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„Ak milujete tých, čo vás milujú,
akúže máte zásluhu?“ (Lk 6,32)
Týmito slovami Ježiš pozýva svojich učeníkov,
aby napodobňovali Boha Otca v láske. Ak
chceme byť jeho deťmi, musíme milovať
blížneho tak, ako On miluje.
Ale aká má byť táto láska?
Prvou črtou, ktorá odlišuje lásku Boha Otca
je to, že miluje celkom zadarmo.
ZADARMO? Ale tento spôsob odporuje tomu, ako
sa láska chápe vo svete, ktorý ju zakladá na
odplate a sympatii. Vo svete sa totiž láska
prejavuje tým, ktorí nás milujú a ktorí sú nám
sympatickí.

NEZAUJATÁ LÁSKA.

Raz ma spolužiak požiadal, aby som
mu požičal svoje tenisky a tak som mu
ich požičal. Po nejakom čase som ho
zasa ja prosil o poznámky z
vyučovania, ale on mi ich odmietol dať.
V ten istý deň ma požiadal ešte o jednu
službu. No keď som si spomenul, ako
on neopätoval môj skutok lásky, bolelo
ma to a mal som chuť zachovať sa
rovnako ako on.
Prišlo mi zaťažko odpustiť mu.
Spomenul som si však, že milovať
znamená nečakať nič za odplatu. A
tak som sa mu hneď ponúkol, že mu
pomôžem.
(L. M.O.)

Táto Ježišova otázka je zaujímavá!

Nebeský Otec nás miluje nie preto, že by sme boli
dobrí a teda hodní pozornosti a dobroty; ale naopak,
tým, že nás miluje, vzbudzuje v nás dobro a tak nás
mení na svojich priateľov a svoje deti.
Pochopil som, pokúsim sa milovať bez toho,
aby som očakával odplatu. Je to správne?
Áno, ale je tu ďalšia črta lásky Boha Otca a je
ňou všeobecnosť.
Boh miluje všetkých bez rozdielu.
Teda musím milovať všetkých?
Áno, zdá sa ti to ťažké?
Myslím na tých, ktorých milovať nie je ľahké.
Musím milovať aj tých?
Táto Božia láska by nebola zadarmo a tvorivá, ak
by jej lúče nesmerovali všade tam, kde je potrebné
prežiariť prázdno lásky.
Vidíš, to je dôvod, prečo Boh ako nebeský
Otec miluje aj tie deti, ktoré sú nevďačné
alebo vzdialené alebo rebelujú; dokonca
práve takí ho priťahujú.
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ODSTRIHNI A POSKLADAJ NA POLOVICU, DO VNÚTRA SI MÔŽEŠ NAPÍSAŤ SVOJE POZNÁMKY K TOMUTO SLOVU ŽIVOTA

Dvaja z mojich spolužiakov sa začali
hádať a biť.
Cítil som, že musím niečo urobiť a tak
som sa k nim priblížil, aby som ich
zastavil. No oni v tom pokračovali
ďalej.
A tak som sa postavil medzi nich, ale
dostal som päsťou do tváre a začala mi
tiecť krv. Keď zbadali, že som zranený,
prestali sa biť a začali sa o mňa zaujímať.
Spýtali sa ma, ako sa mám a odprevadili
ma do ambulancie. Keď sa ma učiteľ
opýtal, čo sa prihodilo, neobvinil som
ich. Aj keď som mal rozbitú peru, cítil
som veľkú radosť, že som dokázal
priniesť mier medzi svojich
spolužiakov.
(José - Čile)

TENTO MESIAC SA BUDEM
SNAŽIŤ:
MILOVAŤ AKO PRVÝ,
MILOVAŤ VEĽKODUŠNE,
PODPOROVAŤ SOLIDÁRNOSŤ,
PRIJÍMAŤ VŠETKÝCH.
ŠPECIÁLNE POJDEM MILOVAŤ
TÝCH, S KTORÝMI JE TO ŤAŽKÉ.

MILOVAŤ LÁSKOU,
KTORÁ SI
NEZAKLADÁ NA
VÝSLEDKOCH.

V AKCII…
MOJIMI SKUTKAMI CHCEM

NAPLNIŤ „PRÁZDNO“

LÁSKY, KTORÉ STRETNEM

NA SNÍMKACH
MÔJHO DŇA.

www.teens4unity.net

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