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Ján Adamus

Nebuďte ustarostený
o zajtrajšok
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nik
nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď
jedného bude nenávidieť a druhého milovať,
alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým
bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj
mamone. Preto vám hovorím: Nebuďte
ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o
svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je
viac ako jedlo a telo viac ako odev? Pozrite
sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani
do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský
Otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony?
A kto z vás si môže starosťami pridať čo len
lakeť k svojmu životu? A čo sa tak staráte o
svoj odev? Pozrite sa na poľné ľalie, ako
rastú: nepracujú, nepradú; a hovorím vám,
že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol
oblečený tak ako jediná z nich. Keď teda Boh
takto oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes je tu a
zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy
maloverní?! Nebuďte teda ustarostení a
nehovorte: „Čo budeme jesť?“ alebo: „Čo
budeme piť?“ alebo: „Čo si oblečieme?“! Veď
po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš
nebeský Otec predsa vie, že toto všetko
potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie
kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko
dostanete navyše. Preto nebuďte ustarostení
o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o
seba. Každý deň má dosť svojho trápenia.
(Mt 6, 24 – 34)
Keby som sa vás spýtal, ako sa máte,
zaiste by mnohí odpovedali, že majú veľa
starostí. Problémy v rodine, v práci – syn
končí základnú školu, dcéra vysokú a vy
neviete, ako ďalej. Keby som sa aj detí
spýtal, či majú starosti, iste by mnohé
povedali, že zajtra ich čaká v škole písomka,
popoludní gymnastika alebo hudobná, večer
sa treba učiť, lebo na ďalší deň je opäť
písomka. Tí starší by k starostiam pridali
problémy so súrodencami, s prvými láskami,
s učiteľmi a rodičmi… Z toho vidíme, že
každý má svoje starosti, ktoré sa začínajú už
v detstve a tiahnu sa cez celý život.
Ľudia vždy mali a budú mať starosti.
Vidno to aj v dnešnom evanjeliu. A keďže
nás Ježiš miluje a chce nás ušetriť od
stresov hovorí: Nebuďte ustarostení o
zajtrajšok, veď Boh, ktorý sa stará o poľné
ľalie a o nebeských vtákov, isto sa postará aj
o vás.
Ježiš plným právom takto hovorí, lebo
keď si vezmeme dejiny človeka, jasne to
vidíme. Len si uvedomme, ako sa Boh
postaral o Izraelitov, ako ich vyviedol z
Egypta a pomáhal im na ceste do zasľúbenej

