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Sobota 14. týždňa

Mt 10,24-33

Viera, ktorá sa dá poznať
Dodať veriacim odvahu ku kresťanskému svedectvu
Malé deti sa boja tmy, pavúkov a búrky. Veľké deti sa boja zlých ľudí
a nebezpečenstva. Strach je ľudská vlastnosť, ktorá má veľký význam pre náš
život, ale môže nám byť aj na prekážku. Pán Ježiš nás trikrát uspokojuje:
„Nebojte sa“ (Mt 10,24).
Jasne hovorí, o aký druh strachu či odvahy mu ide: o odvahu vyznávať
svoje náboženské presvedčenie. On sám, hlásajúc odvážne svoju pravdu, zaplatil
to prenasledovaním, ba dokonca smrťou - a ako zdôrazňuje, učeníci takéhoto
Učiteľa nemôžu rátať s nejakou úľavou. Ako sa jemu posmievali, budú sa
posmievať aj tým, čo ho nasledujú, alebo môžu ohroziť aj náš pozemský život.
Možno naivne sme si dovolili nahovoriť falošnú zásadu, že viera či
náboženské vyznanie - sú súkromnou vecou. Nemôžu byť však súkromnou
vecou, pretože aj mimovoľne musia vplývať na celé naše vonkajšie správanie.
Práve o tomto hovorí Pán Ježiš, že nič nie je skryté, čo by sa neodhalila. Poľský
prímas Štefan Wyszyňski kedysi povedal: „Svet potrebuje kritérium viery, ktorá
je síce skrytým darom, ale spoločenský život v Cirkvi vyžaduje, aby sme toto
kritérium prejavili slovami a skutkami.“
Musí sa nás nepríjemne dotýkať fakt, že katolícka Cirkev sa stala akýmsi
obliehaným táborom, uzatvorenou pevnosťou, na ktorú sa útočí, akoby obrannou
vežou - ale je to naša vina: stále sa cítime ohrození ateistami, komunistami,
voľnomyšlienkármi, svedkami Jehovovými a ktovie, kým ešte. A predsa máme
uistenie, že brány pekelné nás nepremôžu. Ohrozeným sa môže cítiť niekto, kto
je slabý, a to nie sme, ak sme s Kristom! Ak sa už cítime ohrození - tak
najúčinnejšou obranou je postoj pozitívneho svedectva, aké vydávame Kristovi
slovami a skutkami. Samozrejme, nejde o to, aby sme, naopak, sami sa stali
agresívnou stranou, ale aby sme zhodne s dnešným odporúčaním dokázali
zjavené pravdy hovoriť na svetle a rozhlasovať zo striech čiže v podmienkach
nášho bežného verejného života.
„Nebojte sa!“ Nebojte sa vyznať svoju vieru konkrétnymi skutkami,
postojmi a osobným svedectvom. Takýmto spôsobom sa evanjelium ohlasuje
najúčinnejšie .
Amen

