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Vložil/a mladez, Pá, 13/07/2012 - 15:48
Otištěno z časopisu 10/1998
U Ježíše - to byla Prom?na. Doslova všechno Jinak. "Jak?" Dob?e. "Jak dob?e?"
U?edníci sami poprosili Ježíše, a? je nau?í modlit se, což znamená: a? je nau?í slov?m, která odpovídají prom?n?né situaci. S
t?mi slovy pak ona Prom?na vklouzne do pam?ti, do duše, do srdce, do života, zachytí se tam, zabydlí...
My se na tento rok s Bratrstvem p?idali a p?e?íkávali jsme si "odpovídající slova" (modlitba se tomu ?íká) s nimi.
T?ch slov bylo víc. Ot?e náš... atd. Znali jsme je. ?íkáme je p?ece každou ned?li. Bylo p?íjemné si je p?e?íkávat pomalu a
vždycky celý m?síc jednu v?ti?ku. Vklouzla vám s nimi ona ježíšovská, kristovská Prom?na do vaší pam?ti, duše, srdce...?
Dovedu si p?edstavit, že jste trochu rozpa?ití. Pro?? Ta naše pam?? a to srdce atd. atp. Máme s nimi trápení. Moc neudrží.
T?ch slov bylo dost... Jestli by... - nešlo by to všechno shrnout ješt? jednou?
Ano. Šlo. Do jednoho slova. To slovo je "Amen". A ?íká se nakonec. A je v n?m snad všechno.

* Je v n?m p?itakání. "Ano." "Tak."
(Víte samoz?ejm?, že o to jde, žít s p?itakáním, ne?íkat, necítit stálé "Ne". Nep?ipadat si tak, že m? ten život vle?e sem tam,
odnikud nikam, kdovípro?, a já se musím vzpírat, paty do zem?, o?i k zemi, ruce v p?st...)
* (Víte, že jde o to mít d?vod k takovému p?itakání.) To je v "Amen" také. "Pevné, v?rné, spolehlivé; pevn?, v?rn?,
spolehliv?..." bychom p?ekládali, kdybychom "Amen" m?li p?eložit.
* A nakonec: nevztahuje se (ani to p?itakání, ani to o spolehlivosti) ke mn?. Vztahuje se ven, naproti, k N?komu Jinému. Na
základ? d?v?ry v jeho v?rnost, spolehlivost a naklon?nost ?eknu "Ano, žít mohu."
Amen je p?itakání z d?v?ry. Možná - když je budete ?íkat - m?žete trochu natáhnout ruku, jako dít?, když ji podává Otci.
(Správn?, už jsme zase na za?átku modlitby Pán?.)
Tak, když n?kdy nebudete mít ?as (budete tak sev?ení, že na delší modlitbu nebude ?as, a srdce bývá n?kdy tak sev?ené, že si
nem?že vzpomenout na žádné po?ádné slovo, na žádnou námitku proti vzteku, bolesti, nenávisti, strachu ...), ?ekn?te si jen
Amen.
Sta?í to. Pavel Jun
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