zeme. Boli hladní, dal im mannu, boli
smädní, dal im zo skaly vodu, mali chuť na
mäso, poslal im prepelice. Hynuli – stačil im
pohľad viery na medeného hada, boli slabí,
Boh bojoval za nich proti nepriateľom. A viete
prečo im tak pomáhal? Lebo mu slúžili a
uctievali ho, ako svojho Boha a Pána.
Alebo sa pozrime na prorokov. Mali vždy
dostatok potravy, mali vždy kde bývať, vždy
sa našiel niekto, kto im pomohol a postaral
sa o nich. Keďže tiež Bohu slúžili, staral sa o
nich a cez ich ruky žehnal iným a robil
zázraky.
V Otcových šľapajach pokračoval aj
Ježiš Kristus. Ľudia, ktorí boli s ním,
nemuseli sa starať o budúcnosť, mali vždy
všetkého dostatok a cez Ježišove zázraky im
Boh pomáhal.
Božia starostlivosť o nás vrcholí po
Ježišovom zmŕtvychvstaní. Zakladá Cirkev a
stará sa o ňu. Len si spomeňme, koľko
bludov, prenasledovaní a zrád musela prežiť.
Všetko však zvládla a nepremôžu ju ani
pekelné mocnosti, pretože sa o ňu Kristus
stará.
V tejto chvíli by sme mali byť plní radosti,
lebo aj my sme členmi Cirkvi. Stali sme sa
nimi pri základnom obrade – pri krste.
Nebuďme preto ustarostení o zajtrajšok, čo
budeme jesť, čo budeme piť, čím sa
zaodejeme, lebo Boh sa o nás postará. Ale je
tu jedna podmienka – musíme slúžiť Bohu,
nie mamone. Ak ho budeme potrebovať my,
bude nás potrebovať aj On. Vždy sa o nás
postará.
V čom spočíva služba Bohu? Je to pevná
viera v neho a s ňou spojená denná
modlitba, pristupovanie k sviatostiam a
služba blížnym. Ako reaguje moje svedomie?
Slúžim Bohu alebo slúžim iba svojim
záujmom?
Istý lekár mal dvoch synov – trojročného a
päťročného. Denne chodieval do ordinácie
vzdialenej asi 10 minút cesty, ktorá viedla
okolo veľkej baziliky. Matka bola s chlapcami
doma a dopoludnia chodievala s nimi na
vychádzky. Jedného dňa sa rozhodli
navštíviť otca v ordinácii. Keď prechádzali
okolo baziliky a mladší syn sa pýtal
staršieho: Peťko, čo je bazilika? No, to je
domček, kde býva Ježiško. Malý sa na chvíľu
zamyslel, zosmutnel a povedal: Peťko, ja
som si myslel, že Ježiško býva v nebi. Áno,
býva, ale tu má ordináciu!
Nestarajme sa, čo bude ďalej, ale
využime túto chvíľu s Bohom v jeho
„ordinácii“ a plnými dúškami čerpajme jeho
milosti. O ďalšie sa už on postará.
Pane, veríme, že nám pomôžeš, aj že sa
o nás postaráš. Daj, aby sme ti zostali vždy
verní a nikdy nedopusť, aby nás od teba
odlúčila starosť o zajtrajšok.
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Počúvajte ma, všetci pobožní,
nech rozpoviem vám,
čo som vykonal;
že ústami som volal na Neho
a jazykom Ho chválil.
Keby som v srdci
nosil zlo a hriech,
či počul by ma Hospodin ?
Ale On počul moju modlitbu,
pozorne vypočul jej hlas.
Buď pochválený Boh,
ktorý nepohrdol
tou modlitbou,
ó, pochválený buď!
Nech nám je milostivý Boh
a požehná nás!
Nech rozjasní sa pri nás
Jeho obličaj!
Aby sme na zemi
poznali Jeho cesty
a jeho spásu všetky národy.
Nech velebia Ťa, Bože, národy,
nech velebia Ťa všetky národy!
Nech všetci radujú sa vospolok,
že spravodlivo národy súdiš
a vodíš kmene po zemí!
Nech velebia Ťa, Bože, národy,
nech velebia Ťa všetky národy!
Zem plody vydala
a požehnal nám Hospodin,
náš Boh.
Nech nás Boh požehná,
nech boja sa Ho zeme končiny!
Druhá kniha žalmov.“Prebásnil Milan Rúfus“

V nedeľu 9.3. po skončení druhej sv. omše bude stretnutie
s rodičmi prvoprijímajúcich detí.

O vlastníctve vecí

Na pôstne obdobie, do ktorého vstupujeme tento týždeň
Popolcovou stredou, pripravila Konferencia biskupov
Slovenska projekt s názvom: "Pôst so Svätým Otcom
Františkom". Od najbližšieho utorka až do Veľkonočného
pondelka budú môcť prihlásení záujemcovia každý deň
dostať niekoľko myšlienok z homílie, posolstva alebo
príhovoru pápeža Františka. Cieľom tejto aktivity je viac
duchovne prežívať pôstne obdobie a lepšie sa pripraviť na
veľkonočnú oslavu vzkriesenia Ježiša Krista. Záujemcovia
sa môžu prihlásiť na internetovej stránke www.post.kbs.sk.
Tých, ktorí nemajú prístup k internetu, pozývame podporiť
tento projekt modlitbou, obetou a pôstom.

