Škola duchovního života

XXVIII. ODVAHA
Písmo svaté:
Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim: „Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!“.
(Mt 14, 27)
Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději
upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. (1Pt 1, 13)

Katechismus:
Ježíš při svém vyučování vychovává své učedníky k tomu, aby se modlili s
čistým srdcem, s živou a vytrvalou vírou, se synovskou oddaností. Vyzývá je
k bdělosti a vybízí je, aby se obraceli se svými prosbami k Bohu v jeho
jménu. Ježíš Kristus sám vyslyší prosby, které jsou k němu vysílány. Tato
moc Ducha, která nás uvádí do modlitby Páně je označována ve východní i
západní liturgii typicky křesťanským výrazem „parrhésia“, to znamená
nefalšovaná prostota, dětinná důvěra, radostná bezpečnost, pokorná odvaha,
jistota, že jsme milováni. (čl. 2621, 2778 KKC).

Text k prohloubení meditace:
Odvaha neboli odhodlanost je síla překonat obtíž. Síla je uvnitř člověka,
zatímco obtíž je vně člověka. Odvaha znamená především věřit a poznávat, že
to, co dává Bůh k překonání obtíže, je dostatečné; je to živá naděje, kterou
očekávám to, co je nezbytné, abych nad obtíží zvítězil/a; je úsilím lásky až do
poslední kapky krve – zůstat věrný/á Kristu a bratřím v nejtěžší chvíli zkoušky.
Sídlem odvahy je vůle, avšak síla vyžadující překonání obtíže se týká celého
člověka – ducha i těla. Člověk, který je při síle by měl unést náležitou tíhu. Je-li
nemocný některý z jeho orgánů, chybí mu také síla tíhu unést. Stejné je to
v duchovní oblasti. Odvaha je opět schopností vůle. Je-li však člověk slabý, ať
už v duchu či v těle, nebude nikdy odvážný. Tělesná slabost může někdy
ovládnout i ducha, ale mnohdy je tělo slabé, a přesto je duch odhodlán. Je-li
duch silný, obvykle se mu podaří táhnout i tělo. Je-li však slabý, duch i tělo
prchají rozechvěle z bojiště.
Co oslabuje ducha, že v důsledku toho ztratí člověk odvahu? Kristus je naše
síla. Chybí-li však síla, je to znamení, že buďto v něm Kristus není, nebo je
přítomen, ale jeho přítomnost je omezena nějakou překážkou. Bez Krista však
nemůžeme dělat nic! K Boží přítomnosti v nás dojde zachováváním jeho vůle.
Ve skutečnosti miluje Pána jen ten, kdo zachovává jeho přikázání, čímž se
stává stálým Božím příbytkem a o cokoli požádá Otce, dostane to. Otec nemůže
dopustit na dítě zkoušku nad jeho síly. „Odvahu!“, opakuje Ježíš, „já jsem
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s vámi, nebojte se!“ Kdo zůstává s Bohem, tomu nic nechybí. Duch člověka
zůstává s Bohem, když koná jeho vůli. V důsledku toho je člověk klidný, silný
a odvážný v těžkostech.

Může se stát, že i přes setrvávání s Bohem nemá člověk ještě zralou víru, která
se získává stálostí v jeho slově. Ale i přesto, právě při prožívání slabostí, zakusí
pokorná a pohotová duše Boží moc. Abychom uvěřili, je třeba udělat zkušenost.
Poté, co apoštol Pavel s vírou a věrně překonal ty nejdramatičtější nebezpečí
svého života, řekl: „Všechno mohu v tom, který mi dává sílu.“ Dosáhl tak
vysoké zralosti vůle, že to mohl potvrdit odvážnou výzvou: „kdo mě odloučí od

lásky Kristovy?“

Tvoje já, rozum, vůle a tělo, musí začít žít v Kristu, aby překonalo každou
zkoušku, kterou ti bude chtít nebeský Otec darovat. „Nežiji už já, ale žije ve mě
Kristus.“ Kristus je vítěz a kdo je s ním, bude zpívat vždy vítěznou píseň. Vůle,
obohacená Kristovou silou, povstane a zazpívá nové zpěvy radosti bez konce.
Tvoje víra získá svou odměnu, naděje svou jistotu a láska svou blaženost. Bůh
daruje silnému, odvážnému a nezkrotnému bojovníku mimořádné dary slávy:
„Kde se rozmnožil hřích, tam se v míře ještě daleko štědřejší ukázala milost“.
Odvaha bude odlišujícím znamením takové duše, „fiat secundum verbum
tuum“, její cesta a hrdinství bude korunou její slávy na věčnosti.

Předsevzetí:
Odvahu, nebudu mít strach! Připomenu si, že je nebezpečné
ponechat zármutek v rozumu. Budu se modlit, aby zármutek nebyl
zatížen ani emocemi a převrácen smysly. Nechám si pomoci
Ježíšem, který mě má moc rád a dává mi jistotu, že to dokáži
překonat. Jako dítě s tatínkem – natáhnu svou ruku k Ježíši a on
mi pomůže přemoci každou překážku.
Myšlenka na závěr:
„Odvaha je síla vyššího stupně pro překonání těžkosti vyššího stupně.
Pouze Bůh ti může dát sílu, kterou nemáš. Jestliže se nemodlíš, nebudeš
mít nikdy odvahu. “ (Mons. P. Gaeleone 21. 11. 2007)
______________________________________
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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