3. pôstna nedeľa v roku C (2019)
S bázňou a chvením pracujte na svojej spáse (Flp 2, 12)
Tvárou v tvár rôznym katastrofám si človek kladie otázku: „Dá sa takýmto nešťastiam predísť?“
Naučíme sa niekedy čítať v „jazyku prírody?“ Čo nám môže o sebe povedať naša Planéta, auto
v garáži, alebo obľúbený domáci maznáčik? Ak by sme ich nevnímali svojimi rozumovými
schopnosťami, veľa by sme sa nich nedozvedeli. My sme vytvorili slovník na opísanie reality okolo
nás. Ak sme my naučili veci okolo nás „rozprávať“, odkiaľ sme sa to naučili my ľudia?! Aj my sme totiž
reálnou súčasťou všadeprítomného Vesmíru. My sme vesmír, ktorý sa pozerá na seba, vesmír, ktorý
chápe seba a tak oslavuje svojho Tvorcu. Postupne prichádzame na to, že realita je oveľa zložitejšia,
ako sa na prvý pohľad javí. Vďaka niektorým vedcom sme ju premenovali na „relativitu“. A nejde tu
iba o relativitu názorov v medziľudských vzťahoch, ale aj o relativitu fyzickú – merateľnú vedeckými
prístrojmi. Zjednodušene povedané, náš život sa niektorým javí ako plávanie v nekonečnom oceáne
neurčitosti a superpozícií ...
Istý pomer neurčitosti a pravdepodobnosti sa nachádza aj v dnešnom Božom slove. Veď aká je
pravdepodobnosť, že nás niekto zabije, alebo spadne na nás nejaká veža? Vo väčšine prípadov z nás
tu prítomných sa to nestane, ale niekedy sa to niekomu stať môže? Môže sa stať, že niekedy sme pri
opise reality – toho čo sme videli, alebo počuli – neopatrní, alebo neobjektívni. Po svete aj dnes
chodia zabijaci, dejú sa prírodné alebo technické katastrofy. Niekto môže povedať, že je to len
obyčajná „smola“, keď sa človek ocitol v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. (Ale Pán Boh
určite nemá nijaké nesprávne časy a miesta.)
Nie je dnešné posolstvo Božieho slova (zvlášť Evanjelia) záchranným kolesom pre vrahov i pre ich
obete? Nerastú aj dnes vedľa seba plané a plodné figovníky? Nie je nádejou pre tých, ktorí trpia
nevyliečiteľnou chorobou, alebo znášajú bezprávie? No zároveň je aj výstrahou, výzvou k obráteniu,
vnútornej premene srdca. Autor Evanjelia, Boh, pôvodca človeka a ľudskej reči nepláva v oceáne
neurčitosti. Pre neho je celé Stvorenie otvorenou knihou, v ktorej sú všetky definitívne – konečné
rozhodnutia nebeských telies i nás ľudí. On vie, kedy má jedna hviezda zaniknúť, aby sa mohla zrodiť
nová ... On vie, kedy má ako Boh a človek obetovať za nás svoj život a potom si ho opäť vziať. On je
skutočným Pánom času i večnosti, priestoru i nekonečna ... On je Pánom nežným a milosrdným,
pomalým do hnevu a plným lásky ... On dáva novú šancu neplodnému stromu i neplodnému
človekovi. On dáva šancu aj najväčšiemu hriešnikovi, aj príslušníkovi nekresťanského náboženstva.
Taliansky spisovateľ Vittorio Messori v knihe Premena (2002), opisuje cestu, na ktorej sa stal
presvedčeným katolíkom. Narodil sa v Modene, v roku 1941. Hoci bol pokrstený, neveriaca rodina,
spolužiaci a učitelia v škole spravili z neho antiklerikála a racionalistu. Prelomovým sa pre neho stalo
leto v roku 1964, keď mal Vittorio 23 rokov. V tom lete, keď mal jednu nočnú smenu na internátnej
vrátnici, dotkla sa ho Božia milosť. Zobral do ruky knihu Evanjelií a začal čítať. Vtedy zakúsil rozumom
nevysvetliteľnú skúsenosť premeny. Stretol živého Ježiša a dostal dar istoty, že ten človek bol naozaj
Božím Synom. Stal sa obľúbeným a presvedčivým katolíckym spisovateľom. Asi aj nadlho
výnimočným, pretože ako jediný mohol viesť pútavý dialóg s dvoma pápežmi: sv. Jánom Pavlom II.
a jeho nástupcom Benediktom XVI. Takto nám Pán Boh ukázal, ako sa môže k dobrému zmeniť každý
človek.

Niekto iný sa môže zmeniť aj na základe posolstva, alebo naliehavej výzvy Panny Márie. Posolstvo
v La Salette (1846) nám hovorí, že v našich časoch budú vedľa seba rásť plané i plodné figovníky. Len
niekoľko riadkov z posolstva: „Kňazi, služobníci môjho Syna, svojim zlým životom, svojou neúctou
a bezbožnosťou pri slávení svätých tajomstiev, svojou láskou k poctám a pôžitkom, sa stali stokami
nečistoty ... Svätá viera bude zabudnutá a každý jedinec sa bude riadiť sám sebou a bude sa
nadraďovať nad svojich blížnych. Civilná a cirkevná moc budú zrušené. Všetok poriadok
a spravodlivosť budú pošliapané. Budú len vraždy, žiarlivosť, lož a nesúlad bez lásky k vlasti a rodine.“
(www.karmel2017.sk)
Otec Mitch Pacwa ( www.fatym.com/view.php?cisloclanku=2018020136 ), jezuita, redaktor televízie
EWTN hovorí: „Sme v čase prvých masových obrátení moslimov na kresťanstvo.“ (17.11.2017)
Afganistan zo 17 (2001) na 250 000, Uzbekistan z 0 na 350 000, Irán z 500 (1979) na 200 000,
Indonézia 2 000 000 obrátení za jeden rok. Africké krajiny Nigéria, Uganda, Mali 6 - 8 miliónov nových
kresťanov, na čo zareagovali teroristi Boko - Haram krutým prenasledovaním a zastrašovaním nových
kresťanov. Ale to príťažlivosť kresťanstva nezmenšilo, práve naopak.
Sv. Pavol hovorí o týchto znameniach ako o napomenutí pre nás, ktorých zastihol koniec vekov.
Všetci môžeme jesť ten istý duchovný pokrm a všetci piť ten istý duchovný nápoj, lebo pijeme
z duchovnej skaly, ktorá nás sprevádza, a tou skalou je Kristus. On je ten starostlivý vinohradník, ktorý
sa nikdy neunaví a má nádej, že každý z nás prinesie tú najlepšiu úrodu. Ďakujeme ti, Pane, že máš
s nami toľko trpezlivosti a lásky. Amen

