11. Božské ctnosti.
Víra, naděje a láska
(KKC čl. 2656 – 2658)

Modlitba je setkání s Bohem. On na toto setkání
vždy přijde. I když já se zdržím nebo nepřijdu vůbec.
On je ke mně pozorný, i když já k němu moc ne. On
zůstává věrný.
Víra
Je branou do modlitby
Ukazuje, kdo je Bůh
Je darem od Boha
Uvádí nás do života s Bohem
Osobní víra oživuje osobní modlitbu
Díky své osobní víře se dotýkáme osobního
a neviditelného Boha. Nasloucháme mu, mluvíme k němu,
setkáváme se s jeho slovem, reagujeme na něj. Díky mé
osobní víře žije i moje modlitba.

Naděje
Naděje v nás vzbuzuje touhu po setkání s Bohem.
Čím krásnější, plnější máme vztah k Bohu, tím je
naše naděje plnější, protože tím roste láska, která je
tím největším zdrojem pro modlitbu. Právě láska nás
sjednocuje s Bohem. A to je cíl modlitby – být
sjednocen s Bohem. Dovolit mu, aby mě miloval a já
mohl na tuto lásku plně odpovídat.

Láska
Láska se vyjadřuje pěti kroky: slova ujištění,
pozornost, přijímání daru, skutky služby a fyzický
kontakt. Bůh těchto pět kroků udělal jako první.
Modlit se znamená srovnat s ním krok a pokračovat
s ním v jeho chůzi. Bůh stále říká: „Neboj se. Já jsem
s tebou. Nestarej se. Já jsem tvůj Bůh. Pomáhám ti.
Chráním tě.“

Pokud je láska skutečně impulzem k modlitbě, tak
modlitbu nemohu pouze odříkávat a modlit se, ale také
dokážu naslouchat. Ježíš je často při modlitbě
o samotě a mlčí. Naslouchá Otci.

Křesťan skrze modlitbu vystupuje ze sebe
a umožňuje Bohu, aby vstoupil do jeho srdce.
Tím vkládá veškerou svoji naději v Boha.

Konkrétně:
Ráno začnu modlitbou, přes den žehnám lidem, s nimiž se
setkávám, dokonce i těm, kteří mě nemají rádi. Během dne každou
starost vkládám na Pána. Před každým rozhodnutím se ptám na
Boží postoj. Mohu překonávat různé strachy díky tomu, že vím, že
Ježíš je se mnou. V bezvýchodných situacích v něm mám oporu. S
ním umím překonat různá rozčílení a naštvání. Díky každodenní
modlitbě jsem vděčný a umím se radovat z pěkných věcí. A je
dobře, když vnímám Boha i během práce, během učení.
Vzpomenu si na něho, že JE a že mě má rád.

Matka Tereza: „Moje tajemství je docela prosté: Modlím se.
V modlitbě se sjednocuji s Kristovou láskou a vidím, že
modlit se znamená milovat ho, že modlit se znamená žít
s ním a že to znamená dávat za pravdu jeho slovům 0
Modlit se znamená sjednocovat se po čtyřiadvacet hodin
denně s Ježíšovou vůlí, žít skrze něho a s ním a v něm.“

