
Slovo života pre mladých

Evanjelium podľa Matúša v tejto kapitole opisuje 
Ježišovu voľbu dvanástich apoštolov a ich vyslanie 
kázať jeho evanjelium.

Všetci kresťania majú to isté poslanie ako uče-
níci: svedčiť svojou láskavosťou, najskôr životom 
a potom slovom o Božej láske, s ktorou sa oni sami 
stretli, s cieľom, aby sa stala radostnou skutočnos-
ťou pre mnohých, pre všetkých.

Ukázať krásu bratstva
A keďže napriek svojej krehkosti našli prijatie 

u Boha, prvým svedectvom je starostlivé prijatie 
brata.

V spoločnosti, ktorá sa často vyznačuje snahou 
o úspech a egoistickú samostatnosť, je povolaním 
kresťanov ukázať krásu bratstva, v ktorom si uve-
domujeme, že jeden druhého potrebujeme a ktoré 
prináša vzájomnosť.

Ježiš nám ukázal lásku nebeského Otca, ktorá 
v plnosti prijíma každého z nás, a tak teraz by sme 
mali mať túto lásku my navzájom jedni k druhým.

Snažme sa teda žiť podľa tohto slova života 
predovšetkým v našom rodinnom kruhu, v organi-
záciách, spoločenstvách či pracovných kolektívoch 
tak, že sa zbavíme posudzovania, diskriminácie, 
zaujatosti, zatrpknutosti a neznášanlivosti voči 
tomu či tamtomu. Veľmi ľahko a pričasto nado-
búdame postoje, ktoré ako stará hrdza ohrozujú 
a blokujú medziľudské vzťahy, a tak bránia vzniku 
vzájomnej lásky.

Základom kresťanskej lásky je ochota prijímať 
druhého v jeho odlišnosti odo mňa. To je výcho-
diskový bod, prvý stupienok pri budovaní civilizá-
cie lásky a kultúry spoločenstva, ku ktorej nás Ježiš 
najmä dnes povoláva.

Skúsenosti zo sveta
Trápilo ma to, pretože som videl, že v škole veľa 

chlapcov myslelo iba na seba. Bolo ťažké povedať si 
aj jednoduché: „Ahoj!“

Urobil som prvý krok a postupne som začal mať 
priateľov. V našej triede bol chlapec, ktorý sa mi 
zdal veľmi smutný. S nikým nehovoril.

Začal som sa o neho zaujímať. Jedného dňa sa 
mi zveril, že je zúfalý – mal všetko, ale v živote bol 
nespokojný. Hľadal pravdu v knihách. Premýšľal o 
tom, ako sa dá veriť v Boha, keď je vo svete toľko 
utrpenia. Odpoveď nenašiel a dokonca premýšľal 
o samovražde.

Ubezpečil som ho, že som s ním, že sa na mňa 
môže spoľahnúť. Aby sa cítil užitočný, s niektorými 
spolužiakmi sme ho požiadali o pomoc v niektorých 
predmetoch. Začal sa mať lepšie. Často mi kládol 
otázky týkajúce sa viery. Tak som ho raz pozval na 
stretnutie Mladí za jednotu.

Po stretnutí mi povedal: „Vidím vás prvý raz, ale 
dali ste mi odpoveď, ktorú som hľadal: Boh je láska, 
a keď milujeme, je v nás.“ Potom šiel na spoveď a po 
dlhom čase aj na svätú omšu. Povedal ešte:  
„Ty a tvoji priatelia ste mi zachránili život.“
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„Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.“
(Mt 10, 40)
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