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Radujte sa a jasajte,
lebo máte hojnú odmenu v nebi. (Mt 5,12)

Ja, Ján, videl som prichádzať od východu slnka anjela. Mal pečať živého
Boha a mohutným hlasom volal na štyroch anjelov, ktorým bola daná
moc škodiť zemi a moru: "Neškoďte zemi, ani moru, ani stromom, kým
nepoznačíme na čele služobníkov nášho Boha!" A počul som počet
poznačených: stoštyridsaťštyri tisíc poznačených zo všetkých kmeňov
synov Izraela.
Potom sa dívam, a hľa, veľký zástup zo všetkých národov, plemien,
kmeňov a jazykov, ktorý by nik nespočítal. Stáli pred trónom a pred
Baránkom, oblečení do bieleho rúcha, v rukách mali palmy a mohutným
hlasom volali: "Spása patrí nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, i
Baránkovi!"
Okolo trónu, Starcov a štyroch Bytostí stáli všetci anjeli, padli na tvár
pred trónom, klaňali sa Bohu a volali: "Amen! Chvála a sláva, múdrosť a
vďaka, česť a moc i sila nášmu Bohu na veky vekov; amen!"
Potom sa mi prihovoril jeden zo Starcov a spýtal sa ma: "Kto sú títo
oblečení do bieleho rúcha a odkiaľ prišli?"
Povedal som mu: "Pán môj, ty to vieš."
A on mi povedal: "To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia: oprali si
rúcha a zbielili ich v krvi Baránka."

Milovaní, pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími
deťmi a nimi aj sme.
Ale svet nás nepozná, pretože nepozná jeho.
Milovaní, už teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme.
Vieme, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť
takého, aký je.
Každý, kto má túto nádej v neho, stáva sa čistým, ako je on čistý.
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Keď Ježiš uzrel zástupy, vystúpil na Vrch; a keď sa posadil, pristúpili k
nemu jeho učeníci. Potom sa ujal slova a učil ich:
"Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.
Blahoslavení tichí, lebo im bude patriť zem.
Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.
Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
Blahoslavení, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.
Blahoslavení, ktorých prenasledujú pre spravodlivosť, lebo ich je
nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a
všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť. Radujte sa a jasajte, lebo máte
hojnú odmenu v nebi."

"Nič Ti neosoží uctievanie svätých a dotýkanie sa relikvií, pokiaľ necháš bez
povšimnutia odkaz, ktorý nám zanechali: príklad svojho života." (Erasmus von
Rotterdam)
Každý jeden obraz svätého, ktorý mnohí z nás vo svojom vnútri nosia, je možno
jednostranný a/alebo smiešny. Pri pojme "svätý" si možno predstavujeme nehybné
kamenné sochy alebo maľby, ktoré znázorňujú ľudí so zamysleným pohľadom,
pohľadom plným úžasu, smerujúcim k pre nás neviditeľnej nadzemskej sfére.
Sviatok všetkých svätých je ale spomienkou ľudí, ktorí pred nami odišli, ktorí
v podstate nežili príliš odlišne od nás. Mali rôzne schopnosti a dary v rôznej miere. Ale
aj ních to malo svoje hraníc, tmavé stránky, slabosti charakteru. Rovnako ako my
zakúsili nielen radosti a slasti života, ale boli vystavení aj rôznym utrpeniam, často
oveľa ťažším a existenčne náročnejším ako v našom prípade. No napriek tomu sa
snažili – počas ich pozemskej púte uprostred všetkých im od života daných výzev
a nešťastí - o to najlepšie. So všetkou oddanosťou, odvahou, vernosťou a vytrvalosťou.
Každý z nich šiel v stopách Ježiša individuálnym spôsobom v zmysle evanjelia, ktoré
sme dnes počuli. A teda sviatok všetkých svätých je nielen vďačnou spomienkou, ale
aj výzvou: je to taktiež sviatok potencionálnych svätých, každého z nás. Táto
spomienka nás chce povzbudiť a dodať nám odvahu hľadať svoju vlastnú životnú
cestu, cestu viery a spásy.
Sviatok všetkých svätých – určite to nie je sviatok nejakých pekných povrchných
túžob. "Svätý? To sú predsa ľudia, cez ktorých žiari svetlo!" odpovedalo kedysi dieťa na
otázku, kto to je svätec, mysliac na slnkom svetlené vitráže v kostoloch. Ľudia, cez
ktorých žiari svetlo. Nebolo by pekné, keby to mohli povedať o nás in, pretože by sme
sa počas nášho života stávali priezračnejší a žiariaci pre Božiu Lásku?


