Škola duchovního života

XXIX. NÁSLEDOVÁNÍ
Písmo svaté:
Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl: „Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co
máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!“.
(Mk 10, 21)
Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj
kříž a následuj mne. (Lk 9, 23)

Katechismus:
Křesťané, přivtěleni křtem ke Kristu, jsou mrtvi hříchu, ale žijí Bohu, když
jsou spojeni s Kristem Ježíšem, a tím mají účast na životě Zmrtvýchvstalého.
Při následování Krista a ve spojení s ním mohou křesťané „jako milované
děti“ následovat Božího příkladu a žít v lásce tím, že přizpůsobí své
myšlenky, svá slova a své skutky tomu „smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš“ (Flp
2,5), a že budou žít podle jeho příkladu. (čl. 1694 KKC).

Text k prohloubení meditace:
meditace:
Program života křesťana je s Ježíšem být, s Ježíšem jít a s Ježíšem žít. Pro bytí
s Ježíšem je potřebné zvolit si Jej rozhodně a definitivně! Tedy celou myslí, celou
duší, celým svým srdcem a celou svou silou. Ježíš, tvůj Pán a bratr, neumí být pro
svůj charakter s nikým rozděleně, jaksi napolovic. On je celý Jediný. A když někoho
miluje, dává se mu bez jakékoliv výhrady! Od tebe očekává stejné jednání, jako
jedná On: touží být milován bez výhrad, celým srdcem a ze všech sil. On nezkoumá
množství tvé lásky, ale chce všechnu lásku, která je ve tvém srdci. Tedy pro vznik
daru musí být láska a láska nemůže být současně se zlobou. V srdci, ve kterém je
zloba – zalíbení ve hříchu, nemůže být láska, a tedy nemůže vzniknout dar, tj. dobro,
které se nabízí. Jestliže ten, komu se nabízí dar, je Bůh, je zcela nemožné, aby přijal
darem srdce prázdné, bez lásky, plné nenávisti. Je nezbytné odehnat satana a musíš
být pozorný a opatrný, protože on je vzpurný a houževnatý, když má odejít. A právě
tehdy, když je donucen opustit srdce, bude vztekle hledat způsob, jak by mohl zůstat
někde ve skoro zapomenutém koutku, a bude slibovat, že nebude dělat nic zlého.
Tomu může uvěřit jen člověk, ne však Ježíš. Nelze sloužit dvěma pánům: kdo není
s Ježíšem je proti němu. Ježíš nemůže být přítelem toho, kdo přebývá se
společným nepřítelem. Satan se nemůže spasit, protože se nechce před Bohem sklonit,
a proto nelze milovat nepřítele. Je to nepřítel, pro něhož je láska nesnesitelná: je
zosobněnou nenávistí vůči Bohu a vůči těm, kdo nesou Boží obraz. Abychom byli
s Ježíšem, je nutné nebýt už se satanem, se světem a s „tělem“. Tehdy, když se
zřekneš zlého, můžeš následovat Ježíše, který tě volá: Pojď a následuj mě! Nebylo by
však možné opustit všechno a vydat se za ním, kdyby na druhé straně nebyl Ježíš,
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který tě volá a čeká. Pojď, pojď rychle, říká Ježíš, pojď a neohlížej se zpět, pojď a
dívej se jen dopředu: před tebou stojím jen a vždycky já. Když tě Ježíš volá, běž
rychle k Němu a jdi za Ním. Buď hoden být s Pánem a jít s Ním, protože kdo
položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není Ho hoden. Neměj strach, jestliže ti Ježíš
dává šlapat po hadech a zmijích, když tě vede temným údolím, když tě bude bičovat
vítr a moře, když uslyšíš řev lva a sykot hada. Následuj ho stále! Kráčej pořád, i
když jsi unavený, když je tma a ty se cítíš sám. Jdi kupředu a pokud upadneš, rychle
se zvedni. Ježíš, který tě zavolal k následování, nemůže být nikde jinde než před
tebou. Když ty budeš daleko od jeho nepřátel, nechá ti spočinout na svém srdci,
odhalí ti svá tajemství, usměje se na tebe a udělá tě svým důvěrným přítelem.
Představí tě Otci a dá ti zakusit jeho zalíbení a vyvolení. A Otec tě bude milovat.
Pošle světu také tebe, jako poslal svého Syna pro spásu svých dětí. A ty budeš mít
nepopsatelnou radost, že jsi potěšením Otce, obrazem Syna a nástrojem Ducha
Svatého, aby tak pokračovalo poslání vykoupení a spásy. Duch Svatý ti zapálí srdce
láskou a naplní tě světlem pravdy, ohněm lásky a darem dokonalé služby Bohu, který
žije v bratřích a ve stvoření. On Tě učiní jednotným s Kristem a spolu s Ním tě
uvede do trpící lásky, která si podmanila celý vesmír. Jak je krásné, okouzlující a
nádherné následovat Ježíše! Ty se také staneš Ježíšem, Ukřižovaným a Vzkříšeným.
Budeš přemilým synem Panny Marie a Církve a tvému jménu budou dobrořečit
z pokolení na pokolení. Pojď a následuj mě! – opakuje ti Ježíš – učiním tě rybářem

lidí: na tvé lodičce dopluje mnoho duší spolu s tebou k Otci. Pojď a následuj mě… a
budeš sedět také ty vedle mě ve slávě mého Otce, který je v nebi. Pojď a následuj
mě!

Předsevzetí:
Nezapomenu, že podmínkou pro následování Ježíše je umět být
s druhým a se všemi společně v bratrské lásce. Je to úsilí lásky,
které činí Ježíše šťastným a poskytuje bratřím velký příklad lásky,
hodný následování.
Myšlenka na závěr:
„Unavit se pří následování Ježíše, který je síla, je jako mít žízeň u
pramene. “ (Mons. P. Galeone 20. 6. 2005)

______________________________________
PRAVIDELNÝ ROGRAM SPOLEČENSTVÍ
17.30 adorace v kostele s možností svátosti smíření; 18.00 mše svatá v kostele; po mši sdílení v kryptě
a malé občerstvení u „kulatého stolu“. Katecheze a další informace nalezneš:

http://spolotcepia.signaly.cz/
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