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Nové období církve
(Zpracováno podle článku časopisu Effatha, který napsala Dr. Mary Healy, předsedkyně mezinárodní
teologické komise ICCRS a koordinačního ústředí Charismatické obnovy v Římě.)

Bratři a sestry, když ve světle evangelia čteme znamení dnešní doby,
snadno si všimneme, že současná církev vstupuje do nové éry.
Na světovém setkání biskupů v roce 2012 varoval washingtonský
kardinál Donald Wuert před „tsunami sekularismu“, to je před vlnami
zesvětštění křesťanů, čímž poukázal na vážnou situaci současné církve.
V západním světě jsme svědky tak masivního odpadu od křesťanské
víry, jaký tu nikdy dřív nebyl. Obrovský počet lidí dobrovolně a někdy
i agresivně odmítá světlo, které přichází od Boha. Se ztrátou
křesťanské víry, přichází také odmítání základních pravd morálky, jako
je nedotknutelná důstojnost lidského života a posvátnost manželství
jakožto celoživotního svazku jednoho muže a jedné ženy.
Nepřítomnost Boha v současné společnosti způsobuje hlubokou
vnitřní prázdnotu a duchovní vyprahlost, kterou se lidé snaží uspokojit
nejrůznějšími padělky. Kdo má obrovský hlad, sní i hnijící odpadky
z popelnice! Rozvíjí se kultura zahledění do sebe a materialismu, která
usiluje především o seberealizaci, fyzickou přitažlivost a hromadění
majetku. Honba za těmito jalovými hodnotami za sebou nechává
rozbité vztahy, zničené životy, osamocenost, závislosti, sebevraždy
a všechny ony symptomy, které papež Jan Pavel II. shrnuje pod
pojmem „kultura smrti“.
Z toho všeho vidíme, že bychom jako křesťané měli žít dobrý
křesťanský život; nepřizpůsobovat se dnešnímu světu, nerozvádět se,
ale budovat krásné křesťanské rodiny, kde mladí i staří žijí pospolu
v pokoji a lásce. Kde mladí lidé se snaží žít hodnoty čisté lásky
a předmanželské čistoty, jak o to usilují mladí křesťané v hnutí
Společenství čistých srdcí – které je v katolické církvi rozšířené.
V řadě zemí už několik roků intenzivně působí mezi mladými lidmi
hnutí, které se hlásí k hodnotám čisté lásky. V různých zemích se
jmenuje různě. V roce 2005 se i v České republice odhodlalo několik
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mladých lidí založit obdobnou iniciativu s názvem Čistá láska a vzali si
za cíl žít čistě až do svatby, a také šířit mezi ostatními ideu čistých
vztahů. Chtějí znovu probudit pozapomenutou úctu k hodnotám
čistoty a panenství a ukázat mladým lidem, svým vrstevníkům, že
existuje ještě jiná alternativa, která neničí vztahy, nejde v rozporu
s pohledem svědomí a drží se křesťanského pohledu na čistotu
a sexuální zdrženlivost. Zavázali se také, že se denně na tento úmysl
budou modlit modlitbu „Pod ochranu tvou…“
A také tito mladí lidé vstupují do svátosti manželství v kostele s Božím
požehnáním a nežijí pouze jako druh a družka.
I v naší farnosti bohužel těch párů, kteří nechtějí mít svatbu, přibývá,
a proto jim vzkazuji, aby si manželství dali co nejdříve do pořádku, aby
jim jejich vlastní děti nešly za družičky a mládence.
Ale vraťme se k dnešní kultuře smrti, kdy žijeme v beztvaré „tekuté“
společnosti bez pevných morálních norem a zákonů, ke kultuře potratů
a eutanázie, která způsobuje v lidech hlubokou vnitřní prázdnotu,
temnotu a duchovní vyprahlost, jak o ní často mluvil papež Jan Pavel II.
