemy przez dwadziescia cztery godziny w Jego
obecnosci - i Wy, i ja. Wy takze musicie pröbowac wniesc tQ obecnoSc
Boga do Waszych rodzin, bo rodzina, ktöra modli siQ wspölnie, trwa we
wspölnocie. I myslQ, ze my w tej naszej rodzinie nie potrzebujemy bomb
ani karabinöw, zeby zniszczyc albo wprowadzic poköj. Wystarczy po prostu
byc razem, kochac si^ wzajemnie; wnosic ten poköj, tQ radosc, tQ sils, jaka
ptynie z wzajemnego bycia dla siebie w domu. Wtedy b^dziemy zdolni zwyci^zyc cale zlo, jakie jest na swiecie. Tyle w nim cierpienia, tyle nienawisci,
tyle n^dzy - ale zaczynajmy od naszej modlitwy, od poswi^cenia w domu.
Milosc zaczyna siQ w domu. I nie tak wazne jest, ile zrobimy, ale ile mitosci
wkladamy w dzialania, ktöre wykonujemy. To wszystko przeciez czynimy
wszechmocnemu Bogu - wi^c niewazne jest, ile uczynimy, bo On jest nies-
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koriczony, ale wazne, ile milosci wlozymy w nasze dziatanie. Ile Mu uczynimy w tej osobie, ktörej sluzymy.
Jakis czas temu mialysmy w Kalkucie wielkie trudnosci z dostaniem cukru. Nie wiem, jak to doszlo do wiadomosci dzieci, ale maly czteroletni
chlopiec hinduski poszedl do domu i powiedzial rodzicom: „Nie b^dQ jadl
cukru przez trzy dni. Dam möj cukier Matce Teresie dla jej dzieci”. Po
trzeeh dniach ojciec i matka przyprowadzili go do naszego domu. Nigdy ich
przedtem nie spotkalam, a malec ledwie umial wymöwic moje imiQ. Ale on
bardzo dokladnie wiedzial, co mial zrobic. Wiedzial, ze chcial dzielic si$
sw^ milosci^.
I dlatego doznajQ tyle milosci od wszystkich. Odk^d tu przybylam, jestem po prostu otoczona milosci^ - i to prawdziw^, peln^ zrozumienia milosci$. Wygl^da tak, jakby kazdy w Indiach, kazdy w Afryce byl kims szczegölnie waznym dla Was. I poczulam si$ calkiem jak w domu, jak to dzis möwilam jednej siostrze. W konwencie, wsröd siöstr, czujs si$ tak, jakbym byla
z mymi siostrami w Kalkucie. Doslownie w domu, wlasnie tutaj. Tak tez z
Wami rozmawiam. Chc^, byscie znalezli tutaj biednych, najpierw wlasnie
tu, we wlasnym domu. I zebyscie zacz^li kochac. B^dzcie dobr$ nowin^ dla
swych najblizszych. Zainteresujcie si$ Waszymi najblizszymi s^siadami. Czy
wiecie, kim s$?
Przezylam niezwykle zdarzenie z rodzin^ hindusk^, ktöra miala osmioro
dzieci. Pewien pan przyszedl do naszego domu i powiedzial: „Matko Tereso, jest tu taka rodzina z osmiorgiem dzieci. Oni juz od dluzszego czasu nie
maj^ co jesc; zröb cos”. Wzi^lam wi$c trochQ ryzu i zaraz poszlam. Zobaczylam te dzieci - ich btyszcz^ce od glodu oczy. Nie wiem, czyscie kiedy
widzieli glöd. Ja widzialam wiele razy. Kobieta wzi^la ryz, podzielila go i
wyszla. Gdy wröcila, spytalam j^: „Gdzie bylas i co robilas?” A ona odpowiedziala bardzo prosto: „Oni tez s$ glodni”. Najbardziej zdumiewaj^ce
bylo to, ze ona wiedziala, kim oni s$, ona wiedziala, ze to rodzina muzulmariska. Nie przynioslam im tego wieczoru wi^cej ryzu, poniewaz chcial am,
zeby siQ mogli nacieszyc radosci^ dzielenia siQ. A tarnte dzieci promienialy
radosci^, dzielily siQ radosci^ wraz ze sw^ matk^, bo ona miala w sobie
milosc. Oto wi$c gdzie zaczyna siQ milosc - w domu.
