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PRAKTICKÁ SLOŽKA PRO ASISTENTA/ ASISTENTKU / ANIMÁTORA
“Přišlo k vám Boží království.” (Lk 11, 20).
CÍL:

ČERPÁME ZE SLOVA

JAK HO PROHLOUBIT

Toto očekávali v oněch dobách Židé. Ježíš začal
příchod Božího království hlásat, jakmile začal obcházet
vesnice a města: “Přiblížilo se k vám Boží království.” (Lk10,9).
A hned poté: “Přišlo k vám Boží království”; “Boží království je
mezi vámi” (Lk 17,21). V osobě Ježíše sám Bůh přišel mezi
svůj lid a s rozhodností a silou bral do svých rukou dějiny,
aby je přivedl k jejich cíli. Zázraky, které Ježíš činil, toho byly
znamením.
V evangelijním úryvku, z něhož je vzato toto Slovo
života, Ježíš právě uzdravil němého tím, že ho zbavil démona,
který ho držel v zajetí. Je to důkaz, že Ježíš přišel, aby
překonal zlo, každé zlo, a aby konečně nastolil Boží království.

Přečti si evangelijní úryvek z 11. kapitoly
Lukášova evangelia, ze kterého je vybrané
toto Slovo života

RADY JAK HO ŽÍT SPOLEČNĚ
(vyber podle složení skupiny)

14 Jednou vyháněl Ježíš zlého ducha z němého
člověka. Když ten duch vyšel, němý promluvil. Zástupy
se divily. 15 Někteří z nich však řekli: „Démony vyhání
ve jménu Belzebula, knížete démonů.“ 16 Jiní ho chtěli
podrobit zkoušce; žádali od něho znamení z nebe.
17 Protože znal jejich myšlenky, řekl jim: „Každé
království vnitřně rozdělené pustne a dům za domem
padá. 18 Je-li i satan v sobě rozdvojen, jak bude moci
obstát jeho království? Říkáte přece, že vyháním
démony ve jménu Belzebula. 19 Jestliže já vyháním
démony ve jménu Belzebula, ve jménu koho je vyhánějí
vaši žáci? Proto budou oni vašimi soudci. 20 Jestliže
však vyháním démony prstem Božím, pak už vás
zastihlo Boží království.

Tento výraz “Boží království” znamenal v jazyce
židovského národa Boha, který působí ve prospěch Izraele,
osvobozuje ho ode všeho zla, vede ho ke spravedlonosti
a k míru, zaplavuje ho radostí a dobrem; tohoto Boha Ježíš
zjevuje jako milujícího a milosrdného “otce”, který je plný
soucitu a je citlivý k potřebám a utrpení všech svých synů.

Pokusme se vysvětlit a popsat výraz
“království Boží”. Kdy je Boží království mezi
námi? Co to znamená?

I my potřebujeme slyšet toto Ježíšovo poselství:
“Přišlo k vám Boží království.”
Když se díváme okolo sebe, máme často dojem, že
svět je opanován zlem, že lidé násilní a zkažení mají
převahu. Mnohdy se cítíme být vydáni napospas nepřátelským
silám či hrozivým událostem, které nás převyšují. Tváří v tvář
válkám a živelným pohromám, katastrofám a klimatickým
změnám, migračním vlnám a ekonomickým a finančním krizím
se cítíme bezbranní.

Jaké věci nás nejvíce zraňují a způsobují
nám bolest? V jakých situacích se cítíme
bezbranní?

Zkusme vytvořit podmínky, aby království Boží
mohlo být mezi námi tím, že budeme žít
některé aspekty křesťanské lásky:
milovat všechny
milovat jako první
milovat jako sebe

Do tohoto kontextu přichází Ježíšovo poselství,
které nás vyzývá, abychom věřili, že on překonává zlo již
nyní a nastoluje nový svět.
Na festivalu mládeže v březnu před pětadvaceti lety
Chiara Lubichová hovořila k tisícům mladých a svěřila jim
tento svůj sen: “Abychom učinili lepší svět, vytvořili z něj jednu
velkou rodinu se společnou vlastí, abychom vytvořili solidární
svět, svět sjednocený.” Tehdy i dnes se to jeví jako utopie.
Aby se však tento sen stal skutečností, vyzvala je, aby žili ve
vzájemné lásce, v jistotě, že tak budou mít mezi sebou
“samotného Krista, Všemohoucího. A od něj můžete
očekávat všechno.”
Ano, on je Boží království.
Náš úkol? Dělat vše pro to, aby Ježíš byl stále
mezi námi. Tehdy, pokračovala Chiara: “bude to on sám, kdo
bude působit s vámi ve vašich zemích, protože on se svým
způsobem vrátí do světa, na všechna místa, kde se nacházíte,
bude přítomný díky vaší vzájemné lásce, díky vaší jednotě. A
on vám dá světlo pro všechno, co budete dělat, povede vás,
bude vás podporovat, bude vaší silou, vaším zápalem, vaší
radostí. Díky němu se svět kolem vás obrátí a bude svorný,
každá trhlina se zacelí. (...) Takže láska mezi vámi a láska,
kterou zasejete do mnoha koutů světa mezi jednotlivce,
mezi skupiny, mezi národy, a to všemi prostředky,
způsobí invazi lásky, o níž často hovoříme. Civilizace
lásky, kterou všichni očekáváme, bude mít konkrétní
podobu. K tomu jste povoláni. Uvidíte veliké věci!”

Svědectví Carla a Alberta
(přiložený článek nebo video Youtube
https://youtu.be/Ft2i3-W-5vg)

Žijme vzájemnou lásku a snažme se do ní
zapojit i všechny lidi z naší místní komunity,
zkusme udělat nějaké konkrétní gesto pro ty,
kdo žijí v naší oblasti.
(můžeme jít pomoct mladším dětem s úkoly,
strávit třeba hodinu se starou paní, vyprávět si
zkušenosti s těmi, kdo žijí Slovo života stejně
jako já…)

Zpracoval Fabio Ciardi
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