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Odważni misjonarze

175. Ludzie młodzi, będąc zakochani w Chrystusie, są wezwani do świadczenia Ewangelii 
wszędzie poprzez swoje życie. Święty Albert Hurtado powiedział, że „bycie apostołami nie oznacza
noszenia odznaki w butonierce kurtki. Nie oznacza mówienia o prawdzie, lecz życie nią, 
zatroszczenie się o nią, przemienienie się w Chrystusa. Bycie apostołem nie polega na noszeniu 
pochodni w ręku, posiadaniu światła, ale na byciu światłem [...]. Ewangelia [...] jest nie tyle 
wykładem, ile przykładem. Orędziem przekształconym w konkretne życie”. 

176. Wartość świadectwa nie oznacza, że trzeba uciszyć słowo. Dlaczego nie mówić o Jezusie, 
dlaczego nie opowiadać innym, że daje nam siłę do życia, że dobrze jest z Nim rozmawiać, że 
dobrze jest rozważać Jego słowa? Młodzi, nie pozwólcie, aby świat wciągnął was w dzielenie się 
tylko rzeczami złymi lub płytkimi. Bądźcie zdolni, by iść pod prąd, i umiejcie dzielić się Jezusem, 
przekazywać wiarę, którą On wam dał. Życzę wam, abyście poczuli w sercu ten sam nieodparty 
impuls, który pobudzał świętego Pawła, kiedy mówił: „Biada mi […], gdybym nie głosił 
Ewangelii” (1 Kor 9, 16).

177. „Dokąd nas posyła Jezus? Nie ma granic, nie ma ograniczeń: posyła nas do wszystkich. 
Ewangelia jest dla wszystkich, a nie dla niektórych. Nie jest tylko dla tych, którzy wydają się nam 
bliżsi, bardziej otwarci, bardziej przyjaźni. Jest dla wszystkich. Nie bójcie się iść i nieść Chrystusa 
w każde środowisko, aż na peryferie egzystencjalne, także do tych, którzy wydają się najbardziej 
oddaleni, najbardziej obojętni. Pan poszukuje wszystkich, pragnie, aby wszyscy poczuli ciepło Jego
miłosierdzia i Jego miłości”. I zaprasza nas, abyśmy, nie lękając się, poszli z misyjnym 
przepowiadaniem wszędzie tam, gdzie jesteśmy i z kim jesteśmy: w gronie sąsiadów, na studiach, 
uprawiając sport, wychodząc z przyjaciółmi, w ramach wolontariatu lub w środowisku pracy, bo 
zawsze dobre i wskazane jest dzielenie z innymi radości Ewangelii. W ten właśnie sposób Pan staje 
się bliskim wobec wszystkich. I chce, abyście wy, młodzi, byli Jego narzędziami, by promieniować 
światłem i nadzieją, bo chce liczyć na waszą odwagę, świeżość, na wasz entuzjazm.

178. Nie można oczekiwać, że misja będzie łatwa i wygodna. Niektórzy młodzi ludzie oddali życie,
byleby nie wstrzymać swojego impulsu misyjnego. Biskupi z Korei wyrazili się w następujący 
sposób: „Ufamy, że możemy być ziarnami pszenicy i narzędziami dla zbawienia ludzkości, idąc za 
przykładem męczenników. Chociaż nasza wiara jest tak mała jak ziarnko gorczycy, Bóg da jej 
wzrost i użyje jako narzędzia dla swego dzieła zbawienia” Przyjaciele, nie czekajcie do jutra, aby 
współpracować w przemienianiu świata swoją energią, śmiałością i kreatywnością. Wasze życie nie 
jest „w międzyczasie”. Jesteście teraz Boga, który chce, byście wydawali owoce. Albowiem „dając 
– otrzymujemy”, a najlepszym sposobem na przygotowanie dobrej przyszłości jest dobre 
przeżywanie teraźniejszości z poświęceniem i wspaniałomyślnością.
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