Žijeme takto…
Vzájomné
nasadenie sa
MIRCO, ALEX, MARIO a
VINCENZO zo severu Talianska

Sme skupina chlapcov a
dievčat v jednom malom meste
severného Talianska a pred
nejakým časom sme sa dohodli,
že sa pokúsime žiť spoločne
Ježišove nové prikázanie, to
znamená vzájomne sa milovať
tak, ako nás miloval On, aby sme
medzi sebou vytvorili kúsok
zjednoteného sveta.
Každé dva týždne sa
stretávame u nás doma, aby sme
strávili trochu času spolu a aby
sme si porozprávali, ako sa komu
počas uplynulých dní darilo
milovať a žiť slová Evanjelia.
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„Žite v láske.“ (Ef 5, 2)

BUDEM SA SNAŽIŤ
POROZPRÁVAŤ
V SPOLOČENSTVE
O MOJOM ÚSILÍ MILOVAŤ

Apoštol Pavol píše toto povzbudenie
kresťanom z Efezu ako zakončenie
a syntézu toho, čo im práve napísal
o kresťanskom spôsobe života:
prejsť od starého človeka k novému,
hovoriť pravdu a byť úprimný,
nekradnúť, vedieť si odpustiť,
prispievať k dobru... jedným slovom
„žiť v láske“.
Aká je miera Ježišovej lásky, podľa
ktorej máme formovať aj našu lásku?
Ježiš zomrel za všetkých, aj za svojich
nepriateľov, za tých, čo ho ukrižovali...
Staral sa predovšetkým o maličkých
a chudobných, chorých a odsúvaných,
veľmi miloval svojich priateľov a bol
zvlášť blízky svojim učeníkom...

Rozprávať si skúsenosti je pre nás veľmi dôležité: naozaj
nám to pomáha posilniť vzájomnú jednotu a prekonať aj
ťažké chvíle.
Keď sa snažíme v praxi žiť slová Evanjelia, zisťujeme,
aké je nádherné milovať kohokoľvek, kto ide okolo nás:
niekoho staršieho, komu uvoľníš miesto v autobuse;
emigranta, s ktorým sa stretneš na semafore; spolužiaka,
ktorý nedokáže prekonať nejaký problém, alebo prežíva
nejakú ťažkosť; priateľa, ktorý sa ti zdá byť drzý; bratov a
sestry, s ktorými sa delíš o spoločnú izbu; a - možno je to
divné - ale aj profesorov, ktorí sú ti nesympatickí.
Samozrejme, za tieto skúsenosti nás nebudú citovať
v učebniciach dejepisu. Ale radosť z vytvorenej jednoty,
ktorú chceme priniesť mnohým ďalším mladým, nám
stonásobne vynahradí všetku námahu, ktorú niekedy
musíme vynaložiť, aby sme ju medzi sebou vybudovali.

Neobmedzoval svoju lásku, a tak
došiel až do krajnosti a daroval život.
Teraz pozýva všetkých, aby sa
podieľali na jeho vlastnej láske,
aby milovali tak, ako miloval on.
Keďže je pozvanie „žite“ určené
celej komunite, bude vhodné
vzájomne si pomáhať.
Mohli by sme začať tým, že
nájdeme príležitosť, aby sme si ešte
raz medzi sebou – s priateľmi,
v rodine, s členmi našej kresťanskej
komunity... – vyjadrili odhodlanie
napredovať spoločne.

„Budem hľadať príležitosť,
aby som členom mojej
komunity vyjadril svoje nové
nasadenie navzájom sa
milovať.”

Mohli by sme sa podeliť o pozitívne
skúsenosti s tým, ako sme milovali,
a tak sa učiť jedni od druhých.
Tomu, kto nám porozumie, sa
môžeme zdôveriť s našimi omylmi
a odchýleniami z cesty, a tak sa
napraviť.
Aj spoločná modlitba nám môže
dodať svetlo a silu pokračovať.
Navzájom zjednotení a s Ježišom
medzi nami vyštartujme! – prejdime
našu svätú cestu až na jej koniec:
budeme rozsievať okolo seba lásku
a dosiahneme cieľ: Lásku.

„Podelím sa o svoje
skúsenosti o tom, ako som
miloval bratov.”

