Škola duchovního života

IX. ZVĚDAVOST
Písmo svaté:
» Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl
ženě: „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“ Žena hadovi
odvětila: „Plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který
je uprostřed zahrady, Bůh řekl: ‚Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste
nezemřeli.‘“ Had ženu ujišťoval: „Nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v
den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“
Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom
slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži,
který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřely oči: poznali, že jsou nazí.
Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi. Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha
procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena
před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. « (Gn 3, 1-8)

Katechismus:
» Stud je skromnost. Vnuká slušnou volbu oděvu. Zachovává mlčení nebo
zdrženlivost tam, kde by se rýsovalo nebezpečí nezdravé zvědavosti. Stává se tak
diskrétností. Křesťanská čistota vyžaduje očištění společenského prostředí. Vyžaduje
od hromadných sdělovacích prostředků takový způsob informování, který dbá na
úctu a zdrženlivost. Čistota srdce osvobozuje od rozšířeného erotismu a vylučuje
podívané, které podporují chorobnou zvědavost a vytváření iluzí. « (čl. 2522, 2525
KKC).

Text k prohloubení meditace: Chtít dobro je sladké, milovat je líbezné,
trpět, čili velmi milovat, je slast. Radost pocházející ze slasti a pokoj
pocházející z lásky samy o sobě vylučují vůli ke zlu. Jakou technikou satan
nahradí radost za potěšení, pokoj za neklid a lásku za oddělení od dobra,
čili smrt? Nutně musí destabilizovat radost, pokoj a lásku rozkoší
pocházející z věcí světa a těla. Jak ale může člověk takové věci chtít, když
je nezná? Ďábel nám dává poznávat věci světa prostřednictvím zvědavosti.
Zvědavost znamená nedostatek lásky, únavu v dobru, je to předstíraná
naivita, která otvírá dveře nebo okna dialogu s tím, co není Boží.
Zvědavost se pak stane logickou mentalitou, když je vycpaná omluvami,
vytáčkami a tlachy. Kvůli lehkomyslné zvědavosti vstoupí do srdce
poznání zla, které skrze svou nespornou rozkoš oslabuje bezbolestně vůli, a
to tak, že činí svatou bázeň Boží mlhavou a neschopnou a navleče člověka
na vodítko přitažlivosti, čím zadrží a zabrání útěku od příležitostí.
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Nebezpečí, čili přítomnost zla a pozvání k němu, je vyprázdněno
odůvodněným bytím, jelikož člověk nerozpozná zlobu. Mysl je zmatená,
smysly jsou narušené, logiku překlene zvědavost, nebezpečí je mylně
zaměněno za dobro živené potěšením. Poznání zla oslabilo vůli a posílilo
smysly a všechno je převrácené – zlo převáží nad dobrem, tělo nad duší,
já nad Bohem, mentalita světa nad logikou evangelia. Tvář se červená,
duch se skrývá, tělo zakouší hanbu, jazyk mlčí, ucho je hluché, já prchá
daleko od Boha a oddělením od něj umírá. Prázdnota, nespokojenost,
malomyslnost, pokrytectví logiky a kradmá skrytá potěšení jsou primárními
efekty oddělení.
Kéž by se mysl vrátila k Božímu slovu, vůle k dobru, srdce k pokoji a
smysly ke klidu! Jakou slávu bychom vzdali Bohu! Jaké zásluhy za boj,
kolik spásy bychom mohli získat pro sebe i pro bratry budováním Kristova
těla a dětí nebeského Otce. Pozor na rozcestí! Přiřaďme se na stranu
Božích dětí, Mariina potomstva, stavitelů církve, věčného Božího
království.
Předsevzetí:

Nebudu marnit čas prázdným a hloupým povídáním, které je
ztrátou času, protože takové povídání vede snadno k tomu, že
člověk mnoho mluví o sobě, kritizuje bližního, říká nepravdy a má
výstřední představivost, ve které nechybí chorobná zvědavost!

Myšlenka na závěr:
„Zvědavost je v pravém slova smyslu zamaskováním lásky k marným věcem
světa, které se snadno stanou nebezpečnými příležitostmi k hříchu a počátkem
nevíry. “ (Mons. P. Galeone 26. 6. 2008)

__________________________________________________________________
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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