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Kristus,

zmysel zasväteného
života

Tatiana Berecká

M

yslím si, že začiatkom každej duchovnej cesty je osobné stretnutie
s Kristom. Je to určite zvláštne stretnutie, pravdivá a skutočná udalosť.
Toto stretnutie, ktoré určuje zmysel existencie človeka, nie je dané faktom,
že si človek „vyberá“ Krista, ale že sa cíti vybraný; dáva sa mu k dispozícii, aby
ho on mohol vybrať do služby, ako sa mu bude páčiť.
Takéto stretnutie s Kristom nie je nič iné než aktualizovanie viery. Zvláštny moment, v ktorom viera vstupuje do nášho života a začína ho stvárňovať.
Spočíva v tom, že prijímame Pána a uznávame ho za Pána nášho života.
Viera teda nie je výberom nejakej myšlienky alebo nejaký intelektuálny postoj, je to skôr akési uchopenie celého človeka vo všetkých jeho dimenziách.
Skrze ňu neprijímame len niečo, ale Niekoho: on sa stáva Pánom, jemu odovzdávame svoj život. Teda veriť znamená nasledovať Ježiša, Pána (Mt 7, 21);
Ježiša, ktorý je obrazom Otca (Jn 14, 9); Ježiša, ktorý je „cestou, pravdou a životom“(Jn 14, 6), ktorý všetko zahŕňa a ktorý sa ponúka ako všetko pre toho,
kto ho prijíma vo viere. Nasledovať Ježiša znamená žiť s ním a z neho až do
takej miery, že celý náš život sa stane neoddeliteľným od jeho života.
Každé stretnutie s Kristom, ktoré privádza k rastu vo viere, prináša zároveň radikálnosť nasledovania. Nasledovania, ktoré vedie k plnosti, ak žijeme
v jednote s Kristom a v úplnej poslušnosti jeho znameniam.
P. Anastasio Ballestrero, bosý karmelitán, napísal na tému zasväteného života aj toto:
„Voľba Krista, ktorá charakterizuje povolanie k zasvätenému životu, je radikálna, absolútna, neodvolateľná...
Keď si ma Kristus vybral a ja mu patrím celým svojím bytím, je jasné, že
Kristus zo mňa urobí to, čo chce. Neviem, čo to bude, ale nemám strach, že
to neviem, lebo mu vedome hovorím: ‚Som tvoj a ty zo mňa urobíš to, čo
budeš chcieť.‘ Nemám strach, že som si ho vybral a že som mu dôveroval; vybral som si ho, lebo ho milujem. A keď som si istý, koho som si vybral, nemám strach.
Zasvätený život potrebuje práve toto. Bez toho sa stane istým druhom
zbožnej organizácie, ktorá síce môže konať mnohé pekné veci, ale ktorá nie
je zasväteným životom.“
(A. Ballestrero: Con Gesù, come Gesù - Vivere l´amore. Edizioni OCD,
Roma 2000)
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Viera

Dagmar Kráľová

biblických žien
a zasvätený život (I.)
Zdá sa, že zasvätený život je najviac odkázaný
na životodarnú vieru, celý vychádza z viery,
stojí na nej od začiatku až po koniec vo všetkých
svojich aspektoch. Práve dnes potrebujeme
biblickú posilu našej viery – dostať sa k jej
biblickým koreňom. Z Biblie sa dá učiť tomu,
ako je Boh prítomný v živote človeka, ako v ňom
koná, ako sa k nemu priblížiť a nadovšetko
ako mať skúsenosť s ním. Podobne sa
prostredníctvom Biblie dá zakúsiť viera, ako
ju chápali, žili a ako v nej rástli nielen otcovia
viery, ale aj ich životné partnerky.

