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Láska hledá toho druhého, ne sebe
Něco se děje.
je. Mladý muž, který normálně
normáln mívá ve svém pokoji
nepořádek, má najednou uklizeno. Dívka, která svou čerstvou dospělost
manifestuje cigaretou, z ničeho
čeho nic přestává
p
kouřit nebo aspoň zahlazuje
stopy po kouření. Něco
co je ve vzduchu.
To, co nás dokáže změnit
ěnit natolik, že děláme
d
věci, které bychom nikdy
jinak nedělali, bývá často láska.
ska. Láska má úžasnou moc. „Zaláskovaný“
člověk
k je schopen opravdu velkých činů. Nejednou se chová úplně jinak,
než by od něho ostatní očekávali.
čekávali.
Láska k vyvolené čii vyvolenému svého srdce.
A čeho je schopna láska k Bohu? Čistě teoreticky víme, že by měla být
nejmocnější a nejsilnější
jší ze všech lásek. Je-li
Je tomu tak, potom i láska
k Bohu bude vést k činům,
m, které se nezdají na první pohled být normální.
Apoštol Petr je toho zářným
řným příkladem.
př
Není přece normální, aby si
kdokoli jen tak usmyslel chodit po vodě.
vod Petr vidí
z lodi nějakou
ějakou postavu, která se k němu přibližuje.
A když pozná, že je to Ježíš, napadne ho téměř
tém
bláznivá myšlenka: „Můžeš-li
„M
chodit po vodě ty,
kvůli
ůli tobě půjdu
ů
klidně po vodě i já.“ Stačí jedno
jediné slovo, aby mu objekt jeho lásky řekl: „Tak
pojď!“
ď Přichází
řichází okamžik, kdy má Petr svému slovu
dostát. A protože miluje, jde do toho. Světe,
Sv
div se,
ono to skutečně
skuteč klape. Ovšem pouze do okamžiku,
kdy začne
ne Petr pochybovat. Možná si najednou uvědomí,
uv
že vane vítr a
rozum mu říká,
íká, že se nechová normálně:
nor
není přece normální chodit po
vodě, normální je sedět někde v suchu nebo aspoň v lodičce.
Láska. Mluvíme o ní, toužíme po ní, chceme ji v životě poznat. Ale co
jsme schopni a ochotni pro lásku udělat?
ud
Čeho se zříct, co z lásky dát?
Láska k Bohu. I o ní mluvíme poměrně
pom
často. Odvažujeme se tvrdit, že
Boha milujeme. Ve skutečnosti
čnosti se však stává teprve tehdy láskou,
když se začne ptát, co si Bůh
ůh od nás přeje,
p
a my budeme připraveni
udělat to, co žádá.
Žádá si kostely? Málo! Žádá si modlitbu? Málo! Žádá si křest, svatbu,
biřmování, zpověď? Málo! Žádá si víc, žádá si bláznivě
blázniv úplně všechno!

