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Začněme milovat

Začíná nový ideálový rok. Abychom pečlivě vykonali své povinnosti, potřebovali bychom
spoustu ctností. (…) Na co se máme zaměřit, abychom získali a rozvinuli tyto a další ctnosti, které
potřebujeme? Je to jednoduché (…) umožnit Ježíšovi, aby v nás žil, namísto našeho já. Ale jak na to,
aby v nás žil Ježíš? Být láskou jako Bůh je láska (srov. 1 Jan 4,16). Vyjít ven ze sebe, abychom milovali
ostatní.
O lásce hovoříme často a mohlo by se zdát nadbytečné ji připomínat i tentokrát. Ale není
tomu tak. (…) Ne-láska je stále připravena v nás převážit, mnohdy zaobalená do spousty výmluv (…)
Vraťme se tedy k tomu, co je alfa a omega naší spirituality: láska. Ostatně, to je naše charisma. To je
prvek, který svět i dnes nejvíce potřebuje. Rozhlédněme se kolem sebe. Kde najdeme lásku, kterou
Ježíš přinesl na zem? Na ulicích, v obchodech, v kavárně, v úřadě, všude kolem sebe lidé procházejí,
ale jsou vůči sobě lhostejní. Čteme noviny: zprávy téměř vždy přinášejí smutné události, násilí. Ano,
lidská láska, která ještě pojí rodiny a přátele existuje, ale jen stěží najdeme lásku křesťanskou. (…)
Bůh nám dal zrod, vybral nás spolu s ostatními právě proto, abychom přinášeli tuto lásku. Je
to dar, velký dar, který máme dát lidstvu. Je pravdou, že nás je hodně, současně i málo ve srovnání
s celkovým lidstvem. Bůh nás rozesel všude, takže i proto dnes vzácně můžeme vydat svědectví
v širokém měřítku o tom, co je skutečně povaha křesťana, to, že je láskou. Ale neztrácejme odvahu!
Jestliže Bůh rozprostřel skrze nás síť po celé zemi, nadejde čas, kdy síť bude stále více
houstnout, a svět bude moci snadněji – i skrze nás – zaznamenat oheň, který Ježíš přinesl na zem.
(…) Zapalme znovu ve svém srdci lásku. Aby svět brzy všude poznal pravou lásku, začněme
milovat!
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