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Často sa mi stáva, že nastavím aj druhú
stranu tváre a odpustím svojmu spolužiakovi.
Chcel by som mu však dať aj pochopiť, že to,
ako sa správa, je pomýlené.
Čo mi na to môžeš povedať?

Avšak to isté evanjelium, ktoré
hovorí o odpustení, hovorí aj o tom,
že je potrebné upozorniť brata, že
robí nesprávne veci.

Odpustiť
a upozorniť

www.teens4unity.net

Poviete: „Pozri, toto nie je
správne...“.
Ak to neurobíte vy alebo aj my,
staneme sa zodpovednými za zlo,
ktoré tí druhí robia; takže tu sa
musíme mať na pozore: evanjelium
od nás vyžaduje obidve veci.
C. Lubich | Marino | Rím | 25.5. 2002

Z odpovedi Ch. Lubichovej - upravené Centom Gen3

Zaiste je potrebné
odpúšťať stále!

“Pomsti sa!” “Nie, ja prepáčim”
„Hral som sa so svojím
priateľom, keď ku mne
prišiel jeden chlapec a
začal ma bezdôvodne
biť po hlave”.

Kým ku mne takto hovoril ,
spomenul som si na Slovo
života, ktoré hovorí, že máme
milovať aj nepriateľov.

A tak som mu hneď odpovedal:
„Vášmu synovi nič
nespravím, pretože som mu
odpustil”.

Mal v ruke sklenenú fľašu a tak
som mal veľa rán a museli ma
rýchlo odviesť do nemocnice.
V nemocnici mi dali nejaké lieky
od bolesti, ale keď som potom
prišiel domov, pociťoval som takú
silnú bolesť, že som v sebe mal
jedinú myšlienku, a to pomstiť sa.

Takúto odpoveď, ktorá
nezapadala do jeho spôsobu
správania sa, odo mňa naozaj
nečakal. A tak s veľkou
radosťou zavolal svojmu
synovi. Aj on bol veľmi
prekvapený a veľmi ho to
potešilo.
Navzájom sme si odpustili,
takže máme medzi sebou
mier.

Dionisio - Angola

Nasledujúci deň prišiel k nám
domov otec tohto chlapca, aby
sa mi ospravedlnil za to, čo sa
stalo a povedal mi:
„Dovoľujem ti urobiť môjmu
synovi to, čo on urobil tebe.
Možno takto pochopí, ako zle
sa správal!”