Když milujeme Boha, ptáme se ho, co máme udělat. A on stejně jako
Petrovi i nám odpovídá:
„Pojď za mnou!“
Možná někdo slyší ten hlas stejně jako Petr. Neposlouchá argumenty
rozumu, neohlíží se napravo ani nalevo, uchvácen tím a pro toho, kdo se
k němu přiblížil na dohled, umí vystoupit z tepla, sucha a jistoty. I dnes jsou
lidé, kteří dokážou skočit do vody úplně celí. A rozhodují se dát mu celý svůj
život. Nepřemýšlejí nad tím, čeho se vzdávají a co jim bude chybět.
Jako by zapomněli na to, že jsou muži a bude je to zcela normálně
táhnout k naplnění jejich sexuality. Některá děvčata jako by najednou
zapomněla na to, že jsou schopna být matkami, a vrhají se do moře za ním.
Ano, je to ten Petrův skok do vody. Nesmí být vypočítavý, nesmí být
ziskuchtivý, nemůže být pyšný a namyšlený. Ten, který skočí, může mít za
sebou či před sebou pády a slabosti, hříchy a zrady. Musí však milovat.
Úplně a cele. Jen z lásky budou Petr a všichni, co spolu s ním a po něm
skočí za Ježíšem, zkoušeni každým okamžikem své vratké chůze po hladině
nebezpečného moře.
Dobrá, některé lidi Bůh k tomu skoku volá. Můžeme je obdivovat,
zatracovat, posmívat se jim nebo jim závidět. Ale co ostatní?
Ptejme se tedy přímo jeho. Láska hledá, co chce on, nikoli to, co chci já.
A on otázku „Co mám dělat?“ nenechává nikdy nezodpovězenou. Když
budeme Boha doopravdy milovat, budeme chtít po celý život vědět, jací
máme být, co máme a můžeme vykonat, jak se v které chvíli zachovat…
A i kdyby se všichni divili, kdyby si ťukali na čelo a měli by nás za blázny,
učiníme tak. Budeme při něm, nezradíme ho.
Láska je mocná a dokáže z kohokoli z nás učinit úžasné lidi, změnit nás
k nepoznání. Láska k Bohu se neptá, co si o mně pomyslí ostatní, láska
k Bohu se ptá jeho samotného, co chce. Budeme-li poslouchat jeho
odpovědi, budeme slyšet pokaždé i to, co se po nás žádá.
Není to nosit růženec kolem krku a na tričko si namalovat nápis, že Ježíš
všechny miluje. Možná chce po nás uklidit si nepořádek v životě i v duši
a začít od začátku žít úplně nově. Odstranit zášť a intriky, zbavit se
nenávisti a hněvu, vymazat vulgarismy a lenost z našich slov i skutků.
Něco se děje. I okolí obvykle pozná, že se některý muž či žena
zamilovali. Za lásku k Ježíšovi se není třeba stydět. Jen tak je možné, že pak
někdo z nás rozezná ten hlas, který zavolá a pozve, abych všeho nechal
a skočil do pomyslných vln rozbouřeného moře. Ježíši vstříc.
A svět kolem nás pozná, že jsme zamilovaní. Do Boha.
/z knihy „Žít podle Bible poprvé s Matoušem“, napsal Miloš Szabo, nakl.Paulínky 2008/

Proč církev vyžaduje od biskupů a kněží život v celibátu?
Ježíš žil v celibátu a chtěl tím vyjádřit svou nerozdělenou lásku k Bohu Otci.
Následovat Ježíšův životní způsob a „pro nebeské království“ (Mt 19,12) žít ve
zdrženlivosti bez manželství je už od Ježíšových dob znamením lásky,
nerozdělené odevzdanosti Pánu a naprosté ochoty sloužit. Římskokatolická
církev vyžaduje tento životní způsob od svých biskupů i kněží, východní
katolické církve pouze od svých biskupů [1579-1580, 1599]
Celibát, jak říká papež Benedikt XVI., neznamená „zůstat prázdný v lásce, jeho
podstata spočívá v tom, že se člověk dává uchvátit vášnivou láskou k Bohu.“
Kněz, který žije v celibátu, je plodný právě tím, že ztělesňuje Boží a Ježíšovo
otcovství. A papež pokračuje: „Ježíš Kristus potřebuje kněze zralé a mužné,
schopné skutečného duchovního otcovství.“

Různá oznámení

Jednoty křesťanské organizace OREL Nový Jičín - Loučka a Starý Jičín - Vlčnov,
vás srdečně zvou na Orelskou pouť na Svatém Hostýně, v neděli 24. 8.
2014. Trasa autobusu: N.Jičín - Čedok 6.45 h, Loučka JZD - 7.00 h, St.Jičín 7.10 h, Hůrka rozc.- 7.15 h. Cena pro členy Orla 100 Kč, pro nečleny 150 Kč,
děti do 15ti let - člen 50 Kč, nečlen 75 Kč. Rodinné jízdné možné řešit
individuálně po telefonické domluvě. Kontaktní osoby: Jan Šimíček - tel. 737
249 408 a Pavel Vahalík - tel. 777 947 790. Zapisujte se na listinu na pultíku.
Těšíme se na Vás!

