
Z dnešného evanjelia sme sa dozvedeli, že Lazárovo vzkriesenie nezostalo bez ozvenY. V Betánii, ale hlavne v
,Jeruzaleme vyvolalo nové triedenie duchov, Hlavne medzi l'udom, NaŠli sa takÍ, ktorí Pod vPlYvom tohto zázraku

" uverlll, ze Jezts 1e Mesiáš, Ale bola aj skupina neistých vo svojej mienke. Títo vo svojej neistote iŠli ku zákonníkom a

farizejom, ktori však ovplyvnení vel'kňazovým výrokom boli už rozhodnutí JeŽiŠa zabiť,.. Ale JeŽiŠ im vtedY dal na

vedom{e, že o jeho osude nerozhoduje ani l'ud, ktorý horlí za neho, ale ani velkňazská nenávisť. Znova

n.po.ďrou.ne odišiel z okolia Jeruzalema. Utiahol sa do Efraimu, asi dvadsaťpáť kilometrov na sever. Zisťujeme, Že

aj pán Ježiš počítal s násilnou smrťou. Áno. Ved'vieme, že sa chcel obetovať ako Baránok Pre sPásu l'udí vŠetkých

čias,.., ale až vtedy a takým spósobom ako mu to určil Otec. Aj náš Život je v BoŽÍch rukách. Je BoŽÍm darom, Boh

nám ho dáva, ale aj odníma. Kiežby sme žili s myšlienkou na smrt, aby sme sa nauČili poČÍtať dni a PreŽÍvali kaŽdý

jeden deň zodpovedne, naplno, nie v strachu, ale so vd'akyvzdávaním, Že cez krátky Čas jedného dňa dobrotou a

láskou pracujeme pre Nebeské Královstvo, začleňujeme sa doňho a v medzil'udských vzťahoch sa usilujeme, abY

láskou a čnostným životom Božie Králbvstvo sa približovalo, rástlo v nás a medzi nami. VtedY hodina smrti bude

vlastňe žňou toho, čo sme siali v našom pozemskom živote, le dóležité, aby sme boli stále PriPravení na tú

rozhodujúcu chvílu nášho prijatia do večnosti, v tom spbčíva múdrosť Života. NáŠ Život nech je zomieraním náŠmu

sebectvu a hriechu, aby sme raz mohli naplno žiť s Kristom. Kto má pokojné svedomie, Pre toho je aj smrť Útechou,

radosťou, prechodom, ktorý ho vedie ku dokonalému šťastiu. Ved'ako hovorí svátý Pavol: Tu vidíme len akobY v

zrkadle, tam budeme vidieť také, aké je a bude to v takom rozsahu, Že ani oko nevidelo ani ucho nePoČulo, ani do

|'udského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil svojim verným, ktoríobstáli v skúŠkach a ho milujÚ,

v dnešnom evanjeliu ešte zaznelo: Je výhodnejšie, keď jeden zomrie za mnohých. Krásna veta! Pravda, ak

vychádza z úst toho, ktorý sa sám rozhodol obetovať sa,., Ale je vŽdy hrozná, ak túto vetu vyslovuje niekto druhý..,

Kajfáš takto prorokoval, Ale bez toho, aby o tom vedel, Tak ako Balámova oslica.h KajfáŠov výrok, Podl'a ktorého je

lepšie, ked' jeden zomrie za druhých, bol v tomto prípade naozaj pozoruhodný, Aj mY sme Kristovými

nasledovníkmi, takže, čo platí o Kristovi, to platí aj o nás. Je naozaj lepŠie, ak jeden slúŽi mnohým aŽ Po ÚPlné

vyčerpanie sa,ažposmrť,akobymnohí mali slúžiťjednému.,,AksprávnepochoPÍmetútoPravduaodhodlámesa
vyjadrovať ju denne svojou vytrvalou obetou, akoukolVek pokornou službou a vel'koduŠným odPÚŠťaním,

pripodobníme sa svojím životom pánovi a zapáčime sa nášmu nebeskému Otcovi,.. Obeta, modlitba, sluŽba,

odpúšťanie to sú skutky lásky, Tomuto svedectvu lásky k Bohu, sa máme uČiť denne. V tomto zmYsle hovorí svátá

