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„Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás.
Zůstaňte v mé lásce“(Jan 15,9), říká Pán Ježíš v dnešním
evangeliu. A dodává: „Zachováte-li moje přikázání,
zůstanete v mé lásce“(Jan 15,10).
Tato slova by se ještě dala podtrhnout citátem z Mt
7,12: „Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak i vy
ve všem jednejte s nimi, v tom je celý Zákon i Proroci.“
Pán Ježíš nazývá své učedníky přáteli a přikazuje jim,
aby se milovali navzájem. I my jsme jeho učedníky. Platí
také, že jsme jeho přáteli?
Charakteristickým znakem učedníka Kristova je
vlídnost. „Oblecte milosrdný soucit, dobrotu,
skromnost, pokoru a trpělivost“, čteme v listě
Kolosanům 3,12. Milosrdný soucit, dobrota, skromnost,
pokora a trpělivost, těchto 5 pojmů je jako 5 stupňů –
schodů do nebe.
„Na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo
neprokázal milosrdenství. Ale milosrdenství vítězí nad
soudem“(Jak 2,13). Podle tohoto sdělení z Jakubova listu
nelze při následování Krista a setrvávání v jeho lásce
minout 1. a 2. schod milosrdného soucitu a dobroty.
Pokud bychom milosrdný soucit a dobrotu přirovnali
k obecné škole, pak další 2 schody do nebe skromnost a
pokora jsou vyšším stupněm základní školy, tzn., že jsou
náročnější. Vyžadují v Boží škole více úsilí a někdy i více
utrpení:
Jedna žena zakládající si nadměrně na svém vzdělání a
postavení se po těžkostech v rodině dostala do
psychiatrické léčebny. Přestože zde byli hospitalizováni i
lidé vysoce vzdělaní a postavení, byla podle zasedacího
pořádku při stravování a terapii posazena vedle obyčejné
pracující ženy, povoláním uklizečky-toaletářky. Po
seznámení obě ženy spolu hovoří o svých těžkostech, proč
jsou zde. Toaletářka je matkou tří dětí a má muže opilce a
bylo toho na ni už moc. Utrpení obě ženy sblíží, přitom za
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normálních okolností by si ta vzdělaná té obyčejné vůbec
nevšimla. Lidově řečeno, by nad ní ohrnovala nos. Nyní
poznává, že tím podstatným není postavení a vzdělání, ale
to, jaký člověk skutečně je a že v nouzi poznáš přítele. Inu
cesta k moudrosti vede často trním a blátem pokoření.
Po milosrdném soucitu a dobrotě, skromnosti a pokoře
se dostáváme k 5tému stupni, kterým je trpělivost.
Trpělivost je kořenem a strážkyní všech ctností. Trpělivost
posvěcuje naše konání, kdežto netrpělivost dobré skutky
znesvěcuje.
Jedna kazatelská historka vypráví o jednom netrpělivém
francouzském kanovníkovi. Ten měl v katedrále přednést
kázání o Boží lásce. Předtím než vystoupil na kazatelnu,
vlepil ministrantovi říznou facku, protože mu špatně
podržel modlitební knihu. To, že kázání o Boží lásce mělo
nulový ohlas, není asi třeba příliš vysvětlovat.
Takže zůstávejme v Kristově lásce a snažme se každodenně vystupovat směrem k Božímu království po
stupních: milosrdného soucitu a dobroty, skromnosti a
pokory s nejvyšší trpělivostí.

