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"Obrácení [metanoia, změna smýšlení] není výsledkem dobrých předsevzetí, ono je 

prvním krokem lásky: 

‚Hlas mého milého! Hle, on přichází!‘ (Pís 2, 8)." Takovou větu jsem našel v třetím 

listu zasvěceným Kontemplujte, který byl zveřejněn těsně před koncem Roku 

zasvěceného života. A přišla mi na mysl při čtení dnešních liturgických textů. 

"Dnes jsem z vás odstranil egyptskou potupu" ( Joz 5, 9a). Bůh udělal první krok. 

"Kdo je v Kristu, je novým stvořením. Staré pominulo nové. Ale to všechno je od 

Boha, který nás skrze Krista smířil se sebou" (2 Kor 5, 17 - 18). Bůh udělal první 

krok. 

"Ještě byl daleko, když ho uviděl jeho otec, a bylo mu ho líto. Přiběhl k němu, objal 

ho a políbil" (Lk 15, 20). I zde otec jako obraz Boha udělal první, nejdůležitější 

krok k obrácení syna. Neboť ten se vracel kvůli tomu, že hladověl, ne proto, že 

toužil po smíření s otcem. Nevíme, jak reagoval na prokázané milosrdenství a 

lásku, ale snad neměl takové tvrdé srdce, že by odmítl vrácenou důstojnost… 

"On [starší syn] se však rozzlobil a nechtěl vejít. Otec vyšel a začal ho prosit" (Lk 

15, 28). I zde otec udělal první krok, aby se i jeho starší syn mohl vrátit domů. Ani 

u něj nevíme, jak to skončilo, zda přijal nabídku otcovy lásky… 

Všechny uvedené citáty jsou však výzvou a otázkou: Jak já vnímám Otcovu 

vstřícnost a projevy lásky, které mě mají přivést domů, k obrácení, ke změně 

smýšlení? Určitě ses totiž i ty nejednou setkal s názorem, že nejprve se člověk musí 

změnit, až pak má jít ke zpovědi. A protože se to lidem takto nedaří, jdou ke 

zpovědi pouze tehdy, když "musí": na Velikonoce, na Vánoce, případně když 

někdo v rodině zemře… Pokud by však přijali pravdu dnešních čtení, že obrácení je 

odpovědí na Boží lásku, jejich život by se mohl odvíjet zcela jinak. Jít ke zpovědi je 



pro pokřtěného prvním krokem po zážitku Boží lásky. Úsilí o změnu následuje pak. 

A téměř vždy je úspěšné, protože je to změna z lásky, ne z přikázání či ze strachu… 

Vidím kolem sebe mnoho křesťanů, kteří nechtějí jít ke zpovědi příliš brzy před 

svátky. "Co když zhřeším a budu muset jít znovu?" To je smýšlení staršího syna, 

který sice nikdy neporušil žádný otcovo přikázání, ale ani ho nemiloval. Milující 

člověk jde ke zpovědi vždy, když si uvědomí těžký hřích. A nejednou i tehdy, když 

má jen lehké hříchy, protože touží po svátostném objetí milosrdného Otce. 

Jak ty odpovíš na to, že Otec ti vychází vstříc? Jak zareaguješ na pravdu, že už jsi 

novým stvořením a už jen potřebuješ udržovat pořádek ve své duši? Byl jsi už u 

zpovědi před Velikonocemi? Z lásky či kvůli přikázání? 

"Hlas mého milého! Hle, on přichází! "(Pís 2, 8). Bůh je vždy první v lásce. V 

milosrdenství. Zkus s ním v tom soutěžit. Přestože nikdy nebudeš v lásce a 

milosrdenství lepší než on, ale taková soutěž úplně změní tvůj život… 


