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LÁSKA, KTORÁ…

11

VIDÍ DRUHÉHO VŽDY NOVÝMI OČAMI.
TEENS ZÁLOŽKY

I Care sa stane záložkou, ktorá ťa bude sprevádzať počas mesiaca v žití Slova života

Z
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LÁSKA, KTORÁ
ODPUSTÍ A
ZABUDNE

„Uteš sa - povedala mi Rosangela, ktorá už odpustila
– mala som šťastie, môžem vidieť druhým okom!“

hoj, som Rosangelina
mama. Pred časom
som prežívala bolesť,
keď Rosangela prišla
o oko. Stala sa
obeťou agresívneho
chlapca, ktorý jej
ublížil palicou a
vysmieval sa jej aj
naďalej.

Raz ráno ma mama toho chlapca zavolala, pretože
sa necítila dobre.
Moja prvá reakcia bola: „Pozri, teraz, keď potrebuje
pomoc, tak som jej dobrá práve ja spomedzi toľkých jej
susedov, ...práve ja, po tom, čo jej syn urobil?“
Ale hneď som si spomenula, že láska nepozná
prekážky. Utekala som teda k nej domov. Otvorila mi
dvere a odpadla priamo do môjho náručia.
Odprevadila som ju do nemocnice a bola som s ňou,
až kým sa jej neujali lekári.
Po týždni ju prepustili z nemocnice a prišla ku mne
domov, aby mi poďakovala.

Ani jeden z rodičov
toho chlapca sa
neprišiel ospravedlniť.
Ticho, chýbajúci vzťah
s tou rodinou mi to
všetko strpčovali.

«BUĎTE K SEBE NAVZÁJOM LÁSKAVÍ A
MILOSRDNÍ, NAVZÁJOM SI ODPÚŠŤAJTE
AKO AJ VÁM ODPUSTIL BOH V KRISTOVI»
(Ef 4, 32)

Prijala som ju celým srdcom. Dokázala som jej
odpustiť. Teraz sa vzťahy urovnali,
ba sú celkom nové.
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SRDCE
SCHOPNÉ

PRIJAŤ
VŠETKÝCH

KAŽDÝ DEŇ
VIDIEŤ DRUHÉHO
NOVÝMI

OČAMI

LÁSKA,
KTORÁ

SA STANE
VZÁJOMNOU

Stačili by tieto slová, aby sa spoločnosť zmenila na
bratskejšiu a solidárnejšiu.
obrotivosť: chcieť dobro pre druhého.
To znamená „zjednotiť sa“ s ním, priblížiť sa mu bytím
celkom prázdnym od seba samého, od našich záujmov,
od mnohých predsudkov, ktoré zahmlievajú zrak,
aby sme vzali na seba jeho ťažkosti, jeho potreby,
utrpenia, aby sme sa podelili o jeho radosti.

prijať druhého takého ,aký je, nie takého,
Milosrdenstvo:
akého by sme ho chceli mať, s odlišnou povahou,
s rovnakými politickými názormi ako máme my, s našim
náboženským presvedčením a bez tých chýb alebo toho
spôsobu správania sa, ktoré nás tak vyrušujú. Nie, je
potrebné otvoriť srdce a spraviť ho schopným prijať
všetkých s ich odlišnosťami, s ich limitmi a biedou.

Aj keď máme tie najkrajšie vzťahy plné
Odpustenie.
pokoja, či v rodine, alebo v škole, v práci, nikdy v nich

nechýbajú chvíle nezhôd, rozdielov, v ktorých na seba
narazíme.
Naším predsavzatím bude snažiť sa každý deň vidieť
brata alebo sestru novými očami, nespomínať si na
neprávosti, ktoré sa nám dostali, ale všetko prekryť
láskou, ktorá na všetko v srdci zabudla a tak
napodobňovať Boha, ktorý odpúšťa a zabúda.

POKOJ A JEDNOTU DOSIAHNEME VTEDY, KEĎ
OZAJSTNÝ
DOBROTIVOSŤ, MILOSRDENSTVO A ODPUSTENIE
ŽIJEME NIELEN AKO JEDNOTLIVCI, ALE SPOLOČNE.

Náš deň sa môže naplniť konkrétnou, pokornou a
inteligentnou službou, ktorá je vyjadrením našej lásky.
Vtedy uvidíme, ako okolo nás rastie bratstvo a pokoj.

