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AI Kňaz Jacques Philippe vo svojej knižke Hľadaj pokoj a zotrvaj v
ňom hneď v úvode píše toto: "Naša doba je dobou zmätku a nepokoja.
Táto tendencia, taká zjavná v každodennom živote súčasného
človeka, sa veľmi často prejavuje aj v kresťanskom a duchovnom
živote. Naše hľadanie Boha, svätosti, služby blížnemu je tiež často
plné nepokoja a úzkosti miesto dôvery a pokoja, ktoré by nás napĺňali,
keby sme zotrvávali v postoji malého dieťaťa, ako to požaduje
evanjelium.“
KE Aj dnešné Božie slovo z listu sv. Pavla Filipanom zo štvrtej kapitoly
nás všetkých napomína a povzbudzuje: "O nič nebuďte ustarostení.
Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky
prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú
chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi."
DI K pochopeniu nášho úryvku je potrebné si povšimnúť
predchádzajúci verš: "Pán je blízko". Práve táto blízkosť nás
oslobodzuje, aby sme sa nenechali pohltiť starosťami. A konkrétnou
aplikáciou tejto "teológie Božej blízkosti" je praktická výzva: "vo
všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje
žiadosti Bohu.". Nenechať sa pohltiť starosťami nie je ľahké, preto
Pavol dáva konkrétny návod: odovzdávať problémy v modlitbe s
vďakou, to jest s istotou, že Boh vidí a stará sa. Touto cestou kresťan
môže zakúšať Boží pokoj aj uprostred "nepokoja starostí!", pokoj
prevyšujúci ľudské "oddýchnutie si", pokoj prenikajúci až do stredu
našej bytosti, totiž do srdca.
Tento pokoj bude strážiť srdce a myšlienky: sloveso „strážiť“ sa
používalo vo vojenskej terminológii (vojaci strážili mesto pred
útokom). Filipy patrili k rímskym vojenským pevnostiam, a preto táto
metafora musela byť tamojším kresťanom veľmi zrozumiteľná. Boží
pokoj, ako strážiaci vojak, bude chrániť naše vnútro pred útokmi
strachu a starostí. A opäť sa zdôrazňuje, že tento pokoj prichádza ako
dôsledok Kristovej blízkosti - blízkosti, ktorá je dokonca prítomnosťou
vo vnútri veriaceho človeka.
PAR Kedy nám je Ježiš bližšie? V trápeniach? Áno. V slovách
povzbudenia? Áno. A kedy nám je Ježiš najbližšie? Kedy nám chce
dať maximum svojho pokoja, svojej vnútornej harmónie? Bratia a

sestry, správne si v duchu zodpovedajú tí, ktorí hovoria, že vo svätom
prijímaní. Prečo Kristov nepriateľ robí všetko, aby nás od tohto daru
pokoja odťahoval? Pretože vie, že keď získame Kristov pokoj, máme
nad diablom vyhrané.
MY Pokúsme sa na to pozrieť ešte iným spôsobom. Predstavme si
hladinu jazera. Na jazero svieti krásne slnko. Ak je hladina pokojná,
tichá, slnko sa bude od tej hladiny odrážať takmer dokonale. Čím viac
bude hladina pokojná, tichá, tým dokonalejší bude obraz. A naopak,
čím bude hladina nepokojnejšia, rozbúrenejšia, tým menej budeme
vidieť obraz slniečka.
Podobne je to aj s naším životom vo vzťahu k Bohu; čím viac pokoja
zavládne v našej duši, tým viac sa v nej odráža milosť Božieho pokoja
a harmónie. Nielen to, ale tento pokoj potom ovplyvňuje všetkých
okolo nás. Keď ale v našej duši vládne nepokoj, tým menej sa v nej
odráža obraz Božej dobroty a lásky. Boh je Bohom pokoja. Ako sa
pripravujeme na sväté prijímanie vo svätej omši? Začíname modlitbou
Pána. A po nej sa kňaz v mene celého spoločenstva modlí: „Prosíme
ťa, Otče, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď
nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom
a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje
a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista“. A po odpovedi veriacich
kňaz pokračuje slovami: „Pane Ježišu Kriste, ty si povedal svojim
apoštolom: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam.
Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej Cirkvi a podľa svojej vôle
jej milostivo daruj pokoj a jednotu“. A ani tu ešte nekončíme. Kňaz sa
modlí: „Pokoj Pánov nech je vždy s vami.“ Nakoniec tento dialóg
o pokoji končí výzvou: „Dajte si znak pokoja.“ A všetci by sme sa mali
deliť o Kristov pokoj, nie náš číro ľudský. Vrcholom obradu pokoja je
samotné sväté prijímanie. V ňom sa nám Ježiš dáva ako záruka
Božieho pokoja pre dušu. Lenže, kto Pána neprijíma, ako môže mať
pokoj a harmóniu v duši? Boh ponúka všetko, čo potrebujeme. Len si
to vziať a byť prijatý a vtiahnutý do Božieho pokoja.
ADE Ďakujme Bohu, že nám ponúka to, po čom všetci túžime.
Urobme všetko preto aj tento týždeň, aby sme mohli ten Boží pokoj
skutočne do duše dostávať. Amen.

