2. ÚNORA: HROMNICE
SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU
SVĚTLO VÍRY
Světlo víry – tímto výrazem označuje tradice církve
velký dar, jejž přinesl Ježíš, který se v Janově evangeliu
takto představuje: „Já jsem přišel na svět jako světlo,
aby žádný, kdo uvěří ve mne, nezůstal v temnotě“ (Jan
12,46). Také svatý Pavel se vyjadřuje obdobně: „Bůh,
který řekl: ´Ať ze tmy zazáří světlo!´, zazářil v našem
srdci“ (2 Kor 4,6). (Ze začátku encykliky papeže
Benedikta XVI. a papeže Františka: Lumen Fidei)

VÍRA JE NESAMOZŘEJMÁ
A POTŘEBNÁ

Je možné, že bereme víru jako samozřejmou věc,
o které není třeba přemýšlet. Je také možné, že si
nevíme rady s tím, že se svou vírou lišíme od našeho
okolí, víře vzdáleného. Ale víra je tak nesamozřejmá
a potřebná jako světlo v putování temnou nocí.
Zkusme si představit rozsvícení světla při cestě
temným lesem a ptejme se, jestli nějak podobně
vnímáme svou víru. Jestli je víra nesamozřejmou
a jestliže je darem Božím, je namístě za ni děkovat. Je
to součást mých modliteb?

VÍRA OSVĚCUJE

CELEK NAŠEHO ŽIVOTA
Zatímco řešíme jednotlivé denní otázky
a požadavky života, může nám unikat pohled na celek.
Jestliže ale víra osvěcuje celek našeho života a toto
světlo vychází od Boha, může se pohled na náš život
objevovat v mnohem širších souvislostech, než jsou
každodenní starosti a krátkodobé plány.

SVĚTLO VÍRY SVÍTÍ TAKÉ TĚM,
KDO BOHA TEPRVE HLEDAJÍ
Světlo víry v Ježíše svítí na cestu také těm, kdo hledají
Boha, a přispívá tím, co je vlastní křesťanství, do dialogu
se stoupenci jiných náboženských vyznání. List Židům
mluví o svědectví spravedlivých, kteří už před smlouvou
s Abrahámem hledali Boha. (Z encykliky Lumen Fidei)
Křesťané se nemají podobat sektě zasvěcenců,
kteří si své poklady střeží pouze pro sebe. Vyzařování
víry v Krista má smysl pro mnohé, ani nedohlédneme
přesně pro koho všeho. Toto vyzařování ale nevychází
z nás jakožto zdroje, ale z Ježíše, kterého jsme přijali.
Ježíš, ve kterého jsme uvěřili je tu pro všechny a má
o všechny zájem. Nesmíme Ježíše uzavírat jen do
našeho malého osobního světa.
Se svolením zpracováno podle komentářů Aleše Opatrného
k nové encyklice Lumen Fidei, kterou vydalo Karmelitánské
nakladatelství www.kna.cz

