Škola duchovního života

V. ROZVAŽOVÁNÍ - REFLEXE
* Tu řekl Samuel: „Líbí se Hospodinu zápalné oběti a obětní hody víc než
poslouchat Hospodina? Hle, poslouchat je lepší než obětní hod, pozorně
rozvažovat je víc než tuk beranů.“ (1. Sam 15,22)
* Soudný člověk neopomene rozvažovat, cizák a nadutec si z ničeho nic nedělají.
(Sír 32, 18)
* Ale Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. (Lk 2, 19)
Katechismus: » Volba doby a trvání vnitřní modlitby závisí na rozhodné vůli
odhalující tajemství srdce. Člověk se nemodlí jen proto, že má čas: udělá si čas,
aby tu byl pro Pána. Činí to s pevným rozhodnutím nevzít mu ho zase zpět, ať se
dostaví jakékoli zkoušky nebo vyprahlost. Nedá se vždy rozjímat; vždy je však
možné se vejít a vstoupit do vnitřní modlitby, nezávisle na zdravotním stavu, na
pracovních podmínkách nebo pocitech. Srdce je místem hledání a setkání, v
chudobě a ve víře.. « (čl. 2710 KKC).

Text k prohloubení meditace:
meditace:
Rozvažovat znamená sklonit vlastní já k sobě samému s cílem verifikovat
soulad vlastních skutků se zdravým rozumem a Božím slovem. Pokora je
první podmínkou umožňující nahlédnout do nitra s cílem polepšit se. Tato
ctnost má zvláštní moc sestoupit do hloubky, osvítit pravým světlem
Božího slova a pomoci upřímnosti vyjevit s důvěryplnou přímostí
objektivní situaci postoje. Pokora, Boží slovo a víra jsou duchovní výbavou
rozvažování. Tichost a bdělost jsou jeho klimatem.
Dno vlastního já se snadno stane jako půda nebo sklep nějakého domu,
kam se ukládá různé haraburdí a starý rozvrzaný nábytek, zakrývající pak
všechny kouty. Je třeba vše odklidit. Starý oděv starého člověka musí být
svlečen a odhozen. Tělesným vášním a mentalitě světa je třeba odvážně
čelit, vzít je a odmrštit z ducha pryč. Je dokonce vhodnější než cokoli
jiného spálit to vše rozhodnou a radikální vůlí. Hned bude vidět více
prostoru a vzejde větší přání naplnit a zkrášlit ctnostmi příbytek vlastní
duše.
Není-li něco snadné vykořenit nebo je-li něco obtížné vyčistit, neztrácej
odvahu. Zkus to a znovu to zkoušej modlitbou a pokáním, pros o pomoc
toho, kdo zná nejúčinnější přípravky k odstranění té nejzažranější špíny.
Uvidíš, jak krásné je mít srdce uklizené a čisté. Jistě začneš získávat ducha
rozvažování, který tě povede nejen k volbě toho, co je správné a dobré pro
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tvou duši, ale udrží tvou vůli bdělou a velkorysou v získávání těch ctností,
které ji činí stále krásnější a hostinnější. Pocítíš potřebu nejen odstranit
špínu, ale dokonce i prach.
Rozvažování tříbí ducha, udržuje živou vůli, navyká mysl, aby zůstávala
podřízena věčnému světlu Božího slova a jeho vůli. Rozvažování nenávidí
zlobu, protože ta dává uhasnout světlu víry, odejmutím bázně Boží činí
povrchní vůli a krádeží pokoje narušuje klid pořádku.
Ježíš rád vstupuje a přebývá v srdcích, které rozjímají a rozvažují. Duch
Svatý je Posvětitelem, neboli božským Architektem, který zkrášluje
lidského ducha ctnostmi a milostmi. Když vidí nebeský Otec duši, v níž
přebývá jeho milovaný Syn a která je hostinná působením Ducha
Utěšitele, přijde a učiní si v ní spolu s nimi příbytek. V srdci, které
rozjímá určitě bydlí Bůh, duše naleznou občerstvení a plody budou hojné.
Předsevzetí:

Je sice nesnadné naučit se nerozumovat, ale až se to naučíš, budeš
snadno rozvažovat o Božích věcech. Kdo má víru, přestává
rozumovat. Kdo příliš rozumuje, víru ztrácí, ale kdo má velkou
víru, vždy uvažuje dobře, tj. podle Boha. Přestaň tedy rozumovat!
Kráčej a zůstávej v tichu Boží moudrosti.
Myšlenka na závěr:
„Uvažovat dobře o bližním je počátkem lásky. Žárlivost a závist jsou

nejmocnějšími křídly nenávisti. Reptání a kritizování jsou zástěrkami
pokrytectví.“ (Mons. P. Gaeleone 2. 6. 2009)

__________________________________________________________________
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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