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Jdi a jednej také tak! 
                                    (Lk 10,37)                        
______________________________________           

Žij mírem! 
Set exampels of peace! 
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Milí přátelé Ježíšových Slov, 

 
 Znám jednoho muže – dalo by se říct už velmi zralého věku, který žije naplno a  
přesvědčivě. Od něj vím, že před několika dny k sobě pozval na oběd skupinu syrských 
uprchlíků. Děti z uprchlických rodin mu s sebou přinesli vlastnoručně namalované obrázky a  
vyprávěli o svém domově. S dospělými hovořil o jejich životě uprchlíků. Několik měsíců 
předtím spontánně navštívil v neděli odpoledne velké zařízení/ubytovnu pro uprchlíky.  
 
 Tento muž – opravdový svědek Evangelia – na začátku tohoto měsíce navštívil 
jednoho staršího bratra, který patřil do jeho rodiny. Tento bratr ležel v nemocnici. Návštěva u 
 něj trvala delší dobu a připravila mu poslední setkání s Ježíšem – naplněné odvahou a nadějí. 
Těžce nemocný mohl zakusit zcela zřetelně jeho lásku a něžnost. 
 
 Láska tohoto muže se stále nově uplatňuje u jeho blízkých, především u těch malých, 
chudých a ztroskotanců. Tak se najednou v srpnu tohoto roku jedno odpoledne objevil, zcela 
nečekaně, v bytě mladých žen - bývalých prostitutek. Pocházeli z Rumunska, Nigérie, 
Albánie, Tuniska, Itálie a Ukrajiny. Potkal se s těmito ženami, které prožily těžké životní 
osudy, bez předsudků, s láskou naplněnou milosrdenstvím.  
  
 Jsem si jistý, že jste už uhodli, o koho jde – o papeže Františka. ON nám ukazuje 
dojemný způsob, jak můžeme žít se svými bližními a ukázat jim svoji blízkost. A tak jak nám 
Ježíš na konci podobenství o milosrdném samaritánovi říká: „Jdi a jednej také tak!“ tak to 
také platí pro jednotlivé životní podněty, které nám nabízí papež František: „Jdi a jednej také 
tak!“ 
 
 Jaké by to bylo, kdyby se každý z nás každý týden nově potkával s lidmi, které nám 
přihraje Bůh a které potřebují naši blízkost? Napište si, kdo Vás v tomto okamžiku napadá. 
Běžte navštívit tyto lidi! – Přinesme jim svoji návštěvou náklonnost, milosrdenství a něžnost 
Boha k lidem. Vtisněme tedy míru do budoucna novou podobu: Žij mírem! – Set examples 
of peace! 
  
  Za tým přátel Ježíšových Slov  Meinolf Wacker 


