19 nedeľa A vlastná
AI „Však i ja som veriaci.“ Toto vyjadrenie často počujeme od
mnohých ľudí v rôznych životných situáciách. Len sa ich nikto nesmie
spýtať v koho a čo veria. Jeden kňaz tú odvahu mal. Dotyčný človek
mu povedal, že verí v jedného Boha. Kňaz pokračoval: „V jedného
Boha veria Židia, Moslimovia a Kresťania. V ktorého jedného Boha
veríte vy? Židovského, Islamského alebo Kresťanského?“ A dialóg sa
tým skončil. Veriaci skončil vo veľkých pochybnostiach. Mávate tiež
občas pochybnosti vo viere?
KE Pán Ježíš nám dnes v evanjeliu ukazuje, ako je možno
s pochybnosťou a uniesť našu malú vieru.
DI Dnešné evanjelium hovorí okrem iného o tom, že Peter najprv
Ježišovi akosi uverí, ale keď uvidí vietor a búrku, pocíti strach, začína
sa topiť. Peter začína pochybovať, stráca vieru. Má strach, že sa
utopí, alebo lepšie: začína sa topiť, pretože má strach. Jeho zvolanie
je prosba o pomoc, obracia sa priamo na Pána. Vztiahnutá Kristova
ruka prináša záchranu, ako je to predobrazené už v Starom zákone.
Petrov postoj je naozaj "príkladný" v tom smere, že sa v ňom
nachádza symbolicky znázornené každé nasledovanie Krista. Ísť ku
Kristovi sa nezaobíde bez pochýb, pretože spolu s istotou o Božom
slove je stále prítomné nebezpečenstvo presvedčenia, že viera je
niečo, čo vlastním. Skutočná viera je však postavená na Božom slove
a jeho daru, ktorý dá silu urobiť aj to, čo je ľudsky nemožné.
PAR Mnohokrát sme už v evanjeliách počuli, aké veľké veci pôsobí v
ľudskom živote viera. Napriek tomu ju však aj my, veriaci, stále akosi
nedoceňujeme. Mnoho poctivých ľudí v nej vidí len celok dobrých
zásad pre život. Mnoho ušľachtilých ľudí v nej vidí len zákonník
mravného života. Mnoho zbožných ľudí v nej vidí len zbierku
náboženských obradov, rituálov a rôznych pobožností. A zatiaľ viera
je svetlo, ktoré prežaruje, zduchovňuje celý náš život. Dáva nám nový
pohľad na všetko. Peter Kreeft v knihe Návrat k čnostiam píše: Viera
neznamená len veriť alebo dôverovať, aj keď to zahŕňa oboje. "Veriť"
je záležitosť intelektu (verím, že zajtra bude svietiť slnko; verím, že
som zdravý; verím učebniciam). "Dôverovať" je záležitosť citu
(dôverujem svojmu lekárovi). Viera je viac. Plynie zo srdca, zo stredu
jednotlivca, z prapôvodného koreňa, z ktorého vyrastá ako rozum, tak

cit. Viera je bytostné pritakanie, odovzdanie sa osobe.“ Veriť znamená
znovu a znovu stretávať Ježiša. Od neho preberať poznanie,
zmýšľanie, jeho spôsob videnia sveta.
MY Už je to niekoľko generácií, čo Franco Zeffirelli nakrútil film Ježiš
z Nazareta. Po jeho uvedení bolo s Francom veľa stretnutí, kde
vysvetľoval motiváciu takýto film urobiť. Okrem iného sa vyjadril takto:
„Na tento film som sa pripravoval celý život. Môj záujem o Krista začal
v detstve v bazilike Zvestovania vo Florencii, kde som chodieval ako
chlapec. Všetko sa začalo tu.“ A tiež dodal: „Predstaviť Ježiša Krista
na plátne je veľmi riskantné. My katolíci, dobrí i menej dobrí, horliví
i vlažní, vieme veľmi málo o Kristovi. Čosi sme sa naučili v detských
rokoch v školských laviciach a potom sme iba vegetovali. Udalosti
o Ježišovi vidíme akoby vo výklade za sklom. Rozhodol som sa, že
rozbijem sklo, ktoré ma delí od Krista, aby som videl jasnejšie jeho
život a jeho poslanie. Priznám, že som musel veľa študovať, ale
postupne som objavoval celkom nevídané veci. Moja viera sa
oživovala a pomaly si začali raziť cestu v mojej duši pravdy, o ktorých
som predtým nemal ani len tušenia. Bol som z toho nesmierne šťastný
a povedal som si, že musím priviesť aj druhých ľudí k týmto objavom.
Najprv som objavil, že Kristus je nielen Synom Božím, ale aj my, úbohí
hriešnici, sme Boží synovia a dcéry.“ Pri inej debate mu istý študent
nadhodil, že jeho film je akoby iskrou nádeje v rozháranej spoločnosti.
Zeffirelli nato povedal: „Prial by som si, aby táto iskra neskončila
dakde v bahne našej egoistickej spoločnosti, ale aby sa stala vatrou,
ktorá ukáže ľudstvu cestu k prameňom. Budem rád, keď môj film
vzbudí záujem o Krista a o štúdium evanjelií.“
ADE Francovi sa podarilo to, že vo viere prešiel od intelektuálnych
znalostí, cez citovú náklonnosť k tomu, čo je podstatou viery – že veriť
znamená odovzdanie sa osobe Ježiša Krista. Toto je výzva aj pre nás.
Amen.

