n

a početku školske godine, stigao je novi
učenik. Ne ide mu nimalo dobro, uprkos
pomoći nastavnika; nije mu lako da se uklopi
u razred.
Tokom jednog časa baš on počinje u više
navrata da me gura. To me jako nervira, i
pokušavam nekoliko puta da mu kažem da
prestane, ali uzalud.
Pružam ruku kako bih ga udaljio, sa željom
da se odbranim, i bez namere ga ošamarim.
Moj drug iz odeljanja se ne ustručava, i moje
naočare, nakon dugog leta, padaju na
zemlju! Neko drugi na mom mestu ne bi
izostavio boks meč, ali želim da ostanem
miran. U potpunoj tišini odeljenja koje
prisustvuje sceni, odgovaram na njegove
provokacije samo rečima.

Stigavši u učionicu nastavnica traži objašnjenje, zatim
mi kaže: «Možeš da prijaviš slučaj direktorki i tražiš
nadoknadu za naočare- daje mi papir i olovku i
dodaje - ali razmisli o onome šta radiš». «Istina mislim - stojim ispred katedre sa mogućnošću da
suspendujem druga iz odeljenja». Podižem pogled, svi
me gledaju, ali ne kao da sam krivac - čak iako sam u
stvari i ja pomalo kriv!
Shvatam da će me odeljenje podržati šta god da
odlučim.
U tom trenutku razmišljam o Reči života, o svemu
onome što živim zajedno sa drugima i odlučujem:
želim da se i taj drug oseti voljenim. Zahvaljujem
nastavnici, ali nemam nameru da podnesem žalbu.
Vraćam se u klupu, brišem naočare i pokušavam da
ih ispravim. Uspevam. Koje zadovoljstvo!
Na odmoru mi svi prilaze da pitaju kako sam, ali u sebi
osećam upozorenje da sam ja na redu da napravim
korak. Prilazim tom drugu: «Izvini!». Očekujem da mi
se nasmeje u lice, umesto toga mi odgovara:
«Pusti to, dešava se».
Eto, uradio sam ono što je bilo pravedno i sada
nedostaje samo jedno: da uživam u užini sa svojim
prijateljima. Srećan sam. Zatim čujem da me neko
zove. Okrenem se, on je koji mi neverovatno kaže:
«Izvini i ti!»

>> Umnožavam oproštaj!
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BITI
HRABAR
ZNAČI
OPROSTITI
SVIMA

BOG OPRAŠTA JER POPUT
SVAKOG OCA I SVAKE
MAJKE VOLI SVOJU DECU.
ZATO IH UVEK
OPRAVDAVA, UKAZUJE IM
POVERENJE I NIKADA SE NE
UMARA OD
OHRABRIVANJA.

OZNAČAVAM NA SOČIVIMA SVAKI PUT
KADA SAM OPROSTIO NEKOM

BOGU NIJE DOVOLJNO DA VOLI I
PRAŠTA SVOJIM SINOVIMA I
KĆERIMA. NJEGOVA VELIKA ŽELJA
JE DA SE ONI MEĐUSOBNO
ODNOSE KAO BRAĆA I SESTRE, DA
SE SLAŽU I VOLE.
SVEOPŠTE BRATSTVO JE VELIKI
BOŽJI NAUM NAD
ČOVEČANSTVOM.

OPROSTITI JE IZRAZ NAJVEĆE
HRABROSTI, TO JE ISTINSKA,
NAJIZVORNIJA I NAJNESEBIČNIJA
LJUBAV.

BOG NAS SLUŠA I
OPRAŠTA NAM
ONOLIKO KOLIKO
ZNAMO DA
OPROSTIMO.

SVAKOG DANA ĆU
SVAKOGA KOGA
SUSREĆEM GLEDATI
NOVIM POGLEDOM, U
PORODICI, U ŠKOLI, SA
PRIJATELJIMA SPREMAN
DA PREĐEM PREKO
ONOGA ŠTO NIJE
NAJBOLJE U NJIHOVOM
PONAŠANJU, SPREMAN
DA NE OSUĐUJEM.

