
Slovo života pre deti
„Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.“ (Mt 5, 9)

Ježiš vystupuje na vrch, posadí sa, a keď 
vyslovuje blahoslavenstvá, nazýva v nich ľudí 
„blahoslavenými“, čiže plnými radosti.

Jedného dňa som sa pobil so svojou staršou sestrou.

Hovorí aj o budovateľoch pokoja ako o ľuďoch, ktorí 
vedia zapojiť svoj um, srdce aj ruky, aby zvíťazili 
nad egoizmom, ktorý rozdeľuje.

V tú noc, keď som premýšľal o tom, ako sme 
sa pohádali, som nemohol spať. Chcel som sa 
ospravedlniť, ale ešte neviem písať, a tak som dostal 
nápad.

Ježiš nielen kázal, ale za obnovenie spojenia medzi 
ľuďmi dal na kríži svoj život. Preto aj my, ak sme 
budovateľmi pokoja, podobáme sa mu.

Nasledujúce ráno som požiadal mamičku, aby 
napísala list, ktorý som jej nadiktoval. Povedal 
som svojej sestre: Odpusť mi, prosím ťa. Aj ja ti 
odpúšťam a mám ťa rád. 

Skúsenosť Pavla z Argentíny

Prinášajme pokoj
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Slovo života pre deti
„A blahoslavená je tá, ktorá uv� ila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“ (Lk 1, 45)
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Mária sa dozvedela, že jej sesternica Alžbeta čaká 
dieťa. Prekonala dlhú cestu, aby ju mohla navštíviť. 

Keď som mala päť rokov, často som sa v našej štvrti 
chodila hrať von, na vzduch. Niektoré deti ma však 
urážali. V ten deň ma jedno veľmi urazilo.

Keď Alžbeta videla prichádzať Máriu, potešila sa 
a ďakovala jej za to, že na anjelovo zvestovanie 
odpovedala áno. Lebo naozaj v Máriinom lone bol 
Ježiš.

Prišla som domov s plačom, bola som veľmi 
nahnevaná a povedala som mame, že s týmito deťmi 
sa už nikdy nebudem hrať! Ona mi povedala: Osuš 
si slzy, choď von a zavolaj tie deti. Pozvi ich k nám 
domov.

Alžbeta už nebola najmladšia, a preto u nej Mária 
zostala, aby jej pomáhala.

Urobila som, ako mi povedala. Prekonala som hnev, 
a keď prišli, mama dala každému dieťaťu čerstvo 
upečený okrúhly arabský chlieb. S tým chlebom sa 
deti vrátili domov a ich užasnutí rodičia sa chceli 
s nami stretnúť.

Skúsenosť Margity zo Svätej zeme

Ak v� íme Božím slovám, sme šťa� ní. 


