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„cesta hostie“ – ďalšie lekcie učeníctva – obsah aj intenzita – Zákon Ducha Svätého
Ak sa ešte vrátime k OBETOVANIU v liturgii, vidíme, že je
niečím ešte viac, než len prinesením a obetovaním darov. Je
zlomom na ich ceste. Len si zoberte chlieb: Dokážeme zorať pole,
zasiať obilie, starať sa oň, potom pole zožať, obilie zomlieť na
múku, zamiesiť cesto, upiecť nekvasený chlieb a ten priniesť a
položiť na oltár. Ale tam naše možnosti končia. Nemáme ani
najmenšiu moc premeniť tento chlieb na Krista, na Jeho Telo. A
tak kňaz vystiera ruky nad chlieb (aj víno) a modlí sa: „Preto ťa,
Otče, pokorne prosíme, láskavo posväť svojím Duchom tieto dary,
ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Ježiša
Krista, tvojho Syna a nášho Pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto
tajomstvá“ (III. eucharistická modlitba). Modlíme sa, aby konal
Boh, aby zoslal svojho Ducha a ten aby tento chlieb, krásny,
biely, dokonalý, upečený a obetovaný, PREMENIL na niečo viac,
omnoho viac, než chlieb: na Krista. Po OBETOVANÍ teda
nasleduje PREMENENIE, pričom to prvé bolo našou časťou
práce a bez neho by to druhé nebolo; ale to druhé je zase Božou
časťou práce a bez neho by obetovanie bolo zbytočné, smiešne a
neúčinné.
Toto je ale cesta, na ktorú liturgia pozýva aj nás! V akte obetovania prinášame nielen víno a chlieb, ale hlavne samých seba Bohu
ako „ustavičnú obetu“ (porov. III. eucharistická obeta). Dokážeme sa v tomto akte svojou vôľou jasne a rázne rozhodnúť, že
budeme milovať Boha a to na prvom mieste, pred všetkým
ostatným. Dokážeme prijať voči Bohu záväzok oddanosti a
vernosti, ktorým sa skutočná láska vyznačuje. Dokážeme sa
rozhodnúť, že prijmeme jediný spôsob, ako túto oddanosť a
vernosť žiť a to tak, že sa po vzore samých apoštolov a všetkých
našich predkov vo viere celí zasvätíme službe Cirkvi, aby sme tak
jednak z lásky ku Kristovi slúžili tej, ktorá je Jeho milovanou
Nevestou a korunou všetkého Božieho diela a konania (porov. Ef
5,25; Zjv 21,9-27) a tak v Nej Jemu samotnému; ale súčasne,
zjednotení s Kristom, aby sme rovnako Kristovou láskou milovali
Cirkev ako Nevestu, aby tak, ako Kristus „miluje Cirkev a seba
samého vydal za ňu, 26 aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a
slovom, 27 aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet
škvrny ani vrásky, ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a
nepoškvrnená“ (Ef 5,25-27 SSV), aj my sme rovnako milovali
Cirkev a boli rozhodnutí samých seba vydať za Ňu, za Jej svätosť,
krásu, skvelosť, dokonalosť,... po vzore Krista a s Kristom, s
ktorým túžime byť jedno. Toto všetko je v našej moci a môžeme
to urobiť, ak sa tak rozhodneme. Ale potom aj my narazíme na
hranicu. A nezostáva nám nič iné, než volať k Bohu, aby zoslal
svojho Ducha a aby nás Boží Duch premenil v tom, čo sami
premeniť nedokážeme, podľa slov Písma: „Pánov Duch nás
premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz[Krista]“ (2 Kor 3,18
SSV). Je veľa toho, čo v nás Duch Svätý koná, dnes sa ale dotkneme dvoch oblastí dôležitých pre našu úplnú premenu v Krista.
VYUČOVANIE: Ježiš o Duchu Svätom hovorí: „Tešiteľ, Duch
Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a
pripomenie vám všetko, čo som vám povedal“ (Jn 14,26 SSV).
Byť láskou ako je Boh láskou totiž neznamená len zasvätiť sa
oddanej a vernej službe Milovanému po vzore Boha. Písmo
hovorí: „Láska nerobí zle blížnemu“ (Rim 13,10 SSV) a inde
zase: „Neúnavne konajme dobro“ (Gal 6,9 SSV). Ale čo je dobro?
