VII. stretnutie

Byť pre druhých ....
VIDIEŤ
Čo chýba (nedostatok) v našich medziľudských vzťahoch?
Čo očakávam od druhých ľudí?
POSÚDIŤ
Prečítať: Ef 2, 5-8.
hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom - milosťou ste spasení - a s ním nás
vzkriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi, aby ukázal v budúcich vekoch
nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou voči nám v Kristovi Ježišovi. Lebo spasení ste
milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar:
Prečítať: Jn 13,12-14.
Keď im umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu a povedal im: "Chápete, čo som
vám urobil? Vy ma oslovujete: "Učiteľ" a: "Pane" a dobre hovoríte, lebo to som. Keď som
teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať.
Ježiš aj nám dáva príklad a pýta sa nás, či aj my tomu rozumieme, čo nám predstavil?
Dôležité je, aby sme na to pamätali v modlitbe a aj v našom každodennom živote. Povznášať
sa k Bohu znamená ponížiť sa v pokornej službe a láske. Láska znamená podstatu Boha
a preto je to očisťujúca sila, ktorá pomáha spoznávať Boha a na Neho hľadieť.
Zdroj: porov.: Katechéza pápeža Benedikta XVI zo dňa 28.6.2012.
Viera pomáha pochopiť architektúru ľudských vzťahov, lebo vidí ich najhlbší základ a
konečné určenie v Bohu, v jeho láske, čím osvecuje umenie stavať a stáva sa službou
spoločnému dobru. Áno, viera je dobro pre všetkých, je to spoločné dobro; jej svetlo
neosvecuje len vo vnútri Cirkvi ani neslúži iba budovaniu večného mesta na druhom svete.
Viera nám pomáha budovať našu spoločnosť, aby kráčala k nádejnej budúcnosti.
Zdroj: pápež František, Lumen Fidei 51)
... Túžime týmto skutkom lásky podať ruku a slúžiť našim blížnym tak ako Kristus, ktorý sa
sám z lásky k nám ponížil a stal sa služobníkom všetkých...
Zdroj: úryvok z modlitby KOČ k Panne Márii
Čím je almužna v kresťanskom živote?
KONAŤ
Márniť (strácať, obetovať) čas na stretnutie s druhým človekom.