Malý chlapec sediaci v letiskovej hale sa zrazu spýtal:
„Mami, a ten bohatý princ, aké mal auto?“ Pani, čo držala v
rukách rozprávkovú knižku, sa usmiala: „Vtedy autá neboli.
Určite mal krásneho koňa.“ „Koňa?“ zapochyboval chlapec a
zamyslel sa. „Oci, koľko koní má naše auto?“ zvrtol sa k
mužovi na druhej strane. „Čo?“ obzrel sa otec, „koľko koní'?
Stopäťdesiat,“ zamrmlal. „Vidíš?“ obrátilo sa dieťa k matke.
Tá nad jeho úvahami prevrátila oči. V tej chvíli niekomu
zazvonil mobil. „Aaa, aký mal telefón?“ vyhŕkol chlapec.
„Miško, pochop, že vtedy telefóny nevyrábali,“ odpovedala
mama.
Všetci sme počúvali, čo bude ďalej. Chlapcove oči
zablúdili k môjmu laptopu. „A počítač, mal aspoň počítač?“
naliehal znovu. „Nie, ani počítač mať nemohol... ani video,
ani televízor, ani internet,“ snažila sa ukončiť otázky mama.
Napadlo mi, či by nebolo lepšie povedať, že princ mal
Subaru, Nokiu a Macintosh, pozeral 3D filmy a hral Angry
birds. Mama však neustúpila. Po chvíli rozmýšľania chlapec
vyrukoval s vetou, ktorá prekonala všetky očakávania:
„Mami, ak ten princ bol bohatý, tak my sme potom čo?“
Evanjelium tejto nedele odporúča netúžiť po bohatstve.
„Nik nemôže slúžiť dvom pánom,“ vraví Ježiš. Nemožno
slúžiť Bohu aj mamone. Podstatné je tu slovo slúžiť. Ježiš
nehovorí, že máme prestať pracovať, ani neodporúča bývať
v jaskyni. Materiálne prostriedky sú potrebné. Človek sa
však nemá stať ich otrokom. Služba matérii totiž máva za
následok stratu viery.
Veľa z toho, čo bolo kedysi dostupné len bohatým, má
dnes mnoho ľudí. Sme preto šťastní? Nie, pretože bohatí
zas majú to, čo si my dovoliť nemôžeme... Ale moment. Tak
ako sa dnes smejeme nad fotografiami ťažkých mobilov, čo
mali kedysi len manažéri, nebudú sa naše deti smiať nad
dotykovými obrazovkami? Viaceré zo športiakov vyrábaných
v minulosti by ste dnes porazili vaším minivanom. Nie sme
trochu zvláštni, keď sa ženieme za špičkovými vecami svojej
doby? Opravdivé naplnenie túžob ľudí všetkých čias je
ukryté jedine v Bohu!
Spýtajme sa úprimne, ktoré z vecí, čo máme doma, nám
naozaj slúžia? A ktorým, naopak, slúžime my? Koľko času
vieme pri nich stráviť? Urobme zmenu! Napríklad, nekúpme
niečo, čo sme si už obhliadli v obchode. Zvážme, komu by
tie peniaze mohli lepšie poslúžiť. Susedove deti možno
netúžia po najlepšom notebooku. Potešili by sa aj
skromnému počítaču. Chorej panej z vedľajšieho vchodu
nechýba značková bunda. Nemá ani na lieky. Čo tak
nedovoliť túžbe po veciach, aby nás ovládala, a pomôcť
niekomu, kto je naozaj v núdzi? Alebo sme na také veci
príliš chudobní?