B

oh stvoril človeka na svoj obraz, ktorý realizoval
v mužovi a v žene: v oboch súčasne. Spoznávaním cesty viery oboch umožňujeme našu integrálnu duchovnú formáciu. Ak dáme slovo ženám z Biblie,
môžu nám, zasväteným, veľa povedať: nie viac ako muži,
ale niečo, o čom je menej príležitostí uvažovať.
Viera patriarchov bola vierou celého rodu. Vychádzala
z rodiny, postavenej na hlbokom vzťahu muža a ženy ako
základu všetkých zdravých sociálnych vzťahov. Aj keď sa
to navonok nezdá, v Biblii má žena nenahraditeľný význam; jej prítomnosť je najčastejšie tichá, nenápadná, ale
preto nie menej významná a účinná.
Manželky patriarchov v Knihe Genezis mali aktívny podiel na viere svojich mužov. Povolaný Abram opustil vy-
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spelú mezopotámsku civilizáciu
na
Pán miloval Sáru ešte viac než AbV Biblii má že
;
m
a stal sa bezzemkom a bezdomova
rahám.
Biblia svedčí o tom, že ju
zn
ý
v
ný
nenahraditeľ
e
com. Človekom bez minulosti
zázračnými
znameniami dvakrát
ši
ej
st
je najča
jej prítomnosť
(zomrel mu otec) a bez budúcochránil
pred
cudzími mužmi: fadná,
tichá, nenápa
nosti (neplodnosť Sáry). A ešte
raónom
a
Abimelechom.
Sára túenej
ale preto nie m
k tomu uveril takému Bohu, ktorý
žila
dať
Abrahámovi
potomka
tak
nná.
či
ú
a
á
n
m
a
sľuboval nemožné. Sára mala účasť
veľmi,
že
chcela
pomáhať
aj
Pánovi,
význ
na Abramovej viere a tiež vyšla po
a dala svojmu mužovi – pokorujúco,
jeho boku do neznáma a neistoty. Do
lebo tým zradila seba samu – vlastnú
neznáma vyšla za nepoznaným Izákom
slúžku. A Abrahám musel veľmi milovať
aj Rebeka, ba aj Lea a Ráchel sa po boku JaSáru, keď ju poslúchol... Typická vlastnosť
kuba solidárne vydali do cudziny, čo Ráchel stálo
ženy: za každú cenu si pomôcť; ba možno sa cítila
život. Podobne neviestka Rachab a Moabka Rút prijali za i povinná tak urobiť. Jej viera ešte nedozrela, asi nemala
svoj nový národ a novú zem. O zasľúbenú zem bojovali toľko zážitkov s Pánom ako jej muž. Keď začala „pománielen muži, ale i ženy ako Debora, Jahel a Judita...
hať“ Pánovi, situácia sa ešte viac skomplikovala: Agar sa
Abrahám uveril Pánovi napohľad detinsky, až naivne. začala správať nevhodne, asi aj preto, lebo Sára žiarlila,
Boh mu sľuboval hmatateľnú zem i potomstvo a on stá- a Sára trpí ešte viac... Agar uteká od Sáry. No Pán miluje
le veril. Aj keď sa prísľub nenapĺňal, stále čakal. Keď mu i Agar a každý život, ktorý sa počal... (Agar by mohla byť
zomrela Sára, nemal ani kúsok zeme, kde by svoju ženu patrónkou slobodných matiek, o ktoré sa Pán stará aj na
pochoval: jaskyňu pre hrob musel draho zaplatiť. Pán púšti tohto života.)
mu namiesto zeme a potomstva, po ktorých túžil, dáK Abrahámovi prichádzajú traja tajomní hostia – je to
val skúšky a požehnanie – teda niečo iné, ako o čo prosil neslýchaná intimita Pána s človekom – spoločné stolo(v Knihe Genezis môžeme napočítať 10 skúšok a 7 po- vanie s ním sa zopakuje až v Novom zákone. Zdá sa, že
žehnaní Abraháma, t. j. viac skúšok ako požehnaní). Ab- prichádzajú väčšmi za Sárou než za Abrahámom, veď on
rahám si však Pána napriek nesplneným prísľubom tak už niekoľkokrát dostal prisľúbenie. A naozaj, Pán sa pýta
obľúbil, že takmer zabúdal na to, čo mu sľuboval vyplniť. Abraháma: „Kde je tvoja žena Sára?“ Sára mala prisľúbeOd začiatku išlo Abrahámovi o zem, Izákovi o stud- nie počuť na vlastné uši – možno by sa už inak nedokáne, čiže živú zem, Jakubovi o návrat do zeme Abrahá- zala otvoriť a dať k dispozícii svoje telo novému životu.
ma (spätosť so zemou majú zapísanú Židia v génoch až Keď Sára začuje prisľúbenie, zmôže sa iba na smiech ako
dodnes). Vlastnenie zeme malo byť pre nich darom vie- prejav rezignácie, lebo sa už pokladala za vrcholne neužiry – jej strata bola vždy skúškou viery. Abrahám a po točnú, ba mŕtvu, neschopnú prijať lásku a život. Alebo
ňom i ďalší otcovia sa učili veriť na základe ľudských is- ak sa aj smeje smerom k nádeji životu v nej, zároveň sa
tôt: prísľubu zeme a potomstva. Paradoxne práve neisto- ľaká: Čo ak je to ilúzia...?
ta ohľadom vlastnenia zeme ich udržiavala na ceste viery.
Písmo tu používa krásny obraz: Sára je v stane tak, ako
Stretávame sa u nich so zaujímavým javom: úmerne pod- bude archa v stane, tak ako bude po takmer dvetisíc rostúpeným skúškam silnela ich viera.
koch Panna Mária stánkom, archou živého Boha. Sára
Do skúšok išli s patriarchami aj ich manželky. Otcovia bude vo svojom lone nosiť počiatok obrovského prísľubu
sa viac sústredili na zem a pre matky sa stalo kľúčovou vteleného Boha... až po naše dnešné bohostánky. Ako len
otázkou potomstvo. V tom čase bolo takmer jedinou sta- miluje Boh ženu – nositeľku života!
rosťou manželky rodiť a vychovávať, nemali iné podstatKeď traja nebeskí poslovia zaregistrovali Sárin nemý,
né zodpovednosti v spoločnosti a ani záujmy; o to viac vnútorný smiech, zdá sa, akoby Pána samotného zaboleprežívali svoju frustrovanosť, keď život neprichádzal. la Sárina bolesť. Už sme si zvykli na trochu surovú interKeď sa črtala nádej na vlastnenie zeme, vtedy neplod- pretáciu, že Pán napomenul Sáru a že Sára klamala. Sponosť deptala aj mužov: Načo mať zem, ak niet potom- meňme si, že kúsok predtým sa smial aj Abrahám, a Pán
stva? „Daj mi deti, lebo inak zomriem...,“ hovorí Jakubo- mu nič nepovedal. On totiž vždy rešpektuje vnútro, aj
vi Ráchel. Matky sa učili veriť predovšetkým na základe neschopnosť naplno uveriť, nedupe človeka. Najprv si
daru potomstva. Keď ľudské možnosti nestačili, ostala môžeme uvedomiť, že v skutočnosti Sára nepovedala lož.
im len viera v Boha otcov.
Tomu, že bude matkou, ako hovorí Biblia, sa „smiala“
Prvá, čo bojovala o dieťa, bola Sára, ale po nej rovnako v myšlienkach, vo svojom vnútri. Usvedčením o vnútorRebeka i Ráchel. Aj ich manželom išlo o potomstvo: Ab- nom smiechu jej Pán chcel dať znamenie v zmysle: „Ja
rahámovi, ktorý veril a čakal... Izákovi, ktorý, ako sa píše viem, ako sa cítiš, čo prežívaš, že si sa nemohla opravdiv Biblii, vyprosil Rebeke deti od Pána, a Jakubovi, kto- vo zasmiať celý svoj život, lebo v každej chvíli svojho žirý sa snažil byť zodpovedným otcom. Neplodnosť bola vota si nosila v sebe príchuť trpkosti zo svojej prázdnoty,
najintímnejšou, vzájomne znášanou skúškou manželov, zbytočnosti, bezmocnosti...“ Jej situácia je prototypom
v ktorej sa aj prirodzene cítili obmedzené a zasiahnuté toho prázdna, ktoré môže zaplniť iba Boh sám. A tým,
najmä ženy. Vari to Pán nemal dobre premyslené? Zlyhal že Pán poznal jej vnútro (smiech v myšlienkach), dostaon sám? Chcel veľký národ, a všetky ženy sú akoby zasek- la Sára od Pána jasné znamenie: „Počneš a porodíš, lebo
nuté? Vopred mŕtve?
to chcem ja! Budem to ja, ktorý oživím tvoje odumreté
IV
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lono i Abrahámovu starobu. Nebude to žart prírody, lebo
budem konať ja, ktorému si na začiatku uverila...“ A že
je Sára výnimočnou postavou v dejinách spásy, vidíme aj
podľa toho, že takmer o dvetisíc rokov Panna Mária dostáva ten istý prísľub: „Bohu nič nie je nemožné.“
A Pán Sáre po dvadsiatich piatich rokoch prisľúbenia
doprial nový smiech, prvý a do konca života trvajúci,
pravý radostný smiech z najväčšieho daru na tomto svete, ktorým je život. Lebo Izák dostal meno Smiech a Sára
sa smiala vždy, keď sa na neho pozrela či myslela. Keby
pre Sáru nebolo Izákovo narodenie Božím znamením,
spojeným s jej smiechom, tak by mu predsa nedali toto
meno. Nie je tento Sárin konečne radostný smiech v súlade s Máriiným Magnifikat? Sára už viac nepomyslela na
temné roky minulosti, zažila oveľa intímnejšiu skúsenosť
s Pánom než s manželom. Už nemusela veriť v Pána skrze
manžela, už vedela, že to on sa dotkol jej celej, jej duše,
psychiky, sexuality, citov, tela, celú ju zasiahol. Písmo to
dosvedčuje: „A Pán navštívil Sáru, ako prisľúbil, a Pán
vyplnil Sáre, čo predpovedal...“ Sára dozrievala vo viere.
Skúšky, ktorými museli biblické matky prejsť, neboli
ľahké, veď skoro všetky pramatky zomierajú predčasne.
Pravdepodobne skúška Abraháma s Izákom hlboko zasiahla aj Sáru: je nemožné, aby vo svojom staršom veku
ustráchane nehĺbala nad tým, kam asi Abrahám, ktorý
sa podľa Biblie správal zmätene, „vlečie“ Izáka. Musela
vycítiť z oboch svojich najbližších čosi hrozné. Rebeka,
ktorá zorganizovala všetko pre dobro Jakuba, a napokon
zomiera bez toho, aby ho ešte niekedy uvidela. A Ráchel
svoje druhé dieťa poriadne ani neuvidí. Biblické ženy,
podľa obrazu svojej pramatky Sáry, chceli za každú cenu
dať život, a preto neušli pred týmito skúškami.
Môžeme pokračovať aj ďalšími, inými formami boja
s neplodnosťou u biblických žien: ovdovelá a bezdetná Tamar, oblečúc sa kvôli Júdovi za prostitútku, ponížila seba
samu do krajnosti, ba riskovala i život, aby mohla mať
dieťa. A skúškami očistený Júda to verejne uznal: „Ona
je spravodlivejšia ako ja.“ Pokorná bezdetná dvojica Manue a jeho žena dostali dvojnásobným Pánovým zvestovaním dar syna Samsona. Alebo ponižovaná, podozrievaná, chradnúca Anna, ktorej nestačila akokoľvek veľká láska
muža a ktorej viera rovnako prechádzala trpkou skúškou
neplodnosti, aby dostala vyvoleného syna Samuela.
Motív neplodnosti sa opakuje aj u dvoch krásnych biblických postáv, u dvoch vdov: Noemi a Rút, ktoré, prvá
ako už neplodná a druhá ešte neplodná, sú tiež bez minulosti aj bez budúcnosti. Všestranný nedostatok, v ktorom
sa ocitli, sa vďaka Božej milosti stal hýbadlom ich života. Viera Rút si vedela vyvoliť takého Boha, ktorý nezachránil Noemi, ba trojnásobnou smrťou zničil všetku jej
nádej. Napriek tomu Rút vyznáva: „Tvoj národ sa stane
mojím národom a tvoj Boh bude mojím Bohom.“ A tento Boh riadil všetko tak, že napokon traja bezdetní – Noemi, Rút a Bóz – dostávajú nový život. Na ceste viery
dáva Pán Rút dozrievať i naďalej: dieťa, ktoré sa jej narodí, Písmo privlastňuje Noemi. A Rút, úplne vyprázdnená zo seba, sa stáva plodnou iba každodennou vernosťou.

