Čo ste urobili jednému z mojich najmenších…?
Pokoj vám!
Milovaní, nikdy by som si nebol pomyslel, že tento kresťanský pozdrav prevzatý zo židovstva
sa stane v dnešných časoch tak aktuálnym a dôležitým. Vieme, prečo je tomu tak, aké
skutočnosti to spôsobili.
Verím, že sa o tento pokoj, ktorý dáva Boh skrze svojho Syna Ježiša Krista všetci v prvom
rade modlíme a usilujeme sa, aby bol v našich srdciach skrze Božiu milosť.
Pred nedávnom som apeloval na všetkých ľudí z nášho hnutia o pomoc pri ubytovaní našich
bratov a sestier z Ukrajiny z Domácej cirkvi, ktorým tento pokoj narúša hluk striel
delostreleckých granátov a musia zachraňovať životy sebe i tým, ktorí sú im od Boha zverení,
ako to kedysi urobil už sv. Jozef, aby ochránil veľký dar, ktorý dostal od Boha – manželku
Máriu a dieťa.
Ďakujem všetkým, ktorí ste zareagovali a ponúkli svoje obydlia. Som si istý, že Boh
stonásobne vynahradí tento váš krok lásky, lebo to on sám prisľúbil. (por. Mt 25,35n.) Dajme
len pozor, aby to nebolo s iným zámerom, než z úprimnej lásky. (por. Mt 6, 1-8)
Nechcem však, aby odmenu od Pána dostali iba tí, ktorí majú či mali prázdne alebo voľné
príbytky, či izby. Boh nás chce odmeniť a znásobiť svoje požehnanie pre všetkých. Preto
pozývam k účasti všetkých na tomto diele lásky. Nenechajme len týchto pár sestier a bratov v
tomto prívale požehnania, ale otvorme aj naše srdcia. Ako to môžeme urobiť? V prvom rade
konkrétnou pomocou, ktorú títo bratia a sestry potrebujú. Záujmom o nich, povzbudením,
venovaním im svojho času, pomocou v hľadaní perspektívy do budúcna (zamestnanie,
škola…), ako aj materiálne (potraviny, odevy, financie…)
Sám môžem dosvedčiť, akou častokrát nenáročnosťou, skromnosťou a pokorou nás títo ľudia
oslovujú. Prichádzajú mnohí doslova v jedných topánkach a jedných šatách, radi, že si
zachránili život.
Vyzývam vás preto o finančnú pomoc spojenú s výdavkami na energie v súvislosti s
ubytovaním, vreckovým, stravou a inými nevyhnutnými výdajmi pre ich život. Zatiaľ sme
ubytovali 13 osôb na 3 rôznych miestach, ktorí plánujú ostať u nás na SK, kým nebudú
podmienky na návrat. Chcú sa začleniť do života, avšak treba im preklenúť prechodné
obdobie.
Preto na účte nášho hnutia bolo zriadené konto milosrdenstva – agapé na tento účel, na ktoré
môžete prispievať.
Číslo účtu je: SK94 7500 0000 0040 1585 9852.
Berme vážne túto výzvu, nenechajme na pleciach len niektorých, aby niesli bremeno
výdavkov a radosť z Pánovej odmeny.
Milovaní, na záver vás vyzývam, nebuďme len tí, ktorí chcú mať kľud a pokoj, ale staňme sa
jeho aktívnymi šíriteľmi, svojimi skutkami v tomto svete.
Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. (Mt 5, 9)
Všetkých vás pozdravujem a s láskou žehnám z (popod) Kráľovej hole.
o. Peter