A čo zlo? Aby sa náhodou nestalo, že z lásky, spojenej s hlúposťou budem konať zlo a ubližovať, rúcať namiesto stavania! Veď

ani v bežnom svete nám nestačí, ak nám niekto povie: „Vyoperujem ti slepé črevo, neboj sa, mám ťa rád a urobím to najlepšie,
ako viem!“ – ale dbáme na to, aby to ten človek aj naozaj vedel
robiť, aby to bol riadny chirurg s potrebným vybavením, vedomosťami a zručnosťami. Ani nám nestačí len samo rozhodnutie
milovať po vzore Krista. Aby to bola naozaj Božia láska, ktorou
milujeme, musí byť spojená aj s Božou múdrosťou. A kto iný by
nás mohol vyučovať „tajomnej Božej múdrosti“ (porov. 1Kor
2,7), než ten, o ktorom Písmo hovorí: „Nám to Boh zjavil skrze
Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny. 11 Veď kto z
ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom?
Tak ani čo je v Bohu, nepozná nik, iba Boží Duch“ (1 Kor 2,1011 SSV). Toto vyučovanie Duchom Svätým má tri úrovne:
BOŽIE ZJAVNIE, ktorého jadrom je PÍSMO SVÄTÉ: „Celé
Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, 17 aby bol Boží
človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo“ (2 Tim
3,16-17 SSV). Obsahuje dejiny Boha a človeka a v nich odhaľuje Božie postoje, myslenie, ale aj zmysel celých dejín ľudstva,
Vesmíru, všetkého...
UČITEĽSKÝ ÚRAD CIRKVI, ktorým Cirkev nesie a vyučuje
Božiu Pravdu podľa Kristovho poverenia a záruky: „Naučte ich
zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po
všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28,20 SSV) a pod vedením Ducha vysvetľuje ho pre danú dobu a danú situáciu: „Preto
sme sa zhromaždili a jednomyseľne sme sa uzniesli ... 28 Lebo
Duch Svätý a my sme usúdili...“ (Sk 15,25-28 SSV). Teda Hlas
Ducha nám zaznieva aj v dokumentoch Cirkvi – encykliky,
konštitúcie, exhortácie, závery koncilov,... – a konkretizuje
pravdy Božieho zjavenia na konkrétne miesto (napr. encyklika
Ecclesia in Europa), konkrétnu dobu (napr. encyklika Novo
millenio ineunte), či konkrétnu oblasť života (napr. encyklika
Familiaris consortio). Je preto dôležité počúvať Hlas Ducha v
Cirkvi a v jeho svetle tak lepšie a hlbšie pochopiť výzvu a
volanie Božieho Zjavenia pre nás a našu dobu.
VNUKNUTIA DUCHA, ako o nich svedčí už Písmo napríklad
aj tu: „Pánov anjel povedal Filipovi: "Vstaň a choď na juh k
ceste, čo vedie z Jeruzalema do Gazy; je pustá." ... 29 Tu povedal Duch Filipovi: "Choď a pridaj sa k tamtomu vozu."“ (Sk
8,26-29 SSV). Toto je tá posledná rovina aktualizácie Božieho
vedenia a Božej múdrosti pre náš život. Po tom, čo sme z Písma
spoznali večnú a trvalú Božiu vôľu a múdrosť, po tom, čo sme
prostredníctvom Cirkvi porozumeli, ako ju uskutočňovať v
súčasnom svete a súčasnej dobe, nám nakoniec Duch ukazuje,
ako konkrétne to máme konať my sami osobne, práve teraz a
práve tu, kde sme. Preto Katechizmus nabáda: „Každý má stále
prosiť o túto milosť svetla a sily, pristupovať k sviatostiam,
spolupracovať s Duchom Svätým a nasledovať jeho vnuknutia,
aby miloval dobro a vystríhal sa zla“ (KKC 1811). A sv. František Saleský nás ubezpečuje: „Blažení tí, čo si zachovávajú
srdcia otvorené pre sväté vnuknutia, lebo nikdy im nebudú
chýbať tie, ktoré potrebujú pre svoj stav k dobrému a zbožnému
životu, aby si sväto plnili úlohy svojho povolania. ... Boh dá aj
každému z nás, ak nebudeme odporovať jeho milosti, potrebné
vnuknutia, aby sme mohli žiť, konať a udržiavať v sebe duchovný
život“.
OČISŤOVANIE: Naša láska musí byť Kristova nielen čo do

obsahu – slúžim tomu, čomu Kristus, tak ako Kristus, usilujúc o
rovnaké dobro, ako Kristus, a teda nie podľa svojich predstáv a
svojho „ja si myslím...“, ale vskutku a vo všetkom podľa Krista, –
ale musí byť Kristovou aj čo do intenzity. Musíme milovať tak
úplne, že sa láskou naozaj po vzore Boha až akoby „staneme“ a
budeme tak Boha milovať naozaj „celým svojím srdcom, celou
svojou dušou a celou svojou silou“ (Dt 6,5 SSV). Teda úplne,
výlučne, bezvýhradne a bezpodmienečne.