BLOG

Róbert Flamík

Verím v zázraky

S

talo sa to už dosť dávno, ale stalo sa. Sila spoločnej modlitby, vzájomná podpora a opora,
nádej, a nie zúfalstvo, zvíťazili... Pár slov o jednom zázraku.
„Bol to veľmi talentovaný mladý muž. Vysokoškolák. Nemal ani dvadsaťjeden rokov a ležal na
smrteľnej posteli, teda aspoň tak to vyzeralo. Ako
kňaz som k nemu takmer ani nemohol prísť a ani
jeho mamina... Bolo to veľmi vážne.“
Takto začalo včerajšie podelenie sa z úst môjho
spolubrata, saleziána, kňaza, ktorý vsadil všetko
na jednu kartu...
„Vtedy sme sa za neho začali všetci modliť.
Spoločenstvá mladých ľudí sa spojili a modlili, za
zázrak... A ten sa stal. Tento muž, ktorý už ležal
na smrteľnej posteli a nedostával nijakú šancu od
lekárov, prežil...“
Oslovilo ma to. Verím v silu priateľstva, spoločenstva, dobra, modlitby, radosti... A toto je pre
mňa ďalším kamienkom v mozaike nádeje...
„Po svojom uzdravení začal paralelne študovať
dve vysoké školy. Strojárinu a ekonomiku. Zvládol ich. Dnes má rodinu, deti... Darí sa mu.“
Niekedy dostaneme druhú šancu. Znova vstať.
Nie vzdať sa, ale vstať. Nie byť porazenými, ale
tými, ktorí veria v život a v jeho víťazstvo nad
smrťou. Prajem vám práve toto na každý jeden
deň. Nádej... Nádej...
n Prevzaté s dovolením autora z:

http://flamik.blog.sme.sk

n
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DEKALÓG
viery v zasvätený život

1

Verím v zasvätený život

(Anton Srholec)

S

lovo zasvätený sa nám z nášho sekulárneho slovníka stráca. Ostalo v našom najhlbšom vzťahu k Tajomstvu, k Životu a ako úplné odovzdanie sa tomu
Božiemu. Naše zasvätenie sa je len viditeľná, definovateľná časť Božieho ľudu, ktorý celý, každý pokrstený je zasvätený Pánovi. Každý podľa milosti, ktorú sme dostali.
Oddanie sa Ježišovej veci, civilizácii, Božiemu kráľovstvu.
Pôvodne sa povolaní na toto zasvätenie sa, na krst dlho
pripravovali, školili. Nekrstili sa deti. Človek mal vedome poznať, do čoho ide, a odovzdať svoje celé JA, telo,
dušu, prostriedky, talent Ježišovej veci a spolu s ním sa
deliť o nádej, ktorú nám dáva. Základné zasvätenie je
VI
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univerzálne. Stali sme sa svedkami Ježišovej lásky. Poznajú nás podľa ovocia. Niekedy na to treba veľa odvahy.
Sme hrdí, keď sa veriaci športovec pred miliónmi divákov
prežehná. Vážime si veriacich lekárov, vedeckých pracovníkov, politikov. Oni prežívajú svoje zasvätenie v inom
svete, v iných povolaniach a v novom prostredí. Nesmieme zabudnúť, že dnešný mier v Európe, veľký blahobyt
a slobodu nám oddreli a presadili zasvätení veriaci politici – Adenauer, De Gaule, De Gasperri, Schuman. Zvykáme si na zasvätený život v nových podmienkach a povolaniach. Vo vede. V umení.
Naša kresťanská, Ježišovská viera je hlbšou dimenziou našej ľudskej existencie. Zdá sa mi, že naše rehoľné či kňazské zasvätenie by malo byť na nás viditeľné.
Máme bližšie k Svätému Duchu. Veľkú tradíciu. Príklady. Máme väčšiu možnosť rozvinúť svoj talent. Viac dôvodov prekonávať aj to ťažké.
Musíme byť pripravení, že zasvätenie ponesú aj iní ľudia. Nové komunity. Už dnes máme popri starých normách aj nové kritéria. Zasvätená osoba by mala radikálne odmietať fajčenie, drogy, alkohol a prísne dodržiavať
ekologické kritéria. To hlavné na našom zasvätení ostáva:
„Podľa toho budú ľudia poznať, že ste mojimi učeníkmi,
že sa budete navzájom milovať.“