Na Popolcovú stredu budú naši otcovia biskupi v Katedrále
sv. Martina v Bratislave sláviť sv. omšu na začiatok
pôstneho obdobia o 17.00 hod.
Keďže Popolcová streda je zároveň prvou stredou v
mesiaci, večer o 20.00 hod. bude otec arcibiskup Mons.
Stanislav Zvolenský viesť modlitbové stretnutie - lectio
divina s názvom: Sila spoločenstva apoštolov.
V nedeľu 9.marca bude jarná zbierka na charitu
Zbierka obnoseného šatstva: Na budúci týždeň konáme v
našej farnosti zbierku obnoseného šatstva pre neziskovú
organizáciu Pomocný anjel. Šatstvo sa potom odovzdá do
domovov sociálnych služieb, pre pomoc chudobným.
Šatstvo v plastových vreciach , prosím, prineste v dňoch
pondelok až štvrtok na Obecný úrad vo Vištuku.
V piatok a sobotu od 8:00 - 10:00 hod. na farský úrad.

Sväté omše v 8. týždni cezročného obdobia (A)
3.III. pondelok spovedanie: 16:30 - 17:00
17:00 Za † Františka
4.III. utorok spovedanie: 16:30 - 17:00
17:00 Za zdravie a Božiu pomoc
5.III. streda - Popolcová streda – Pôst a zdržiavanie sa
mäsitého pokrmu. Je dňom pokánia v celej Cirkvi
spovedanie: 16:00 - 17:00
17:00 na úmysel

6.III. štvrtok – po Popolcovej strede spovedanie: 15:30- 17:00
17:00 Za rodinu Masarykovú a Dzíbelovú
7.III. piatok – po Popolcovej strede spovedanie: 15:00 - 17:00
17:00 Za † Rudolfa a Alojziu Polakovičových
8.III. sobota – po Popolcovej strede
11:00 Za zdravie a Božiu pomoc
Upratovanie kostola č.d. 76-100
9.III. Prvá pôstna nedeľa (A)
08:00 Za † Michala a Teréziu Hábelových a deti

MARTIN KRAMARA

Oznamy
Popolcová streda: Prísny pôst zaväzuje všetkých,
okrem chorých, od 18. roku až do 60-tky.
V tento deň je dovolené iba raz za deň sa dosýta najesť.
Okrem toho ešte dva razy, nie však mäso, pričom celkové
množstvo jedla by malo byt menšie ako množstvo hlavného
jedla. Nie je dovolené jesť medzi jedlami, avšak lieky a
nápoje možno prijímať kedykoľvek. Deti a ostatných
zaväzuje úplné zdržiavanie sa mäsitých pokrmov, tzn.,
zdržiavanie sa od mäsa a mäsitých pokrmov (šťavy,
polievky z mäsa ...).

Lektori: Blahová M., Radakovičová J.

10:00 Za farníkov

Lektori: Fajkusová P., Hajičková M.

14:00 Posvätný ruženec, litánie

V nedeľu, pondelok a utorok konáme zmierne poklony a
odprosujúce pobožnosti. V nedeľu – v rámci popoludňajšej
pobožnosti. V pondelok a utorok pred sv. omšou.

Liturgický kalendár
3.III. pondelok
4.III. utorok
5.III. streda
6.III. štvrtok
7.III. piatok
8.III. sobota

Pobožnosť krížovej cesty: Modlievame sa ju v piatok 40
min. pred sv. omšou a v nedeľu popoludní o 14:00 hod. Pri
účasti na pobožnosti krížovej cesty môžeme za obvyklých
podmienok získať úplné odpustky.
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Sv. Kunigunda

Sv. Kazimír
Sv. Teofil, biskup – Popolcová streda
Sv. Fridolín, opát
Sv. Perpetua a Felicita, mučenice
Sv. Ján z Boha, reholník

Zapamätajte si
Skrze sväté prijímanie sa zjednocujeme s Kristom viac
ako dieťa s rodičmi.
Námety na konanie
Boh usporiadal celý život v ľudskej rodine, aby bol
obrazom večného života božskej rodiny, ktorú nazývame
Trojica. Všetky vlastnosti šťastného domova - pokoj, stálosť,
láska, prezieravosť - dokonale prebývajú v Bohu, ktorý nám
dal podiel na božskej prirodzenosti. Ak žijeme sviatosti v
plnej miere a verne - manželstvo, spoveď, Eucharistia,
zistíme, že náš domov bude časom ešte viac nebeský.

