Povolání

K,

- aždý z nás má nějaké povoláni. Bůh nás všechny
volá podílet se na Jeho životě a Jeho království. Každý
z nás je volán na nějaké zvláštní místo v tomto království.
Jestliže ono místo najdeme, budeme šťastni. Jestliže je
nenajdeme, nemůžeme být nikdy zcela šťastni. Každému
z nás jen jedno je nutné: naplnit své vlastní určení podle
Boží vůle, být tím, co Bůh chce, abychom byli.
Nesmíme si však představovat, že toto určení objevíme
jen hrou na schovávanou s božskou prozřetelností. Naše
povolání není záhada sfingy, kterou musíme rozřešit na
poprvé anebo zahynout. Někteří lidé nakonec objeví, že
hádali mnohokrát špatně a že jejich paradoxním povoláním
je jít životem a špatně hádat. Trvá jim hodně dlouho, než
přijdou na to, že jsou takto šťastnější.
V každém případě naše určení je dílo dvou vůlí, ne
jedné. Není to nezvratitelný osud, vnucený nám nějakým
božstvem bez srdce bez jakékoliv naší volby.
Naše povolání není nadpřirozená loterie, ale vzájemné
působení dvou svobod, a proto dvou lásek. Je beznadějné
pokoušet se řešit problém povolání mimo souvislost s přá
telstvím a láskou. Mluvíme o Prozřetelnosti: je to filosofický
pojem. Bible mluví o našem Otci na nebesích. Prozřetelnost
je tudíž více než instituce, je to osoba. Více než shovíva
vým cizincem je On naším Otcem. I pojem Otce je meta
fora příliš volná, než aby obsáhla celou hloubku tohoto
tajemství: vždyť O n nás miluje více než my sebe, tak jako
bychom my byli On. Nadto nás miluje naší vlastní vůlí,
našimi vlastními rozhodnutími. Jak můžeme pochopit toto
mystérium spojení s Bohem, který je nám blíže než my
sami sobě? Právě tato Jeho blízkost nám znesnadňuje na
Něho myslit. Ten, který je nekonečně nad námi, nekonečně
odlišný od nás, nekonečně »jiný « než my, přebývá přesto
v naší duši, bdí nad každým hnutím našeho života s takovou
láskou, jako bychom my byli Jeho vlastním já. Jeho láska
účinkuje tak, že naše chyby mění v dobro a přemáhá naše
hříchy.

V plánování běhu svého života musíme myslit na význam
a důstojnost své svobody. Člověk, který se bojí rýsovat si
budoucnost dobrým činem své svobodné volby, nechápe
lásku Boha. Neboť naše svoboda je dar, který nám Bůh
dal, aby nás mohl milovat dokonaleji a také byl námi
dokonaleji milován.
2. Láska je dokonalá úměrně své svobodě. Svobodná je
úměrně své čistotě. Jednáme nejsvobodněji, když jednáme
čistě v odezvě na lásku Boha. Ale nejčistší láska k Bohu
není otrocká, slepá a omezená strachem. Čistá blíženská

wska si je pine vědoma rnoci své lásky. Duse, která miluje svoboda je znalostí toho všeho podmíněna. Proto, když
Boha^ a je dokonale přesvědčena, že je Jím milována, se volí, co se bude líbit Bohu, bere v úvahu všechny ncjjcniodvažuje sama volit, protože ví, že její volba bude lásce nějši náznaky Jeho vůle. A přesto, sečteme-li všechny tyto
P ^ te ln á .
náznaky dohromady, budou sotva stačit na naprostou jistoCistá láska je současně rozvážná. Je osvícena jasnozřivou tu, že Bůh chce něco tak, že to vylučuje všechno ostatní,
opatrností. Cvičena ve svobodě ví, jak se vyhýbat sobectví, Ten, který nás miluje, míní nám takto nechat prostor pro
které maří její konání. Vidí překážky a vyhýbá se jim anebo naši vlastní svobodu, takže se můžeme odvážit sami volit,
je^ překonává. Je silně citlivá na ta nejmenší znamení Boží nemajíce jinou jistotu, než že Jeho láska bude potěšena
vůle a dobré požitky v podmínkách svého života a její naším záměrem potěšit Jej.

Tomas Merton :
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BENEDIKTINSKO KLÁŠTER
S W O C H PATRONŮ EVROPY
BENEDIKTA, CYRILA. A METODĚJE
RAJHRAD 66461,TEL99385

Do rukou se Vám dostává brožura, jejímž
autorem je P. Max Kandler, český misionář
z Kolína nad Rýnem. Tento spis je shrnu
tím náboženských kursů, které P. Kandler
vedl s- českými emigranty v Leutersdorfu.
Brožura má být pomůckou k posílení Va
ši víry. Může -li Vám pomoci ve Vašich
náboženských otázkách,
vezměte si ji domů.
Prosím Vás ale, nezahazujte ji. Zjistíte-li, že se Vám nehodí, vratte ji, nebo
zašlete zpět.
Brožuru dostáváte zdarma. Obracíme se
zároveň na Vás s prosbou, je-li Vám to mo
žno,
přispějte na opravu našeho kláštera.
Proto přikládáme peněžní poukázku. Za kaž
dý příspěvek Vám předem upřímně děkujeme.
Každou sobotu je sloužena Mše svátá za
dobrodince našeho kláštera.
Pán Bůh zaplat!
--

P. Radim Valík OSB
66461 Rajhrad

Účet:česká státní spořitelna Brno
Číslo účtu: 226449-628/0800
Modlitba k sv . BenedOctu,Cyrihi a M etoději,
patronům Evropy:
Svatí ochránci Evropy, Benedikte, Cyrile a Meto
dě, obracíme se k Vám s naléhavou prosbou za
evropské národy. Prosíme Vás s důvěrou, neboť
Vaše požehnaná činnost přinesla evropským ná
rodům mnoho dobrého, víru v Boha a správný
pohled na živ o t Vyproste viem národům bratr
ské so u žití a mír Ježíše Krista.
Vy učitelé ctností, horlitelé pro čest Boží, pří
kladné vzory lásky k Písmu svátém u, vyproste
nám milost, abychom nedávali ničem u přednost
před láskou ke Kristu a ve vzájem né bratrské
lásce byli svědky Kristovými.Amen.