I Warn chcQ bardzo serdecznie podzi^kowac za wszystko, czego tu doznalam. To bylo dla mnie wielkie przezycie. Kiedy wröcQ do Indii - to znaczy
w przyszlym tygodniu, bodaj piQtnastego - b$d$ mogla zabrac z sob$ Wasz$
milosc. Dobrze wiem, ze ofiarowaliscie mi nie to, na czym Warn zbywa, ale
zlozyliscie dar, ktöry jest tez dla Was bolesn^ ofiar^. Dzis nawet male dzieci
cos przyniosly - tak si$ zdumialam - ale to da tyle radosci glodnym dzieciom! Te dzieci - jak to dzieci - potrzebuj^ milosci i dostan^ jej tak duzo
od swych rodzicöw.
Dzi^kujmy wi^c Bogu, zesmy mieli sposobnosc poznac si$ wzajemnie i
ze ta znajomoSd nas do siebie bardzo zblizyla. B^dziemy mogli pomöc dzieciom w calym swiecie, poniewaz - jak wiecie - nasze siostry s$ juz wszQdzie.
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Dzi^ki tej nagrodzie, ktör^ otrzymalam jako nagrod$ pokojow^, b$dQ pröbowala utworzyc dom dla wielu ludzi, ktörzy domu nie maj^. Wierze bowiem, ze milo£c zaczyna sie w domu i je£li b^dziemy w stanie stworzyd dom
dla ubogich, to s$dze, ze milo§c b^dzie siQ coraz bardziej szerzyd. A poprzez
zrozumienie miloSci b^dziemy mogli nieSd poköj, b^dziemy sami dobr$ nowin$ dla biednych. Najpierw dla biednych w naszej wlasnej rodzinie, potem
w naszym kraju i w Swiecie. Aby möc to czynid, cale zycie naszych siöstr
musi byö przenikni^te modlitw^. Musz? one byc przenikni^te Chrystusem,
jeSli maj^ by6 zdolne do rozumienia i dzielenia sie milosci^. Tyle dzi£ cierpienia! Czuje, ze wci^z na nowo odzywa M$ka Chrystusa, a my musimy
uczestniczyd w tej mece, dzielic cierpienia ludzi na calym Swiecie, nie tylko
w biednych krajach. Na Zachodzie takze znalazlam uböstwo, i to tak trudne
do usuni^cia. Kiedy podnosze z ulicy jakiegoS glodnego, to da je mu talerz
ryzu, kawalek chleba i tak möge zaradzic napotkanej biedzie. Zaspokoilam
giöd. Ale gdy ktoi jest odsuniety, gdy czuje sie nie chciany, nie kochany,
zastraszony, gdy traktowany jest przez spolecznoSd jak wyrzutek - jakaz to
bolesna i ogromna bieda! I jaka trudna do pokonania! Nasze siostry na
Zachodzie przede wszystkim wSröd takich ludzi pracuj$.
Musicie wiec modlic sie za nas, zebysmy potrafily by6 tak$ dobr$ nowin^. Bez Was nie bedziemy w stanie temu zadaniu sp ro lg ij Wy musicie to
samo robid tu, w Waszym kraju. Musicie poznad biede. Moze ludzie tu pod
wzgledem materialnym s^ bogaci, maja wszystko, ale mySle, ze jesli przyjrzymy sie naszym domom, to zobaczymy, jak trudno nam czasami znalefc
wzajemny u&niech. A taki wlagnie usmiech jest pocz^tkiem milosci.
Wiec zawsze spotykajmy sie u&niechaj^c, bo uSmiech jest pocz^tkiem
milo£ci. A kiedy juz zaczniemy sie wzajemnie milowac, to naturalnie zechcemy z tej miloSci coi zrobic. Wiec prosze, mödlcie sie za nasze siostry
i za mnie, i za naszych braci, i za naszych wspötpracowniköw, ktörzy rozsiani s$ po calym Swiecie. Mödlcie sie, zebysmy byli wierni wobec tego dam,
jaki otrzymaliSmy od Boga: daru milowania Go i sluzenia Mu w ubogich,
wraz z Wami. Nie bylibysmy zdolni uczyniö tego, co uczynilismy, gdybyScie
nie l^czyli sie z nami sw$ modlitw^, swymi darami, nieustannym dawaniem.
Ale ja nie chce, zebyscie dawali mi jedynie z tego, co Warn zbywa; chce,
byScie dawali az do bölu.
