#6
Istý večer mi môj učiteľ
karate zveril kľúče, aby
som otvoril telocvičňu
(pretože ten večer nás
nemohol trénovať) a
požiadal ma, aby som
namiesto neho zobral
hodinu tréningu pre
svojich vrstovníkov.
Potom, čo sme sa rozcvičili a chystali sme sa tak ako
zvyčajne pozdraviť úklonom pred tatami, počul som
prichádzať k telocvični skupinku chlapcov. Tušil som
niečo nedobré.
Nemýlil som sa… naozaj, boli to chalani s nie zrovna
najlepšou povesťou. Začali kopať svojimi robustnými
topánkami do žinienky a chceli ukradnúť naše víťazné
poháre. V prvej chvíli som si myslel, že ich chytím pod
krk, ale po chvíli som si spomenul na Ježišove slová:
„Milujte svojich nepriateľov! Ak milujete tých, čo
vás milujú, akú budete mať zásluhu?“
Zastavil som teda svojich kamarátov v telocvični, ktorí
sa už chystali zasiahnuť a išiel som sa s tými chalanmi
porozprávať. Povedal som im, že nemá žiaden zmysel
ukradnúť trofeje, pretože je potrebné rešpektovať úsilie
a obety toho, kto si víťazný pohár naozaj zaslúžil.

Jednoducho povedané som ich
prehovoril, aby sa upokojili,
vyzuli si topánky, vyšli na
tatami a zapojili sa spolu s
nami do lekcie karate .

A. C. – TALIANSKO

A najlepšie na tom je to, že sa z
nás stali priatelia! Niektorým z
nich sa to natoľko páčilo, že sa
zapísali na karate a doteraz
spolu trénujeme.

«AK DOBRE ROBÍTE, A PREDSA ZNÁŠATE
UTRPENIA, JE TO MILOSŤ PRED BOHOM»
S trpezlivosťou znášať utrpenie?
Ale ako?

Apoštol Peter sa týmito slovami obracia na otrokov,
ktorí našli vieru. Ako všetci otroci vtedajšej
spoločnosti museli znášať nepochopenie a
nespravodlivé, zlé zaobchádzanie.

MemoryCard
SVEDČIŤ O LÁSKE,
KTORÚ JEŽIŠ PRINIESOL NA
ZEM. TÁTO LÁSKA JE
URČENÁ VŠETKÝM, AJ TÝM,
ČO SA K NÁM SPRÁVAJÚ ZLE.

Toto sa stalo pred mnohými rokmi.
Ako je to možné žiť dnes?
Tieto slová sú určené všetkým, ktorí musia znášať
nepochopenie a nespravodlivosť od svojich
blížnych, či už sú to ich nadriadení alebo nie.

Čo máme robiť, aby sme sa
nenahnevali, keď sa ocitneme v
takejto situácii?
Napodobňovať Ježišove správanie.
On nás povzbudzuje, aby sme odpovedali
láskou, aby sme aj v týchto ťažkostiach a
nedorozumeniach rozpoznali milosť, teda
príležitosť, ktorú nám poslal Boh, aby sme
sa osvedčili ako praví kresťania.

V akcii…
ČO UROBIŤ PRETO, ABY
BOLA NAŠA SPOLOČNOSŤ
SPRAVODLIVEJŠIA?

Niekto si myslí, že vďaka takýmto
slovám kresťanstvo podporuje
extrémnu poddanosť...
Ale nie je tomu tak. Ak od nás Ježiš žiada, aby sme
milovali aj tých, ktorí nám nerozumejú a
zaobchádzajú s nami zle, nie je to preto, aby nás
zbavil citlivosti na nespravodlivosť. Presne naopak!
Je to preto, že nás chce naučiť budovať naozaj
spravodlivú spoločnosť.
MILOVAŤ AKO PRVÝ!
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Vyfarbi si vždy, keď dokážeš milovať ako prvý!

„UČIŤ … PRIATEĽSTVO“

(1 Pt 2,20).

