
Zajtrajšia generácia bude 

  

čoraz menej chápať, prečo je kresťanstvo roztrieštené do toľkých 
vyznaní a bude sa pýtať, prečo sa tak plytvalo energiou, aby sa táto 
nejednotnosť zdôvodnila. Musíme vidieť pohoršenie, ktoré sme 
spôsobili pred svetom. Kristova modlitba "aby všetci jedno boli,  
aby tak svet uveril, že Ty si ma poslal" je aj našou modlitbou. 
 

 Evanjelium vyzýva kresťanov, aby boli údmi Kristovho tela, a nie 
príslušníkmi, stúpencami alebo dokonca patriotmi vlastnej konfesie... 
Nikdy sa nezmier so škandálom rozkolu medzi kresťanmi, ktorí všetci 
tak ľahko hovoria o láske k blížnemu a predsa zostávajú rozdelení. 

 

 Život toho, kto miluje a zabúda na seba, je plný pokojnej krásy. Každé 
priateľstvo predpokladá vnútorný boj. A niekedy kríž vnáša svetlo  
do bezodnej hĺbky lásky. 

 

 Neboj sa, dôvera je na dosah a s ňou šťastie. Áno, Boh chce, aby sme 
boli šťastní.  

 

 Nenariekaj, ale v každej chvíli obetuj Kristovi aj svoje unavené telo. 
 

 Perly evanjelia, pokoj a radosť, môžu zaplniť priepasti úzkosti...  
Sme zosobnený zhluk slabostí, ale zároveň aj spoločenstvo navštívené 
niekým iným, než sme my sami. 

 

 Pokoj v srdci je nosným trámom vnútorného života, podopiera nás  
pri výstupe k radosti... Pravá radosť sa daruje... Boh môže iba milovať. 

 

 Tvoja minulosť je ukrytá v Kristovom srdci a o tvoju budúcnosť  
sa Boh už postaral. Lebo si povolaný k slobode...  
Pričiň sa, aby si pochopil všetko o každom človeku. 

 

 Ver, že je Kristus v tebe prítomný, aj keď to nepociťuješ... Buď medzi 
ľuďmi znamením bratskej lásky a radosti... Prijmi ma, Pane; daj nech 
ťa s radosťou očakávam.  

 

 Vy, ktorí sem vstupujete, zmierte sa   otec so synom, manžel  
so ženou, veriaci s tým, kto veriť nemôže, kresťan so svojim 
odlúčeným bratom. 

 

 Keď sa modlíš, deje sa to z lásky. Ak zápasíš, aby si človeku 
zbavenému práv vrátil ľudskú tvár, deje sa to tiež z lásky... 

 

   R. L. SCHÜTZ (19152005) 

http://sk.wikiquote.org/wiki/D%C3%B4vera
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%A0%C5%A5astie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Boh
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pla%C4%8D
http://sk.wikiquote.org/wiki/Chv%C3%AD%C4%BEa
http://sk.wikiquote.org/wiki/Je%C5%BEi%C5%A1
http://sk.wikiquote.org/wiki/Telo
http://sk.wikiquote.org/wiki/Rados%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dar
http://sk.wikiquote.org/wiki/Viera
http://sk.wikiquote.org/wiki/Je%C5%BEi%C5%A1_Kristus
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pr%C3%ADtomnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pocit
http://sk.wikiquote.org/wiki/Prijatie
http://sk.wikiquote.org/wiki/P%C3%A1n
http://sk.wikiquote.org/wiki/Rados%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/O%C4%8Dak%C3%A1vanie

