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„Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce.“ (Lk 12, 34)
Náš štýl života: darovať
„Srdce“ je to najintímnejšie, najskrytejšie a najživšie,
čo máme.
„Poklad“ je zas to, čo je najcennejšie a zabezpečuje
nám dnešok aj budúcnosť.
„Srdce“ je aj sídlom našich hodnôt. Z neho
vychádzajú naše konkrétne rozhodnutia. Je tajným
miestom, kde hráme o zmysel života: čomu skutočne
dáme prvé miesto?
Čo je naším „pokladom“, kvôli ktorému sme
ochotní zanechať všetko ostatné?
Ak sa poobzeráme okolo seba, všetko nás pobáda,
aby sme zhromažďovali hmotný majetok a zamerali
sa na vlastné potreby…
Prečo Ježiš tak veľmi trvá na tom, aby sme sa
odpútali od majetkov, a kladie to dokonca ako
neodmysliteľnú podmienku jeho nasledovania?
On chce, aby sme boli šťastní s dušou
oslobodenou od akéhokoľvek prilipnutia a obáv,
aby sme ho skutočne mohli milovať celým srdcom,
mysľou a zo všetkých síl.
Žiada nás, aby sme sa zriekli majetku, lebo jeho
túžbou je, aby sme sa viac otvorili voči druhým.
Najjednoduchší spôsob, ako sa niečoho „zriecť“,
je „darovať“ to.
Upravené Centrom Mladí za jednotu;
centro.rpu@focolare.org

www.focolare.sk

Skúsenosti zo sveta
V malej dedinke v Kongu čaká Mabe každé ráno
Lionela, aby ho odprevadil do školy: Lionel je malý, cesta
je dlhá a vedie cez les. No dnes ráno išiel Lionel do
školy so svojimi kamarátmi. Po škole ide Mabe pozrieť
Lionela domov a nájde ho uplakaného a bez topánok:
jedno dieťa mu ich ukradlo. Mama na neho kričí: „Zajtra
nemôžeš ísť do školy bez topánok!“ Mabe uteká domov,
vezme pár svojich topánok a s maminým súhlasom ide
k obuvníkovi, aby ich opravil a vyleštil. Šťastný Mabe ich
prinesie Lionelovi. Na druhý deň idú do školy spolu.
Artur z Argentíny sa so svojimi kamarátmi hrá na ceste,
keď príde Pablito, chudobný chlapec, ktorý žobre
almužnu. „Môžem sa s vami hrať aj ja?“ opýta sa. Všetci sa
pozerajú na jeho špinavé a otrhané oblečenie, nechcú sa
s ním hrať!
Aj Artur nad tým chvíľu premýšľa… no potom povie:
„Je to môj kamarát, a preto sa s ním budem hrať!“ Vezme
ho do svojho družstva a šťastní sa hrajú spolu.
Dnes má Artur narodeniny! „Cŕŕŕŕ…“ Artur uteká otvoriť
dvere. Je tam Pablito! „Nech sa páči,“ hovorí a podáva
mu balíček, „toto je pre teba.“ Artur ho otvorí a nájde tam
pekné autíčko. „Kúpil som ho za peniaze, čo som dnes
vyžobral,“ povedal šťastný Pablito.
Radosť z dávania
Aj keď sa nám to možno nezdá, máme mnohé bohatstvá, ktorými môžeme prispieť do spoločného: srdcom
môžeme darovať cit, prejavovať srdečnosť, rozdávať radosť; môžeme poskytnúť svoj čas, modlitby či podeliť sa
o svoje vnútorné bohatstvo; môžeme mať rôzne veci,
knihy, odev, auto alebo peniaze...
Boh nám dal plody zeme, aby boli v službe všetkým.
Tak ako rastliny absorbujú zo zeme toľko, čo potrebujú
pre život, chceme si aj my nechať pre seba len to
najpotrebnejšie.