Pewnego dnia otrzymalam 15 dolaröw od czlowieka, ktöry od dwudziestu lat by! przykuty do lözka. Mögl poruszac tylko praw$ rek$, a jedyn$
przyjemnosci^, na ktör$ mögl sobie pozwolid, bylo palenie. I napisal do
mnie: „Nie pale od tygodnia i posylam ci te pieni^dze”. To musiala byc dla
niego ogromna ofiara, ale popatrzcie, jak on sie pieknie dzielit. Za te pieni^dze przynioslam chleb i dalam glodnym, i radosd stala sie udzialem obu
stron. Jego - bo dal, ich - bo otrzymali.
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To jest wlaSnie co£, co i Wy, i ja mozemy zrobic. To jest ten dar, Boga
dla nas, ze mozemy dzielic sie nasz$ milosci^ z innymi. Niech ta zdolnosc
dzielenie sie nasz§ milosci^ z innymi trwa. Niech bedzie taka, jak$ byla dla
Jezusa. Milujmy sie tak, jak On nas umilowat. Milujmy Go milosci^ calkowit^, nie podzielon^. Obdarzajmy sie wzajemnie radosci^ plyn^c^ z milosci
Jego i wszystkich ludzi - teraz zwlaszcza, kiedy zbliza sie Boze Narodzenie.
Niech ta radosd z milowania Jezusa trwa w naszych sercach. Dzielmy sie
z kazdym, kogo spotkamy. Taka promieniuj^ca radosc jest prawdziwa, bo
czemuz mielibySmy nie byc szczesliwi, skoro Chrystus jest z nami? Chrystus
jest w naszych sercach, Chrystus w ubogim, ktörego spotykamy, Chrystus w
usmiechu, jakim obdarzamy, i w uSmiechu, jakim nas obdarzaj$. Zröbmy
to jedno: zeby nie bylo dzieci nie chcianych, a takze zebysmy zawsze spotykali sie z uSmiechem, zwlaszcza wtedy, gdy o usmiech trudno.
Nigdy nie zapomne, jak kiedys przyjechalo do Kalkuty chyba ze czterystu profesoröw z röznych uniwersytetöw amerykanskich. I przyszli do naszego domu. Rozmawialismy o domu dla umieraj^cych, ktöry oni odwiedzali
(mamy taki dom w Kalkucie, do ktörego zabralysmy ponad 36 tysiecy ludzi
- tylko z ulic Kalkuty, a z tej wielkiej liczby ponad 18 tysiecy umarlo piekn$
Smierci^: oni po prostu poszli do domu, do Boga). Przyszli wiec do naszego
domu i möwiliSmy o milosci, o wspölczuciu. A jeden z nich poprosil mnie:
„Matko, powiedz nam coi, co moglibysmy zapamietac”. Powiedzialam im:
„Usmiechajcie sie wzajem do siebie, miejcie dla siebie w rodzinie czas. Uämiechajcie sie”. Inny zapytal mnie: „Jestes zamezna?” A ja möwie:
„Owszem, i musze powiedzied, ze czasem bardzo mi trudno usmiechad sie
do Jezusa, bo On czasami potrafi bardzo wiele wymagac”. Tak jest naprawde. I wtedy wlasnie przychodzi milosc: kiedy jest takie wymaganie,
a jednak mozemy je spelnic dla Niego, i to z radosci^.
Jak juz dzis möwilam, jesli z innych powodöw nie pöjde do nieba, to
trafiQ tam z catego tego rozglosu. On mnie oczyszcza, zmusza do poSwiecenia, naprawde przygotowuje mnie, bym mogla pöjsc do nieba.
Mysle, ze cos w tym jest, ze musimy pieknie przezyc nasze zycie. Jezus
przeciez jest z nami i On nas kocha. Gdybysmy tylko pamietali, ze Bög nas
kocha i wykorzystalibysmy okazje, by kochac innych tak, jak On nas umilowal - nie w wielkich sprawach, ale w rzeczach malych, za to z wielk$ milo£ci$ - wöwczas Norwegia stalaby sie gniazdem milosci. Jakby to bylo pieknie, gdyby st^d, gdzie jest teraz centrum pokoju, a gdzie kiedyg toczyla sie
wojna, gdyby st^d wyplywala radosc zycia z powodu dziecka, ktöre ma sie
narodzic. Jesli staniecie sie pton^cym swiatlem pokoju w swiecie, wöwczas
rzeczywiScie Pokojowa Nagroda Nobla stanie sie wielkim darem norweskiego ludu. Niech Warn Bög bfogoslawi!
Ttum. Andrzej Szostek MIC

