Cítil som, že Ježiš mi ju poslal do cesty, aby
som ju mohol mať rád. Snažil som sa s ňou
zoznámiť a spolu so spolužiakmi sme jej začali
pomáhať.
Keď mala narodeniny, podarovali sme jej
pero a zaspievali sme jej „Veľa šťastia,
zdravia“.
Rozdelili sme si služby a každé ráno jej niekto
z nás pomáha hore schodmi, alebo keď ideme
do telocvične, niekto s ňou robí ľahké cviky.

Spočiatku si ani nevedela správne opísať
zadania z tabule a ani urobiť sama úlohy. S
našou pomocou sa jej to teraz darí lepšie,
rýchlejšie a začala sa aj dobre učiť. Učitelia si
všimli zmeny a mama nám vždy, keď za ňou
prídeme, neprestáva ďakovať.
Keď ju idem navštíviť, musím kvôli
vzdialenosti rátať s celým popoludním.
Ale viem, že to nie je stratený čas: večer mám
v srdci veľkú radosť.
Keď sme išli na výlet, chceli sme, aby s nami
mohla ísť aj ona. Boli sme pripravení na určité
vzdialenosti ju aj prenášať. Večer po výlete
bola unavená, ale šťastná, pretože to bolo po
prvýkrát, čo mohla ísť na takýto výlet.
Teraz už viac nehovorí, že nemôže chodiť,
usiluje sa robiť všetko pre to, aby to dokázala a
často sa jej to aj podarí. Ošetrujúci lekári krútia
hlavami nad takýmito neočakávanými
pokrokmi a nevedia si ich vysvetliť.
My v triede sme si povedali, že to je vďaka
láske.“
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Čo mal na mysli apoštol Pavol
týmito slovami?
Hovorí nám o tom, čo má byť základom
kresťanského správania sa: láska k blížnemu.
Áno, toto viem, nemám robiť zle
druhým!
Výborne, ale ten, kto miluje, sa nesnaží iba o to,
aby nerobil nič zlé. Ten, kto miluje, sa otvorí pre
všetkých, chce pre nich dobro a robí ho, daruje
sa: dospeje až k tomu, že dáva svoj život za
toho, koho miluje.
Preto Pavol píše, že v láske k blížnemu žijeme
naplno všetky prikázania.

Prikázania…
Mal by som si ich zopakovať.
Prvé je…
Ak celý zákon spočíva v láske k blížnemu, je
potrebné vidieť aj ostatné prikázania ako
prostriedky na osvietenie, vedenie a nájdenie
lásky, ktorá miluje všetkých, a to aj v ťažkých
životných situáciách.
Ako to, že apoštol Pavol nehovorí
o Božej láske?
Láska k blížnemu je vyjadrením Božej lásky.
Milovať Boha v podstate znamená konať jeho
vôľu. A jeho vôľa je milovať blížneho.

Memory Card
MILOVAŤ BLÍŽNEHO AKO
SEBA SAMÉHO.
AKÁ JE MIERA TEJTO LÁSKY?

POSTAVME BLÍŽNEHO NA
ROVNAKÚ ÚROVEŇ.
TO PRINÁŠA ÚPLNÚ ZMENU
NÁŠHO BEŽNÉHO ZMÝŠĽANIA A
KONANIA.
www.teens4unity.net
iBrother

V AKCII:
Porozprávam druhým svoju
skúsenosť s tým, ako som miloval
blížneho.

L.M.

iBrother

Z komentára Chiary Lubichovej – upravené Centrom Gen 3

redazione.gen3@focolare.org

G3N

ODSTRIHNI TÚTO ČASŤ, POSKLADAJ, STANE ÚŽITOČNÝM SPOLOČNÍKOM NA TVOJICH CESTÁCH

“Do mojej triedy prepadlo jedno dievča, ktoré
je po detskej obrne, kvôli ktorej nevie dobre
chodiť.

„Veď celý zákon sa spĺňa v jedinom
slove, v tomto: Milovať budeš svojho
blížneho ako seba samého!“

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

„AKO BY SOM BOL JA…NA JEHO MIESTE?”

