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„DÁVAJTE A DAJÚ VÁM.“

Po pár „lekciách” mi začali telefonovať mamy
niektorých jeho spolužiakov, aby som doučoval
francúzštinu aj ich deti ale trvali na tom, že mi za
to zaplatia.

Stalo sa ti niekedy, že si dostal darček od
kamaráta a pocítil si potrebu odplatiť sa mu?

A

Áno! Robím to z lásky.
Áno! Robím to, aby som nezostal dlžníkom:

A

B

Vybral si si A:
Ak sa ti to tak stalo, vieš si v tej situácii
predstaviť aj Boha, Boha, ktorý je Láska. On
odmení vždy každý dar, ktorý my dáme bratom a
zakaždým je to prekvapenie.
Vybral si si B:
Vedz, že dar sa odovzdáva nezištne, bez nádeje
na odplatu, nech ho odo mňa žiada ktokoľvek.
Skús to. Ale daruj ho nie preto, aby si videl
výsledok, ale preto, že miluješ Boha.

B

Ale ja nemám nič…
Si si istý? Ak chceme, môžeme mať ozajstné
nevyčerpateľné poklady: náš voľný čas, naše srdce,
úsmev, radu, našu kultúru, náš pokoj, naše slovo,
ktorým môžeme pomôcť tomu, kto má, aby daroval
tomu, kto nemá...

Ale neviem komu dávať…
Rozhliadni sa naokolo: pamätáš si na toho
chorého v nemocnici, na tú osamelú pani, na
toho poníženého spolužiaka, lebo sa mu niečo
nepodarilo v škole, na toho smutného kamaráta,
na súrodenca, ktorý potrebuje pomoc?

Na konci roka všetky decká spravili test a ja
som mohol trochu prispieť na kúpu skútra.
Lorenzo - Taliansko
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Naše dávanie otvorí Božie ruky a on nás naplní
tak štedro, že budeme môcť rozdávať ďalej a veľa
a tak napomôžeme tomu, aby sa nevyčísliteľné
potreby mnohých zmenšovali.
Z komentára Chiary Lubichovej – upravené Centrom Gen 3

DÁVAJME,
A NEŠETRIME SA PRI TOM,
POCHOPENIE,
VYPOČUTIE,
DAJME NAŠU OCHOTU,
NAŠE MYŠLIENKY, DAJME
SKÚSENOSTI,
SCHOPNOSTI, DELME SA O
HMOTNÉ VECI TAK, ABY
SA NIČ NEHROMADILO,
ALE ABY VŠETKO
KOLOVALO.

V činoch…

POZNAČIM SI ZAKAŽDˇYM, KEĎ SA
DOKÁŽEM DAROVAŤ V NAČÚVANÍ
DRUHÉHO, POCHOPENÍ....

ODSTRIHNI A KEĎ JU POSKLADAÁŠ STANE SA ÚŽITOČNOU KARTIČKOU NA CESTE TVOJÍM ŽIVOTOM

Nasledujúci rok ma
opäť požiadal o
pomoc, ale tentoraz už
potreboval pravidelné
a časté doučovanie,
pretože jeho situácia
sa nezlepšila. Tak sme
sa začali stretávať raz
do týždňa.

MemoryCard
ODSTRIHNI A POSKLADAJ NA POLOVICU, DO VNÚTRA SI MÔŽEŠ NAPÍSAŤ SVOJE POZNÁMKY K TOMUTO SLOVU ŽIVOTA

Pred nejakým časom ma môj kamarát
požiadal o pomoc s francúzštinou, pretože
z nej prepadal. Keďže mi francúzština ide,
rozhodol som sa mu pomôcť.
Keď si potreboval látku zopakovať, zavolal
ma a robili sme si spolu domáce úlohy
alebo jednoduché cvičenia.

