3 adventná B 2020
AI Niektorí z nás poznajú latinské príslovie: verba movent, exempla
trahunt – teda slová povzbudzujú, príklady tiahnu.
KE Dnešné evanjelium nám hovorí o niečom podobnom: „Bol človek,
ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo
o svetle, aby skrze neho všetci uverili.“
DI Ján bol výzvou, ktorá vzbudzovala v ľuďoch dvojaký postoj: pre
veriacich bol svetlom svätosti, pre neveriacich tmárom.
PAR V živote viery existujú rôzne výzvy, ktoré v dobrom či zlom
ovplyvňujú svedectvo o svetle Evanjelia.
Katechizmus Katolíckej cirkvi v článku 29 vypočítava sedem výziev,
prečo niekto verí a iný odmieta Boha. Tak sa na to pozrime spoločne.
1. výzva - zlo vo svete. Mnohí ľudia hovoria: "Keby Boh bol, tak by
nebolo to či ono zlo alebo nespravodlivosť." Je potrebné rozlíšiť zlo
morálne - hriech a zlo fyzické - utrpenie. Za hriech nikdy nemôže Boh,
ale ľudia, ktorí konajú proti jeho zákonom. Boh nikdy nechce, a ani
nemôže chcieť hriech. Ale vo svojej láske a úcte k človeku mu neberie
slobodu. Čo sa týka utrpenia, je situácia ešte zložitejšia. Sme často
presvedčení, že zdravie alebo dlhý život sú hodnoty samy o sebe, a
choroba a smrť považujeme za nešťastie. Lenže smrť v
najvhodnejšom okamihu pre vstup do večnosti, môže byť veľkým
darom. A vážna choroba alebo úraz, môže byť príležitosťou, aby sme
si uvedomili, ako síce ľahko, ale bez cieľa zatiaľ uplýval náš život.
2. výzva – nevedomosť. Kto nepozná učenie viery, kto nemá osobnú
skúsenosť s Bohom, ľahko vieru v Boha odmietne. Platí ale aj opak.
Kto hľadá pravdu alebo má opravdivú skúsenosť s Bohom, ten je
pripravený žiť vieru. Neznalosť je v našej dobe v tomto smere veľmi
rozšírená. Začína už u detí. Istý kňaz svedčí: „Pred Vianocami som si
prešiel všetky triedy na základných školách a zároveň som im
porozprával o narodení Ježiša Krista. Prekvapilo ma, že niektoré deti
z nižších stupňov tvrdili, že o tom ešte nikdy nepočuli, a vôbec
nevedeli, prečo sa oslavujú Vianoce.“ Zo strany veriacich totiž niekedy
nie je záujem o odovzdávanie viery. Neznalosť sa prejavuje aj u
dospelých. Niektorí zostanú vo svojej detskej viere. V ktorom odbore
vám budú stačiť poznatky zo štvrtej triedy? Človek sa musí vzdelávať
celý život! A tak dôležitá skutočnosť, ako je viera, by mala byť
výnimkou?!
3. výzva – ľahostajnosť. Kto chce, hľadá spôsoby, kto nechce, hľadá
dôvody /výhovorky/. Ľahostajnosť tých, ktorí neprijímajú vieru, môže
byť spojená aj s tým, že sa doteraz nestretli s autenticky prežívanou
vierou alebo s niekým, kto by bol sám vierou tak nadšený, že by jeho
svedectvo bolo nákazlivé. A tu opäť máme my veriaci dlh. Keby z

nášho života bolo viac spoznať, ako obrovskú hodnotou pre nás viera
je, ubudlo by ľahostajných v našom okolí a ľudia by sa začínali viac
na Boha pýtať a hľadať ho.
4. výzva – materializmus. Dávame často prednosť honbe za tým, čo
ponúka svet: slávu, moc, peniaze, pôžitky. Celá spoločnosť je tak
nastavená. Preto býva tak ľahké zabudnúť na to, že sa tu nemáme
zabývať natrvalo. Ľudia prehliadajú za množstvom darov Darcu. Žijú
vo veľkom omyle.
5. výzva – zlý príklad veriacich. Ľudia slabší vo viere ľahko
zapochybujú, keď vidia veriaceho - a zvlášť takého, ktorý je v Cirkvi
na viditeľnom mieste, že nežije dôsledne podľa poznanej pravdy viery.
Takéto pohoršenie môže byť nebezpečné. Niektorí sa však na
nedostatky kresťanov len vyhovárajú a hodí sa im každá zámienka.
Hľadajú chyby na veriacich, aby si mohli obhájiť svoj pomýlený životný
postoj.
6. výzva – protináboženské ideológie. Nepriateľské učenia existujú. A
je potrebné pred nimi varovať. Skôr bývali niektoré knihy označované
ako nevhodné, zakázané. Dnes sa predpokladá, že každý by mal sám
použiť rozum a zdravý úsudok k správnemu rozlišovaniu. Správny
postoj je, že najprv mám poznať svoju vlastnú vieru a byť v nej pevný,
a až potom je možné bádať inde.
7. výzva – strach z Boha. Niektorí Boha odmietajú preto, že ich
predstava o Bohu nepočíta s Božím milosrdenstvom. Neveria, že by
Boh mohol byť voči nim tak dobrý a odpustil im. Jedná sa o veľmi
nebezpečný stav, ktorý môže vyústiť až do zúfalstva a beznádeje. A
tu opäť platí, že je dôležitá pravdivá predstava o Bohu, ktorý je síce
spravodlivý, ale zároveň tiež milosrdný. Nie je žiadny hriech, ktorý by
Boh nebol ochotný odpustiť, ak svoj hriech úprimne ľutujeme a o Božie
odpustenie stojíme. Kým žijeme, ešte je šanca!
MY Nikdy nie je neskoro vydať svedectvo o viere. Istého človeka v
detstve doma viedli k náboženstvu. No doba, v ktorej vyrastal a to, že
on bol dobrý lekár, jeho manželka bola učiteľkou na strednej škole mu
akosi nechalo zarásť cestu k Pánovi. Raz mu jeho priatelia, ešte za
tvrdej totality, doniesli pásku s nahrávkou muzikálu Jesus Christ
Superstar. A on ju doma s úžasom počúval, pretože bol veľkým
fanúšikom hudby. Všimol si, ako jeho dve deti počúvali za dverami.
Keď ich tam videl, niečo sa v ňom pohlo a povedal si: „To im nemôžem
urobiť.“ Hneď na druhý deň ich zobral obe za ruky a doviedol do
kostola pred oltár, pod kríž. Povedal im: „Tak o tomto mužovi bola tá
prekrásna hudba, čo som počúval včera."
ADE V tomto adventnom týždni pokúsme sa vydávať svedectvo o
Bohu ako to robil Ján Krstiteľ. Amen

