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AI Pätnásty február je na melanézskom ostrove Tanna výnimočný 
deň. Skupina bosých mužov si na hruď a chrbát píše červenou farbou 
písmená USA, oblieka sa do uniforiem americkej armády a cez plecia 
si prehodí bambusové pušky s hrotmi naostrenými ako bajonety. 
Potom zamieri na kopec uprostred dediny, kde s úctou vztýči americkú 
vlajku. Deň Jána Fruma je pre obyvateľov ostrova najdôležitejším 
sviatkom v roku. Je to pocta americkému mesiášovi, ktorý údajne 
prišiel do Melanézie počas druhej svetovej vojny a sľúbil miestnemu 
obyvateľstvu dodávky potravín, liekov a rôznych dopravných 
prostriedkov. Domorodci hovoria: "Ján nám sľúbil, že ak sa k nemu 
budeme modliť, prinesie nám lietadlá a lode plné nákladu z Ameriky. 
Rádiá, televízory, nákladné autá, lode, hodinky, chladničky, lieky, 
Coca-Colu a mnoho ďalších úžasných vecí." Domorodci čakajú na 
svojho mesiáša dodnes. 
KE Očakávanie mesiáša bolo hlavnou témou židovských dejín. 
Potvrdzuje to aj dnešné evanjelium, v ktorom Ján Krstiteľ posiela 
svojich učeníkov k Ježišovi s otázkou: "Ty si ten, ktorý má prísť, alebo 
máme čakať iného?" 
DI Židia očakávali oslobodenie od svojich nepriateľov. A to už niekoľko 
tisíc rokov. Z čítania historika Jozefa Flavia, ktoré opisuje situáciu v 
Palestíne v čase Krista, sa dozvedáme, že existovali dobrodruhovia, 
ktorí sa vydávali za prisľúbeného mesiáša. Mnohí ľudia im často verili. 
Zdalo sa, že dozrel čas na príchod osloboditeľa ľudu. Čím väčší je 
útlak, tým väčšia je túžba po osloboditeľovi. Niet preto divu, že sa 
otvorene a opatrne pýtali aj Jána Krstiteľa, či nie je vysloboditeľom. 
Ján však dobre poznal svoje poslanie. Dobre vedel, že nie je. Z 
evanjelia sa nám tiež zdá, akoby Ježišova odpoveď na priamu otázku 
bola vyhýbavá. Lenže sa odvoláva na naplnenie Izaiášovho proroctva. 
Tu máme súhrn zázrakov, ktoré Ježiš už vykonal a ktoré o ňom 
svedčia. To je ten, ktorý prišiel vykúpiť Izrael. 
PAR Aké sú naše očakávania? Očakávam, že Ježiš bude 
osloboditeľom môjho života? Mám vôbec nejaké očakávania. V kom 
alebo v čom očakávam vyslobodenie, vykúpenie? Pozerám sa okolo 
seba s otvorenými očami a ušami, aby som videl a počul, že Ježiš aj 
dnes pokračuje vo svojom oslobodzujúcom poslaní? Vyslobodzuje z 

duchovnej slepoty, z duchovného ochrnutia, z malomocenstva duše, 
z hluchoty voči Cirkvi, voči našim blížnym, voči našim príbuzným. 
Uvedomujem si, že jedným zo spôsobov, ako Ježiš aj dnes 
oslobodzuje a uzdravuje, je sviatosť zmierenia? Otec David Knight vo 
svojej knihe Žiť sviatosti píše, že ak chceme, aby spoveď mala vplyv 
na náš každodenný život, musíme ju "pravidelne" používať ako 
"neustálu sviatosť rastu", nielen ako odvrátenie sa od hriechu, ale ako 
obrat k rastu ako Ježišovi učeníci. Píše: "Spoveď, ktorá sa používa len 
na odpustenie hriechov, je obrátenie od niečoho. Vyznanie, ktoré sa 
používa na usmernenie a povzbudenie duchovného rastu, je 
obrátením k hlbšiemu, radikálnejšiemu a autentickejšiemu 
nasledovaniu Ježiša Krista." 
MY Sylvia Greenová z Kalifornie podáva toto osobné svedectvo. "Od 
života som očakávala jediné - čo najviac si ho užiť. Môj životný štýl by 
sa dal opísať jednoducho: mať čo najviac, užívať si čo najviac 
pôžitkov. Tento pôžitok som dosahovala nadmernou konzumáciou 
alkoholu a hriešnym lesbickým vzťahom. Asi v 40 rokoch sa mi dostala 
do rúk kniha o exorcizme. Po prečítaní knihy som si uvedomila, že môj 
život je nielen hriešny, ale aj úplne nezmyselný. Po mnohých rokoch 
som sa odvážila ísť na spoveď. Sväté prijímanie mi dalo silu a odvahu 
povedať mojej lesbickej partnerke, že s ňou už nebudem žiť hriešne, 
a vysvetlila som jej prečo. Mimochodom, aj ona bola katolíčka. 
Spočiatku sa tomu bránila, ale postupne to prijala. Neskôr sa aj ona 
vzdala hriešneho vzťahu a pristúpila k sviatostiam." Sylvia pokračuje: 
"Po mojom prvom obrátení ma veľmi trápila závislosť od alkoholu. Pri 
spovedi kňaz odporučil liečbu. To ma úplne šokovalo. Ale verila som, 
že Boh to tak chce pre moje dobro. Liečbu som dokončila. Teraz som 
abstinentka. Ani mi alkohol nechýba. Moje životné očakávania sa 
zmenili. Dnes pravidelne prijímam sviatosti a zúčastňujem sa na 
živote cirkevného spoločenstva. Kňaz ma dokonca povzbudzuje, aby 
som bola aktívna v miestnej komunite. Ja to robím. Odporúčam 
každému, kto to potrebuje, aby sa obrátil." 
ADE Urobme opäť ten krok k sviatosti zmierenia. Nie však len s 
motiváciou odstrániť hriechy, ale predovšetkým ujasniť si, čo od života 
skutočne očakávame. Boh nám v tom s milosrdnou láskou určite 
pomôže. Amen. 


