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SLOVO ŽIVOTA

«Bůh bude s nimi přebývat;
oni budou jeho lidem.»
Zj 21,3
Podle komentáře Chiary Lubichové
upravilo centrum Gen3

Pod lupou
Boží slovo tohoto měsíce se
na nás obrací s výzvou.
Chceme-li patřit k jeho lidu,
měli bychom Bohu umožnit,
aby žil mezi námi.
Jak toho dosáhnout?
Co máme dělat, abychom
mohli již na této zemi zakoušet
alespoň předchuť té nekonečné radosti pramenící
z „patření na Boha“?
Právě to nám Ježíš zjevil,
v tom spočívá smysl jeho
příchodu. Přišel, aby s námi
sdílel život lásky mezi ním
a Otcem, abychom jej mohli
prožívat i my.

Jako křesťané můžeme již
nyní žít tuto větu evangelia a mít Boha přítomného mezi námi.
K tomu, aby byl
mezi námi, musí
být ale splněny
určité podmínky:
žít podle
vůle Boží,
milovat, jako
miloval Ježíš,
vzájemná láska,
soulad myšlení
a citů, nutný
k dosažení shody,
která „sjednocuje
a obsahuje Božího Syna“

V Ježíšově učení je
obsažen návod, který
pomáhá k tomu, aby Bůh
přebýval mezi námi:
„Když se navzájem
milujeme,
Bůh zůstává v nás“.

Ježíš i nyní,
nezávisle na své
historické existenci,
zůstává přítomný
mezi lidmi,
žijícími podle
nového zákona
vzájemné lásky,
zákona, který
z nich vytváří
jeden lid,
lid Boží.
Toto Slovo života
je tedy zvlášť
pro nás křesťany
naléhavou výzvou,
abychom vzájemnou
láskou svědčili o Boží
přítomnosti.
Na nás křesťanech je, abychom
ukázali světu obraz jednoho
jediného lidu, tvořeného všemi
etniky, rasami a kulturami, lidmi
malými i velkými, nemocnými
i zdravými. Obraz jednoho
jediného národa, o kterém lze
po vzoru prvních křesťanů
prohlásit: „Podívejte, jak se milují,
jsou ochotni dát život jeden za
druhého.“

Ernesto ých
z Karibsk
ostrovů
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Spolu s kamarádem Daxelem z
našeho společenství mladých jsem
šel na oslavu patnáctých narozenin
naší kamarádky.
Během oslavy jsme najednou slyšeli
hlasitý smích a byli jsme zvědaví
proč se někdo tak směje. Chtěli jsme
se také pobavit!
Na terase domu byla spousta lidí, kteří
se smíchem pozorovali opilého tlustého
pána dole na ulici. Seděl na zemi a
nedokázal se ani postavit i když se o to
stále pokoušel.
Hned jsem zavolal Daxela a poprosil
jsem ho aby šel se mnou. Vyběhli jsme
ven a pomohli tomu muži na nohy.
Někdo na nás křičel ať ho necháme
být, že je to ožrala. Pro nás to ale byl
Ježíš, kterému jsme pomohli. Pán
nám děkoval a když jsme se vrátili na
oslavu, všichni nás přivítali potleskem.
Napiš své zkušenosti na fórum:

