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edného dňa som prišiel do triedy a
učiteľka sa nás pýtala, kto sa chce posadiť
do lavice ku Frankovi.
On je veľmi chudobný chlapec. Žije
s rodinou v garáži v jednej štvrti, ktorá
nemá dobrú povesť.

Vložil som do toho všetko úsilie celej
mojej dobrej vôle, aby som povedal
pani profesorke , že môžem v lavici s
Frankom sedieť ja.
Poviem vám, že tento krok dal veľa
radosti mne a tiež Frankovi.

Počas minulého školského roka si svoje
oblečenie vymenil možno dva alebo tri
krát: je zanedbaný a zapácha.
Nikto z nás sa k nemu veľmi
nepribližoval.

LUIS

Aj pre mňa bolo ťažké prijať ho, pretože
som si hovoril, že ak mu budem nablízku,
budem cítiť povinnosť pomáhať mu
s úlohami a s mnohými ďalšími vecami a
teda by som nemal už viac toľko voľného
času.
Pravdupovediac, bol som v tej chvíli príliš
zamestnaný obavami zo skúšania na
budúcej hodine., keď sa vo mne stále
silnejšie ozýval Ježišov hlas.
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>> Chop sa iniciatívy!
SLOVO
«NEBUĎTE NIKOMU NIČ DLŽNI, OKREM
ŽIVOTA TOHO, ABY STE SA NAVZÁJOM MILOVALI:
VEĎ KTO MILUJE BLÍŽNEHO, VYPLNIL
ZÁKON.»

AK CHCEME DOBRE PLNIŤ BOŽIU VÔĽU, JE DOBRÉ SI
PAMÄTAŤ TENTO CIEĽ (vzájomnú lásku), KTORÝ NÁM
BOH PROSTREDNÍCTVOM PRIKÁZANÍ PREDKLADÁ.

Rim 13,8

VZÁJOMNÁ LÁSKA:
NAŠA
LÁSKA JE TÁ,
KTORÁ MILUJE

AKO PRVÁ.

Vzájomná láska vo
svojich najrozličnejších
vyjadreniach: štedrosť,
starostlivosť, dôvera,
vzájomná úcta,
úprimnosť atď., je to,
čo nám je predstavené
ako náš dlh, ako niečo,
voči čomu nemôžeme
byť ľahostajní a
nemôžeme ju nechať
na neskoršie; je to ako
niečo, čo nám nedá
pokoj, kým to
nesplatíme.

Ak je vzájomná láska dlhom, ako hovorí sv. Pavol,
treba mať lásku, ktorá miluje ako prvá. Tak sa správal
Ježiš voči nám. Bude to teda láska, ktorá sa chytá
iniciatívy, ktorá nečaká, ktorá neodkladá.
VŽDY, KEĎ ... BUDEM MILOVAŤ AKO PRVÝ, KEĎ MOJA LÁSKA
BUDE KONKRÉTNA, KEĎ BUDE SCHOPNÁ POCHOPIŤ
DRUHÝCH, BUDE SCHOPNÁ PREDÍSŤ POMÝLENIAM , BUDE
TRPEZLIVÁ KU VŠETKÝM, BUDE ŠTEDRÁ…
VYFARBÍM SI JEDNU MINCU…

