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Nech zvedia o tom ponížení a nech sa potešia;
hľadajte Boha a srdce vám oživne.
Lebo Pán vypočuje chudobných. (Ž 68,33-34)

Jeremiáš povedal: "Počul som šepot mnohých: 'Hrôza zo všetkých strán!
Udajte ho! Áno, udáme ho.' Aj tí, čo žili so mnou v priateľstve, striehnu na
môj pád: 'Hádam sa dá oklamať, zmocníme sa ho a vypomstíme sa na ňom.'
Ale Pán je so mnou sťa mocný bojovník; preto tí, čo ma stíhajú, padnú a nič
nezmôžu; budú zahanbení, lebo nič nedosiahnu: bude to hanba večná,
nezabudnuteľná.
Pane zástupov, čo skúšaš spravodlivého, čo skúmaš zmýšľanie i srdce, nech
vidím tvoju pomstu nad nimi, lebo tebe som zveril svoj spor.
Spievajte Pánovi, oslavujte Pána, veď vyslobodil život úbohého z ruky
zločincov."

Bratia a sestry, ako skrze jedného človeka vstúpil do tohto sveta hriech a skrze
hriech smrť, tak smrť prešla na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Hriech
bol síce už pred Zákonom vo svete, lenže hriech sa nepočíta, ak niet Zákona.
Ale smrť napriek tomu panovala od Adama do Mojžiša aj nad tými, ktorí sa
neprehrešili tak, ako zhrešil Adam; on je predobrazom toho, ktorý mal prísť.
Ale s darom to nie je tak ako s previnením. Lebo ak pre hriech jedného
zomierajú mnohí, ešte vo väčšej miere sa na mnohých rozlieva Božia milosť a
dar prostredníctvom jedného človeka – Ježiša Krista.

Ježiš povedal svojim apoštolom: "Nebojte sa ľudí. Lebo nič nie je skryté, čo
by nevyšlo najavo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Čo vám hovorím vo
tme, hovorte na svetle, a čo sa vám hovorí do ucha, rozhlasujte zo striech.
Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť. Skôr sa bojte toho,
ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle. Nepredávajú sa dva vrabce za
halier? A ani jeden z nich nepadne na zem bez vôle vášho Otca. Vy však
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máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako
mnoho vrabcov.
Každého, kto ma vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je
na nebesiach. Ale toho, kto ma zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím
Otcom, ktorý je na nebesiach."

Prorockí ľudia si nevolili žiadnu pohodlnú formu života. Byť prorokom alebo prorokyňou
znamená byť neustále na stope pravde, vysloviť, povedať to, čo je naliehavé povedať (ale nikto
to nepovie!), a to, keď je to nutné, aj napriek všetkým trendom a prevládajúcim názorom.
Hovoriť prorocky znamená ohlasovať radostnú zvesť ako pozvanie k slobode a to aj proti
každému obmedzovaniu a mysleniu v cirkvi a spoločnosti zameraného a upínajúceho sa na
istoty. Znamená to však aj hlasno napomínať všade tam, kde táto sloboda je ohrozovaná
žiadostivosťou po moci alebo egocentrizmom a to tak zvnútra ako aj zvonka.
Konať ako prorok, znamená zasadzovať sa solidárne za malých a znevýhodnených ľudí v
našej spoločnosti, proti značnému vzdoru, odporu mocných v politike, hospodárstve a aj v
cirkvi.
Ten, kto takýmto spôsobom prorocky žije, hovorí a koná, je nielen v neustálej konfrontácii,
ale priťahuje na seba aj odpor a hnev masy ľudí a to najmä mocných a vládnucích. Vzhľadom
ku vzniknutej presile a odporu, ktoré sa dajú očakávať, vynára sa tá istá otázka, s ktorou sa
stretol už aj prorok Jeremiáš (1. čítanie): má toto všetko v živote ešte nejaký zmysel?
V takýchto situáciách bezmocnosti, strachu a pochybností, ktoré pravdepodobne sú nám
všetkým známe, nás chce povzbudiť dnešné evanjelium. Trikrát vyslovuje pre nás Ježiš slová:
"Nebojte sa!" Mnohé prísľuby musíme viackrát počuť, aby sme ich pochopili, a to nielen
hlavou ale aj srdcom. Preto dnes počujeme trikrát vyslovené: "Nebojte sa". Sú to slová
vyslovené nie do nejakého idylického sveta, v ktorom vládne poriadok, ale do sveta, v ktorom
je reč o prenasledovaní, vraždení, skaze a pekle. "Nebojte sa!" – prísľub, s ktorým sa ako s
hlavným motívom kresťanského posolstva stretávame často v priebehu cirkevného roka – od
zvestovania Ježišovho narodenia na Vianoce až po zmŕtvychvstanie na Veľkú noc. Čo iné
chce vyjadriť tento prísľub, ktorý sa tiahne celým cirkevným rokom, celým životom ako to, že
existuje niečo, čo je väčšie a mocnejšie, prinášajúce väčšiu útechu a pokoj ako všetky svetské
sľuby. A tento prísľub je neustále úzko spojený s Ježišovým menom. On sám je týmto
programom: Boh zachraňuje! Mimo všetkých strachov a núdzi, všetkých ohrození a obáv,
všetkých starostí a všetkej temnoty existuje niečo, na čo sa môžem bez-podmienečne (= bez
podmienok) spoľahnúť! Môj život má základ, môj život je v rukách niekoho, ktorý ho –
napriek všetkým vonkajším udalostiam – drží a nesie!
"Nebojte sa!" – to znamená kladne vyjadrené: "Majte odvahu, dôverujte vášmu vnútornému
vedomiu, hlasu, vašej intuícii, vášmu hlasu srdca! Vy smiete žiť!" Keby sme tomu uverili,
koľko energie a sily by sa uvoľnilo! Kráčali by sme našimi vlastnými cestami, vnímali a
uskutočňovali by sme to pre nás osobne správne a to bez toho, že by sme kládli dôraz na to,
čo niekto robí, a čo sa hovorí. Mali by sme silu a odvahu vytrvať v dôvere a odvahe vo
vlastnom vnútornom presvedčení, na vlastnej osobnej ceste. Neboli by sme síce uchránení od
osobných kríz, psychických tlakov a strachov, ale pritom všetkom by sme stáli na pevnom
základe dôvery v zachraňujúcu moc dobrého Boha, bez vôle ktorého sa nikomu ani vlások na
hlave neskriví.
Možno to musíme naozaj trikrát počuť, pokým začneme tomu aj skutočne veriť: "Nebojte sa!"


