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„Kdo je mezi vámi největší,
ať je vaším služebníkem.“

(Mt 23,11)

Ježíš se obrátil k zástupu, který šel za ním,
a ohlašoval novost stylu života těch, kdo chtějí
být jeho učedníky. Je to styl „proti proudu” oproti
mentalitě většiny.

Typicky křesťanský postoj lásky k bratru
je služba.

SLOUŽIT
Jak nejlépe sloužit?
Chiara Lubichová se s námi takto
rozdělila o svou duchovní zkušenost:
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„Je třeba stále upírat pohled na jediného
Otce mnoha synů. Potom se dívat
na všechny lidi jako na děti
jediného Otce...
Ježíš, náš vzor, nás učil dvě věci,
které jsou jednou jedinou:
být syny jediného Otce
a být mezi sebou bratry.
Bůh nás tedy volá
ke všeobecnému bratrství.“

SDÍLET
,Sjednocovat se‘
s každým, koho potkáme,
a cítit přitom na sobě to, co cítí
on: řešit jeho problémy, jako
by byly naše, vzít je z lásky
za své.
To znamená nežít tak,
že budeme myslet jen
sami na sebe, ale snažit
se sdílet radost druhého,
naslouchat jeho těžkostem
a pochybnostem.

3

NOVOST
Milovat všechny tak, jak to
dělal Ježíš, protože všichni
jsou – jako já, jako ty, jako
každý člověk na zemi – Boží
synové, které On odjakživa
miluje a očekává.
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Tak objevíme, že bratr,
kterého máme konkrétně
milovat, a to i svaly,
je každý, s kým se každý den
potkáváme.

ZKUŠENOST

4

Hermez, kluk ze Středního východu, vypráví:
„Byla neděle a jakmile jsem se probudil,
prosil jsem Ježíše, aby mi dal světlo, jak
celý den milovat.
Všiml jsem si, že rodiče šli na mši, a napadlo
mě uklidit dům. Snažil jsem se udělat to
pořádně, myslet i na drobnosti, dokonce
jsem dal na stůl kytičku! Pak jsem připravil
snídani, všechno jsem hezky uspořádal.
Když se rodiče vrátili, byli překvapení a
šťastní z toho, co je doma čekalo. Tu neděli
jsme společně snídali s velkou radostí jako
nikdy předtím, mluvili jsme o mnoha věcech
a mohl jsem s nimi sdílet mnoho zkušeností
z uplynulého týdne.
Tento malý skutek lásky udal tón celému
krásnému dni!“