2

Verím v zasvätený život,
ktorý svedčí o Kristovi
(Pascual Chavez)

„K

to objavil Krista,“ povedal Benedikt XVI.
mladým na záver Svetových dní mládeže
v Kolíne, „musí k nemu viesť aj druhých. Túto veľkú radosť si nesmieme nechávať pre seba, treba ju
odovzdávať ďalej. Veľká časť sveta dnes zabúda na Boha, zdá sa, že veci idú aj bez neho. Zároveň však existuje pocit frustrácie a nespokojnosti všetkých so všetkým.“
Rehoľníkom z Ríma povedal toto: „Vašou prvou a najvyššou túžbou nech je svedčiť o tom, že Boha treba poslúchať a viac ako všetky veci i ľudí milovať z celého srdca,
z celej duše a zo všetkých svojich síl. Nemajte strach prejaviť sa ako zasvätené osoby a akýmkoľvek spôsobom manifestovať to, že patríte Kristovi, skrytému pokladu, kvôli ktorému ste opustili všetko. (…) Cirkev potrebuje vaše
svedectvo, potrebuje zasvätený život, ktorý sa s odvahou
a tvorivosťou postaví zoči-voči výzvam našej doby.“
Veľkou výzvou, ktorá pred nami na počiatku iba nedávno začatého nového tisícročia leží, je práve toto: „Urobiť
z Cirkvi dom a školu spoločenstva.“ Nesmierne dôležitou
úlohou novej evanjelizácie, ktorá je zverená zasvätenému životu, je svedčiť o spoločenstve, ktoré je „znamením
pre svet, príťažlivou silou, ktorá vedie k viere v Krista,“
a je prežívané „najmä v ich vnútri, potom aj v cirkevnom spoločenstve a mimo neho; majú ju šíriť nadväzovaním alebo stále novým začínaním dialógu lásky so svetom, zvlášť tam, kde je plný etnických konfliktov alebo
kde šalie smrtonosné násilie“. Viac ako naše diela, domy
a štruktúry potrebuje Cirkev našu prítomnosť, náš zasvätený život, radikálnosť v nasledovaní Krista.

3

Verím v zasvätený život,
ktorý je dôveryhodný

(Oľga, členka sekulárneho inštitútu)

V

každom živote je prítomný Život. Jeho prejavy
závisia od našej disponovanosti a Božej vôle. Preto aj zasvätený život (v mojom prípade sekulárne
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zasvätenie) sa odohráva vždy v rovine otvorenosti životu ako takému a Životu, ktorým je Kristus. Či je dôveryhodný? Neviem sama posúdiť. Chcem, aby taký bol,
a verím, že Boh môže dať môjmu životu túto pečať. Sekulárne zasvätení o svojom povolaní nehovoria. Cirkev
ich posiela tak ako všetkých ostatných pokrstených, aby
vydávali svedectvo Životu. Pri spolupráci s mladým kňazom, s ktorým sme tvorili dobrý tandem, ma okolnosti
prinútili povedať mu, že som zasvätená. Jeho odpoveď:
„Bože! A ja som si myslel, že konečne jedna normálna
kresťanka!“ Sklamanie sa prejavilo aj našich ďalších vzťahoch. Uvedomila som si, že dôveryhodnosť nie je cieľ.
Cieľom je autentickosť. Žiť svoj zasvätený život opravdivo a naplno, bez ohľadu na to, ako sme vnímaní a hodnotení. Iste, že sme zodpovední za vydávané svedectvo, ale
kto sa veľmi snaží vydávať svedectvo, tak sa môže zamotať
do seba, lebo je stále v strehu, aby bol dôveryhodný. Žiť
s Kristom medzi ľuďmi a pre ľudí. Objavovať v nich krásu
Otcovho obrazu. Znášať spolu s nimi ich neistoty a žiale.
Nemať na všetko pripravené lacné náboženské odpovede,
ale spolu s nimi zápasiť o kúsok pravdy. Zasvätený život
žiada odo mňa byť normálnou kresťankou, ktorá si je vedomá svojich obmedzení i obmedzení všetkého stvoreného i svojich predstáv o zasvätenom živote. Kresťankou,
ktorá túži a verí, že v nej napriek všetkému žije Boh, že
môže obnoviť tvárnosť našej zeme a dokonca aj tvárnosť
našej Cirkvi. A že si pri tom všetkom môže poslúžiť aj
mnou. Teda verím v zasvätený život, lebo verím v Život.
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Verím v zasvätený život,
ktorý má odvahu začať
evanjelizáciu od seba
(Michal Zamkovský)

P

ráve som sa vrátil z duchovných cvičení pre kňazov, kde sme pár dní počúvali P. Raniera Cantalamessu, a upevnil som sa v tom, ako je potrebná nová evanjelizácia v tomto „postkresťanskom“ svete.
Viac ako stodvadsiati kňazi sme s úžasom sledovali, ako
tento staručký kapucín stále s nadšením a ľahučko hovorí
o svojom vzťahu k Ježišovi, lebo s ním denne žije. Možno keby nám niekto iný povedal takú jednoduchú vetu:
„Kňazi, Boh vás miluje!“, považovali by sme to aj za malú
provokáciu. Ale tu som vnímal, ako sa jeho slová dotýkajú nášho srdca. Bolo krásne vidieť, ako sa postupne dvíha nádej a radosť z kňazstva pri jeho slovách. To preto, že
on týmto slovám verí a hovorí ako Kristov svedok. Keď
komentoval 24. žalm s výzvou: „Zdvihnite, brány, svoje
Zasvätený život | 2013/02
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hlavice a vyvýšte sa, brány prastaré, lebo má vstúpiť Kráľ
slávy,“ povedal, že „možno u nás je potrebné otvoriť brány, aby Ježiš mohol vyjsť k ľuďom, aby nezostal uzavretý
niekde v zákutí nášho srdca. Dovoľte mu preniknúť celý
váš život, lebo život s Ježišom je naplnený radosťou, nádejou a odvahou hlásať evanjelium“.
A o to vlastne ide, aby som vyšiel s odvahou hlásať radostnú zvesť o zmŕtvychvstalom Kristovi, lebo práve toto
ľudia aj dnes najviac potrebujú. Uvedomujem si to na
misiách, lebo nemám utrápeným a beznádejným ľuďom
iné čo ponúknuť, ako stretnutie so živým Kristom. Znovu a znovu potrebujem uveriť, že toto je viac ako všetky sociálne či psychologické riešenia. Ešte viac som si
uvedomil, že potrebujem sa stretávať s Ježišom v evanjeliu, vo sviatostiach a pri stretnutí s ľuďmi. Aby tomu tak
bolo, chcem ešte viac času venovať adorácii a kontemplácii, čiže prebývaniu s Ježišom. Môže sa zdať, že to je strata
času, keď sú dnes také naliehavé pastoračné potreby. No
P. Raniero použil príklad požiarnikov, ktorým je nahlásený požiar. Oni hneď vyrazia do terénu a rozbehnú sa hasiť, ale zistia, že nemajú ani kvapku vody. Tak môže vyzerať moja aktivita v evanjelizácii, ak nebudem čerpať živú
vodu z prameňa, ktorým je Kristus. Evanjelizácia, ktorá vychádza z prebývania s Kristom – to je znovu moje
odvážne rozhodnutie. Vlastne ani nemám inú možnosť,
lebo „beda by mi bolo, keby som nehlásal evanjelium“.
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Verím v zasvätený život,
ktorý je oázou stretnutí
(Iveta Haburajová)

