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„Cokoli jste udělali pro jednoho
z těchto mých nejposlednějších
bratří, pro mne jste udělali.“

RADOST Z DARU

Nikdo není vyloučen. Pokud je starý a
nemocný člověk Ježíšem, jak bychom mu
mohli neobstarat nutnou úlevu? Jestliže
učím jazyk dítě z řad imigrantů, učím
Ježíše.

Šel jsem po ulici s kamarádkou. Najednou
jsme potkali paní, která nesla spoustu věcí:
na hlavě měla koš, v rukách tašky
a na zádech nesla malé dítě.
Myslel jsem si, že to dítě má asi hlad a
maminka ho nemůže nakrmit, protože má
spoustu věcí. Nabídl jsem jí, že ji pomůžu.
Byla moc ráda.

Když pomáhám mamince s úklidem
domácnosti, pomáhám Ježíšovi. Pokud
těším zdeptaného nebo odpouštím tomu,
kdo mě zranil, vstupuji do vztahu s
Ježíšem. A plodem bude pokaždé nejen
to, že udělám radost druhému, ale i to, že
obrovskou radost zakusím i já. Když
dáváme, dostáváme, pociťujeme vnitřní
plnost, cítíme se šťastní, protože třeba
i nevědomky jsme se setkali s Ježíšem.

LÁSKA BEZ DISKRIMINACÍ
«Pokud je Kristus jistým způsobem ve
všech, nemohli jsme nikoho diskriminovat
ani upřednostňovat».

Vystřihni a ohni

«Zcela jsme přehodnotili lidské pojmy,
které klasifikují lidi: domácí nebo cizinec,
starý nebo mladý, hezký nebo ošklivý,
nesympatický nebo sympatický, bohatý
nebo chudý».

BLIŽNÍ: CESTA K BOHU
«Kristus stojí za každým, Kristus je v
každém. A „druhým Kristem“ je reálně
každý bratr».
«Když jsme podle toho žili, všimli jsme
si, že bližní je pro nás cestou k Bohu.
Dokonce platí, že bratr se nám zdál být
jako brána, kterou je nutné projít,
abychom se setkali s Bohem».

Stala se vám také nějaká podobná zkušenost?

KDYŽ DÁVÁM, DOSTÁVÁM

Kamarádka se mě ptala, proč jsem jí
pomáhal, myslela si, že jsem ji znal… Řekl
jsem jí, že jsem ji neznal, ale že jsem to
udělal pro Ježíše.
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