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1.  ledna začínáme nejen nový kalendářní rok, ale
slavíme  také  svátek  Jména  Ježíš,  který  nám
připomíná, že 8. dne po svém narození byl  Ježíš
obřezán a dostal své jméno. Ponořme se do úryvku
z  rozjímání  „o  léčivé  moci  jména  Ježíš“  z  pera
Bernarda z Claivaux, který byl velkým inspirátorem
Martina Luthera:

Ve Jménu Ježíše Nazaretského, vstaň a choď! (Sk
3,6)  V  Ježíšově  Jménu  je  nejen  světlo,  ale  také
pokrm.  Necítíš  se  posilněn,  kdykoliv  na  ně
pomyslíš? Co více sytí mysl toho, kdo na ně myslí?
Co  občerstvuje  stejnou  měrou  unavené  smysly,
posiluje ctnosti,  dává růst dobrému a počestnému
jednání, živí čisté city? Každý pokrm duše je suchý,
pokud  není  namočen  v  tomto  oleji,  je  bez  chuti,
pokud není ochucen touto solí. Jestliže píšeš, pro
mne to nemá chuť, pokud tam nebudu číst Ježíš.
Jestliže mluvíš nebo diskutuješ, pro mne to nemá
chuť,  dokud  tam  nezazní  Ježíš.  Ježíš  je  med  v
ústech, melodie v uchu, jásot v srdci.



Ale je to také lék. Je někdo z nás smutný? Ježíš
vstoupí  do  srdce  a  odtud  přejde  do  úst:  a  hle
jakmile vzejde světlo toho Jména, každý mrak se
rozplyne, vrací je jasno. Upadne někdo do hříchu?
A co  horšího,  spěje  bez naděje  do  osidel  smrti?
Není snad pravda, že  jakmile bude vzývat Jméno
života, ihned získá dech života? Jak je možné, aby
v přítomnosti Jména spásy, byť to trvalo dlouho, jak
se  někdy  stává,  vydržela  tvrdost  srdce,  ustrnulá
netečnost,  zahořklost  duše,  ochablost  a
rozmrzelost?  A  tomu,  komu  vyschly  slzy,
nevytrysknou  náhle  v  hojnosti,  jakmile  vzývá
Ježíše?  Ten,  kdo  je  vyděšen  a  třese  se  před
nebezpečím,  a vzývá mocné Jméno,  neobdrží  od
něho důvěru a nevzdálí  se strach? A ptám se, je
někdo, kdo se zmítal  neklidem a pochybnostmi, a
vzýval toto jasné Jméno, a nezazářil ihned jistotou?
Chyběla  mu  síla,  protože  právě  ztratil  důvěru,
omdléval ještě, jakmile zaznělo Jméno toho, který
přichází  na  pomoc?  Je  naprosto  nesporné,  že
takové jsou nemoci duše, ale takový je na ně lék.
Každý si může ověřit pravdivost žalmu: Vzývej mě v
den  svého  neštěstí,  zachráním  tě  a  budeš  mi
vzdávat chválu (49,15). 

A  pokud  byste  chtěli  praktickou  inspiraci,
vzpomeňte  na  starobylou  tradici  tzv.  modlitby
Ježíšovy,  inspirované  evangelijními  texty,
spočívající v opakování krátkého zvolání:

Pane Ježíši  Kriste,  Synu Boží,  smiluj  se  nade
mnou hříšným.





Přejeme požehnaný nový rok a těšíme se
nashledanou při bohoslužbách i dalších setkáních!
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