„S

estrička, pri vás je mi tak dobre!“ povzdychlo
si mladé dievča, ktoré po takmer dvojhodinovej návšteve len veľmi nerado opúšťalo milú
a priateľskú rehoľnú sestru, aby sa znova vrátilo do svojej
reality. Po chvíľke malého „osvieženia“ v rozhovore s tou
to milou sestrou, znova do reality svojej rodiny, z ktorej
by najradšej ušlo, ak by to bolo možné. Prečo je nám pri
niekom tak dobre? Prečo stretnutie s niekým nás tak povzbudí, „nakopne“ či osvieži? Prečo sa s niekým stretnem
tak rád a stretnutie s ním priam vyhľadávam?
Prečo uprostred nehostinnej púšte iba určité malé územie oplýva krásou zelene a životom? Tajomstvom je prítomnosť prameňa. Oáza je miestom, v ktorého strede vyviera prameň. Svoju krásu má vďaka prameňu. A každý,
kto tam vstúpi, si môže načrieť z jeho osviežujúcej vody.
Niekedy sa nás zasvätených ľudia opýtajú: „Ako to robíš, že z teba vyžaruje taký pokoj? Veď aj ty máš nejaké
starosti a problémy...“ Tajomstvom je práve prítomnosť
VIII
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PRAMEŇA uprostred srdca zasvätenej osoby. Ona ho
dala do centra svojho života a on jej zas dáva ten skutočný život, pokoj, radosť a sviežosť i uprostred problémov. A práve preto každý, kto sa k nemu priblíži, zažije
stretnutie, ktoré je osviežením. Osviežením preto, že sa
dotkne prítomnosti Prameňa – prítomnosti Boha. Nie
ja ako zasvätená osoba som tým, kto priťahuje iných, ale
Boh vo mne. Vo mne sa s ním môžu iní stretnúť. Ak postavím ten božský Prameň do centra svojho života, moje
srdce sa stane oázou, kde iní stretnú Boha.
A potom tak, ako oáza zjednotí ľudí, ktorí sa v nej náhodou stretnú a tí, ktorí sa nikdy predtým nevideli, sa
odrazu na seba radi srdečne usmejú a poslúžia si možno len podaním pohára, tak opravdivo zasvätený život
zjednocuje ľudí, ktorí by si na základe vonkajšej sympatie
možno nikdy nevybrali vzájomné priateľstvo. Spája ich
však Prameň – Boh.
Preto verím v zasvätený život, ktorý je naozaj oázou
stretnutí. Stretnutí ľudí s Bohom i medzi sebou navzájom.
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Verím v zasvätený život,
ktorý je otvorený pre nové
areopágy ľudstva
(Františka Čačková)

Z

asvätený život je plne evanjeliový a evanjelizačný.
Synoda o novej evanjelizácii pozvala rehoľníkov,
aby vykročili smerom k novým misijným areopágom. Sú to miesta, kde sa premelie „kopec“ ľudí, ktorí
hľadajú, a nie vždy tam aj nájdu, čo hľadajú a čo im v živote chýba. Preto zasvätení prichádzajú medzi nich. Na
sídliská, do rómskych osád, medzi inteligenciu, tam, kde
sú mladí (fyzicky či virtuálne). Doslova rozhadzujú siete na sociálnych sieťach a lovia ľudí pre Krista. Prinášajú Ježiša všade tam, kde ľudia tejto doby „stavajú oltáre
svojmu neznámemu bohu“. Pred niekoľkými rokmi to
vystihol aj pápež Benedikt XVI.: „Najdrahší mladí, cíťte
sa zodpovední za to, aby ste do kultúry tohto nového komunikačného a informačného prostredia uvádzali hodnoty, na ktorých spočíva váš život!“ (Posolstvo k 43. svetovému dňu masmédií, 2009).
Verím, že zasvätený život už len dáva do fyzickej podoby zasväteného človeka a do jeho skutkov, slov a myšlienok svedectvo života mnohých verných Kristovi a jeho
Cirkvi. Má každému čo povedať, pretože zdrojom, kde
čerpá, je sám Ježiš Kristus. Svojím životom píše a hovorí
o tom, ako sa býva v dome Otca, a pozýva späť domov
tých, čo sa vydali na vandrovku po svete.

Tak ako samotný spôsob zasväteného života pre zasvätenú osobu nie je cieľom, ale prostriedkom, aj internet je
len interaktívnym pozvaním – využíva spôsoby a formy,
ktoré ponúka tento svet, aby človeku priniesol to, čo ponúka Boh. Žiada odpoveď. Prijatie či odmietnutie, ale
vždy žiada nejakú odpoveď. Vždy si môžeš vybrať. Zasvätený život hovorí, že si vybral Ježiša. On je Cesta, Pravda
a Život. Aj preto verím v zasvätený život. Lebo nie je len
„zasvätený“, ale aj „život“.
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Verím v zasvätený život verný
svojej identite
(Kard. Franc Rodé)