To znamená úplne očistiť seba od akéhokoľvek sebectva. A aj
toto je dielo, v ktorom dokážeme ísť sami, aj s podporou Božej
milosti, v tzv. aktívnom očisťovaní len po istú hranicu. Potom je
potrebné, aby nastúpil Boh a v akte pasívneho očisťovania nás
voviedol tam, kam samých seba voviesť nevieme a nedokážeme.
Naznačuje to Ježiš Petrovi, keď hovorí: „Keď si bol mladší, sám
si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš
ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš“ (Jn 21,18 SSV).
Môžeme totiž napríklad seba samých cvičiť v oddanosti Bohu, v
službe, v pokore,... ale či chceme, alebo nie, zo samej povahy
toho, že to konáme my, vyplýva aj to, že to konáme podľa seba a
teda stále je v tom naše vlastné ego. Preto napríklad aj o Ježišovi
čítame najprv: „A hneď ho Duch hnal na púšť. 13 Na púšti bol
štyridsať dní a satan ho pokúšal“ (Mk 1,12-13 SSV). Aj keď
Ježiš nepotreboval byť očisťovaný od nejakého sebectva (žiadne
nemal), predsa kráčal tou istou cestou, akou Boh vedie aj nás, aby
osvedčil svoju dokonalú lásku a oddanosť Otcovi. A tak Duch ho
vedie priamo do pažeráka tvrdého pôstu, samoty a vydáva Ho
napospas Diablovi a jeho pokúšaniu... a v nej Kristus osvedčuje tú
lásku, oddanosť a poslušnosť otcovi, ktorú by nemohol osvedčiť,
ak by to konal podľa svojho vlastného rozhodnutia a z vlastnej
vôle... Podobne sa to zopakuje v Getsemanoch a pri ukrižovaní.
Tento istý model pasívneho očisťovania zo strany Boha opisuje aj
C. S. Lewis v Kronikách Narnie, kde sa v jednej chvíli jeden
hrdina (strašne nepríjemný, otravný a sebecký) premení na draka
(symbol hriechu a zla, ktoré ho obklopuje a preniká). A potom,
jednej noci, sa pri ňom zjaví Lev Aslan (predstavuje Krista) a
začína proces očisťovania: „No a potom lev povedal: ,Musíš ma
nechať, nech ťa vyzlečiem sám.' Možno si vieš predstaviť, ako
hrozne som sa bál jeho pazúrov, no bol som aj dokonale zúfalý, a
tak som si jednoducho ľahol na chrbát a nechal ho to urobiť. Keď
do mňa prvý raz zaryl pazúrmi, bolo to také hlboké, až som mal
pocit, že mi nimi prebodne srdce. Keď mi potom začal ťahať z tela
kožu, bolelo to viac ako čokoľvek, čo som v živote zažil. Jediné,
vďaka čomu som to bol ochotný vydržať, bola rozkoš z toho, ako
zo mňa to svinstvo lezie dolu. Ak si si niekedy strhával chrastu zo
zraneného miesta, tak to možno poznáš. Bolí to ako čert, ale je
úžasné, keď vidíš, ako sa odlupuje. Ten lev teda zo mňa stiahol
kožu presne tak, ako som to už trikrát urobil sám - ibaže ja som to
robil bezbolestne - a nechal ju nežať na zemi vedľa mňa. ... Potom
ma chytil - na to nerád spomínam, lebo bez koží som bol hrozne
citlivý na každý dotyk - a hodil ma do vody. Okamžite ma premohol pocit dokonalej slasti.“
Vyžaduje to od nás úplnú oddanosť Duchu Svätému a Jeho
vedeniu, aby sme sa nechali Ním voviesť do temnej noci pasívneho očisťovania a tam, v temnote a agónii, do ktorej by sme
samých seba nedokázali voviesť (a ani sami od seba nechceli a
skôr kričali „nech ma minie tento kalich!“), nás dokonale očistí aj
od tých posledných zbytkov sebectva: „Boh ma chce stále viac
oslobodzovať od mojich istôt. Môže sa stať, že všetky istoty
odníme: povolanie, zdravie, vonkajšie i vnútorné istoty, takže
nezostáva už nič iné ako Boh, do ktorého sa človek so všetkou
dôverou a láskou ponorí. Terézia z Lisieux: „Už nemôžem veriť,
už môžem iba milovať."“ (Hans Buob). Wilfrid Stinissen k tomu
dodáva: „Temná noc duše se nevznáší někde vysoko nad zemí. Je
inkarnovaná. Většinou má spojitost s konkrétními okolnostmi a
událostmi. ... Příklad toho vidíme na osobním životě Jana od
Kříže. Svou temnou noc prožívá v klášterním vězení v Toledu,

