
Téma 33 – Pastýř, který mne vede k Otci – Abba, Otče! 

Adorace – prostředek proti pýše a beznaději 

Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů. Neboť tvorstvo bylo 
vydáno marnosti – ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje, že 
i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí 
Božích. Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k porodu. A nejen 
to: i my sami, kteří již máme Ducha jako příslib darů Božích, i my ve svém nitru sténáme, 
očekávajíce přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla. 

Řím 8,19-23 
 
 
 „Velkým zlem naší doby je, že lidé nepřistupují k Ježíši Kristu jako ke svému mocnému 
zachránci a Bohu. Opouští tak jediný základ, jediný zákon, jedinečnou milost spásy... Co tedy 
dělat? Musíme se navrátit k prameni života a to nejen k historickému Ježíši, ani jen k Ježíši 
oslavenému v nebi, ale právě k Ježíši v Eucharistii. Je nutné jej vynést ze stínu, aby znovu 
mohl zaujmout své místo v čele křesťanské společnosti... Kéž vláda Eucharistie neustále 
vzrůstá…“  
 



„Eucharistie je životem lidí. Eucharistie dává střed jejich životům. Všichni se mohou sejít bez 
bariér rasy či jazyka, aby slavili sváteční dny církve. To jim říká zákon jejich života, 
křesťanská láska, ze které vychází; tak je mezi nimi kováno společné pouto, křesťanské 
příbuzenství. Všichni jí z jednoho chleba, všichni tvoří společenství stolu Ježíše Krista, který 
mezi nimi nadpřirozeně vytváří pocit vzájemné soudržnosti. Čti si Skutky apoštolů. Tam stojí, 
že celé společenství prvních křesťanů, konvertovaní židé i pokřtění pohané, z různých krajů, 
"byli jedné mysli a jednoho srdce" (Sk 4,32). Proč? Protože byli pozorní k učení apoštolů a 
věrní v účasti na lámání chleba (Sk 2,42). 
 
Ano, Eucharistie je životem duší a společenství, právě jako je slunce životem těla a země. Bez 
slunce by země nevydávala plody; je to slunce, které ji činí plodnou, krásnou a bohatou; je to 
slunce, které dává čilost, sílu a krásu tělu. Tváří v tvář těmto úžasným účinkům nás nemůže 
překvapit, že jej pohané uctívali jako boha celého světa. Ve skutečnosti, slunce poslouchá 
svrchované Slunce, božské Slovo, Ježíše Krista, který (jednou) ozáří každého člověka svým 
příchodem na tento svět a který (již nyní), skrze Eucharistii, Svátost života, osobně působí 
v hlubinách duše, aby utvářel křesťanské rodiny a národy. Ó, jak šťastná, tisíckrát šťastná je 
věrná duše, která našla tento skrytý poklad, která chodí pít k této fontáně živé vody, která jí 
často tento chléb věčného života!“ 
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