
Zmŕtvychvstalý Kristus nás pozýva zakúsiť spolu 
s ním nový život a pokoj, aby sme sa oň potom 
mohli podeliť s ostatnými. Ježiš nás posiela svedčiť 
o našom stretnutí s ním, „vychádzať“ zo seba, 
zo svojich chabých istôt a ohraničení, aby sme 
v priestore a v čase rozvinuli poslanie, ktoré máme 
od Otca: ohlasovať, že Boh je láska.

Len slová dnes nestačia 
Hlásanie evanjelia bude účinné, ak sa bude 

opierať o svedectvo vlastného života, ako to bolo 
za čias prvých kresťanov, ktorí mohli povedať: 
„Zvestujeme vám, čo sme videli a počuli…“1 Účinné 
bude, ak aj o nás bude možné povedať tak ako 
o nich: „Hľaďte, ako sa majú radi a sú ochotní jeden 
za druhého i zomrieť.“2

Účinné bude, ak budeme svoju lásku konkrétne 
prejavovať svojou štedrosťou, keď si budeme všímať 
núdznych a budeme sa vedieť podeliť o jedlo, 
šatstvo aj o príbytky s tými, ktorí to nemajú, keď 
ponúkneme priateľstvo opusteným a zúfalým, keď 
budeme oporou pre tých, čo sú vystavení skúške. 

Takýmto životom budeme svedčiť pred svetom, 
že Ježiš je úžasný. A keď budeme druhým Kristom, 
aj my prispejeme k tomu, že jeho dielo bude 
pokračovať.3

    Chiara Lubichová

1 Porov. 1 Jn 1, 1.
2 Tertulián, Apologetico, 39, 7.
3 Ch. Lubichová, Slovo života 5/2005.

Skúsenosť zo sveta
Keďže na stránkach novín vidíme čoraz viac 

negatívneho, priviedlo nás to k myšlienke vyzvať 
všetky masmédiá nášho regiónu na spoločný 
projekt: jeden deň venovaný bielej kronike, aby sme 
na prvých stránkach mohli vidieť všetko dobré, čo sa 
deje.

V liste, ktorý podpísalo 367 študentov a učiteľov 
z dvoch škôl, sme vysvetlili, že dať priestor bielej 
kronike by znamenalo vrátiť ľuďom nádej, že 
môže existovať aj lepší svet, a podporila by sa vôľa 
pracovať s radosťou pre dobro všetkých. Mnohé 
noviny nám poskytli dostatok priestoru. 

Jeden novinár napísal: „V jeden deň bude 
novinkou, koľko miliónov ľudí sa usmialo, zdolalo 
vrchol alebo pomohlo niekomu žiť.“ 

A druhý: „Biela kronika začína od ľudí, ako ste vy, 
ktorí veria, že dobro vždy zvíťazí, aj keď nerobí hluk.“

Istý riaditeľ nás požiadal, aby sme čítali jeho 
noviny a aby sme mu poslali naše pripomienky 
a postrehy. Každý rok na „deň tlače“ budú jeho 
noviny venovať jednu stránku našim návrhom. 
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„Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ 
(Jn 20, 21)
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