Škola duchovního života

XIX. DOBRÉ SKUTKY
Písmo svaté:
•

» Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a
vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. « (Mt 5, 16).

•

» Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky,
které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci. « (Jan 14, 21).

•

» Co je platné, moji bratří, když někdo říká, že má víru, ale přitom
nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit? Stejně tak i víra, není-li
spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá.« (Jak 2, 14, 17).

Katechismus:
» Mravně dobrý skutek zároveň předpokládá, aby byl dobrý předmět, cíl i
okolnosti. Špatný cíl pokazí jednání, i když jeho předmět je sám o sobě dobrý
(jako modlitba a půst, „aby je lidé viděli“: Mt 6,5). Předmět volby může sám
zkazit celé jednání. Existují konkrétní způsoby chování, jako smilstvo, jejichž
volba je vždy chybná, protože zahrnují zvrácenost vůle, to je mravní zlo. Je
tedy chybné soudit mravnost lidských skutků jenom podle úmyslu, který jim
dává podnět, nebo jen podle okolností (prostředí, společenský nátlak,
donucování nebo nutnost jednat atd.), které tvoří jejich rámec. Jsou skutky,
které samy o sobě a samy v sobě, nezávisle na okolnostech a úmyslech, jsou
vždy naprosto nepřípustné vzhledem k závažnosti předmětu; takové jsou
rouhání a křivá přísaha, vražda a cizoložství. Není dovoleno páchat zlo, aby
z něho vzešlo nějaké dobro. « (čl. 1755, 1756 KKC).

Text k prohloubení meditace:
Skutky jsou rozmnožením života. Život je pramen, skutky jsou voda. Život tvoří
celek se skutky, tak jako voda s pramenem. Skutky jsou nástrojem pro budování
každé osoby. Jak konáš, takový jsi. Láska je Božím životem. Skutky lásky jsou
Božími skutky, které budují a formují Boží děti. Stupeň Božího synovství lze
vytušit ze skutků lásky. Čím víc dobra jsi vykonal, tím víc jsi miloval a Bůh je
natolik v tobě.
Nebuduje-li Bůh tvou osobnost, marně se namáháš. Je to podivuhodné - každý z
nás je stavitelem vlastní osobnosti, avšak hlavním jednatelem není mé já, nýbrž
Bůh. Aby v nás mohl konat, musí především vstoupit "dovnitř" a stabilně tam
přebývat, aby mohl klidně pracovat. Jediný způsob naší spolupráce s Bohem,
abychom se stali takovými, jakými nás chce, je konat Boží vůli a být poddajní.
Když konáme jeho vůli, já bude přebývat v Bohu a když jsme poddajní, dáváme
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tím Bohu široký prostor, aby nás utvářel podle svého plánu, vytyčeného a
chtěného pro každého z nás ještě před založením světa.
Dobré skutky jsou aktualizací Boží vůle prostřednictvím vůle člověka. Protože je
vůle sídlem lásky, jsou dobré skutky místem setkání Boží a lidské lásky. Je
správné, když je prvotním cílem dobrých skutků Bůh. On je Alfa i Omega, čili
počátek a cíl lásky. Bůh však změnil směr lásky, když řekl: "milujte se bratrskou
láskou". Otec má větší zalíbení, když se děti milují navzájem jako praví
sourozenci. Ježíš však dal ještě upřesnění; lokalizoval ještě lépe místo setkání, když
nazval bližního bratrem. Trojúhelník této Trinitární lásky je tento: Bůh, ty a
bližní, který je bratrem. Když současně budujeme v Bohu svou osobnost
zahrnováním bratra láskou, budujeme Boží rodinu a stáváme se pravými
budovateli Božího království, kterým je církev. Dobré skutky křesťana, dosvědčující
lásku Krista-Boha, budují osobnost toho, kdo je koná, a zároveň objímají bratry,
kteří jsou objektem lásky. Ona svým stravujícím ohněm dokáže překonat každou
hranici, dokáže dojít až k tomu nejvzdálenějšímu bratru - k nepříteli.
Láska není pravá, je-li bez daru. Kdo víc dává, více miluje. Nikdo nedává víc,
než ten, kdo dává život za své bratry. Kdo ztratí život v lásce, nalezne jej v Bohu.
Kdo však uchová svůj život mimo lásku, ten jej ztratí. Dobré skutky jsou syntézou
smrti a života, jsou nejúplnější službou tajemství vykoupení. Každý dobrý skutek
znamená smrt v lásce. Každý den je nezbytné odumírat sami sobě, abychom svůj
život učinili svobodnějším a ochotnějším k lásce k bratřím. Jestliže pšeničné zrno
neodumře, zůstane samo a nepřinese plody. Umíráme sami, abychom vstali ve
společenství. Kritérium pšeničného zrna je stejné pro Krista i pro křesťana. Smrt se
stává služebnicí života, utrpení je zvěstovatelem vzkříšení. Proto jsou dobré skutky
nejlepším svědectvím o Bohu a odlišujícím znamením pravého Božího dítěte, jsou
svátostí, která buduje církev a nejúčinnějším nástrojem pro obrácení bratra,
nejzdatnějším pokrokem ve svatosti a jediným zdrojem věčné slávy.

Předsevzetí:
Budu se snažit dát více lásky do toho co dělám, protože skutky bez
lásky k Bohu jsou jako tělo bez duše.
Myšlenka na závěr:
„Božský život je láska. Jako život bez práce umírá tak láska umírá bez
dobrých skutků. Život plodí skutky a ty ho podpírají. Tolik Božského
života budeš mít na věčnosti, kolik dobrých skutků jsi vykonal.“ (Mons. P.
Gaeleone 21. 12. 2001)
__________________________________________________________________
Srdečně zveme a těšíme se
PRAVIDELNÝ ROGRAM SPOLEČENSTVÍ
18.00 modlitba růžence a možnost svátosti smíření; 18.30 mše svatá; po mši krátká adorace; po adoraci sdílení a malé
občerstvení. I přes ohlášenou uzavírku kostela společenství stále pokračuje!

Katecheze a další informace nalezneš: http://spolotcepia.signaly.cz/
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