Slovo na dnes
so svätým Jánom Zlatoústym

Pozemská trojica
Manželstvo je podľa svätého Jána živý symbol Božích
tajomstiev. Manžel, manželka a deti symbolizujú Trojicu
božských osôb. Manželské spojenie manžela a manželky
symbolizuje vecné spoločenstvo Ježiša s Otcom. Keď
hovoríme, že manželstvo je alegória alebo znak Božej lásky,
tým neznevažujeme ľudskú lásku, ale vzdávame jej väčšiu
úctu.
Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej
manželke a budú dvaja v jednom tele“ (Ef5, 31).
Svätý Pavol nám ukazuje, že muž zanechá svojich
rodičov, ktorí ho zrodili, a pripúta sa k svojej manželke; a
toto jedno telo - otec, matka a dieťa - pochádza z
kombinácie telesnej podstaty tých dvoch ľudí. Dieťa sa rodí
z kombinácie ich semien, takže tí traja sú jedno telo.
Podobne je to v našom vzťahu ku Kristovi: svätým
prijímaním sa stávame jedným telom. Sme s ním zjednotení
ešte viac ako dieťa s rodičmi.
Nevidíte, že máme vo svojom tele veľa nedostatkov?
Jeden muž je napríklad chromý; iný má postihnuté nohy;
ďalší vyschnuté ruky; iný má nejaké iné postihnutie. Ani
jeden však nemá v nenávisti svoj slabší úd ani ho
neodsekne, ale správa sa k nemu láskavejšie než k iným
údom a je prirodzené, lebo tento úd je jeho súčasťou.
Svätý Pavol chce, aby muž prejavoval manželke toľko
lásky, koľko prejavuje sám sebe. Nie preto, že máme tú istú
prirodzenosť - nie, povinnosť voči manželke je oveľa väčšia.
Skôr je to preto, lebo tu už nie sú dve telá, ale jedno: on je
hlava a ona je telo. Pavol tiež hovorí, že „hlavou Krista je
Boh“ (1 Kor 11, 3). Ako manžel a manželka sú jedno telo,
tak aj Kristus a Otec sú jedno a Otec je naša hlava. Pavol
predstavuje dva príklady: príklad prirodzeného tela a príklad
Kristovho tela. A dodáva:
„Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi“
(Ef5, 32).
Prečo to nazýva veľkým tajomstvom? Blahoslavený
Mojžiš - alebo skôr Boh - nám povedal v Knihe Genezis, že
je to niečo veľké a úžasné. Teraz však Pavol hovorí o
Kristovi, ktorý zanechal Otca, prišiel na zem a prišiel k
neveste. Stali sa jedným Duchom. „Ale kto sa spája s
Pánom, je s ním jeden Duch“ (Kor 6, 17). Pavol to správne
nazýva veľkým tajomstvom. Potom Pavol dodáva, ako keby
chcel povedať, že táto alegória neničí manželskú lásku: „Ale
aj vy, každý jeden nech miluje svoju manželku ako seba
samého. A manželka nech si ctí muža“ (Ef5, 33).
Naozaj veľké tajomstvo - tajomstvo, ktoré má v sebe
skrytú múdrosť. Mojžiš to prorocky ukázal v Knihe Genezis a
aj Pavol to teraz vyhlasuje, keď vraví: „Hovorím o Kristovi a
Cirkvi.“

Scot Hahn Mike Aquilina „Žiť tajomstvá“

Tieto rady čítaj pomaly.
Rozvážne premýšľaj nad ich obsahom.

