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LÁSKA, KTORÁ… JE JEDINÉ MOJE DOBRO.
TEENS
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ZÁLOŽKA

I Care sa stane záložkou, ktorá ťa bude sprevádzať počas mesiaca v žití Slova života
KAMILA
BRAZÍLIA

V

SLOVO ŽIVOTA

PRVÉ
MIESTO

Brazílii sa v 16 rokoch
robí skúška na vysokú
školu. Volá sa
“vestibular”. Kto ju
neurobí, musí čakať
celý rok, aby ju mohol
opakovať, a teda
študuje ako blázon.
Medzi nami študentmi je
veľká konkurencia a ani
v rodine sa nemyslí na
iné. Naši snívali o mojej
budúcnosti a trápili sa
nad tým, čo budem
robiť, keď tieto skúšky
neurobím.

Učila som sa veľa a snažila som sa to robiť čo najlepšie,
ale nie preto, aby som dosiahla prvé miesto a ani nie
preto, aby som touto skúškou prešla, ale preto, že som
tak mohla plniť vôľu Božiu a prispieť k zjednotenému
svetu aj prostredníctvom môjho povolania, ktoré som si
vybrala. Takto som to v sebe veľmi jasne cítila.
Bola som prekvapená, keď som sa v ten očakávaný deň
uverejnenia výsledkov dozvedela, že som neprešla.
Napriek tomu som v sebe cítila veľký pokoj, pretože
som mala istotu, že čo sa týka študovania, urobila som
celú moju časť a robila som to pre Ježiša. A tak som
mohla s rovnakou radosťou oslavovať úspech mojich
priateľov ako zobrať do rúk opäť knihy a začať študovať
ďalej... Po nejakom čase mi telefonovala jedna moja
priateľka a povedala mi: „Blahoželám ti, Kamila!
Pozerala som na webovú stránku fakulty a videla som,
že sa traja študenti odhlásili a ty si sa dostala na prvé
voľné miesto, čo po nich zostalo!“ Viete si predstaviť akú
som mala radosť! Mala som istotu, že som dala Boha na
prvé miesto a On ho teraz pripravil aj pre mňa!.

blahoslavenstvá sčasti pripomínali tie,
J Ježišove
ktoré učeníci už poznali, no po prvý raz počuli, že

«BLAHOSLAVENÍ
ČISTÉHO SRDCA, LEBO
ONI UVIDIA BOHA»
(Mt 5,8)

ľudia čistého srdca dokonca uvidia Boha. No, o akú
čistotu ide, keď sa tak vysoko hodnotí?
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“TY SI,
PANE,
MOJE
JEDINÉ
DOBRO”

očisťujú ani nie tak obradné úkony, ako
Ducha
Ježišove slová. Jeho slová nie sú ako ľudské slová.

Prítomný je v nich sám Kristus, podobne ako je
prítomný v Eucharistii, hoci iným spôsobom. Cez ne
vstupuje do nás, a ak ich necháme pôsobiť,
oslobodí nás od hriechu a staneme sa „čistí
srdcom“.

je teda plodom žitého slova, všetkých
Čistota
Ježišových slov. Ony nás oslobodzujú od pripútanosti

k veciam, do ktorej človek nevyhnutne upadá, ak jeho
srdce nie je v Bohu a nedrží sa jeho učenia.
Pripútanosť sa môže týkať vecí, stvorení i seba. Ak je
však srdce upriamené jedine na Boha, všetko ostatné
stráca cenu.

sa často opakovať: „Ty, Pane, si moje
P Okúsme
jediné dobro!“ Skúsme ich opakovať najmä vtedy,
keby naše srdce chceli opantať predstavy, pocity
a túžby, ktoré môžu zacloniť dobro a obrať nás
o slobodu.