A tuto temnotu ilustruje nedávná událost z Belgie. S Nancy zacházeli
její rodiče s naprostým pohrdáním. Zatímco bratry zahrnovali přízní,
Nancy byla dívkou, kterou nikdo nechtěl. Její matka si často posteskla:
„Kéž bys byla kluk!“ Nepřekvapí tedy, že si dospělá Nancy změnila
jméno na Nátan. Zkuste si představit bolest a zmatení této zraněné
ženy! Bezbožná společnost jí ale místo naděje a uzdravení dokázala
nabídnout pouze operativní změnu pohlaví. Nancy po operaci vůbec
neprožívala pokoj, po němž toužila. Místo toho se cítila jako obluda
a pohled do zrcadla se jí hnusil. A to nejlepší, co pro ni měla sekulární
společnost tentokrát, byla asistovaná sebevražda s použitím smrtelné
injekce, a to ve shodě s novým belgickým zákonem o eutanázii. Satan
je tyran – je to zloděj, který „přichází, aby kradl, zabíjel a ničil“ (Jan
10,10). Probíhá lítý boj o srdce a duše této generace. Jde o hodně. A jak
lze odpovědět na tuto výzvu?
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Pouze „tsunami Ducha“ – vlnami Ducha Svatého a obnoveným
hlásáním Kristovy radostné zvěsti, doprovázené znameními a divy,
které budou zjevovat Boží lásku a moc!
George Weigel ve své nové knize o proměně katolické církve v tomto
století uvádí, že přichází nové období. Toto nové období se vyznačuje
tím, že evangelium je v popředí a v centru všeho, co církev koná. Je to
doba obnoveného vědomí toho, že každý pokřtěný je povolán ke
svatosti a k hlásání evangelia v moci Ducha Svatého. Pro nás, kteří se
hlásíme ke křesťanské víře, to znamená, že máme vyjít ze skrytosti
a nestydět se za to, co nám Bůh dal – a co touží dát všem. Je čas naplno
sloužit Božími dary v celé jejich šíři a žít v moci Ducha Svatého tak,
abychom našli ztracené a přivedli je k záchraně.
Autorka zmíněného článku o tom říká: „Vloni na podzim jsem cestovala
s evangelizačním týmem vedeným jedním známým do Brazílie – abych
tam osobně zažila, jak pro evangelizaci používá duchovní dary,
zejména dar uzdravování a slova poznání. Ve dvou týdnech jsem
během každodenních večerních programů v kostelích zažila bezpočet
zázraků. Náš tým se každý večer modlil za stovky lidí. První večer
svědčil o svém uzdravení muž, který předtím trpěl hluchotou. Nyní
držel v rukou svá sluchadla a plakal radostí. Lidé vstávali z vozíků, mezi
nimi i žena s vrozenou vadou kyčle, která způsobila rozpad kloubu.
Viděli jsme, jak mizí mnohé nádory. Zakrnělá nehybná ruka se zcela
zahojila. Nestačila jsem počítat, kolik se otevřelo slepých očí a hluchých
uší. Mnoho lidí, kteří prožívali léta kruté bolesti kvůli kovovým
implantátům v těle, mohlo skákat nebo se ohnout tak, že dosáhli na
palce u nohy a necítit při tom vůbec žádnou bolest. V mnoha případech
také došlo k osvobození od démonického obtěžování, k uzdravení
z vážných chorob a k úlevě od chronických bolestí. Když tohle všechno
zažijete, promění vás to.“
A tato žena pokračuje: „Hned po návratu jsem měla hovořit
na katolické konferenci v Kataru. Věděla jsem, že Bůh mě volá k tomu,
abych konala to, co jsem se naučila, a On byl věrný. Mluvila jsem
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o Ježíšově vyslání apoštolů, aby šli hlásat Boží království a svá slova
potvrzovali uzdravováním. Pak jsem vykročila ve víře a vedla modlitby
za uzdravení. Mnoho lidí zvedlo ruce na svědectví, že byli uzdraveni.
Následující řečník přišel na podium v slzách. Několik měsíců byl téměř
hluchý na jedno ucho, do kterého dostal ránu fotbalovým míčem.
Plánoval, že po konferenci zajde k lékaři, ale během modlitby, když
jsem v Ježíšově jménu přikazovala uším, aby se otevřely, v jeho uchu
luplo a nyní slyšel dobře!
