Škola duchovního života

XXIII. KLID
Písmo svaté:
» Tu se strhla velká bouře s vichřicí a vlny se valily na loď, že už byla
skoro plná. On však na zádi lodi na podušce spal. Učedníci ho probudí a
řeknou mu: „Mistře, tobě je jedno, že zahyneme?“ Tu vstal, pohrozil větru
a řekl moři: „Zmlkni, utiš se!“ I ustal vítr a bylo veliké ticho. Ježíš jim
řekl: „Proč jste tak ustrašení? Ještě nemáte víru?“« (Mk 4,38-40).

Katechismus:
» Vždyť Bůh nás stvořil, abychom ho poznávali, sloužili mu a milovali ho, a
tak dosáhli nebe. Blaženost nám dává účast na božské přirozenosti a na
věčném životě. S ní člověk vstupuje do Kristovy slávy a do radosti z
trinitárního života. Taková blaženost přesahuje lidský rozum i pouhé lidské
síly. Je plodem nezaslouženého Božího daru. Proto se nazývá nadpřirozená,
stejně jako milost, která člověka disponuje ke vstupu do Boží radosti.
„Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha; ovšem v jeho
velikosti a nevýslovné slávě žádný člověk nemůže vidět Boha a zůstat
naživu. Otec je totiž nepostižitelný, avšak ve své lásce, ve své dobrotě klidem
a ve své všemohoucnosti jde tak daleko, že uděluje výsadu vidět Boha těm,
kteří ho milují, protože … ‘co je nemožné u lidí, je možné u Boha’.“ « (čl.
1721, 1722 KKC).

Text k prohloubení meditace:
Klid je plodem trpělivosti, víry, naděje, pokoje, řádu, pokory, opatrnosti,
vyrovnanosti a zvláště důvěryplné a synovské lásky k Bohu. Klid je darem Ducha
Svatého, který oděje celé naše bytí – tělo a duši s jejími schopnostmi: rozumem a
vůlí. Klid, zvláště pak v protivenstvích, je souhrnem mnoha ctností, především
pokory v lásce. Abychom získali klid, je třeba uspořádat a upokojit tělo a ducha.
Pravým uspořádáním je Boží Syn, pravý pokoj je ten, který pochází od Krista.
Proto je třeba být pravými Božími dětmi, konat Boží vůli a být autentickými bratry
a sestrami Krista – milovat se navzájem, a tím vytvářet řád a pokoj. Tvůrci pokoje
jsou Božími dětmi. Kristovy učedníky lze rozeznat podle bratrské lásky.
Pořádek neboli řád či uspořádanost není schematismus. Pokoj a mír je
„zachovávání řádu“. Je plodem spravedlnosti (Iz 32,17) a důsledkem lásky. Pokoj
není povolnost, protože kdo chce pokoj musí stále bojovat se svými nepřáteli. Řád
a uspořádanost není plodem odcizení se světu, který nás obklopuje, není to
lhostejnost vůči nepředvídaným skutečnostem, není to chlad a egoistická strnulost,
která odmítne všechno, včetně Boží vůle, nýbrž přívětivá účast na životních
radostech a bolestech bratrů a sester, které z Boží prozřetelnosti potkáváme na své
cestě. Je to zároveň dokonalá podřízenost Boží vůli, kterou naše já nemůže nikdy
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plně zakoušet, nýbrž v ní dozrávat ve vnitřním řádu a pravém evangelijním
pokoji. Je to dále božský dynamismus, projevující se v ustavičné službě lásky a
utrpení Kristu a bratřím.
Klid působí jasnou mysl, pohotovou vůli, zářící srdce, klidné smysly, velkodušnost
ducha, citlivost duše a povzbudivost chování. Klid není marná vnější vlídnost, ale
pevnost rozhodnutí, neměnnost lásky, statečnost a heroismus v obtížích a
zkouškách. Čím více jsme upevněni v Kristově lásce, tím více máme pokoj,
uspořádanost a klid. Čím je tvrdší boj proti zlému duchu a proti jeho zlobě, tím
více je vše na svém správném místě, protože jedině zloba rozbíjí, láme, ničí,
skrývá pravdu, svými přesvědčeními odnímá chuť dobra a vzdaluje od Boha, od
bratra a stvořeného světa. Zloba je nestálost, netrpělivost, neklid, zmatek a chaos.
Kristus je náš pokoj a náš odpočinek. Satan je naopak násilí, zmatek a zoufalství.
Klid je klimatem nebe, je věčným „ročním obdobím“ ráje, je půvabem
vystupování dobrých lidí a odlišujícím znamením zralých křesťanů.

Předsevzetí:
Nebudu se divit a trápit, když se mi nepodaří zachovat klid vůči
tomu, kdo je nervózní. Zachovat klid je obtížné, protože nervózní
člověk bývá drzý. Budu se snažit v takové situaci mlčet a modlit se
s pokornou trpělivostí.
Myšlenka na závěr:
„Láska k bližnímu začíná klidným pohledem, radostnou tváří, laskavými
slovy a přívětivým chováním. “ (Mons. P. Gaeleone 29. 11. 2006)
Srdečně zveme a těšíme se

______________________________________
PRAVIDELNÝ ROGRAM SPOLEČENSTVÍ
17.30 adorace v kostele s možností svátosti smíření; 18.00 mše svatá v kostele; po mši sdílení v kryptě
a malé občerstvení u „kulatého stolu“. Katecheze a další informace nalezneš:

http://spolotcepia.signaly.cz/
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