2. neděle mezidobí_B1
AI V křesťanských společenstvích mají důležitý úkol učitelé duchovního života.
Jsou to zkušení kněží nebo i laici, kteří pomáhají druhým v duchovním formování
a pokroku. Například v kněžských seminářích je to otec – spirituál. V širším slova
smysl i každý kněz je duchovním učitelem. A konečně duchovními učiteli pro své
děti jsou rodiče. Všichni tito jsou prostředníky, kteří mají pomáhat jiným přivést je
blíže ke Kristu.
KE V dnešních biblických čteních takovými prostředníky jsou Héli, Jan Křtitel a
Ondřej.
DI Héli je opravdu vynikajícím duchovním vůdcem. Poznal, že mladý Samuel má
duchovní zážitky, kterým nerozumí. Že je to Pán, který se mu přimlouvá. Dává mu
senzační radu, která se nese celými dějinami duchovního života: "Mluv, Pane, tvůj
služebník poslouchá". Héli je pro duchovních učitelem vzorem rozlišování mezi
tím, kdy opravdu mluví Bůh a tím, kdy jsou to jen lidské představy.
Jan Křtitel zase přivádí Ondřeje a jiného svého učedníka k Ježíši. Uvědomuje si,
že jeho poslání se již skončilo, a už se musí učedníků ujmout ten, jehož nazval:
"Beránek Boží". Jan Křtitel je vzorem pokory. Ví, že si nemůže přivlastnit učedníky.
Musí je podstoupit a "předat" Kristu.
Nakonec Ondrej přivádí k Ježíši svého bratra Šimona. A stává se tak
prostředníkem mezi ním a Ježíšem. Poučuje duchovní vůdce, aby učili své žáky, že
s Kristem nemohou zůstat sami, ale že ho musí předávat i druhým.
PAR Mít dobrého duchovního vůdce je velkým darem. I když snad nemáme všichni
možnosti, aby nás někdo speciální duchovně vedl, přece se dá i v rámci farnosti a
rodiny udělat velmi mnoho. Pokud si například dáme záležet na přípravě na sv.
zpověď, pokud si chceme s knězem i upřímně promluvit, pokud jej o to požádáme
i mimo sv. zpověď, tak už nám někdo pomáhá, abychom v duchovním životě
nezabloudili, ale pokročili/y.
I rodiče si musí uvědomit, že jsou pro své děti duchovními vůdci. Je už dávno
prokázáno, že pokud je otec v rodině duchovní autoritou, která ví o náboženských
hodnotách mluvit a která i podle nich žije, tak má to velký vliv i na děti.
MY Nakonec služba nás všech lidem v tomto světě spočívá i v tom, abychom jim
pomáhali v duchovním světě orientovat se. My víme například na pracovišti mluvit
o hloupostech, které se dočteme v médiích a sociálních sítích, ale nevíme mluvit o
náboženských pravdách. Nechme lidem duchovně chudším vyprávět o mělkých
věcech, my se snažme mít větší ambice. Možná si ani neumíme představit, jak lidé
touží slyšet i něco duchovní. Možná se to stydí vyjádřit, nebo se stydí prostředí. Kdo
jim ma pomoci, pokud ne my křesťané, kteří jsme již prošli určitou duchovní cestu?
ADE Pokud jsme v našem duchovním formování něco dokázali, tak určitě děkujeme
za to konkrétním "prostředníkům", kněžím nebo dobrým laikům. Važme si to, a v
rámci svých možností buďme i my duchovní oporou pro prostředí, ve kterém
žijeme. Amen

