skutočná
REVOLÚCIA

Byť „šíriteľmi pokoja” znamená vytvárať najmä
vo vlastnom živote a v živote druhých príležitosti
na uzmierenie vo všetkých rovinách: predovšetkým
s Bohom a potom s blížnymi v rodine, v práci, v škole,
vo farnosti a v združeniach, v spoločenských aj
medzinárodných vzťahoch.
Je to teda presvedčivá forma lásky k
blížnemu, veľké dielo milosrdenstva, ktoré
ozdravuje všetky vzťahy.
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«Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú
volať Božími synmi.» (Mt 5,9)
Ježiš označuje za „blahoslavených”, čiže šťastných a
plne realizovaných, všetkých tých, ktorým sa v očiach
sveta nedarí a prehrávajú: chudobných v duchu,
plačúcich, tichých, lačných a smädných po
spravodlivosti, tých,
čo majú čisté srdce a tých,
čo šíria pokoj.
Božie prísľuby sú pre nich nesmierne: on sám ich nasýti
a poteší, oni budú dedičmi zeme a jeho kráľovstva. To je
skutočná kultúrna revolúcia.

2

„Šíriteľom pokoja môže byť ten, kto ho sám má
vo svojom vnútri. Treba byť nositeľom pokoja v
každom okamihu predovšetkým svojím správaním,
vďaka tomu, že žijeme v súlade s Božou vôľou.

«... Budú ich volať Božími synmi.»
Dostať určité meno znamená stať sa
tým, čo to meno vyjadruje.
Tí, čo šíria pokoj, dokazujú svoje príbuzenstvo s
Bohom, konajú ako Božie deti, svedčia o Bohu, ktorý
[...] určil pre ľudskú spoločnosť usporiadanie, ktorého
cieľom je pokoj.”
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Odstrihni a poskladaj, premení sa to na skladačku, ktorá Ťa bude môcť sprevádzať tento mesiac.

skutočná
REVOLÚCIA

Byť „šíriteľmi pokoja” znamená vytvárať najmä
vo vlastnom živote a v živote druhých príležitosti
na uzmierenie vo všetkých rovinách: predovšetkým
s Bohom a potom s blížnymi v rodine, v práci, v škole,
vo farnosti a v združeniach, v spoločenských aj
medzinárodných vzťahoch.
Je to teda presvedčivá forma lásky k
blížnemu, veľké dielo milosrdenstva, ktoré
ozdravuje všetky vzťahy
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«Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú
volať Božími synmi.» (Mt 5,9)
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Ježiš označuje za „blahoslavených”, čiže šťastných a
plne realizovaných, všetkých tých, ktorým sa v očiach
sveta nedarí a prehrávajú: chudobných v duchu,
plačúcich, tichých, lačných a smädných po
spravodlivosti, tých,
čo majú čisté srdce a tých,
čo šíria pokoj.
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Božie prísľuby sú pre nich nesmierne: on sám ich nasýti
a poteší, oni budú dedičmi zeme a jeho kráľovstva. To je
skutočná kultúrna revolúcia.
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Tí, čo šíria pokoj, dokazujú svoje príbuzenstvo s
Bohom, konajú ako Božie deti, svedčia o Bohu, ktorý
[...] určil pre ľudskú spoločnosť usporiadanie, ktorého
cieľom je pokoj.”

«... Budú ich volať Božími synmi.»
Dostať určité meno znamená stať sa
tým, čo to meno vyjadruje.
„Šíriteľom pokoja môže byť ten, kto ho sám má
vo svojom vnútri. Treba byť nositeľom pokoja v
každom okamihu predovšetkým svojím správaním,
vďaka tomu, že žijeme v súlade s Božou vôľou.
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