Svätá čistota
136 Keď si vyhľadal spoločnosť zmyselného uspokojenia...
aká samota potom nasleduje!
137 Len si pomysli, že pre chvíľkové uspokojenie, ktoré v
tebe zanechalo príchuť žlče a horkosti, stratil si „Cestu“!
138 „Infelix ego homo! Quis me liberabit de corpore mortis
huius?“ Ja nešťastný človek! Kto ma vyslobodí z tohto
tela smrti? Tak volal svätý Pavol. Vzmuž sa! Aj on
musel bojovať.
139
Vo chvíli pokušenia mysli na Lásku, ktorá ťa čaká v
nebi; posilňuj čnosť nádeje, čo nie je prejav nedostatku
veľkodušnosti.
140
Nech sa stane, čo sa stane, neznepokojuj sa, pokiaľ
nesúhlasíš. Pretože len vôľa môže otvoriť bránu srdca a
vpustiť tam ohavnosti.
141
Zdá sa ti, že v duši skutočne počuješ hlas: „Tie
náboženské predsudky!“ A potom výrečnú obhajobu
všetkých slabostí nášho úbohého padlého tela: „Jeho
práva!“ Keď sa ti to stane, povedz nepriateľovi, že
existuje zákon prírody a zákon Boží. A Boh! A tiež
peklo.
142 „Domine!“ Pane! „Si vis, potes me mundare“ - ak chceš,
môžeš ma očistiť. Aká krásna modlitba, aby si ju často
opakoval s vierou úbohého malomocného, keď sa ti
stane to, čo vie iba Boh a ty i ja! Zakrátko pocítiš
Učiteľovu odpoveď: „Volo, mundare!“ Chcem, buď
čistý!
143 Aby si uchránili svoju čistotu, svätý František z Assisi sa
vyváľal v snehu, svätý Benedikt sa vrhol do tŕnia a
svätý Bernard skočil do ľadového rybníka. A ty, čo si
urobil ty?
144 Nepoškvrnená čistota celého Jánovho života ho robí
silným pod krížom. Ostatní apoštoli utekajú z Golgoty;
on s Kristovou Matkou zostáva. Nezabúdaj, že čistota
posilňuje a spevňuje charakter.
145 Na fronte pred Madridom. Zo dvadsať dôstojníkov
v šľachetnej a veselej družnosti. Počuť pieseň, po nej
ďalšiu. Mladý poručík s počernými fúzikmi počul len
prvú: „Nechcem srdcia rozdelené; Keď dám to svoje,
dám ho celé.“ Ako sa len bránim odovzdať celé svoje
srdce!“ A jeho modlitba vytryskla širokým a pokojným
prúdom.

Myšlienky k modlitbe
Ako manžel a manželka sú jedno telo, tak aj Kristus a
Otec sú jedno.
Jedno telo - otec, matka a dieťa - pochádza z kombinácie
telesnej podstaty tých dvoch ľudí. Takže tí traja sú jedno
telo.
Svätý Pavol chce, aby muž prejavoval manželke toľko
lásky, koľko prejavuje sám sebe.

