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Jsou
život

SŽ
SLOVO ŽIVOTA

Ahoj, já jsem Paulo a je mi 16 let

Srov. 1 Petr 2,9

“Povoláni hlásat mocné skutky
Páně.”

MYSLEL JSEM, ŽE JE TO TĚŽKÉ
Právě jsem skončil první ročník v této mé
nové škole.
Kolik času už uběhlo od prvních dní v té
naší třídě.

Když Bůh působí, činí veliké věci.
Avšak jeho dílem, překonávajícím všechna
ostatní, je to, které dovršil Ježíš: svou
smrtí a svým vzkříšením stvořil nový svět
a nový lid.

Kdybych se ocitl na prázdném
fotbalovém hřišti, cítil bych se méně
sám, než tam.
Ano, takový byl můj dojem v prvním
období.

NEJMOCNĚJŠÍ SÍLA
“Ježíš, když stvořil tento nový lid, nás
osvobodil z egoismu, z nenávisti a zášti a
jako zákon nám dal vzájemnou lásku,
která z nás činí jedno srdce a jednu
duši…“.

SVĚDČÍM O RADOSTI

Pakt vzájemné lásky

Vystřihni a ohni

Ježíš řekl, že svět pozná, že jsme jeho a
skrze nás pozná Boha, podle vzájemné
lásky a jednoty: „Podle toho všichni
poznají, že jste moji učedníci, budete-li
mít lásku k sobě navzájem.“ (Jan 13,35).

KONKRÉTNÍ GESTO
Dnešní doba po každém z nás žádá
konkrétní gesto:

> lásku, > jednotu,
> společenství, > solidaritu.

Často jsem v sobě měl chuť všeho
nechat a jít si po svém.

Vám se také přihodila podobná zkušenost ?

Láska je tou nejmocnější silou na světě:
kolem toho, kdo miluje, rozpoutává
pokojnou křesťanskou revoluci […]
Láska! Kolik lásky je zapotřebí ve světě!
…

Chtěl jsem i do tohoto prostředí přinést můj
životní styl, ale oni to nechápali a já jsem
se cítil čím dál víc sám.

Jednou po nás naše profesorka chtěla,
abychom hovořili o vážné události, která
se stala v našem městě mladým našeho
věku. V dialogu začala převažovat
povrchnost.
Cítil jsem pochybnost: „Vstoupím do
toho nebo ne?“.
Rozhodl jsem se, že řeknu, co si o tom
myslím. Řekl jsem, že věřím v lidskou
rodinu, a protože jsme všichni bratři a
sestry, musí být také Otec, který nás miluje
a všechno, co se stane nebo co dopouští,
je pro dobro všech.
Nastala chvíle ticha, která mi připadala
jako věčnost a pak nečekaný potlesk.
„Dobrá řeč, Paulo!!!“
Když skončila hodina, jeden spolužák se
ke mně přiblížil a říká mi: „Víš, proč jsem
tleskal i já? Protože to, co jsi říkal, jsem
viděl v tvém chování. Mně by se líbilo
věřit jako ty, možná že někdy…“
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