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Pobyt pro nezadané - Krkonoše, 27.- 31.10.21
Čtvrtek 28.10.21 - Kruh lásky
Přemýšlel jsem a modlil se o čem tady ty 3 dny mluvit a nakonec jsem se rozhodl, že budu
mluvit na jedno téma, které je aktuální úplně pro každého z nás - dalo by se, myslím, nazvat
NAŠE VNITŘNÍ CELISTVOST …
= osobně si myslím, že toto téma úzce souvisí s celistvostí vztahů lásky v našem životě
= nazval jsem to Kruhem lásky a o něm bych s vámi dnes rád přemýšlel …
—————————
Podíváme se na jedno z nejznámějších míst Bible, které o tomto tématu mluví:
Marek 12:28–33 (ČSP)
přistoupil jeden z učitelů Zákona, který je uslyšel, jak se spolu dohadují. Když uviděl,
že jim Ježíš dobře odpověděl, zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“
29Ježíš odpověděl: „První je: ,Slyš, Izraeli, Pán, náš Bůh, Pán jediný jest‘ 30a ,budeš milovat
Pána, svého Boha, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své
síly‘. 31Druhé je toto: , Budeš milovat svého bližního jako sebe samého.‘ Není jiné přikázání
větší než tato.“ 32I řekl mu ten učitel Zákona: „Dobře, Učiteli, pravdivě jsi řekl, že je jediný a
není jiného mimo něho 33a milovat ho z celého srdce, z celého porozumění, z celé síly a
milovat bližního jako sebe je větší než všechny celopaly a oběti.“
28Tu

=> souvisí to s nejdůležitějším místem SZ:
5 Moj 6:4–5 (ČSP)
Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný.
5Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou.
4Slyš,

Poselství Bible na tomto místě je komplexní = zmiňuje totiž 3 úrovně lásky, které spolu
souvisí a potřebují být pospolu
= křesťané často zdůrazňují jen jednu, a tím v našem životě vzniká nerovnováha
= tento text chápu jako kruh, který potřebujeme mít v životě uzavřený …
= souvisí totiž z naší vnitřní celistvostí
—————————
Pojďme se na celý text podívat podrobněji:
1/ cílem a smyslem lidské existence je opravdově milovat Boha
= důvod je jednoduchý - jde totiž o vztah => uvědomujeme si, že v nebi je o naši lásku
opravdový zájem? ( příběh Izraele …)
= důvod, proč jej můžeme milovat je ten, že On nejprve miloval nás:
1 Jan 4:10–12 (ČSP)
10V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého
Syna jako oběť smíření za naše hříchy.
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=> přijal nás takové, jací jsme
=> dal nám skutečnou hodnotu
=> nestydí se nás nazývat svým synem/dcerou => DS volá Abba
=> zaplatil za nás cenu trestu
=> neposuzuje nás podle vzhledu, dovedností, schopností, výsledků, ale podle
OPRAVDOVOSTI našeho vztahu
= to, že nevyslyšel naše modlitby tak, jak jsme požadovali, není důkaz, ŽE NÁS NEMILUJE
= to, že zrovna necítíš ten svůj pocit z Jeho blízkosti, není důkaz, ŽE TĚ NEMILUJE
= to, že se ve tvém životě dějí věci, kterým nerozumíš, není důkazem, ŽE TĚ NEMILUJE
Vztah lásky s Bohem má být komplexní:
Mar 12, 30:
a ,budeš milovat Pána, svého Boha, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své
mysli a z celé své síly‘.
Ježíš říká, že každé pravdivé vyjádření víry musí obsahovat čtyři prvky:
1/ Je třeba, abychom milovali Boha celým srdcem (adorace [uctívání])
2/ duší (vůlí)
3/ myslí (ta se týká víry)
4/ silou (tělem)
= Pokud intelektuál neuctívá, nemá omluvu.
= Omluvu nemá ani kontemplativec, pokud věří o Bohu něčemu, co není pravda.
=> Úplní křesťané - a všichni jsme povoláni, abychom se stali úplnými křesťany - by se měli
vyznačovat uctíváním, vírou, oddaností i službou.
2/ Jako milovaný mohu začít milovat i sebe
Protože mě On přijal, tak mi dal skutečnou hodnotu!
= ten Svatý mě přijal i s mým hříchem
= ten Král a Vítěz mě přijal i s mými prohrami
= ten, který je zdroj víry, ve mě věří
=> pro Stvořitele s nejvyššími nároky mám nedozírnou cenu
=> je moc dobře, že jsem se narodil/a
=> moje existence v žádném případě není náhodou
=> Bůh Stvořitel do mě vložil různé dary, talenty, a tím mě učinil mimořádným
=> i to, jak vypadám, je v pořádku ( samozřejmě se musím o sebe starat a kultivovat se)
=> nemusím se kvůli své hodnotě srovnávat s druhými a být v otroctví napodobování
druhých
=> mohu se úplně upokojit, uklidnit a jít životem se vztyčenou hlavou
3/ Protože jsem zakusil lásku a přijetí, díky čemuž mohu milovat i sebe, jsem schopen
milovat lidi kolem sebe
= nebyl jsem odsouzen, a proto neodsuzuji
= je mi nasloucháno, proto naslouchám
= je o mě projevován zájem, proto jej projevuji druhým
= byl jsem milovaný už jako hříšník, tak mohu hříšníky také milovat
=> tím, že milujeme lidi kolem sebe, tak milujeme i Boha
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1 Jan 4:10–12 (ČSP)
tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého
Syna jako oběť smíření za naše hříchy.
11Milovaní, jestliže Bůh takto miloval nás, i my se máme navzájem milovat.
12Boha nikdo nikdy neviděl. Jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska
v nás dosáhla svého cíle.
10V

= nezdravý vztah k sobě samotnému vždy přenáším na druhé
=> odháním je od sebe
=> nezdravě hledám jejich ocenění = i za cenu ztráty své identity a důstojnosti
=> pokud se vidím jako oběť, tak za vše mohou druzí
=> svou bolest a strach zakrývám tím, že jsem pro všechny klaun
=> manipuluji, protože se mnou bylo manipulováno
=> kvůli různým formám zneužití se druhých bojím a izoluji se
———
= tím se kruh uzavírá => pokud jej celý udržujeme v pohybu, je náš život
- SYTÝ
- PLNÝ
- BOHATÝ
- DÁVÁ SMYSL
a hlavně podle BOŽÍ VŮLE …
—————————Zajímavé je, se na to podívat bez optiky křesťanství:
1/ většinou milujeme sami sebe a vše poměřujeme touto optikou
2/ z těch druhých si velmi selektivně vybíráme, jestli budeme někoho milovat = máme různé
podmínky …
3/ místo Boha milujeme ideologie, mystické zkušenosti, majetek, postavení, peníze, věci
=> vzniká zvláštní kruh … naše 3 ovlivní 1 i 2
——————————
Závěr:
potřebujeme přemýšlet, co tvoří náš kruh lásky
potřebujeme přemýšlet, jestli jsou všechny 3 části kruhu fungující … zdravé … plné
=> výsledek by nás měl vést k rozhodnutí...
Otázky:
1/ Která část kruhu lásky v mém životě nefunguje?
2/ Co si myslíš, že je toho příčinou?