Josemaria Escrivá „Cesta“
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budeme naň dívať len ako na prekročenie zákona. Zlo
hriechu pochopíme vtedy, keď si uvedomíme, čo spôsobil
Ježišovi, ktorého sme mali milovať. Odmietnutie veriť a
nenávisť voči Božiemu Synovi vystupňovaná až na smrť,
ktoré boli príčinou ukrižovania, boli vrcholným prejavom
hriechu.
Bežný spôsob, ako získať ľudí, je zalichotiť im. Duch
Svätý ľudí usvedčí, že sú hriešni. Až potom ich získa.
Nevera, neochota prijať vykúpenie z hriechu v Kristovi to je postoj sveta voči Bohu. Nik okrem Ducha Svätého
nemôže účinne usvedčiť ľudí z hriechu. Ani svedomie nie
je vždy tým správnym meradlom, lebo sa často mýli. Ešte
menej to platí o verejnej mienke - tá hriech často
dokonca ospravedlňuje. Najťažší hriech, ktorý Duch
Svätý ľuďom ukáže, nie je nezdržanlivosť ani lakomstvo,
lež odmietnutie Krista.
Pôsobením Ducha Svätého si človek uvedomí svoj
stav hriechu, ale Povzbuditeľa mu zároveň ponúkne
milosť ľútosti a pokánia. V jej svetle človek uverí a prijme
Krista a jeho obetu. V kríži je zhrnutý Kristov životopis.
Tak sa modlíme v Kréde: narodil sa, trpel, bol ukrižovaný,
zomrel, bol pochovaný... Ale pre svoju smrť bol oslávený
a vstal z mŕtvych. Odvtedy je v Kristovom kríži zahrnutý
aj náš život. Duch Svätý nám dáva poznať, že na kríži bol
odsúdený hriech a s ním „knieža tohto sveta“ - diabol.
Pre nás je kríž symbolom milosti a odpustenia.

Príbeh na uzdravenie duše
PRINC A DIAMANT
Princ vlastnil nádherný diamant a bol naň náležite pyšný.
No diamant sa raz poškodil a zostal nenávratne
poškriabaný.
Princa udalosť natoľko zarmútila, že sa rozhodol urobiť
všetko pre to, aby diamant navrátil do pôvodného stavu.
Nechal si zavolať popredných odborníkov a prikázal im
uviesť diamant do pôvodnej podoby. Navzdory všetkým
snahám sa však nikomu nepodarilo ryhu odstrániť či prekryť.
Nakoniec sa objavil geniálny brusič drahokamov.
Zručnou a trpezlivou prácou sa mu podarilo vyryť do
diamantu ružu. Ryha sa zmenila na stonku a diamant na
kameň oveľa väčšej krásy.
- Keby som bol diamantom, našli by sa na mne také
ryhy, kvôli ktorým trpím...
- Občas sa snažím odstrániť ryhy z diamantu svojho
života a svojej minulosti, ktoré však nemiznú, a ja
zbytočne plytvám úsilím...
- Keby som bol geniálnym brusičom drahokamov,
mohol by som premeniť určité ryhy na diamante svojho
života na príležitostí väčšej krásy...
José Carlos Bermejo „Príbehy na uzdravenie duše“

Uvedie vás do plnej pravdy

Rok nad evanjeliom

„Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to
nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej
pravdy... a zvestuje vám, čo má prísť.“ (Jn 16,12-13)
Ako vyjadriť celú Božiu pravdu? Ľudské slovo je príliš
tesné. Nie sme pripravení na takú plnosť. Ježiš sa v
mnohých veciach iba dotkol Božej plnosti - iba ju
naznačil. Rozhodil zrnká, ale mnohé ostalo ukryté ako v
zrne. V priebehu dejín videla Cirkev základné pravdy v
novom svetle, z nového zorného uhla a čoraz bohatšie.
Božia pravda sa zjavuje pred duchovným zrakom čoraz
plnšie. Zdanlivá počiatočná temnota tejto pravdy bola
temnotou iba pre nás. Ježiš to vedel. Preto povedal
apoštolom, že celú pravdu by v danej chvíli ani nezniesli.
Ježiš vedel, akí sme. Temnota nám znemožňuje
vidieť. Ale aj príliš oslňujúce svetlo nás oslepuje, takže v
ňom takisto nič nevidíme. To vyjadrujú slová: „Teraz by
ste to nezniesli.“ Sme schopní prijímať Božie pravdy len
akoby v malých dávkach. Preto pravda evanjelia sa
rozvíjala postupne, ako sa rozvíjal život Cirkvi v dejinách.
Moderného človeka to zaráža. Nechápe pravdu
tajomstva a tajomstvo pravdy. Chcel by veriť v Boha,
keby ho mohol vidieť. Chcel by ho dokázať ako v
matematike. Ako však chcete dokázať tajomstvo? Už do
tajomstva druhého človeka ťažko preniknúť len chladným
rozumom. Dáva sa poznať len postupne a v láske.
Ježiš začal s prípravou evanjelia a rozvinul ho. Ani on
však nepredložil celé tajomstvo a celú pravdu. Zveril ju
Duchu Svätému: „Keď príde Duch pravdy, uvedie vás do
plnej pravdy.“ Evanjelium sa bude v Cirkvi postupne
rozvíjať ako strom zo semena. Najprv na ňom vykvitnú
kvety a potom prinesie ovocie. Cirkev neuskutoční celé
svoje poslanie naraz - ani v teológii, ani v duchovnom,
ani v sociálnom živote. No Kristus jej dal Ducha, ktorý
bude z generácie na generáciu rozvíjať plody evanjelia.
Postupne padne otroctvo, padnú pohanské zlozvyky
národov. Božie kráľovstvo je zrno, ktoré sa rozvíja v čase
pod vedením Ducha Svätého.

