
Apoštoli a s nimi všetci Ježišovi učeníci sú posielaní 
ako „svedkovia“.

Kedy sa nimi stávame?
Keď si osvojujeme Ježišov spôsob života. 
Čiže keď sa každý deň v našom rodinnom, 

pracovnom či školskom prostredí alebo pri 
zábave stretávame s ľuďmi s prívetivým postojom 
spoluúčasti, v srdci však máme veľký Otcov zámer –
všeobecné bratstvo.

Ako môžeme rozpoznať a počúvať Ducha 
Svätého? 

„Duch Svätý prebýva v nás ako vo svojom chráme, 
dáva nám svetlo a vedie nás. Je Duchom pravdy, 
ktorý dáva pochopiť Ježišove slová, robí ich živými 
a aktuálnymi, vzbudzuje lásku k múdrosti, vnuká 
nám, čo máme hovoriť a ako to máme povedať. Je 
duchom sily, ktorý dáva odvahu a posilu, aby sme 
boli verní evanjeliu a vydávali svedectvo pravde. 
S touto Božou láskou v srdci a skrze ňu sa dá ísť stále 
ďalej a umožňovať čoraz väčšiemu počtu ľudí mať 
podiel na tejto božskej skutočnosti. A ten ,kraj zeme‘, 
to nie sú len zemepisné hranice. Týka sa i ľudí v našej 
blízkosti, ktorí ešte nemali šťastie spoznať pravé 
evanjelium. Až sem sa má dostať naše svedectvo.“1

    Chiara Lubichová 
(Spracované v Centre Deti za jednotu)

1 Ch. Lubichová, Slovo života 6/2003.

Skúsenosť zo veta
Keď do mojej triedy príde niekto nový, vždy 

rozmýšľam, ako by som sa cítila ja na jeho mieste, 
snažím sa vžiť do jeho situácie a zblížiť sa s ním. 
Tak som to urobila, aj keď prišla nová spolužiačka. 
Ukázala som jej školu a predstavila mojich 
spolužiakov. Zo začiatku veľmi nechcela o sebe 
hovoriť, ale potom, pomaly sa mi začala zverovať. No 
veľmi skoro som si uvedomila, že toto dievča bolo 
trocha zvláštne, iné. 

Začala mi tiež brať veci z puzdra a dokonca ma 
vyrušovala aj počas hodín. Keď však bolo potrebné 
ukázať vedomosti, dávala mi množstvo otázok 
a žiadala ma o pomoc. Na začiatku sa mi zdalo, že 
by som mala ostať v láske a pomôcť jej: vždy som jej 
odpovedala na otázky, robila som jej kópie mojich 
zošitov. Po nejakom čase som si však uvedomila, že 
ma trocha „využíva“. Pocítila som veľkú bolesť. 

Vrchol nastal, keď ma raz veľmi vyrušovala počas 
hodiny technológie. Už som to nezniesla a vybuchla 
som, povedala som jej všetko, že sa mi nepáčilo, ako 
sa ku mne správala. Rozplakala sa a začala hovoriť, 
že ju nikto nemá rád, že aj ja som ju podviedla a nie 
som jej ozajstná kamarátka, že už viac nechce žiť.

Po prvý raz mi v plači povedala pravý dôvod jej 
príchodu na našu školu. Jej rodičia i jej starí rodičia 
sú rozvedení. V predchádzajúcej škole sa so všetkými 
rozhádala. Preto ju premiestnili do našej školy a teraz 
býva v inštitúte pre mladých bez rodiny.

V tej chvíli mi jej prišlo veľmi ľúto. Pochopila som, 
že celé jej správanie bolo ovocím veľkého smädu po 
láske, po túžbe byť niekým milovaná.

K., Slovinsko

„Zostúpi na vás Duch Svätý, dostanete silu a budete mi svedkami” 
(Sk 1, 8)
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