8. Rozhovory Abraháma s Hospodinem

4. rozhovor (Gn 1 5,1 -21 )

„Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna.“

Kdo je s Bohem, se opravdu nemusí bát.
Ale Abrahám je už unavený čekáním. Začíná Bohu vyčítat.

Toto jsou situace v našem životě, kdy se o něco snažíme, ale
jakoby se nic nedělo. Nevidíme žádné výsledky. A jsme pak už
unavení a v duchu se možná ptáme: Bylo to vůbec k něčemu?
Bůh však Abramovi rázně odpovídá: „ Ne, tak to není! Tato
tvoje malomyslnost je bezpředmětná.“
Hospodin vyvede Abrama ven z uzavřeného prostoru JÁ.
Dravci, mrákoty, temnota = pochybnosti, myšlenky další
malomyslnosti, další pokušení, další pády, po té co jsme se rozhodli
znovu se obrátit k Bohu. To jsou chvíle, kdy zlo o nás nejvíce bojuje.
V těchto chvílích, vložme se znova do Boží náruče. Přestože cítíme
temnotu, důvěřujme v jeho přítomnost, lásku a péči.

- Může to být doba, kdy se naše duše očišťuje.
Ohnivá pochodeň - symbol toho, že Bůh nás vyvede je
z jakékoliv tísně.

5. rozhovor (Gn 1 7,1 -27)

Změna jména znamená novou situaci.
6. rozhovor (Gn 1 8,-1 4)
Abrahám již není zalezlý ve svém domě. Je vnímavý, je otevřený.
A v této chvíli se mu dostává potomka, když si ho Hospodin i s jeho
ženou vychoval k přijetí Boží milosti, tak že si ji nenechá pro sebe,

ale daruje dál.

Vlastní poznámky:

Závěrečná modlitba

Pane, dej, abych s duševním pokojem přijímal všechno,
co mně přinese tento den.
Dej, abych se ve všem úplně odevzdal do Tvé svaté vůle;
každou hodinu tohoto dne mě ve všem uč a podepři.
Všechny zprávy, které během dne obdržím,
mě nauč přijímat s pokojnou myslí a pevným přesvědčením,
že ve všem je Tvá svatá vůle.
Ve všem, co dělám, a ve všem, co říkám,
veď moje myšlenky a city.
Ve všech neočekávaných situacích nedopusť,
abych zapomněl, že všechno jsi seslal Ty.
Nauč mě jednat přímo a rozumně s každým členem rodiny,
abych nikoho nezarmoutil a nikomu neublížil.
Pane, dej mi překonat tíhu nového dne
a zvládnout všechny události v jeho průběhu.
Veď mou vůli a nauč mě modlit se, doufat, věřit a odpouštět.
Amen.
(Ranní modlitba posledních optinských starců)

