Škola duchovního života

IV. NÁVRAT K ROZJÍMÁNÍ
Písmo svaté: Řekl také: „Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: ‚Otče,
dej mi díl majetku, který na mne připadá.‘ On jim rozdělil své jmění. Po
nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam
rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té
zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země;
ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které
žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tu šel do sebe a řekl: ‚Jak mnoho nádeníků u
mého otce má chleba nazbyt, a já tu hynu hladem! Vstanu, půjdu k svému otci a
řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se
tvým synem; přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků.‘ I vstal a šel k svému
otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a
políbil. Syn mu řekl: ‚Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden
nazývat se tvým synem. ‘ Ale otec rozkázal svým služebníkům: ‚Přineste ihned
nejlepší oděv a oblečte ho; dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte
vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl
mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.‘ A začali se veselit. Starší syn byl právě
na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si
jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl: ‚Vrátil
se tvůj bratr, a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a
zdravého.‘ I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu. Ale
on mu odpověděl: ‚Tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj
příkaz; a mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale
když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal jsi pro něho
zabít vykrmené tele.‘ On mu řekl: ‚Synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je
tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a
zase žije, ztratil se, a je nalezen.“« (Lk 15, 11 – 32)
Katechismus: » Během své veřejné činnosti Ježíš nejen odpouštěl hříchy, nýbrž
ukázal i účinek tohoto odpouštění: hříšníky, jimž bylo odpuštěno, znovu začlenil
do společenství Božího lidu, od něhož je hřích vzdálil nebo dokonce z něho
vyloučil. Jasně to dokazuje skutečnost, že Ježíš připouští hříšníky ke svému stolu;
dokonce sám sedí u jejich stolu. Toto gesto vyjadřuje ohromujícím způsobem Boží
odpuštění a zároveň návrat do lůna Božího lidu. « (čl. 1443 KKC).

Text k prohloubení meditace:
meditace:
Návrat k rozjímání může mít odlišné cesty: zklamání z hříchu jako marnotratný syn,
ztracenost v životě jako ztracená ovečka, hledání pravdy jako Samaritánka, bolest nad
vlastní nevděčností jako Petr, společná modlitba jako apoštolové ve večeřadle. Je
dobré příliš neuvažovat, aby ses nedostal ještě víc na dno. Vykopal-li jsi jámu a házel
do ní denně smetí, chceš-li ji znovu zakopat, je dobré zavolat nejprve někoho, kdo ji
vyprázdní a spálí všechno smetí, nikoli stát nad ní a prohrabávat smetí, abys znovu
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viděl a cítil, kolik zboží jsi nahromadil za dlouhý čas. To je neužitečné a nebezpečné.
Spíše kontemplace než reflexe.
Je nutno vyjít od Božího slova, abys mohl vystoupit k nadpřirozenu. Jak se ale může
vrátit ke kontemplaci ten, kdo už nerozjímá? Je nezbytné, aby sis nechal pomoct
duchovním otcem. On ti předá Boží slovo, takové, které je vhodné právě pro tebe a
pomaličku tě povede k Pánu, k jeho milosrdenství, návratu, odpuštění a do Boží
náruče. Pomůže ti zvážit a uvědomit si, kolik jsi toho spáchal a povede tě za ruku
podél cesty zloby. Věř mu! Nech se vést! Dá ti světlo, abys viděl Boha a rozvažoval
o sobě samém, aniž bys měl hrůzu z toho prvního a děs z toho druhého. Následuj
ho, věř mu a neboj se.
Opusť zlo, vrať se zpět a změň směr cesty jako Mudrci. Dej pozor na kvas farizeů
(pokrytectví, pýchu) a na kvas Heroda (nečistotu těla). Nevracej se jako pes
k zvratkům. Uteč od příležitostí a znovu nabudeš svatou bázeň Boží. Znovu začni
naslouchat slovům duchovního otce. Potvrď je evangeliem a ještě víc svými dobrými
skutky. Nebeská Maminka dá duchovnímu otci sílu, aby viděl jámu, vyprázdnil ji,
všechno spálil a vysadil tam zahradu s květy a plody, rozradostňujícími toho, kdo
tam přebývá. Pán „slabého zdvihá z prachu, ze smetiště povyšuje chudého, aby ho
posadil vedle knížat, vedle knížat svého lidu“ (srov. 1 Sam 2, 1-10).
Slovo duchovního otce je mlékem a pokrmem pro rekonvalescenta. Ale ty jez a pij
Boží slovo návratem k praxi rozjímání. Nenech se unavit malými krůčky. Kráčej,
následuj a budeš zase silný, stále silnější. Zkušenost způsobí, že se budeš mít na
pozoru před ďábelskými nástrahami. Upřímně se zpovídej, buď láskyplný ve
společenství s Kristem a bratry, konej si dobře své povinnosti a buď stále otevřenější
vůči svému duchovnímu otci. On se z tebe bude radovat, vystrojí hostinu, bude tě
mít v oblibě, když uvidí tvůj upřímný návrat k Božímu slovu, k rozjímání, a tím
k pokorné reflexi. Mohlo by pak o tobě platit: „Kde se rozmnožil hřích, tam se ještě
v míře daleko štědřejší ukázala milost“ (Řím 5,20). Vrať se k rozjímání a vrátíš se
k životu.
Předsevzetí:

Budu usilovně
usilovn prosit o Boží lásku, protože
protože jenom
jenom Boží láska může
m že
navrátit mému srdci sílu, aby znovu milovalo!
Myšlenka na závěr:
„Ježíš umí čekat
čekat na tvů
tvůj návrat, proč
proč ty neumíš čekat na Jeho objetí? “
31. 3. 2007)

__________________________________________________________________
Srdečně zveme a těšíme se
PRAVIDELNÝ ROGRAM SPOLEČENSTVÍ
18.00 modlitba růžence a možnost svátosti smíření
18.30 mše svatá
po mši krátká adorace
po adoraci sdílení a malé občerstvení

Katecheze a další informace nalezneš: http://spolotcepia.signaly.cz/
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(Mons. P. Gaeleone

