VII. Stretnutie „Priateľov bl. Márie Celesty Crostarosa“
10.3. 2018 popoludní
Začlenenie do Kristovho tela vo sviatosti krstu a obnova krstných sľubov.
Krstom sa začleňujeme – „vrastáme“ do Kristovho tela, ktorým je Cirkev. Vchádzajúc do spoločenstva
s Kristom, vstupujeme do spoločenstva s tými, ktorí sú tak isto vštepení do Krista.
Hneď na začiatku svojho duchovného denníka, Matka Celesta zachytáva Ježišove slová. Ježiš ju pozýva
a pozýva aj nás: Pozri sa na svoju krásu, pozri na krásu duše, stvorenej na Boží obraz. Ježiš nás pozýva, aby
sme mali účasť na jeho úžase, na jeho pohľade na nás. Treba povedať, že my neustále potrebujeme
„vstupovať“ do tohto jeho pohľadu na nás, na iných... Skôr ako sa pozrieme na seba a na mojich bratov
a sestry vedľa mňa, čiže na to spoločenstvo hriešnikov, nutne sa potrebujeme zahľadieť do Božích očí, do
Božieho Srdca!
 Nevesta moja, vojdi do môjho srdca a pohliadni na krásu obrazov, ktoré som stvoril na moju podobu,
a nečuduj sa už, že som zostúpil z neba a za nich som zomrel na kríži – to všetko vykonala moja
láska.1 Veľká je tvoja dôstojnosť a veľká je moja láska k tebe!2
 Dnes ráno ťa mimoriadnym spôsobom pozývam do svojho srdca a túžobne ťa očakávam. Chcem,
aby si sa v ňom zasnúbila so všetkými dušami, ktoré sú v mojej Cirkvi, ako aj s tými, ktoré ešte nie
sú v jej lone. Túžim, aby si ich milovala rovnakou láskou, akou ich ja vrúcne milujem. A podobne
ako som ja myslel väčšmi na ne než na seba, kým som bol na svete, tak isto aj ty – nemysli už na
seba, ale na spásu duší, ktoré tak veľmi milujem...3
Krstom sme sa stali Otcovými deťmi a pre seba navzájom bratmi a sestrami. Či chceme, alebo nie, sme si
navzájom zverení! Matku Celestu Ježiš tak viedol, aby vo svojom živote priam bytostne vnímala nielen fakt,
že jej život je zakorenený v Bohu, ale že spolu s Ježišom jej život je prepojený s inými. A tak isto je to aj
s nami!
Matka Celesta nás učí, že modlitbou vstupujeme do Ježišovho Srdca. Je to Ježiš, ktorý nás pozýva, aby sme
tam vstúpili a vchádzali neustále. Preto modlitba je nevyhnutným prostriedkom, aby sme si osvojili Ježišovo
zmýšľanie, lásku jeho Srdca voči Otcovi a všetkým našim bratom a sestrám.
V krste nám bola vtlačená nezmazateľná pečať Božieho synovstva, pečať Ducha Svätého, stali sme sa údmi
Kristovho tela. Vstúpili sme do veľkej Božej rodiny!
To, čo bolo skúsenosťou Márie Celesty je vyjadrením nášho života a poslania každého z nás, ak to
nepochopíme, nič nepochopíme. Čítajme jej slová, nie iba ako jej osobnú skúsenosť, áno, je to aj jej
skúsenosť, ale takpovediac ona vyjadrila hlbokú pravdu o každom z nás! To sú dôsledky nášho krstu!
 V tvojom srdci som počula tlkot všetkých sŕdc, ktoré ťa milujú. Boli v ňom vyryté všetky duše, ktoré
si stvoril a vykúpil, a spolu s nimi tam bolo ponorené v tebe aj moje srdce. 4
 Dobro moje, zdá sa mi, že každý úd tvojho mystického tela je spojený s mojím srdcom, Ježišu môj.
V mojom srdci spojenom s tvojím srdcom nosím vyrytý obraz všetkých duší – svojich blížnych.5
„Ak sme zjednotení s Ježišom, hľadáme to, čo hľadá on a milujeme to, čo on miluje“.6
Keď nás Ježiš pozýva , aby sme vstúpili do jeho Srdca, pozýva nás nielen k tomu, aby sme prijali jeho lásku
voči nám, ale pozýva nás k tomu, aby sme mu dovolili, aby on naše srdce rozšíril! Aby naša láska nebola
zameraná iba na neho, ale aj na tých, ktorých on miluje!
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 Môj najdrahší Otče, ty si celé moje dobro. Keď premýšľam o týchto slovách, mám pocit, akoby som
si k srdcu vinula najväčší poklad! Ty si silnejší ako akákoľvek sila a miluješ ma nekonečnou,
dokonalou, dobrotivou láskou. Čoho sa mám teda báť, ak pre mňa chceš a môžeš vykonať všetko
dobré? Ty si v nebi a želáš si, aby som žila na zemi majúc srdce v nebi, pri tebe. Preto ma učíš
hovoriť ti: „Otče náš, ktorý si na nebesiach.“ Pohľadom viery sa môžem už teraz pozerať na teba ako
na Otca všetkej krásy a čerpať od teba útechu a povzbudenie uprostred nepekností tohto sveta. Avšak
aj ty hľadíš na mňa, osvecuješ ma a dodávaš mi odvahu v každej chvíli a ja sa celá odovzdávam
tvojmu pohľadu. Môj najdrahší Otče, tvoj všetko prenikajúci pohľad milosrdenstva spočíva na mne,
takže niet ani chvíle, kedy by si nebol pri mne.
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