5 ned A – 9.2.2020 – Komunikace s Bohem – Iz 58, 7-10 – 1 Kor 2, 1-5 - Mt
5, 13-16
Z dnešního prvního čtení z knihy proroka Izaiáše nám zaznívají výzvy sytit
hladové, poskytovat pohostinství, oblékat nahé, neodmítat pomoc bližnímu, přestat
utlačovat...
Tyto výzvy nemusíme chápat jen jako lidumilné výzvy k dobročinnosti pro
dobročinnost samotnou, jen jako obecná pravidla k tomu, aby všem dohromady bylo
líp.
Jsou to Hospodinovy výzvy, to, co nám Bůh sděluje ve svém vztahu k nám. A
Bůh s námi komunikuje na všech rovinách, ve všech rozměrech, oblastech našich
životů.
Komunikuje v hlasu našeho svědomí, v knize stvoření, v knize Písma svatého.
A nejsou to jen slova, jsou to hmatatelné doteky, obdarování, konkrétní projevy jeho
lásky k nám.
Tento universální způsob Boží komunikace volá po naší odpovědi, po tom, aby
to nebyla jen odpověď našich slov, modliteb, vyhrazených do sféry zbožnosti, ale aby
to byla také universální, celistvá odpověď našeho života, která se projevuje v
komunikaci lásky vůči bližnímu a celému stvoření, odpověď, která kromě slov
prochází i našimi postoji a činy.
Když se člověk mnohdy stává obrněným vůči všem slovům, když nechce
slyšet, to, co se nám Bůh různými způsoby snaží sdělit, tak nám Bůh nabízí cestu, na
které s námi beze slov komunikuje svým tělem.
Ukazuje nám, že v Kristu přijal naše lidství, naše tělo, stal se jedním z nás.
V tomto těle ukřižovaného Ježíše Krista, kterého apoštol Pavel připomíná
Korinťanům v druhém čtení, je až do krajnosti vyjádřeno, že Bůh to se svou láskou k
nám myslí na smrt vážně.
Jestliže je člověk otevřen této Boží logice, této Boží komunikaci, pak se jeho
život může, řečeno těmi příměry evangelia, stát solí země a světlem světa.
Jako sůl dodává chuti pokrmu, aby za něco stál, a zároveň ho uchovává, tak
může život křesťana z této země učinit místo, na kterém stojí za to žít, a zároveň
může zprostředkovat, aby lidské životy byly zachráněny, „uchovány“ pro Boha, aby
se v Bohu staly smysluplnými.
Jako světlo pomáhá člověku, aby správně viděl, aby mohl bezpečně kráčet,
tak i život křesťana může pomoci druhým dospět k poznání pravdy, k setkání se
zdrojem světla, kterým je Bůh a pod jehož vedením mohou projít bludištěm tohoto
světa k cíli všech cest - ke spočinutí v Boží lásce.

