KATECHEZE O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ

XXI. Milosrdenství a rodina
Dnes se budeme zabývat tématem milosrdenství
a rodiny. Křesťanská rodina, založena na svátosti
manželství, je, jak vysvětluje katechismus, prvním
místem výchovy – výchovy k modlitbě, kde se Boží děti učí
modlit, je „domácí církví“, prvním svědectvím živé paměti církve trpělivě probouzené
Duchem svatým (srov. KKC 2685). Rodina jako lůno víry je nejenom svědectvím o
víře, ale praktickou „tělocvičnou“, kde mohou růst lidské i božské ctnosti. Rodina je
místem konkrétní zkušenosti s odpuštěním, s přemá-háním se zříci něčeho ve
prospěch druhých, bratra či sestry. Rodina je rovněž zkušeností zdarma danosti,
bezpodmínečnosti lásky, vztahu otce a syna, matky a dcery. Rodina je učitelkou a
branou milosrdenství – branou, tedy dveřmi, které mají různou funkci. Brána slouží
jednak k obraně domu, aby dovnitř nevstoupil lupič (srov. Mt, 23, 43), a jednak
k tomu, aby do domu mohl vstoupit, kdo vstoupit má. Ježíš sám hovoří o tom, že je
„Branou pro ovce“ a že skrze něho můžeme přicházet k Nebeskému Otci (srov. Jan
10, 7. 9). Zatímco lupič nevchází dveřmi, ale prokopává se skrze zeď nebo prolézá
jinudy (srov. Jan 10, 1). Pravý pastýř vstupuje branou. Dobrá rodina je branou
milosrdenství, protože učí děti rozlišovat mezi dobrem a zlem, učí je odmítat hřích,
vítat příchozí, štědře se s nimi dělit. V Roce milosrdenství si Svatý otec přál otevřít
brány milosrdenství po celém světě. Tato brána je symbolem srdce, symbolem
rodiny, symbolem církve, která má být otevřená pro ty, kdo jsou „lidmi dobré vůle“
(srov. Lk 2, 14). Skrze tuto bránu má člověk vycházet vstříc hříšníkovi, aby mu
odpustil a učinil skutek milosrdenství (dal hladovému, žíznivému…). Druhý směr je
vcházet do domu, znamená to pozvat ty, kdo jsou na „periferiích tohoto světa“, aby
mohli vstoupit do domu, kde se setkají s Ježíšem. Vzpomeňme na celníka Matouše,
který pozval do svého domu mnoho svých kolegů celníků. Brána slouží také jako
určitý „filtr“, neboť nelze zvát do domu toho, kdo ho vyloupí anebo rozvrátí rodinu,
která bydlí uvnitř. Kolik má každý z nás v tašce nebo kapse klíčů, kolik nejrůznějších
PINů nebo hesel, které nám umožňují projít nějakými dveřmi, nebo vstoupit ke
svému účtu, do svého soukromí… a je to dobře; nelze je vydat všanc někomu zlému.
Stejně tak je dobré, že i Bůh nám dal „klíč“ k otevření brány jeho lásky a
milosrdenství. Tento klíč se nazývá lítost a obrácení. Opravdová lítost je ta, která je
činná, praktická, konkrétní – jedná se o konkrétní situace, usmíření, změnu postojů…
Papež František nás všechny povzbuzuje, že „zkušenost smíření s Bohem umožňuje
objevit potřebu dalších forem smíření: v rodinách, v osobních vztazích, v církevních
společenstvích, jakož i v sociálních a mezinárodních vztazích… My však stavějme
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mosty smíření i mezi sebou, počínaje rodinou. Kolik jen sourozenců se vzdálilo od
Boha jenom kvůli dědictví. Tak to nemá být! Tento rok je rokem smíření s Bohem a
mezi námi. Smíření skutečně slouží také míru, uznání základních práv lidí, solidaritě
a přívětivosti vůči všem. Přijměme tedy toto pozvání a nechme se smířit s Bohem,
abychom se stali novým stvořením a mohli vyzařovat Jeho milosrdenství uprostřed
bratří, mezi lidmi.“ (katecheze 30. 4. 2016). Ano, v tomto čase je pro nás velkou
příležitostí otevřít bránu svého srdce. Pán ovšem tuto bránu nerozráží a stojí za
dveřmi a prosí, aby mohl vstoupit, jak stojí v knize Zjevení: „Hle, stojím za dveřmi a
klepu“ (Zj 3, 12). Stojí, čeká a klepe, protože kdo uslyší jeho hlas, otevře mu dveře,
k tomu vejde a bude s ním tvořit společenství lásky. Tuto zkušenost může člověk
získat právě v rodině, kde skrze lásku a odpuštění rodičů a dalších členů může
zakoušet dobrotu Pána, který nezavrhuje, ale usilovně hledá nápravu a štěstí toho
druhého. On skutečně „Nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí, až
dovede právo k vítězství.“ (Mt 12, 20).
Odnesme si z této katecheze povzbuzení slovy papeže Františka: „Ať křesťanské
rodiny učiní z prahu svého domu menší či větší znamení Brány milosrdenství a Boží
vlídnosti. Kéž je tento Svatý rok dobou příhodnou ke znovuobjevení potřeby
jemnocitu a blízkosti Otce a k návratu k Němu z celého srdce.“ (katecheze, 18. 11.
2015).
Katecheze o Božím milosrdenství jsou k nalezení na: http://spolotcepia.signaly.cz/katecheze.php

2

