„Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do
nej kameň“ (Jn 8, 7)
Ježiš sa týmito slovami určite neprejavuje
ako ten, čo pripúšťa zlo, akým je aj cudzoložstvo.
Jeho slová: „Choď a už nehreš!“ hovoria jasne,
v čom spočíva Božie prikázanie.

INÝ POHĽAD
Ešte predtým, ako sa s ním mala stretnúť, som sa ju
snažila od zamýšľanej pochybnej schôdzky odhovoriť a
vysvetľovala som jej, že to nie je správne a že takto
riskuje, že stratí niečo veľmi dôležité. No pochopila som,
že má na to iný názor a nevedela som nič viac urobiť pre
to, aby som ju zastavila. Ani po mojom dohováraní
nezmenila svoje rozhodnutie. Vtedy si ešte
neuvedomovala dôsledky, ktoré jej táto voľba prináša. Ja
som sa pre to veľmi trápila .
Tento rok som s ňou opäť v triede. Napriek tomu, že na
mnohé veci nemáme rovnaké názory a jej správanie ma
veľmi sklamalo a odsudzujem ho, snažila som sa s ňou
neprerušiť vzťah a neodsúdiť ju ako človeka.
Jedného dňa ku mne prišla a na moje veľké prekvapenie
mi povedala: „Vieš, pochopila som, že minulý rok som
urobila veľkú chybu. Ľutujem to, teraz sa už na svoje
telo pozerám ináč”.
V tej chvíli som si uvedomila, že bolo správne, keď som
sa jej snažila odovzdať iný pohľad na vec. Pochopila som,
že to, čo som jej povedala, bolo pre ňu užitočné.
Táto skúsenosť mi pomohla pochopiť, že je veľmi
dôležité poukázať na isté pravdy a nestratiť odvahu,
aj keď stojíme sami proti názorom druhých. Veď
napokon sme povinní poúčať hriešnikov a keď tak
neurobíme, nesieme časť zodpovednosti za ich
konanie.
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Poukazuje tým Ježiš aj na určitý štýl
nášho správania?

Áno, týmito slovami sa obracia na všetkých ľudí,
ktorí nekompromisne odsudzujú iných a neberú
ohľad na to, že v srdci vinníka môže vzklíčiť ľútosť.
Ježiš pritom jasne ukazuje svoj postoj k tomu, kto
upadol do hriechu – je milosrdný.
Ako môžem konkrétne žiť
milosrdenstvo, o ktorom hovoril Ježiš?
Tvárou v tvár akémukoľvek bratovi alebo sestre nezabúdajme na to, že aj my sa mýlime a sme hriešni.
Niekedy sa zamyslím: „A čo keby sa to stalo
mne? Ako by som sa správal na jeho mieste?“
Aj my sme viac ráz narušili to puto lásky, ktoré
nás má spájať s Bohom a nezostali sme mu vždy
verní.
Odpúšťať…, ale je jednoduché odpúšťať?

Je potrebné sa naučiť nielen odpúšťať, ale aj
zabúdať. Buďme milosrdní ku všetkým a
nenechajme sa vtiahnuť negatívnymi pohnútkami,
ktoré nás pobádajú nemilosrdne druhých odsúdiť.
Z komentára Chiary Lubichovej – upravené Centrom Gen 3

MemoryCard
SNAŽIŤ SA VIDIEŤ KAĎÉHO,
KOHO STRETNEM, NOVÝMI
OČAMI.

KEĎ BUDEME MAŤ V SRDCI
KU VŠETKÝM HRIEŠNIKOM
NAMIESTO ODSÚDENIA
LÁSKU
A MILOSRDENSTVO,
POMÔŽEME IM TÝM
VSTÚPIŤ DO NOVÉHO
ŽIVOTA A DODÁME IM
ODVAHU ZAČÍNAŤ
ODZNOVA.

V Akcii…

VYFARBÍM SI TO
VŽDY, KEĎ SOM MAL
PRÍLEŽITOSŤ ZAČAŤ
ODZNOVA A
ZABUDNÚŤ

ODSTRIHNI TÚTO ČASŤ A POSKLADJ NA POLOVICU. STANE SA UŽITOČNOU KARTIČKOU A SPOLOČNÍKOM NA TVOJICH CESTÁCH.

Minulý rok mi jedna moja spolužiačka z triedy
povedala, že intímne žila s chlapcom, ktorého
spoznala iba cez internet a nikdy predtým ho
nevidela.
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ODSTRIHNI A POSKLADAJ NA POLOVICU, DO VNÚTRA SI MÔŽEŠ NAPÍSAŤ SVOJE POZNÁMKY K TOMUTO SLOVU ŽIVOTA
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