Z

asvätený život sa zrodil ako pamäť evanjelia v púti k nebeskému kráľovstvu, tomu kráľovstvu, ktorého očakávanie nachádzame v svedectve zasväteného a zasvätenej, v ich zasvätení celým svojím bytím,
v jednote tela a ducha.
Táto memoria (pamäť) zjavuje, potvrdzuje a ohlasuje
celej Cirkvi evanjeliový radikalizmus a príchod kráľovstva. Od počiatkov sa zasvätený život odlišoval od iných
foriem kresťanského života kvôli svojmu smädu po Bohu,
kvôli svojmu hľadaniu Boha (quaerere Deum), kvôli svojej túžbe po spoločenstve a jednote s Bohom. Boh je ten,
ktorého zasvätený počúva, miluje a ktorému slúži. Boh
je ten, ktorý hovorí a ktorému je zasvätený pozvaný odpovedať s poslušnosťou viery, so synovskou oddanosťou
a apoštolským nadšením.
Aby bol zasvätený život aj dnes verný svoje identite,
žiada sa od neho obnovená schopnosť vzťahovať všetko na
Ježiša Krista a k jeho životu ako vysvetleniu neviditeľného Boha (Jn 1, 18). Veď len ak zasvätený život bude živou pamiatkou existencie, konania a štýlu Ježiša, vtedy
spĺňa svoju úlohu. Rehoľníci sú prítomní v Cirkvi, aby
stelesňovali, žili a pamätali na všetky gestá a na konanie
v živote Ježiša a v jeho misii. Povolaní Pánom, zasvätení
a zasvätené sú zaangažovaní v jeho nasledovaní, ktoré je
„základnou normou rehoľného života“ (PC 29). V tomto nasledovaní sa cvičia prijať rysy, pocity, konanie Ježiša
(porov. Flp 2, 5). Prichádzajú tak k tomu, s ktorým žijú
a prebývajú a sú mu podobní.
Verím v zasvätený život, ktorý v prijatí forma vitae
Jesu (formy života Ježiša), verný svojej identite, stáva sa
znakom a živou pamiatkou evanjelia.
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Verím v zasvätený život,
ktorý aj dnes verí

(Vierka, členka sekulárneho inštitútu)

V

edela som, že sa niečo v mojom živote zmení. Nevedela som čo ani ako sa to stane. Najprv ma do spoločenstva „vtiahli“ iní. Potom sa ukázalo, že je to moje
miesto – môj nový domov. Boh si použil na to aj slová iných
v časoch pochybností: „Ty mi tu pasuješ.“ A potom mi veta z textov zakladateľa: „Boh nechce odo mňa nič, Boh chce
mňa“ otvorila oči, o čom je život s ním. A zas iná výzva počas formácie – vlastniť seba v darovaní seba Ježišovi a blížnym – hovorí o mojom poslaní vo svete. Mojím verným
spoločníkom v každom dni, vychovávateľom, sprievodcom,
silou, najistejšou útechou je Božie Slovo. On, Ježiš Kristus,
je Spasiteľom, nie ja. Dáva mi silu prejsť prekážku a nechať
ju ďaleko za sebou a nemyslieť na ňu. Učí ma neničiť samu
seba. Jeho darom je pokoj srdca, vnútorná radosť aj napriek
vonkajším okolnostiam. Idem dopredu, do nového dňa, do
Božej náruče... so spoločníčkou, Máriou, Nepoškvrnenou,
Matkou Cirkvi a so svojimi sestrami, ktoré v úprimnej snahe kráčajú za tým istým cieľom. Veď na svojej ceste sme stretli Krista ako svojho Pána a Spasiteľa, odovzdali sme mu svoj
život a on nám dal nástroje, aby sme boli úspešné – sviatosti,
ktoré nás posilňujú v slabosti.
Dodnes mi v srdci znejú slová z textu vstupu do Inštitútu: „Naučte ma, prosím, nasledovať Krista ukrižovaného.“ A tak kráčam vo viere za ním, prijímajúc udalosti
dňa, svoje slabosti, zakopnutia, pády... a opäť mu dovolím, aby ma zodvihol.

9

Verím v zasvätený život,
ktorý je znamením nádeje
(Justína Kostúrová)

R

az ma môj dvanásťročný synovec prekvapil otázkou: „Na čo sú dobré sestry“? Musím sa priznať,
že ma jeho otázka v prvom momente zaskočila, ale
tiež vyprovokovala k zamysleniu sa aj nad svojím poslaním
v kontexte služby človeku s problémami a výzvami dneška.
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Žijeme v dobe, ktorá je poznačená mnohými krízami:
ekologickou krízou, krízou rodiny a morálnych hodnôt,
ekonomickou krízou, náboženským fundamentalizmom,
terorizmom a pod. Aj rehoľný život prechádza svojou krízou,
a to nielen na Západe. Práve v tejto situácii sme my rehoľníci zvlášť povolaní, aby sme sa cez prežívanie svojich sľubov
a cez svoje poslanie stávali znamením nádeje pre tento svet.
Timothy Radcliffe, bývalý magister rehole dominikánov,
v jednom svojom príhovore hovorí: „Keď som bol provin
ciálom Anglickej provincie, navštívil som istý kontemplatívny kláštor, ktorý postupne končil svoju činnosť. Žili tam
už len štyri sestry a tri z nich boli staršie. Jedna sestra mi povedala: „Timothy, však Boh nedopustí, aby náš kláštor zanikol?“ Spolubrat, ktorý stál pri mne, zareagoval: „Veď nechal
umrieť aj vlastného Syna, vari to nie je pravda?“
Keď čelíme krízam, ktoré sa nás osobne dotýkajú, žijeme v nádeji, že v konečnom dôsledku smrť nie je posledné slovo nášho Boha. Musíme totiž pamätať, že ak zrno
odumrie, prinesie úrodu a takéto umieranie je darovaním
nového života, novej nádeje pre svet.
Pre nás zasvätené ženy je zvlášť dôležité, aby sme svoj
život prežívali v neustálom sebadarovaní sa pre druhých.
Ak dokážeme vyjsť zo seba, zo svojich komunít a naplno žiť svoje poslanie, stávame sa živým znamením nádeje
a nekonečnej Božej lásky pre tento svet.

-takú odpoveď: „Oni cítia, že sú milovaní! Uverili tak
mocne v Božiu lásku, že táto istota je ich pokoj!“
A tak si tu opakujem pre seba slová svätého Pavla: „Život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho
Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa“
(Gal 2, 20). To je moje malé vyznanie viery v lásku, ktorá ma predišla, ktorej som uveril, ktorú chcem rozdávať.

