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LÁSKA, KTORÁ … JE ZNAKOM PRIATEĽSTVA.

Záložky T E E N S

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

V

SLOVO ŽIVOTA

ZVEZENIE AUTOM

mojom meste ešte
stále cítime veľké
rozdiely medzi
bielymi a čiernymi.

Ale spolužiaci ma začali ohovárať, a ak by nás
nevozili moji rodičia, museli by sme celú cestu zo
školy a do školy chodiť pešo, pretože nás nechcel už
nikto viac zviesť.

Ježiš nám hovorí, že
máme milovať
všetkých, lebo sme si
všetci bratmi. Preto,
keď ma jedna
kamarátka požiadala,
aby som ju odviezla do
školy, odpovedala som
áno, a vôbec som
nerozmýšľala o jej
farbe pleti.

«"AK BUDETE ZACHOVÁVAŤ MOJE PRIKÁZANIA,
ZOSTANETE V MOJEJ LÁSKE, AKO JA
ZACHOVÁVAM PRIKÁZANIA MÔJHO OTCA A
ZOSTANEM V JEHO LÁSKE»
(Jn 15,10)

Moja kamarátka sa cítila byť vylúčená z kolektívu a
veľmi tým trpela. Aj pre mňa nebolo ľahké prijať toto
rozdelenie medzi nami.
Snažila som sa mať rada aj tých, čo nechápali moje
konanie. Po istom čase som si všimla, že sa medzi
nami všetkými rodí oveľa hlbšie priateľstvo a
mnohí sa začali k tejto mojej kamarátke prihovárať.
Zakúsila som, že každý z nás môže začať s malým
skutkom lásky vytvárať krajší a zjednotenejší svet.

slová pochádzajú z rozsiahleho príhovoru, ktorý
T ieto
Ježiš povedal svojim učeníkom po Poslednej večeri.

Podľa komentára Chiary Lubichovej – upravilo Centrum Gen 3

AKO
ZOSTAŤ
V JEHO
LÁSKE?

LÁSKA,
KTORÁ PREKONÁ
KAŽDÉ

ROZDELENIE

MILUJTE
SA NAVZÁJOM,
AKO SOM JA
MILOVAL VÁS

Vychádza z nich najavo, že zachovávaním jeho prikázaní
ostávame v jeho láske.
„Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania”.
Toto slovo objasňuje, že láska k Ježišovi má byť hybnou
silou, koreňom, z ktorého má vychádzať zachovávanie
jeho prikázaní.

jeho prikázaní je znakom,
Z achovávanie
dôkazom, že sme jeho skutočnými priateľmi; je to

podmienka , aby Ježiš opätoval a upevnil s nami svoje
priateľstvo.
Zdá sa však, že sa tu chce povedať aj čosi iné, a to, že
zachovávanie jeho prikázaní vytvára v nás tú lásku,
akú má v sebe On sám.

láska bola láska, ktorá uzdravovala každý neduh
J ežišova
duše i tela, prinášala pokoj a radosť každému srdcu,
preklenula každé rozdelenie tým, že znovu nastoľovala
bratstvo a jednotu medzi všetkými.
Ak budeme uskutočňovať Ježišove slová, on v nás bude
žiť a aj z nás urobí nástroje svojej lásky.

mesiac si teda vyberme jedno jeho slovo,
T ento
jedno jeho prikázanie a usilujme sa ho prenášať do
života.

A keďže Ježišove nové prikázanie je akoby srdcom,
zhrnutím všetkých Ježišových slov, žime podľa neho so
všetkou dôslednosťou.

