Žijeme takto…
Postavili sme
most
JUAN PABLO - Argentína

Môj otec pred niekoľkými
rokmi odišiel z domu. Moja
mama a sestra o ňom
nechceli viac nič vedieť.
Pre mňa bola táto situácia
veľmi tvrdá, ale láska
s ostatnými «chlapcami a
dievčatami za jednotu» bola
pre mňa oporou.
Postupne sa vo mne rodila
myšlienka znovu vidieť môjho
otca. Keď som o tom rozprával
s ostatnými, našiel som silu i
prostriedky, aby som za ním
šiel.

Nevedel som, ako zareaguje, a nevedel som ani to,
ako zareagujem ja, lebo nám o sebe 6 rokov nedal
správu.
Cestoval som 900 km, aby som ho navštívil.
Keď som stál pred ním, stratil som reč, ale v srdci
som nemal nevraživosť, iba túžbu mať ho rád.
Teraz sme medzi sebou postavili most a v srdci
cítim novú slobodu.
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Nech sa ocitneme v akokoľvek
tvrdých a náročných situáciách,
máme istotu, že Ježiš ich už vzal
na seba a prekonal.

Týmito slovami sa končí rozlúčková
reč, s ktorou sa Ježiš obrátil na učeníkov
počas svojej poslednej večere predtým,
než bol vydaný do rúk tých, čo ho zabili.
Nevyzerá ako víťaz, skôr ako odmietnutý, zradený, skrátka jednoznačne
porazený.

Keď máme pocit, že nás premáhajú
ťažkosti, skúšky a pokušenia, môžeme
mu povedať: «Ak si premohol svet,
dokážeš zvíťaziť aj nad týmto mojím
trápením. “

„Dúfajte, ja som premohol svet!“
NASADÍM SA
ABY SOM
PREKONAL
KAŽDÚ ŤAŽKOSŤ

V čom spočíva jeho víťazstvo? Zaiste
v zmŕtvychvstaní.
No ešte predtým jeho víťazstvom je
ten samotný skutok najväčšej lásky,
pri ktorej dal za nás svoj život.
Čiže je pochopiteľné Ježišovo
pozvanie ničoho sa viac nebáť:
„Dúfajte, ja som premohol svet!“

Ježiš víťazí práve v okamihu, keď
prežíva drámu utrpenia, neprávosti,
opustenosti a smrti. Jeho víťazstvo
je víťazstvom toho, kto čelí bolesti
z lásky, kto verí v život po smrti.

“Zastavím sa na chvíľu
a pouvažujem o tom,
aké mám ťažkosti.”

Takže zakaždým, keď sa potýkame
s nejakou ťažkosťou, či už my, alebo
niekto z nášho okolia, alebo sa o tom
dozvieme z rôznych končín sveta,
obnovme si vieru v Ježiša
prítomného v nás a medzi nami,
ktorý vyhral nad svetom a dáva nám
podiel na svojom vlastnom víťazstve,
otvorí nám dokorán raj, do ktorého
nám išiel pripraviť miesto.

Takto nájdime odvahu čeliť
každej skúške.
Všetko budeme môcť prekonať
s tým, ktorý nám dáva silu.

“Porozprávam
v skupine, ako som sa
snažil prekonať
ťažkosti.”