BLOG

Daniela Oremová

Viem, komu som
uverila

V

podstate dúfam, že to viem, aj keď toho, komu som uverila, budem určite spoznávať celý
život v rôznych realitách... ľuďoch... v sebe.
Môj Boh je milujúci, milosrdný, mocný, teda
všemocný... Jednoducho prišiel a získal si moje
srdce, prišiel s ponukou a ja „nemôžem inak“, ako
mu veriť, teda aspoň sa mu snažiť uveriť....
Môj Boh pre mňa urobil to, čo pre človeka urobí
málo ľudí... dal mi najkrajší dar – svojho Syna Ježiša Krista, ktorý nič nechcel, nič sa nepýtal, nič mi
nevyčítal, ale zomrel za mňa, aby mal tento môj život zmysel a smrť nebola konečnou stanicou...
Môj Boh mi napriek všetkým mojim chybám,
hriechom a slabostiam odpúšťa a stále dáva šancu, ba priam vždy mi hovorí, že so mnou ráta a že
ma potrebuje...
Môj Boh je osobný, veľmi osobný... na stretnutia, na lásku, má vždy čas, aby bol pre mňa a pri
Verím v zasvätený život,
mne, vo mne...
ktorý žije lásku
Môj Boh je veľmi reálny a plný emócií, je ľudský, prichádza denne, cez ľudí... často ma veľmi
(Juraj Pigula)
poteší a je štedrý, nie je to žiaden trochár... nieke. . . Tznámu,
r i k o m ndyama
t yvšak
. . . učí mnohé veci, ktorým nie vždy roedávno som viezol v aute jednu moju
zumiem, nakoniec ale zistím, že všetko, čo sa deje,
mamičku s chorým dieťaťom, a spontánne primá dokonale premyslené... a tak verím, že nič nie
šiel rozhovor na témy o Bohu, duchovnom žije náhoda.
vote, o zasvätených. Jedna z otázok znela asi takto: „Ako
Môj Boh sa so mnou teší, plače, hnevá... jednoto, že mnohí rehoľníci a kňazi, ktorých poznám, vyžaruducho chápe všetko...
jú vnútorný pokoj? Kde na to chodia? Je to modlitbou
Môj Boh je učiteľ, a to nie hocijaký, neučí teórie
či kláštorom?“ Moja známa pracuje ako zdravotná sestra
a nie je nič, čo by sám nezažil... je to praktik, má
na onkológii a začala postupne menovať rôzne príklady.
plno cvičení a úloh, aj keď ich nie vždy viem riešiť,
Prvá zmienka bola o rehoľnej sestre, ktorá prijímala aj tie
nakoniec to spolu dobojujeme...
najťažšie správy o svojom zdravotnom stave s nevídaným
Môj Boh mi dáva vieru, nádej, lásku... dáva
pokojom. Už jej príchod na oddelenie bol pre celý perzmysel všetkému, čo robím, lebo on sám je zmysonál v dennom zmätku niečím skutočne Božím. Pridala
sel môjho života, je to pre mňa jediná stála istota,
hneď ďalšiu zmienku o jednom rehoľníkovi, ktorý zosobo ktorú sa môžem oprieť...
ňoval pokoj. „Keď vstúpil do miestnosti, zdalo sa, že poMôj Boh mi dáva slobodu a tá mi dáva krídkoj vstúpil s ním. Čím to teda bude?”
la... a tak sa učím, ako v živote a vo vzťahoch lieNič mi nejako na um neprichádzalo. Len také obytať... lebo od neho prichádzam a k nemu sa snačajné, otrepané, jednoduché: Bude to láskou. Jednožím smerovať...
ducho bude v tom láska. A tak som sa zmohol na akú-
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Viera biblických žien
a zasvätený život (II.)
Dagmar Kráľová

Z

ápas o nový život, ako o najdôstojnejší zmysel života, vedú ženy v celých dejinách spásy. Babice v Egypte Sefora a Fua (Písmo im dáva mená!),
ktoré chránia nový život, dobre vedia, aká je jeho hodnota – na rozdiel od faraóna, ktorý sa to doučil, až keď
mu zomrel prvorodený. Veľkej faraónovej dcére sa pohlo
srdce za malým Mojžišom – keby bola ona sama plodne
vydatá, asi by tak rozhodne nesiahla po cudzom dieťati. Mojžišova matka Jochabed – obratá o dieťa ho dostáva späť, aj keď jej už nepatrí tak ako predtým, avšak pre
matku je život dieťaťa viac ako jeho vlastnenie. Mojžišova sestra Miriam, obratá o brata, použije všetku svoju ešte detskú, ale mimoriadnu dôvtipnosť na jeho záchranu.
Mojžišova žena Sefora bojuje tajomný zápas so samotným Pánom, aby zachránila muža i synov. Koľko bojovníčok o život je za veľkým Mojžišom!
A Rachab? Vierou v Boha Izraela u nej nastane diametrálna zmena – ako prostitútka v pozícii odboja proti životu
– sa obracia k životu a za život smerom k Mesiášovi a vyznáva svoju novú vieru: „Váš Boh je Bohom hore na nebesiach

