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Víme, do jakého cíle míří naše loď?
Na zlínské Církevní základní škole mají zajímavé heslo: „Když loď neví, do
jakého jede přístavu, je jedno, jakou jede rychlostí.“ A také k tomu, abychom si
uvědomili, do jakého přístavu jede moje loď, kam směřuji svůj život, co je mým
cílem, slouží postní doba. To, že se máme více modlit, tedy setkávat se s Pánem,
něco si odepřít, nám pomáhá zamyslet se nad svým životem a lépe plnit Boží vůli.
Když jsme v přírodě, cestujeme či jdeme na výlet, máme v plánu někam dojít.
Kolik času nám v životě zbývá, to nevíme, ale … známe svůj cíl? +Noela
Co si počít s postní dobou? Promluva P. Vojtěcha Kodeta, zveřejněno 7.3.2017
Podstatou postní doby je znovuobjevení prostoru pro Boha. Pro Boha - ne pro
naše dobré pocity z heroických skutků odříkání či jakýchkoliv jiných dobrých
činů, ne pro naše uspokojení z lidské chvály a ocenění, které za své výkony
obdržíme. Náš půst je to, že opouštím svoji důležitost, vše, co mě odvádí od
Ježíše, vše, co mi ženicha Ježíše bere. Pán nás vede k tomu, abychom se vystavili
Jeho pohledu a revidovali motivy svého jednání, abychom očistili, co je v nás
nečisté, protože to ubližuje nám samotným.
Dokud ale nebudeme prosit Ježíše, aby se pro nás On stal skutečně vším, stále
budeme mít problémy s tzv. náboženským životem a jeho prostředky. Jestli se na
začátku postní doby Pána neptám, co mám dělat, ale sám jsem si už vymyslel, co
si všechno odřeknu, nezměnilo se v mém životě vůbec nic, protože tak, jako jsem
žil svévolně v době před postem, budu žít v době postní i v době velikonoční.
Mohu ale jít jinou cestou - přijmout Ježíše jako největší dar, s Ním spojit svůj
život, Jemu vše podřídit a hledat, co se jemu líbí.
Zdroj: http://www.vojtechkodet.cz/k-poslechu/prednasky/co-si-pocit-s-postni-dobou.html, kráceno
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