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CO NEZNAMENÁ 

„OBRAŤTE SE“ 
 

Ježíšovo „obraťte se“ (Mk 1,15) není výzva, 
abychom se začali dívat ještě víc sami na sebe. On 
ani neřekl „zpytujte se, obraťte pozornost na své 
slabosti, jděte do sebe a vnořte se do svého 
svědomí“… Nic takového! Ježíšova prosba a výzva 
zní: „Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 1,15). 

Obraťte se ke mně, ke svému Bohu! Věřte 
radostné zvěsti, že Bůh je váš milující Otec.  

Ano, je jen jediné skutečné obrácení: obrátit 
se k Bohu, který dosud stál v našem životě možná 
dost stranou. Podívat se mu do očí, najít si na něj 
čas. Až tváří v tvář našemu Bohu, v setkání s ním 
uvidíme a nově pochopíme sami sebe a náš život…  

Pro mnohé křesťany tato Ježíšova prosba zní 
jako další nárok k mnoha životním nárokům, další 
úkol k mnoha úkolům. Přitom jde o to přijmout, 
co pro nás Bůh dělá. Dát mu důvěru a neodvracet 
se od jeho lásky.  
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CESTA OČIŠŤOVÁNÍ 
 

Bůh si přeje, abychom „nesli dobré ovoce“, 
proto své ratolesti i čistí (srov. Jan 15,2). A to je 
skutečnost, která se nám někdy tak trochu zajídá. 
Často si říkáme: co jsem tak špatného udělal, že na 
mě Bůh zase něco dopouští? Podobné otázky si ale 
kladou především ti, kteří považují svůj život 
s Bohem za povinnost, ale o radosti z Boha moc 
nevědí. Ne vždy vlastní vinou, ale někdy i kvůli 
tomu, že jim vyhovuje takový náboženský život, 
který příliš nezasahuje do jejich soukromí a jejich 
nitra. Ani netuší, oč se šidí. Ale Otec to ví, a tak je 
někdy pozve k cestě očišťování, aby jim mohl dát 
více zakusit sám sebe, a tím i svoji lásku.  

Otec nás čistí především svým slovem, ale také 
utrpením, každým nezdarem našeho života 
a vůbec mnohým, co třeba vůbec nechápeme. 
Takové čištění někdy bolí, ale mnohdy je nutné, 
aby nás od naší zahleděnosti do sebe vrátilo 
k pohledu na Boha. Na Boha, který pro nás ve své 
lásce má připraveno více, než si dokážeme 
představit. 

www.vira.cz/obraceni 
téma obrácení  na internetu  