Nyní jsem více přesvědčena o tom, že Pán dělá v církvi něco nového
a mimořádného. Duch Svatý vylévá nadpřirozené dary nejen na ty,
kteří slouží uzdravováním, ale na každého katolíka, který je ochotný
udělat krok víry a který věří, že Bůh bude potvrzovat naše svědectví
znameními a dary svého Ducha (Žid 2,4).“
Bratři a sestry, také se dnes pomodleme modlitbu za uzdravení.
V duchu vyznejme Ježíši svou víru a důvěru, že i dnes může uzdravit
každou nemoc a že to může udělat třeba hned. Že na konci věků nám
setře každou slzu z oka, že i v této chvíli může uzdravit naši konkrétní
nemoc, kterou mu odevzdáme a položíme nyní před oltář.
V duchu prosme:
„Pane Ježíši, odevzdáváme ti své hříchy, slabosti a nemoci. Přijmi je na
sebe a svými ranami nás uzdrav. Věříme, že nás i dnes můžeš osvobodit
od zla a uzdravit nás. Slibujeme, že odpustíme ze srdce všem, kteří nám
ublížili. Také upřímně litujeme všech svých hříchů z lásky k tobě
a přijímáme tě za svého osobního Spasitele a Pána celého svého života.
Už předem ti za všechno, co pro nás vykonáš, děkujeme.“
Dodatek - Úvod k modlitbě za tělesné uzdravení.
Bratři a sestry, v této modlitbě za tělesné uzdravení se otevřme Duchu
Svatému v oblasti své největší slabosti a odevzdejme mu své nemoci.
Nyní budeme v modlitbě konfrontovat zlo a nemoc s mocí Ježíše Krista.
Na závěr se otevřeme Božímu milosrdenství a uzdravující síle a moci
Ducha Svatého.
4

28. 5. 2017 – 7. neděle velikonoční

Modleme se intenzivně a s vírou, která očekává uzdravení. - A také
chceme dokonale přijat Boží plán, který má Bůh s naším životem,
poněvadž je to důležité, abychom přijali Boží vůli a odevzdali se do
rukou Božích. - A zároveň poprosme o hluboký Boží pokoj a poděkujme
Pánu, že propůjčil své církvi moc Boží.
Vytvořme modlící se společenství víry a chvály. Každý ať v něm chválí
Boha a vyznává přítomnost vzkříšeného Pána. Kéž tato modlitba
zprostředkuje přítomným zkušenost s Boží mocí. Kéž tato modlitba za
uzdravení je příležitostí, jak zvěstovat evangelium s mocí Boží a
zprostředkovat lidem zkušenost se zmrtvýchvstalým Ježíšem v našem
středu.
Právě zkušenost, že se člověka dotkne sám vzkříšený Pán, uzdravuje
zlomená srdce, léčí tělo a uzdravuje duši. Proto prosíme: Pane, dej ať
vzrůstá naše víra ve spasitelnou moc Boží, která může změnit náš život
tak, jak chce Bůh. Věříme ve tvou uzdravující moc, která je i zde, aby
nás osvobozovala a uzdravovala.
Modlitba:
Pane Ježíši, obracíme se dnes k tobě a voláme: Jenom v tvé Krvi jsme
vykoupeni, jenom ve tvých ranách jsme uzdraveni. Děkujeme ti, že tě
můžeme pozvat do svého srdce a učinit tě Pánem svého života. Ježíši,
náš Spasiteli, Lékaři a Uzdraviteli, dotkni se našich těl svýma
probodenýma rukama a uzdrav naše nemoci pro slávu svého jména.
Amen
Modlitba za sebe
Můj Pane Ježíši, věřím, že mě miluješ. Chválím a velebím tě jako svého
jediného Spasitele a Pána. Prosím tě, uzdrav moji nemoc, daruj mi plné
uzdravení a osvoboď mě. Polož mi svoje zraněné ruce na hlavu a dej, ať
tvoje uzdravující síla prostoupí mé tělo, ať to, co je nemocné, zakusí
mocnou sílu tvého uzdravujícího doteku. Posiluj mě, Pane, abych
mohl/a kráčet po tvých cestách a plnit všechny svoje povinnosti podle
tvé svaté vůle. Chválím tě, Ježíši, děkuji ti, Ježíši, aleluja.
(Opakuj modlitbu, kolikrát chceš.)
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