
Kto vo svojom živote 
neplakal?

Aj Ježiš plakal1

a poznal nárek 
svojho ľudu. 
Prichádzalo k nemu
veľa chorých, 
chudobných, vdov, sirôt,
ľudí na okraji spoločnosti, 
hriešnikov,
aby počuli jeho Slovo 
uzdravenia a boli uzdravení
na tele a na duši.

1 Jn 11,35; Lk 19,41. 

<11 Slovo života
Mladí, ktorí žijú Evanjelium

"BLAHOSLAVENÍ

PLAČÚCI,

LEBO ONI BUDÚ

POTEŠENÍ”

Mt 5,4 

Chiara Lubichová nám k tomuto citátu 
z evanjelia povedala: 

A je prítomný aj v nás,
v srdciach kresťanov: 
BOH JE V NÁS. TROJICA
( OTEC, SYN, DUCH SVATÝ ) 
SI V NÁS SPRAVILA SVOJ PRÍBYTOK. 

A teda blahoslavenstvo, ktoré ohlasoval 
Ježiš, sa môže realizovať už odteraz. 

Trápenia môžu zostať, ale je tu nová 
životná sila, ktorá nám pomáha prechádzať
životnými skúškami a pomáhať druhým
s ich ťažkosťami, aby ich prekonávali tak
ako on, keď ich vnímal a prijímal ako
prostriedok spásy»2.

«Ježiš týmito svojimi slovami nechce
priviesť toho, kto je nešťastný, k obyčajnej
odovzdanosti s prisľúbením budúcej
odmeny. On myslí aj na prítomnosť.

Jeho kráľovstvo je už skutočne tu, aj keď 
nie v plnosti. 

Prítomné je v Ježišovi, ktorý vstal
z mŕtvych po smrti pretrpenej v tom 
najväčšom súžení, a tým zvíťazil nad
smrťou.

2 C. Lubich Parola di Vita novembre 1981

CHIARA LUCE BADANO 
Dievča ako my, ktoré žilo náš ideál, ten  
zjednoteného sveta a vo veku 18 rokov sa
naplno realizovalo a dosiahlo šťastie, ktoré
trvá naveky! 
Šťastná, áno, plná radosti! Cirkev to uznala
a dala jej titul blahoslavená! 
Čo zvláštne urobila vo svojom živote? Ako sa
dopracovala k tomuto cieľu?

V 14 rokoch napísala: „Evanjelium som 
znovu objavila v novom svetle.
Pochopila som, že nie som autentickou 
kresťankou, pretože som podľa neho nežila 
naplno.
Teraz chcem, aby sa táto vzácna kniha stala 
jediným zmyslom môjho života.
Nechcem a nemôžem zostať negramotnou 
v súvislosti s takýmto mimoriadnym
posolstvom. 
Tak ako je pre mňa ľahké naučiť sa abecedu, 
rovnako ľahké pre mňa musí byť aj žiť podľa
evanjelia.“
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