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SO SVÄTÝMI TERÉZIAMI (3)
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Ahoj, kamaráti!
– Sväté Terézie, ktoré nás sprevádzajú tento mesiac, boli výnimočné v mnohých oblastiach.
– Na niektoré z ich talentov sme si už posvietili, Dobromilka.
– Viaceré z nich boli dokonca vyhlásené za
učiteľky Cirkvi. Jedna z nich žila v 16. storočí v Španielsku. Pamätáš si ktorá, Svetlúšik?
– No predsa Terézia, Terézia, hmm...
– ... to je správne. A ďalej?
– Z Avily. Karmelitánska rehoľníčka Terézia
od Ježiša pred 500 rokmi napísala múdre teologické knihy, ktoré si prečítame, až keď budeme starší. Ale už teraz nás Terézia môže
naučiť niečo o našej duši.
– Ako si predstavujete svoju dušu, kamaráti? Ťažká otázka, však? Terézia z Avily si dušu predstavovala ako nádherný hrad. Posvietime si na to.
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Doplň:
Žiarivý stred
Terézia ďalej pripodobňuje stred hradu k slnku, ktoré nikdy nestráca jas
a z hradu žiari – pramení z neho
život. Týmto slnkom v strede hradu je sám Boh.
Boh prebýva v našej duši a osvecuje ju a odtiaľ pochádza jej krása.
Ak dovolíme Bohu osvecovať našu dušu, dovolíme prameňu života, aby
nás zalial a naplnil náš život, premýšľanie,
správanie. Žiarime na svet lúčmi Božej lásky.

Nezničiteľná žiara
a čierna látka
Tento žiarivý stred duše, Boh, nikdy nestráca svoj jas ani krásu – dokonca ani pre hriech. Je v duši naďalej a hriech nedokáže zatemniť jeho
večnú krásu. Ale duša, ktorá v sebe
živí hriech, si božský jas v sebe nepripustí. Je ako krištáľ zahalený do
veľmi čiernej látky. Slnko sa bude do látky opierať ako vždy, ale krištáľ sa nerozžiari.

Krištáľový hrad
Podľa slov svätej Terézie Avilskej si dušu môžeme predstaviť ako hrad vytvorený z jedného
diamantu alebo z priesvitného krištáľu, v ktorom je veľa príbytkov.
„Nič sa nemôže vyrovnať kráse duše a jej schopnostiam,“ píše Terezka. Nevieme pochopiť krásu
tohto hradu – taká je neopísateľná! Vieme len to,
že Boh krásu duše stvoril na svoj obraz.

Modlitba ako rozhovor
Čo nás svätá Terézia od Ježiša učí o modlitbe? Dozvieš sa po doplnení tajničky.
„Vnútorná modlitba totiž nie je nič iné,
ako dôverný vzťah priateľstva, častý rozhovor medzi štyrmi očami s tým, od ktorého vieme, že nás...“

1 Ktorý mesiac v roku okrem októbra ešte voláme mariánsky mesiac?
2 Rodné mesto sv. Terézie od Ježiša.
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Symbol, ktorý sv. Terézia používa,
keď hovorí o spôsoboch modlitby.
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Aj toto je symbol spôsobu modlitby
v spisoch sv. Terézie.
5 Krstné meno svätého kňaza, tiež učiteľa Cirkvi, ktorý spolupracoval so sv.
Teréziou. Cirkevný sviatok má 14. 12.
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Symbol, s ktorým maliari znázorňujú sv. Teréziu. Medzi ďalšie
jej atribúty patrí šíp, tŕň, holubica, anjel, kniha.

Tipy do tvojej budúcej
knižnice
Terézia napísala viaceré diela: Životopis,
Cesta k dokonalosti, Rozjímania o Veľpiesni, Vnútorný hrad, Vzdychy duše k Bohu (básnická zbierka). Majú svoje stále
miesto aj vo svetovej literatúre, a keď
podrastieš, možno sa stanú pokladmi
v tvojej duchovnej knižnici.
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