Svedectvo Ducha proti svetu
„Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak
neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem,
pošlem ho k vám. A keď príde, on, ukáže svetu, čo je
hriech, čo spravodlivosť a čo súd. Hriech je, že neveria
vo mňa, spravodlivosť, že idem k Otcovi a už ma
neuvidíte, a súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené.“
(Jn 16, 7-11)
Hriech nie je len prekročenie zákona. Hriech je
odmietnutie lásky. Spravodlivosť v kresťanstve nie je len
zmysel pre mieru, lež možnosť pristúpiť cez Krista k
Bohu. Keď Ježiš odíde k Otcovi, Duch Svätý ukáže svetu
jeho strašný omyl, že považoval Božieho Syna za
zločinca.
Zmŕtvychvstanie
a
nanebovstúpenie
poprevracia
kritériá
Židov
o
spravodlivom
a
nespravodlivom. Všetky obvinenia proti Ježišovi sa ukážu
nadovšetko nespravodlivé. Farizeji a zákonníci sa darmo
navzájom utvrdzovali v tom, že v záujme národa nemohli
postupovať ináč.
Keď je človek usvedčený z hriechu, nemôže si už
myslieť, že je spravodlivý. Ak sa však presvedčí, že
Kristus ho oslobodil od hriechu, vtedy uverí, že on je jeho
spravodlivosťou. Ako však hovoriť o spravodlivosti
niekomu, kto sa necíti hriešnikom? Farizej v chráme sa
cítil spravodlivý, rovnako ako vodcovia ľudu, ktorí odsúdili
Krista. Veľký piatok pripísal hriech Kristovi a
spravodlivosť jeho sudcom. No zoslanie Ducha Svätého
usvedčí svet, že spravodlivosť je v Kristovi.
Pre tých, ktorí odmietli Krista, spravodlivosť sa
jedného dňa ukáže čímsi strašným. Ale hriešnikom, ktorí
ho prijali s pokáním a láskou, sa spravodlivosť ukáže
milosrdenstvom. Odsúdený bude len hriech a jeho
pôvodca. Diabol šiel na Veľký piatok vo svojej zlobe až
po poslednú hranicu svojich možností - dal zabiť Božieho
Syna. No navždy sa prerátal. Už nikdy nebude totálnym
víťazom, ako si myslel. Kristus premohol smrť, vrátil sa k
Otcovi a všetkým, ktorí ho milujú, ustavične pomáha.
Duch Svätý ukáže svetu pravú podstatu Ježišovej
smrti na kríži - hriech. Hriech nikdy nepochopíme, ak sa

Ján Chryzostom kardinál Korec
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