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LÁSKA, KTORÁ… DÁVA VEĽKÚ RADOSŤ.
TEENS

ZÁLOŽKY

I Care sa stane záložkou, ktorá ťa bude sprevádzať počas mesiaca v žití Slova života.
THIAGO
Z BRAZÍLIE

B

SLOVO ŽIVOTA

ŽIJEM PRE
VŠETKO,
ČO MA ROBÍ
ŠŤASTNÝM

ol som v triede, kde sa
nikomu nechcelo veľmi
učiť.
Sedával som vzadu,
s nikým som sa však
nebavil zo strachu, že
sa zapletiem do
niečoho zlého.
Nevedel som ani len ako
sa volá môj sused
v lavici. On sa stále iba
hral s mobilom. Po
niekoľkých dňoch som sa
rozhodol, že zmením
triedu. Zdalo sa mi
nemožné, aby som
priniesol lásku do
súčasnej triedy.

Po niekoľkých mesiacoch som sa dozvedel, že môj
bývalý spolusediaci bol vo väzení pre hrozný čin.
Bol to šok: aj ja som mal na tom časť viny!
Koľko myšlienok ma teraz napadlo, ako som ho mohol
milovať a možno ukázať mu iný spôsob života, ani som
sa o to nepokúsil…
„Niečo také – povedal som si – sa mi už nikdy
nesmie stať!“ A tak som začal iný vzťah k mojim
spolužiakom. Začal som ich zdraviť: „Čau!“
Neformálny pozdrav, ktorý ale môže dať istotu tomu
druhému, že je milovaný. Bolo to super! Postupne
niektorí zo spolužiakov mi povedali: “Ani nevieš ako
som rád, keď ma niekto pozdraví,“ “si jediný, kto sa ku
mne dobre správa.”
Dnes už poznám oveľa lepšie spolužiakov.
Pochopil som, že keď začnem malým skutkom
lásky, tak môžem zmeniť nie len seba, ale aj tých,
čo žijú so mnou.

sa obracia týmito slovami na učeníkov potom, čo im
J ežiš
zveril úlohu, aby išli do celého sveta zvestovať jeho

„A hľa, ja som s vami po všetky dni
až do skončenia sveta.“ (Mt 28,20)

Da un commento di Chiara Lubich - Adattamento Centro Gen 3

CÍTIŤ HO
VEDĽA MŇA
V KAŽDEJ
CHVÍLI

BUDEM ŤA
HĽADAŤ
V KAŽDOM
BLÍŽNOM

LÁSKA,
KTORÁ VŽDY

posolstvo.
Bol si istý, že ich posiela ako ovce medzi vlkov, ktoré
budú musieť znášať znepokojenia a prenasledovanie.
Preto ich nechcel nechať samých na ich misii. A tak
práve vo chvíli keď odchádzal, sľúbil že zostane!

si predstavil aj všetkých nás, ktorý musíme žiť v
J ežiš
takom prostredí každý deň.
Pretože vtelená Láska, myslela: chcel by som byť s
ľuďmi, chcel by som sa s nimi deliť o každú ich starosť,
chcel by som im poradiť, chcel by som putovať s nimi
po ich ceste, vstúpiť do domovov, oživiť mojou
prítomnosťou ich radosť.

T ieto posledné slová, ktorými sa Ježiš obrátil na učeníkov,
naznačujú koniec jeho pozemského života a,
v rovnakom čase, počiatok života Cirkvi, v ktorej je
prítomný mnohými spôsobmi:
v Eucharistii, v Slove, vo svojich zástupcoch
(biskupoch, kňazoch), v chudobných, v maličkých,
v utláčaných…, vo všetkých blížnych.

žijeme, tak ako to on káže, zvlášť jeho nové prikázanie,
Akmôžeme
zakúsiť jeho prítomnosť aj mimo kostolov,
medzi ľuďmi, na miestach kde žijú, všade.

PREKRYJE
VŠETKO

To, o čo nás žiadal je vzájomná láska,
služba, porozumenie, účasť na bolestiach, na
starostiach, na radostiach našich bratov.

