Žijeme takto...
Zvláštny spolužiak
v lavici
Andrea (Taliansko)

Richard má zvláštny
spôsob vyjadrovania:
miesto toho, aby rozprával,
zdvihne ruky ... a tak došlo
k tomu, že sa v triede veľmi
rýchlo od väčšej časti
spolužiakov izoloval.
Aby som zabránil hádkam,
rozhodol som sa, že si
sadnem na druhý koniec
triedy.

Jedného dňa sa pani učiteľka rozhodla, že všetkých
nanovo rozsadí. A uhádnete, s kým ma dala sedieť?
Presne s ním.
Spomenul som si na Slovo života.
Vedel som, že rozprávaním s ním nič nedosiahnem.
Zo začiatku to bolo veľmi ťažké, prijať ho tak, ako keby to bol
Ježiš. No postupom času som si všimol, že sa mení a bol
pokojnejší.
Školský rok sa skončil a z Richarda sa síce nestal „sympaťák“,
ale už viac nedvíha ruky, mojim spolužiakom sa neposmieva
a učitelia už nepozývajú jeho rodičov do školy tak často, ako
to robili predtým.
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„Preto prijímajte jeden druhého,
ako aj Kristus prijal vás,
na Božiu slávu.“ (Rim 15, 7)

BUDEM SA SNAŽIŤ
VIDIEŤ TO,
ČO JE NA DRUHOM
POZITÍVNE

Apoštol Pavol mal namierené
do Ríma. Pred cestou poslal
rímskym komunitám list.
Kresťania v Ríme predstavovali
naozaj rôznorodú spoločenskú,
kultúrnu aj náboženskú zmes.
Nechýbali medzi nimi napätia,
nedorozumenia a dokonca rivalita.
Pri všetkej rôznorodosti každý konal
z lásky k Bohu.
To, čo treba mať na pamäti,
je dobro všetkých, vzájomne sa
prijať, ako to urobil Ježiš.

Prijímajme sa navzájom a
uznajme, že všetci môžeme
urobiť chybu.
Je to výzva, aby sme druhého
počúvali, pretože sa od neho
môžeme vždy niečo naučiť.
Nechajme padnúť rôzne obranné
bariéry a buďme pripravení na
zmenu s rešpektom a s láskou.
Model, ktorý ponúka Pavol,
neznamená, že budeme všetci
celkom rovnakí, ale spoločenstvom
bohatým na rôznorodosť a
jednotu.

“Čo ma brzdí pred
odlišnosťou druhého
je…………………………….”

Snažme sa rozpoznať to, čo je
v druhom pozitívne, už len preto,
že Kristus dal život aj za človeka,
ktorého by som najradšej odsúdil.
Zamyslím sa nad tým, s ktorými
osobami mám v rodine, v triede,
v partii, medzi priateľmi najväčšie
ťažkosti.
Pokúsim sa objaviť jednu z ich
pozitívnych vlastností
a potom sa k ním priblížiť.

“Ako môžeme zapojiť do
tohto úsilia našu komunitu?”

