Řehole a život

II/2012

Nejdražší, toto jsou zásady, které vám doporučujeme zachovávat jako prostředky
spásy a které vás vedou přímou cestou do života věčného. Budete-li věrni v jejich
zachovávání, Bůh bude věrný v odměně.
(Řehole TOM 7, 21).

Slyš, Izraeli:
Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný… .
A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci.
(Dt 6,4.6)

Závěrečná část Řehole pro věrné laiky z řádu Nejmenších obsahuje další syntézu důvodů její
samotné platnosti a významu.
Zakladatel odkazuje na "věci" tam obsažené, aby vybídl k "blahodárnému" zachovávání a později
definuje "věci", které musí být zachovávány jako blahodárné a příhodné samy o sobě k vedení přímou
cestou do věčného života.
Konstatování tedy odkazuje na předpisy, normy, které byly vyjádřeny v Řeholi a které představují
závazky, které terciář přebírá pro svůj život.
Jedná se o konečné závazky, třebaže ne zpečetěné právním poutem slibu a tudíž o závazky, které
nemohou být bagatelizovány na formální zbožnost, ale které zahrnují všechny aspekty lidského života.
Struktura Řehole opravdu staví Nejmenšího laika do takových podmínek, aby radikálně
přezkoumal vlastní základní vztahy.
Je zván na prvním místě zrevidovat své bytí ve vztahu k Bohu, které se nemá omezovat na
vnější zachovávání, ale které vyžaduje hluboké a totální přilnutí vyjádřené slovy "upevenit srdce v Něm".
Ale je povolán znovu přezkoumat také vztah se sobou samým, s druhými, s věcmi a se světem.
Výzva k neustálému obrácení a k odstupu od světa jsou rozvratným návrhem, který vyžaduje
zpřetrhat vazby, situace, příležitosti, pokud se neshodují a nevedou k posílení prvořadého a základního
vztahu s Bohem.
Ale také návrh společného života a bratrská láska jsou výzvou k budování nových vztahových
dynamik, založených na setkání s Ježříšem Kristem a na obnoveném setkání s bratrem.
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Řehole tedy ve skutečnosti neobsahuje seznam povinností a zachovávání. Pro žití Řehole není
dostačující respektovat typologii a množství doporučených modliteb a ani úzkostlivě zachovávat předpisy
týkající se půstu a abstinence.
Je nutné, aby samotná Řehole byla přijatá nejen v liteře, ale v Duchu, který ji oživuje jako projekt
pro život.
Tady se vrací na mysl modlitba zbožného žida, "Shemà Israel - Slyš, Izraeli" a tedy pozvání dané
Bohem skrze Mojžíše lidu, aby přijal příkazy zákona a aby je uváděl v praxi a získal tak plné vlastnictví
země, do které je Pán přislíbil dovést.
Jsou to tedy přikázání, která, zachovávaná v bázni Boží, vedou k dosažení štěstí, plnosti života.
Aby je Izrael přijal a zachovával, je nutné, aby tyto příkazy, které ti dnes dávám, jsi měl
upevněné v srdci a aby byly stále připomínány, drženy stále na mysli (srov. Dt. 6,1-10).
Tato připomínka však nepředstavuje výlučně paměťové mnemotechnické a pasivní úsilí, ale klade
požadavek, aby tyto poučky byly neustále uváděny do srdce, aby tak ovlivňovaly a podmiňovaly cítění
věřícího, rozhodování se pro Boha, jednání pro Něho a pouze pro Něj.
V tomto samém smyslu jsou "blahodárné". Protože jsou nejen způsobilé k přivádění do "věčného

života", přímou cestou, ale obsahují v sobě samých spásu, tj. možné uskutečňování harmonie vztahů s
Bohem, se sebou samými a s bratry, které je projevem Milosti, zkušeností Společenství a tudíž zkušeností
samotného života Boha.
A to je důvod, proč mají být takovéto předpisy zachovávány "zdravým způsobem", tj. co nejvíce
příhodným a autentickým, aby nebyla promarněna tato vzácná příležitost procházet cestou opravdové
svatosti, ačkoli absolutně běžné, aby se nezaměňovala nabídka Nejmenšího života ve světě s pouhou
kulturní vsuvkou anebo ještě hůře s rituálním zařízením, se kterým se chlubíme.
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Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný… .
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Řehole je tudíž nesmírně cenným dobrem, protože se ukazuje být ve stejnou dobu nabídkou
závazku pro člověka i darem, který je pro člověka.
Každá řehole, každý projekt zakládání, má ve skutečnosti v sobě obsah daru, který Duch Sv. činí
církvi skrze intuici zakladatele pro samotné budování Božího lidu, a které je definováno jako charisma.
Navíc, stejně jako každá řehole, tak také Řehole pro Nejmenší laiky je sestavovaná okolo Božího
Slova, které tvoří její základní rovinu.
Vztah k Řeholi je proto modelován podle vzoru vztahu věřícího s Božím Slovem.
Na jedné straně je tu přilnutí věřícího, které musí být hluboké, úplné a z hloubi srdce, ale na
straně druhé je tu Dar spásy, zjevení se Boha, který nabízí ve vztahu s Ním projekt života, který právě
protože je modelován podle Slova, je nabídkou spásy, zárukou věčného štěstí a společenství.
Vědomí velikosti daru by nemělo být důvodem k bázlivosti nebo duchovní zbabělosti.
Naopak, je zapotřebí znovu objevit důvěrný vztah s Pánovými přikázáními, která nejsou kladena
mimo a vně naši lidskou zkušenost, ale jak On sám praví ústy Mojžíše : Tento příkaz, který ti dnes udílím,
není pro tebe ani nepochopitelný, ani vzdálený. Není v nebi, abys musel říkat: „Kdo nám vystoupí na
nebe, vezme jej pro nás a ohlásí nám jej, abychom ho plnili?“ Ani za mořem není, abys musel říkat: „Kdo
se nám přeplaví přes moře, vezme jej pro nás a ohlásí nám jej, abychom ho plnili?“ Vždyť to slovo je ti
velmi blízko, ve tvých ústech a ve tvém srdci, abys je dodržoval ( Dt. 30,11-14).

Modleme se:
Pane, umlč vše,
co je cizí tvému hlasu,
nechej stranou to, čím ty nehýbáš,
zaber všechen můj prostor,
posluž si mnou jako nástrojem.
Učiň, ať toto mé já zmizí
a jsi jen ty všechno ve všech.
Vyveď mě ven ze sebe samého,
ze všeho toho, co je mé, k tobě,
počátku a konci všech věcí.
Ze stínu, stanu se živou osobou,
zachráněn od zla a svobodný,
abych vzdával chválu a slávu jen tobě. Amen.
(Z modlitby Gerharda Tersteegena)
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