
Návod na život 
 
Ježíš nás učí, jak se dostat do Jeho království. Nemůžeme se vymlouvat, že nevíme, co máme 
dělat. Říká nám, že máme konat skutky lásky. 
 
Evangelium: Mt 25, 31-46 
 
Zamyšlení: Hladovým dát jíst, žíznivým pít, máme se starat o lidi, zajímat se o ně, vnímat 
jejich život, radosti a trápení, prokazovat jim lásku a blízkost. Bůh od nás nechce nic, co by 
bylo nad naše síly a možnosti. Věří, že Ho budeme následovat z lásky a že budeme chodit po 
světě s otevřenýma očima, vidět, poslouchat a vnímat lidi kolem sebe a sloužit jim tak, jak 
bychom sloužili Jemu. 
Jak by ses choval u vás doma, kdyby za stolem seděl Ježíš? 
Jak bys babičce podal sklenici vody, kdyby to byl Ježíš? 
Jak by si uvolnil místo v autobuse, kdyby ho potřeboval Ježíš? 
Jak by sis plnil pracovní či školní povinnosti, kdyby byl Ježíš tvým šéfem či učitelem? 
Jak bys pomohl handicapovaným, kdyby to byl Ježíš? 
Jak by ses rozhodoval v občanském životě (například ve volbách), kdyby Ježíš žil v současnosti 
v Česku? 
On sám nás volá, abychom své křesťanství žili takto radikálně. Abychom světu prokazovali 
milosrdenství a lásku. Možná se tím náš život bude velmi lišit od standardů tohoto světa, ale 
bude se přibližovat k Božímu království. A skutky lásky ho můžeme budovat i zde, ve světě. 
Každý dobrý skutek se počítá a v každém člověku reálně sloužíme živému Bohu. 
 
Plug nad pray: Pane, dej mi srdce plné lásky a milosrdenství. Nauč mě vidět v lidech Tebe. 
Dej mi sílu konat malé, skryté a naoko nepodstatné skutky s láskou. Vím, že se asi nedočkám 
ocenění, uznání a možná ani poděkování, ale chci dělat dobro z lásky k Tobě. Chci Ti dělat 
radost a s Tvou pomocí dělat svět lepším a krásnějším. 
 
V akci: Aktivně vyhledávej příležitosti ke službě lidem. Pomáhej jim, čiň malá gesta lásky, 
usměj se, dej přednost, posluž, pomoz. I to nejmenší gesto či dobrý čin jsou skutkem lásky 
vůči Bohu. On Tě vidí a stojí u Tebe. Nemá jiné ruce, pouze Tvé. Staň se Jeho nástrojem v 
konkrétních situacích Tvého života. 
 
Bonus:  
Svedený Pánem: https://www.postoj.sk/2234/kazen-milana-bubaka-zvedeny-panom 
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