zavřen a tupen svými bývalými spolubratry.“ Vtedy sa s nami
deje to, čo predpovedal prorok: „Ktože vydrží deň jeho príchodu,
kto obstojí, keď sa zjaví? Veď je on ako roztápajúci oheň a ako
zelina práčov. 3 I sadne si a bude vytápať a čistiť striebro; a
vyčistí synov Léviho. Prečistí ich ako zlato a striebro, takže budú
prinášať Pánovi obety v spravodlivosti“ (Mal 3,2-3 SSV)“
A tak tam, v temnote Noci, sa v nás z Božej moci rodí oná
dokonalá láska, ktorú vyjadruje výkrik sv. Terézie Veľkej
Avilskej: „Ježišu, aj keď budem v Pekle, aj tam Ťa budem
chváliť!“ A my sa konečne premieňame z „chleba“ na „Telo“,
čiže z „človeka“ na „Krista“: „Tu sa teda objavuje takzvaná
bázeň Božia. Je ťažké ju zadefinovať. Muselo by existovať nejaké
slovo, v ktorom by boli prítomné bázeň aj láska v plnom slova
zmysle. A takéto slovo nemáme. Ľudia mi potvrdili, že po tomto
úplnom odovzdaní sa Bohu veľmi silne prežili svoju úbohosť,
svoj egocentrizmus, svoj hriech, ale že Boha sa už nikdy nevzdali. Bola v nich bázeň, že by mohli Boha opustiť, a zároveň láska,
ktorá ich k Bohu ťahala. Obidvoje bolo prítomné. A to je to
nové, čo zakúsite v tejto vyprahnutosti. Jer 32,40: „Uzavriem s
nimi večnú zmluvu, ktorou im neprestanem robiť dobro; vložím
im do srdca svoju bázeň, aby sa odo mňa neodklonili“ (Hans
Buob).
ZÁVER: „Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi
... Lebo kto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho“ (Rim 8,14.9
SSV). Slovami Krista: „Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha,
nemôže vojsť do Božieho kráľovstva“ (Jn 3,5 SSV) – z vody
krstu, v ktorej prisaháme Bohu bezvýhradnú vernosť a oddanosť
lásky; a z ohňa Ducha, v ktorom nás Boh vyučí, vytrénuje a
prečistí, aby táto láska dosiahla dokonalosť. Myslím, že v tejto
chvíli už chápeme, prečo tieto vážne výroky v Písme sú...
Presne o tomto je piaty zákon zbožštenia sa, ZÁKON DUCHA
SVÄTÉHO: že bez Neho by bolo všetko naše snaženie a odhodlanie tragicky neúčinné a márne. „Bez Ducha Svatého je Bůh
daleko, Kristus zůstává v minulosti. Evangelium je mrtvou
literou. Církev obyčejnou organizací. Autorita se stává dominancí. Misie propagandou. Kult je přivoláváním vzpomínek a
křesťanské jednání otrockou morálkou. Ale spolu s Duchem
Svatým je vesmír povýšen a sténá v porodních bolestech Království. Kristus je přítomen. Evangelium je mocí života. Církev je
trojičné společenství. Autorita je osvobozující službou. Misie
letnicemi. Liturgie památkou a anticipací. Lidské jednání je
zbožštěné.“ (Ignác z Lattaquié, Pravoslavný metropolita). Alebo
slovami sv. Jána Mária Vianneyho: „Sviatosti, ktoré náš Pán
ustanovil, by nás nespasili bez Ducha Svätého. Ba aj smrť nášho
Pána by bola bez neho zbytočná.“
Váš Inky
ZHRNUTIE NA ZAPAMÄTANIE SI:
 Naša láska musí mať aj rovnaký obsah ako Božia. Preto nás
Duch Svätý vyučuje, čo je v Božích očiach dobro a čo zlo: v
Božom Zjavení, platnom pre všetkých ľudí a všetky doby; ktoré
vysvetľuje cez učenie Cirkvi pre danú dobu; a nakoniec konkretizuje cez svoje vnuknutia pre mňa osobne, tu a teraz.
 Naša láska musí byť aj rovnako intenzívna ako Božia – a to
vyžaduje nielen našu aktívnu snahu a aktívne očisťovanie, ale aj
pasívne očisťovanie, kedy nás Duch zavedie tam, kam samých
seba zaviesť nedokážeme a očistí nás od nášho sebectva spôsobom, akým sa my sami očistiť nedokážeme: Až potom sme –
ako hostia v omši – úplne premenení v Krista.
 ZÁKON DUCHA SVÄTÉHO: zavŕšením celej duchovnej
cesty je prijatie Ducha Svätého. On je ten, ktorý človeka nedokonale „podobného Kristovi“ skutočne premieňa na Krista a
„zjednocuje s Kristom“.

