Jaké ponaučení nám Ježíš chce nyní dát těmito slovy?
Ježíš chce do tebe a do všech lidí, kteří s ním nežili,
vtisknout přesvědčení, že máš k dispozici to samé co
apoštolové.

Ježíš ti chce říci, že nejsi v nevýhodě proti těm, kteří
ho viděli. Ty máš totiž víru a to je – řekli bychom –
nový způsob, jak ,vidět´ Ježíše.

Kde se s ním můžeš setkávat?

Viděla jsem, že se mnoho situací kolem mne
změnilo a že mnozí lidé začali najednou být
také otevřenější, a to nejen ke mně. Od
tatínka jsem dostala osobní dopis, který jsem
měla otevřít až po jeho smrti. Byla v něm jen
jediná věta: ,Moje noc není temná.´
A to je moje každodenní
zkušenost. Kdykoli se
rozhodnu milovat a sloužit
bližnímu, temnoty mizí a já
dokážu vnímat lásku, kterou
ke mně chová Bůh.“

Vírou se k němu můžeš přiblížit, do hloubky mu
porozumět, setkat se s ním v největší hloubce svého
srdce. Vírou ho můžeš najít mezi dvěma či více bratry
sjednocenými v jeho jménu nebo v církvi, která je
jeho pokračováním.

Čím je víra pro tebe?

Tato Ježíšova slova jsou pro tebe také výzvou, abys
oživil svoji víru, abys pro postup ve svém duchovním
životě nečekal na oporu či znamení, abys
nepochyboval o přítomnosti Krista ve svém životě
a v dějinách, i když se ti může zdát vzdálený.

Pochyboval jsi o Jeho lásce?
Chce, abys věřil v jeho lásku, i když se nacházíš
v těžkých situacích nebo tě přemáhají nějaké
nesnesitelné okolnosti.
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které se nacházejí v situaci, že
věří, aniž by mohli uvidět.“

Z blogu Anny | Austrálie

Slovo života

„Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech…
neuvěřím!“ To řekl sv. Tomáš, který nebyl u toho,
když se Ježíš zjevil apoštolům.

