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Ciao, som Paulo a mám16 rokov.

Porov. 1 Pt 2,9

ZDALO SA MI TO ŤAŽKÉ

„Povolaní, aby ste zvestovali slávne
skutky Pánove.“

Práve teraz som skončil prvý ročník
v novej škole. Koľko času ubehlo od tých
prvých dní, ktoré som strávil vo svojej
triede...

Božie pôsobenie prináša slávne
podivuhodné skutky.
No jeho dielom nad všetky diela je to,
ktoré naplnil Ježiš: svojou smrťou a
zmŕtvychvstaním stvoril nový svet a nový
ľud.

Ak by som vošiel na prázdne futbalové ihrisko, necítil by som sa o nič menej
sám.

NAJMOCNEJŠIA SILA

Áno, takýto bol môj dojem v začiatkoch.

„Pán stvoril nový ľud, zbavil nás
egoizmu, zloby a nenávisti, dal nám
zákon vzájomnej lásky, aby sme boli
jedno srdce a jedna duša...“

Chcel som priniesť spôsob, ako žijem,
i do tohto prostredia, ale moje konanie
nebolo pochopené a ja som sa cítil stále
viac sám. Často som sa chcel vzdať
a byť len tak, sám pre seba.

„Láska je najmocnejšia sila na svete.
Okolo tých, čo milujú, rozpúta pokojnú
kresťanskú revolúciu […] Láska! Ako je
len potrebná vo svete!

Vystrihni a poskladaj

Pakt

vzájomnej lásky

Ježiš povedal, že svet v nás spozná
tých, čo patria jemu, a skrze nás, vďaka
našej vzájomnej láske a jednote, spozná
jeho: „Podľa toho spoznajú všetci,
že ste moji učeníci, ak sa budete
navzájom milovať” (Jn 13, 35).

KONKRÉTNE GESTO
Prítomná chvíľa si od každého z nás
žiada konkrétne gesto:

lásku
jednotu
spoločenstvo
solidaritu

Aj mne sa stala podobná skúsenosť ?

SVEDČÍM O RADOSTI

Raz nás pani profesorka vyzvala, aby
sme viedli dialóg o nejakom vážnom
prípade, ktorý sa stal v našom meste
a ktorý sa dotýkal i mladých nášho veku.
Povrchnosť diskusií mi dávala príležitosť.
Pochyboval som však: “Mám niečo
povedať alebo nie?” Rozhodol som sa,
že poviem, čo si myslím – že verím
v ľudskú rodinu a preto, že sme všetci
bratia, musí existovať Otec, ktorý nás má
všetkých rád a všetko, čo sa stane alebo
čo dovolí, aby sa stalo, je pre dobro
všetkých.
Krátku chvíľu – mne sa to zdalo ako
večnosť – bolo ticho a potom nečakaný
potlesk: „To si povedal pekne, Paulo!!!”

Po vyučovaní prišiel ku mne jeden
spolužiak a hovorí mi: “Vieš, prečo som
tlieskal aj ja? Preto, že to, čo si povedal,
je vidieť na tom, ako sa správaš.
Rád by som veril v to, v čo veríš ty –
možno jedného dňa ...”

centro.rpu@focolare.org