i dolu na zemi...“ Pokračujme ďalej v dejinách spásy: Jefteho
dcéra bude dva mesiace oplakávať, že musí zomrieť skôr, ako
by mohla priniesť na svet potomstvo. Prvé, ešte hriešne puto
zvodnej Betsabe s Dávidom vo forme dieťaťa napriek kajúcnosti predčasne zomiera ako daň za hriech. Tamar, zneuctená Dávidova dcéra, ktorú násilie brata odstavilo z čestného
materstva, a preto jej vnútro umiera. Či do hlbokej depresie
pokorená Tobiášova Sára, ktorá svojim mužom miesto života prinášala smrť. Judita, ktorá s vierou kompletne použila
genialitu svojej ženskosti pre záchranu celého mesta. Zuzana, ktorá má byť pre hriech starcov obratá o život manželky
a matky. Alebo Ester, ktorá riskuje všetko, aj svoj život, za
záchranu života svojho národa. Tiež viera vdovy zo Sarepty,
ktorej Eliáš kriesi jediného syna. Či zápas Sunamitky, ktorá
verí, že Elizeus môže zachrániť jej dieťa, a počuje: „Vezmi si
svojho syna!“ A statočná matka z doby Machabejcov, ktorá
s vierou v život po smrti vidí a povzbudzuje umierať svojich
siedmich synov za vieru. Až po Alžbetu na prahu Nového
zákona vidíme enormný zápas o život. Dar dieťaťa ju napokon tak zasiahol, že sa päť mesiacov skrýva. „Pán zhliadol na
mňa, aby ma zbavil hanby...“
Mohli by sme povedať, že práve keď prijala svoju
neplodnosť, prišiel Pán s milosťou života.
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Dokonca i Mária má – nie ako neplodná, ale ako žena neoplodnená, priniesť život, aj keď nerozumie. Ale Bohu nič
nie je nemožné. Boh jej prostredníctvom anjela pri zvestovaní, podobne ako Abrahámovi, sľubuje veľké veci. A keď Mária poslušne splní, čo od nej Pán čakal, od Simeona dostane
opačné zvestovanie. Zistí, že anjelove veľkolepé prisľúbenia
ostávajú kdesi ďaleko za horizontom a že Boh ju nepozval
k jednorazovej udalosti, ale chce od nej cestu nevedno kam.
Podobne ako u Abraháma a Sáry za prvotným požehnaním aj v Máriinom živote prichádzajú skúšky a Mária znova
a znova stráca svojho Syna. Neoklamal ju Boh?
Život vo forme potomstva bol pre starozákonného človeka podstatný. On prežíval zacielenie nie na pôžitok ani
na bezúhonnosť, a napokon ani nie na istotu v majetku,
ale na život: na autentický, hlboký a trvalý vzťah muža
a ženy, otvorený plodnosti. Konečným zmyslom hlbokého a bolestného očakávania biblických matiek a otcov
bolo očakávanie samotného Ježiša: „Vzbudil nám mocného Spasiteľa z rodu Dávida, svojho služobníka.“
Čo má s cestou starozákonných postáv spoločné rehoľník? Zasvätená osoba? Celibátnik? Veľa. Zápas o život
a cestu viery.
Tak ako staroveké civilizácie devastovali prvotnú, prirodzenú vieru prvých ľudí a prvotnú dôstojnosť stvoriteľského povolania jedného muža a jednej ženy, tak sme
dnes svedkami už nielen devastácie prírody, viery a etických hodnôt... ale doslovnej devastácie základného ľudského vzťahu medzi mužom a ženou. Bohu zasvätený
človek je ako novostvorený veriaci Adam-Abrahám a novostvorená veriaca Eva-Sára, povolaný vyjsť zo začarovaného kruhu tohto sveta, prelomiť jeho zdanlivo neprekonateľnú gravitáciu a vydať sa cestou viery poza to všetko,
čím nás chce k sebe pripútať. Je povolaný a poslaný pre
záchranu života viery na zemi, ale aj života samotného,
jeho prameňa, jeho podstaty, jeho dôstojnosti.
Podobne ako biblický človek má opustiť zdevastovanú
púšť logiky tohto sveta; civilizáciu úspešnosti; istotu založenú na najväčšej neistote, ktorými sú peniaze a moc;
má zanechať súperenie a pochovať človeku takú vlastnú
túžbu po veľkosti a popularite, aby sa stal mostom alebo
skôr malým mostíkom viery pre tento svet.
Aj u rehoľníka sa opakuje zážitok neplodnosti: neplodnú Sáru nosíme v sebe. Zasvätená osoba je podľa logiky
tohto sveta najneplodnejším typom človeka: nemá rodinu ani trvalé zamestnanie či funkciu, úrad. Spálila za sebou všetky mosty, aby sa viac nemohla vrátiť. Nemá ani
dar zeme, ani priestor pre kariéru, ani zaistený apoštolský úspech. Miesto na začiatku vysnívaných apoštolských
úspechov postupne môže v jeho živote stále viac prichádzať úzkosť plodiace prázdno.
Kto sa necítil oklamaný Bohom, ešte ho pozná málo...
Svet sa z nás smeje a vo chvíľach najväčšej tmy sa možno už smejeme zo seba aj my sami. Nie, tu nejde o skepsu, ale o to, aby sme sa úprimne stretli s vlastnou chudobou. Boh sa nás dotýka práve tam, kde náš život plače...
a navštevuje našu nemožnosť. Čím viac naráža rehoľník
na vlastnú neplodnosť, k tým pevnejšej viere je volaný:
jeho viera sa vyčistí ako zlato a striebro v ohni. Ide o to,
XII
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aby rehoľník zakúsil, že je plodným iba skrze vieru. Pre
iné spôsoby plodnosti sa stal eunuchom. Svojím rozhodnutím zničil (alebo chcel zničiť) všetky spôsoby, ako by
mohol byť plodným inak ako vierou. Jeho zdanlivo nikam nevedúci, nič neznamenajúci život sa má skrze Božie
povolanie stať teologickým miestom plodnosti neplodných – plodnosti pre Božie kráľovstvo.
Otcovia a matky viery dlho čakali na život: Abrahám
a Sára – minimálne 70 rokov, Izák a Rebeka 40 rokov;
čakala Ráchel... Anna... Alžbeta... a ich viera dozrievala.
Napriek zdanlivej prázdnote je hlavným povolaním rehoľníka plodnosť. Zasvätený prechádza kritickými situáciami, aby mohol plodiť priamo v Bohu, v najväčšom
tichu, bez odvrávania, ako Abrahám, Sára, pokorovaná
Anna či pokorná Alžbeta. Jeho poslaním je mať vieru aj
za tých, ktorých má splodiť.
Boh volal neplodných a urobil ich nesmierne plodnými,
aj keď ich zdanlivo, dočasne odhodil alebo nechal stranou.
Sára má iba jedno dieťa. Manueho žena má jedno dieťa.
Alžbeta má jedno dieťa. Mária má jedno Dieťa. Jedno dieťa, ktoré sa stáva požehnaním pre mnohých. Rehoľník má
byť za každú cenu pro life – za život. Nielen duchovný,
ale za život vo všetkých jeho stránkach. Opakuje s Ráchel:
Pane, daj mi deti, lebo inak zomriem! A zomrela, aby mal
Jakub deti aj od nej. Aj Ježiš zomrel, aby mal Otec deti...
Zasvätený Pánovi neplodí mentalitou tohto sveta – cudzoložstvom či modloslužbou vyhľadávania úspechu, moci,
popularity. Plodí život Božím účinkovaním v srdci, plodí život ako Otcom povolaný a poslaný. Prináša život splodený
v hlbokej pokore pred Bohom, pred sebou a prečo nie – aj
pred svetom. Plodí nielen život duchovný, ale aj hlbokú ľudskosť. Čo všetko intenzívne ľudské nachádzame – a je to tak
správne – v našich spoločenstvách! Chcieť odovzdávať iba
duchovno môže znamenať pravý opak: jeho zabíjanie, lebo
opravdivá spiritualita kvitne na hlbokej ľudskosti.
Otcovia i matky vo viere nás povzbudzujú prejsť Pánovými skúškami, aj keď s odretými ušami, a neodbočiť,
čeliť im. Vystrieť v skúške ruky k Pánovi. Prísľubom daru
zeme a potomstva si Boh pripútal otcov a matky viery
k sebe. Nedal im ich hneď. Museli prejsť istú cestu s ním
a až potom dostali nejaký ten kúsok zeme a krehkého, na
pohľad nie veľmi vydareného potomka.
S potomkom a kúskom zeme však dostali aj to, čo nečakali ani nežiadali. Dostali Boha samotného, naučili sa
žiť svoj život s ním. Naučili sa milovať. Možno dostať ešte
viac? A ako dosvedčuje Písmo: zomreli nasýtení životom.
Ich odkaz pre nás? Niet viery a už vôbec niet lásky bez
skúšky. Skúška, najmä tá najťažšia: kenóza všestrannej chudoby a neplodnosti života, je životodarným, ba v istom
zmysle teologickým miestom autentickej viery v Boha.
Prijmime Božie skúšky, nesme ich s láskou, lebo cez ne
prijímame Božie požehnanie, plodnosť. Zomrime v týchto skúškach mentalite tohto sveta, pochovajme v nich,
keď bude treba, všetky naše rozumné argumenty. Nech
naše nepravé „ja“ dostane smrteľný úder, aby sme ako
zrnko, ktoré pre lásku odumrelo sebe samému, mohli
nášmu Pánovi priniesť bohaté ovocie spásy, záchrany, respektíve on a jedine on skrze nás.
n

