„V tichosti buďte vnímaví pro slovo, které do vás
bylo vloženo jako semeno a může zachránit vaši
duši.“ (Jak 1,21)

Toto řekla Chiara Lubichová v roce 1992:

„V Ježíšovi byla vidět hluboká jednota mezi
láskou k nebeskému Otci a láskou ke všem
lidem, jeho bratřím. Byl v něm dokonalý
soulad mezi jeho slovy a jeho životem. A to
všechny fascinovalo a přitahovalo.“1
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Jakub, významná postava v jeruzalémské církvi,
vyzývá křesťany k souladu mezi vírou a skutky.

Takoví můžeme být i my. Jak?

1) Když otevřeme oči a náruč potřebám našich
bratří.
4

Boží slovo má totiž schopnost proměnit náš každodenní
život v příběh osvobození od osobního a společenského
zla, avšak předpokládá naše osobní a vědomé přitakání,
jakkoli může být nedokonalé, křehké a stále se vyvíjející.
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2) „Když budeme přijímat s dětskou
prostotou Ježíšova slova a uskutečňovat je
v jejich čistotě a záři, v jejich síle
a radikálnosti, abychom byli učedníky, jaké
Ježíš chce, tedy učedníky, kteří se vyrovnají
mistrovi: druzí Ježíšové rozesetí ve světě.
Může pro nás být větší a krásnější
dobrodružství?“1
Vystřihni a přelož, promění se v pohodlnou kartičku, která tě může provázet po tento měsíc.
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