Škola duchovního života

XXXV. OBRÁCENÍ: NÁPRAVA SRDCE
Písmo svaté:
Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!
(Mk 1,15)

Pro Boží milosrdenství vás, bratři, vybízím: Přinášejte sami sebe v oběť
živou, svatou a Bohu milou! To ať je vaše duchovní bohoslužba.
A nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje
smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a
dokonalé. (Řím 12,1-2)

Katechismus:
Ježíš volá k obrácení. […] Křest je hlavním místem prvního a základního
obrácení. Skrze víru v radostnou zvěst a skrze křest se člověk zříká zla a
získává spásu, to jest odpuštění všech hříchů a dar nového života. Kristova
výzva k obrácení však zaznívá v životě křesťanů stále. Toto druhé obrácení je
trvalý úkol pro celou církev, v níž „však jsou i hříšníci; je zároveň svatá i
stále potřebuje očišťování a jde trvale cestou pokání a obnovy“. Toto úsilí o
obrácení není pouze lidským dílem. Je to dynamismus „zkroušeného srdce“,
jež přitahuje a jímž hýbá milost, aby odpovědělo na milosrdnou lásku Boha,
který si nás dříve zamiloval. (čl. 1427-28 KKC).

Text k prohloubení meditace:
meditace:
Co znamená „Obraťte se, neboť se přiblížilo Boží království“? Obrácení je
především změnou skutků, změnou života, mentality, voleb, chování, čili
obrácení. Znamená opustit zlo a konat dobro. Kdy ale obrácení umožní
vstoupit do Božího království? Když přijmeš Boží slovo, když ho poslušností
uvedeš do praxe, a když začneš kráčet v Kristu, který je Cestou.
Takže obrácení, pokání, odmítnutí věcí z minulosti a přijetí Ježíše
prostřednictvím přijetí jeho slova jsou součásti obrácení a přiblížení se. Co však
znamená „blízkost“? Blízkost je Boží slovo, kterému nasloucháš. Ježíš se
přibližuje jako dítě prostřednictvím slova, které ti předkládá s láskou a bez
nucení. Toto je blízkost.
Pokaždé, když máš uvnitř toto zvěstování Božího slova (ať už díky podnětům
Ducha v tvém nitru, či díky učení církve), které ti předkládá konání dobra,
tehdy je blízko Boží království. Mějte však na zřeteli, že obrácení, tato změna
našeho života a našich skutků, potrvá až do konce života. V Písmu se říká, že
spravedlivý hřeší sedmkrát za den, i když neúmyslně, avšak je od něj
vyžadováno odstraňování i neúmyslných křehkostí, a proto se v něm den po
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dni uskutečňuje tento proces pokání, obrácení, tato otevřenost srdce v přijímání
podnětů Božího slova, jehož prostřednictvím je Ježíš ve tvé blízkosti.
Kdy lze vstoupit do Božího království? Když se koná slovo Boží: „Ne ten, kdo

mi říká Pane, Pane, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli
mého Otce.“ Blízkost je tedy nabídka Božího slova; branou je poslušnost; a
cestou v Božím království je cesta víry. Jak krásný je tento výrok: „Doufej
v Hospodina, tvé srdce bude zmužilé.“

Nedělej si starosti. Ježíš je tolik milující, je tak dobrý, a zatímco ti předkládá
své slovo, jímž je on sám, dává ti také sílu a světlo, abys ho mohl uvést do
praxe. Buďte pozorní! Když ti Pán překládá své slovo, tehdy je blízko Boží
království, tehdy je blízko Ježíš. Téměř jakoby vztahoval ruku, aby mohl
obdržet akt lásky tvé vůle, když řekneš: „Hle, Pane, učiň se mnou podle svého
slova.“ Jestliže trochu pronikneme do těchto prostých slov, uvidíme uvnitř
v hloubce uskutečnění našeho povolání. Uvnitř se nachází poslušnost.
Prostřednictvím poslušnosti přijímáš Boží slovo, pak je nabízíš druhým skrze své
skutky a svůj příklad. Jak je to krásné! Boží království je blízko prostřednictvím
slova, též prostřednictvím svátostí, prostřednictvím bratří, církve,
prostřednictvím kněží, jejichž úkolem je přibližovat Boží království jednak
prostřednictvím evangelia, jednak prostřednictvím svátostí, zvláště pak
eucharistie. Ježíš je tak blízko! Proč jej tedy celým srdcem nepřijmeme? Vždyť
nám dává všechno, dává nám život, jak by nám nedal i zbytek: „kdo přijme mé
slovo, má moc stát se Božím dítětem“, čili obdržet život.

Předsevzetí:
Budu se snažit, aby můj půst těla zahrnoval i duši a její
schopnosti, jen tak bude účinný pro radikální obrácení. Pravé
obrácení se neotáčí nazpět, jde jenom kupředu, stále víc kupředu!
Myšlenka na závěr:

„Pouze Ježíš může proměnit utrpení v radost, potupu v chloubu, smrt
v život a zdánlivou zbytečnost života ve skutečnou blaženou věčnost.
Ježíšovo přebývání v tobě začíná obrácením a dovršuje se naplněním
tvého povolání.“ (Mons. P. Galeone 4. 2. 2013)
______________________________________
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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