Terezia slovaríll: ,,Aby sme mohli z lásky umrieť, musírne na.|prv z !ásky Žiť. N.lechcern iné Šťastie, ako denne sa

obetovať." Vlastne v lise, v tlaku nášho denného utrpenia móžeme dokazovať svoju lásku k Bohu. A Čas na to

máme pomerne krátky, lebo ako d'alej hovorí svátá Terézia: ,,Životje lodbu, ale nie je naŠÍm domovom.., Aká

blahodárna je myšlienka na to, že sme na ceste lť večnému brehu. Je omylom nazývať Životom nieČo, Čo sa musí

Konc1t, lerajsl zrvot je krátky, večnosť je bez konca.,.-(,Áno, nebeská blaženosť je odmena za víťazstvo náŠho závodu

odvahy, Kristus nás posmel'uje, ked'nám opakuje to isté, Čo opakoval apoŠtolom: Nebojte sa. Ja som Premohol

svet. Ja som nad týmto svetom zvííazil. Ten, kto verí vo mňa, premáha svet svojich bolestí a utrPenia. /Por, 1 Jn

5,5-6/ , Lebo v tomto utrpení, v tomto kríži, v tejto križujúcej láske som Ja. To vŠetko som Ja. Nebojte sa !

!. Je potrebné, aby utrpenie znášané s Kristom s; stalo našim istým druhom prijímania, Prijímania BoŽej vóle.

Je to istý druh mučeníctva, kde ten, čo sa stal nástrojom Boha, stráca svoju vólu vo vÓli BoŽej a uŽ si neŽiada niČ

pre seba samého, V tomto zmysle plnenia Pánovej vóle, móžeme Boha váčšmi osláviť, ked'nás navŠtívi chorobou,

ako by sme ho mohli osláviť iným našim sebazáporom, na ktorý by sme sa dobrovol'ne Podujímali, Aké je dÓleŽité

robiť zo svojho života ustavičnú obetu, mučeníctvo lásky. Tým, Že budeme Žiť ako svedkovia láskY, PochoPÍme

dóležitú skutočnosť,žetí, ktorí z lásky k Bohu sa obetujú a umierajÚ, sa smrťou rodia, koncom zaČÍnajÚ, a aj kebY

zomreli, žijú. Takže tí, o ktorých si na zemi mysleli, že vyhasli, v nebi Žiaria, Nestrácajme teda vo svojich utrPeniach

ten rozmer, ktorý nám ponúka a udel'uje BÓžia moc! Nech nám dobrotivý Boh pre svoje milosrdenstvo udelí

dostatočnú silu duše, aby sme konali to, z čoho by sme sa aj na konci Života teŠili, Že sme to urobili, Památajme,

ko1ko dlhujeme Bohu, ktorý nás obohatil talentom vznešenej výchovy, nielen pre náŠ vlastný ÚŽitok, ale abY sme

osožili mnohým. pane tvoja cesta, cesta Otcovej vóle, nie je lahká a mnohí z nás sa jej moŽno aj boja... Ale je to

jediná cesta, na ktorej nieto prehry,.. Tu sa všetko stáva úspechom. Aj smrť, Lebo sa ňou získava Život. A to veČný

život.., pane, ty si pre nás cestou, ktorá nás vedie k Otcovi. Ved'tysám si povedal:Ja som cesta Pravda a Život, Áno,

pravda j. u"itá vec a vel'kou vecou je aj život, a predsa si na prvom mieste povedal o sebe:ja som cesta. Ďakujeme

ti, že prv než si povedal kam máme ísť, povedal si kadial'sa máme uberať. Najprv si povedal kadial' máme Ísť a aŽ

potom si povedal, kam prídeme. pane, kým si bol u svojho Otca, bol si pravda a Život. Ked'si si obliekoltelo, stal 1a

cestou. Ako cesta vIastne sám si prišiel k nám, aby sme s'a dostali k pravde a k Životu,
pane, pomóž nám kráčať po tvojej ceste - vieme, kto miluje, kráča, napreduje, - prosíme ťa, aby Sme Vern€

vytrvali, až kým nás nezavedieš svojou cestou do blaženosti Nebeského Král'ovstva, do Krá!'ovstva t'Ycjho a náŠhc

nebeského Otca. Amen.


