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Utorok 34. týždňa

Lk 21,5-11
Falošní proroci
Rozlišovanie duchov

V dnešnej dobe sú v trende adrenalínové športy. Niekto povie, že konečne
niečo, čo má silu, a niekto, že nevedia, čo zo životom. Málokto z nás má rád
hazard. Máme radšej istotu, stabilitu, pevnú pôdu pod nohami. Tak je to
v našom živote. Ako je to v našej duchovnej oblasti? Často prijímame do nášho
vnútra názory a myšlienky protiviace sa kresťanskej viere. A najhoršie je, keď
potom tvrdošijne zotrvávame v tomto omyle. Dostávame sa na cestu od Ježiša.
Preto, keď nás vyzýva k pozornosti v dnešnom evanjeliu, má dôvod.
„On odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v
mojom mene budú hovoriť: „To som ja“ a: „Ten čas je už blízko.“ Nechoďte
za nimi“ (Lk 21,8)!
Dať si pozor a nechodiť za falošnými prorokmi. Dobre, ale ako spoznať, že ide
o lož? Bratia a sestry! Dejiny nás presviedčajú, že od prvotnej kresťanskej obce
boli rôznorodé názory. Často boli opačnej tendencie, a tak už apoštoli museli
zasahovať a naprávať mnohé poblúdenia. Prečo boli a sú dodnes? Svätý Pavol,
keď riešil jeden zo sporov medzi kresťanmi, tak povedal: „Lebo musia byť
medzi vami aj rozkoly, aby sa ukázalo, kto z vás sa osvedčí“ (1Kor 11,19).
Človek je často náklonný pochybovať o všetkom. Aj o Božom Slove?
Niekedy áno, ale ešte častejšie voči cirkevným vyjadreniam autority. Zabudli
sme, že ona sa riadi Ježišovou výzvou, aby sme si dali pozor a nedali sa zviesť.
Prenikajú do nás mnohé naoko vábivé a nevinné, často slobodou oháňajúce,
názory. Preto je namieste dať si otázku, či prijímam všetko, čo predkladá
Cirkev? Veď vyhlásenia, ktoré dáva, neslúžia, aby sme boli hatení, zotročovaní
zákonmi. Práve naopak. Vytvára zdravé prostredie pre plný rozvoj nášho
kresťanského života. Preto máme mnoho teológov, ktorí bedlivo skúmajú
všetko, čo by mohlo uškodiť našej spáse.
V našom každodennom živote, ktorý je bombardovaný informáciami
z celého sveta a o všetkom, je potrebné robiť výber. Tak ako včela dokáže
vybrať nektár a nechať jed, pretvoriť ho na sladký med, tak aj my. Nemusíme
byť všetci teológovia a doktori, čítať množstvo odborných kníh. Ako však
spoznať čo je dobré a čo zlé? Na prvom mieste je mať správny vzťah s Bohom.
Milovať ho a modliť sa o dary poznania. Všetko, čo narúša lásku voči Bohu,
blížnym a sebe nemôže byť od Boha. Majme srdcia otvorené a pokorné.
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Niekedy treba zaujať postoj dieťaťa, ktorému otec či mama povie: Tam nechoď!
Nechytaj sa toho! Rodičia, vy to poznáte najlepšie. Nechcete, aby sa dieťaťu
niečo stalo, a tak ho varujete, usmerňujete jeho kroky. Tak to robí aj Cirkev,
naša matka, ktorá bdie a stará sa o našu bezpečnosť. Ale ako to býva aj
v rodinách, že dieťa neposlúchne a napriek tomu urobí, čo nemá, tak je to aj
s nami. To zabolí každého dobrého otca, matku, keď syn či dcéra robí napriek.
Aj Krista bolí srdce, ak ho zrádzame. Na ceste do Božieho kráľovstva je veľa „
skratiek“, ktoré sa nám ponúkajú. Nedajme sa oklamať. Veď je iba jedna cesta,
ktorou je Ježiš. Falošní proroci boli a budú, aby sme nezaspali na vavrínoch.
Ježiš nám však sľúbil, že je s nami na veky až do skončenia časov. Aby sme boli
s pripraveným a čistým srdcom, prosme Boha o dar rozlišovania dobra a zla.
Pane, ďakujem ti, že nám dávaš na cestu Ducha rozlišovania, že nás
nenechávaš ako siroty. Daruj nám teraz jemný cit. Vezmi si od každého
schopnosť usudzovať, prenikni ju svojím Duchom a daruj nám práve v tomto
čase zmätkov jasného Ducha rozlišovania. Daj, aby sme išli po tejto ceste
pravdy a lásky spolu. Prosíme ťa o to skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

