Bud vola tvoja ako v nebi,
tak i na zemi

Liturgika — poznaj svoj obrad
MILOSŤ POSVÄCUJÚCA A MILOSŤ POMÁHAJÚCA
Čo Je to milosť posväcujúca?
Krátka odpoveď by znela takto: „Byť v stave posväcujúcej mi
losti znamená byť bez ťažkého hriechu na duši“ .
Dedičným hriechom sme sa odlúčili od Boha. Vtelením a vykú
pením zabezpečil nám Spasiteľ spásu. Ustanovil sviatosť krstu,
v ktorej človeku, poškvrnenému dedičným hriechom vštepuje sa
nový, Kristov život. Spasiteľ nazval túto zmenu k novému životu
„znovuzrodením“ , keď h ovoril Nikodémovi: „A k sa niekto nena
rodí z vody a Ducha Svätého, nemôže sa dostať do Kráľovstva
Božieho“ . (Jn 3, 5). A tento stav, do ktorého uviedol človeka Duch
Svätý vliatím Kristovho života, sa nazýva m ilosť posväcujúca.
Pretože sa nám ňou odpúšťajú všetky ťažké hriechy a vlieva sa
Kristov život, vlieva sa nám tým spása. Byť teda v milosti posvä
cujúcej znamená mať záruku spásy. Keď sa zamyslíme nad tým,
čo so sebou nesie stav tejto milosti, vidíme,
že sme ňou vnútorne obnovení novým životom,
že sme v nej spojení s Bohom nevýslovnou jeho prítomnosťou
a láskou,
že sme každý ozajstným chrámom Božím,
že naše dobré skutky sú spolutvorené s Kristom a preto majú
nadprirodzenú cenu,
(Pokračovanie na 4. str.)

Z evanjelia počúvame slová Ježiša
Krista: „Avšak nie moja vôľa, ale
tvoja nech sa stane“ (¿k 22, 43) a
slová Panny Márie: „Hla, služobni
ca Pána, nech sa mi stane podľa tvoj.
ho slova“ (L k 1, 38). Aj my v Otče
náši sa modlíme: „Buď vôla tvoja
ako v nebi, tak i na zemi“. Túto
modlitbu nás tiež naučil Ježiš Kris
tus.
Táto tretia prosba Otčenáša sa nám
zdá najťažšou. Tu totiž Boh od nás
žiada, aby sme prijali Božiu vôľu.
Dnešný človek je pyšný na svoj ro 
zum a preto ťažko sa zrieka svojej
vôle a ťažko uskutočňuje tieto slo
vá modlitby v životnej praxi. Veľa
bojov a obetí je potrebných, aby sme
sa dostali na tú výšku, aby sme sa
odovzdali do Božej vôle a povedali
si: To chcem, čo Boh chce. To chcem
robiť, čo Boh
rozkazuje. Toho
sa
chcem chrániť, čo žiada Boh.
„Každé stvorenie nech chváli Pá
na!“ čítame vo Sv. písme. Božiu vô
ľu plní celý svet, celý vesmír a v
ňom aj naša malá planéta Zem. Plnia
Božiu vôľu tým, že idú a dodržujú
cestu stanovenú im od vekov. Tiež
na zemi všetko stvorenie bez toho,
aby si to uvedomovalo,
plní Božiu
vôľu. Pozrime sa len na rastliny, kto
ré stále plnia svoju úlohu, rastú, pri
nášajú úrodu, aby sme mohli žiť a
nikdy sa nesnažia postaviť sa proti
zákonu, ktorý im bol stanovený od
vekov. Len človeku bolo ponechané
rozhodnúť sa dobrovoľne, či prijme
Božiu vôľu, alebo
nie. Človek
má
slobodnú vôľu.
„Buď vôľa tvoja“ — znamená, aby
Boh bol naším meradlom, rozkazovateľom, riaditeľom, centrom nášho
života vo všetkých otázkach spoje
ných so životom človeka. Dnes už
skoro každý má hodinky, podľa nich
riadi si beh pozemského života. Prav
da, hodinky musia byť presné. Vtedy
sú presné, ak
sa zhodujú s pres
nosťou astronomických hodín. Preto
často opravujeme hodinky podľa to
ho presného času. Hodinky sú na
ším svedomím a presným časom je
Božia vôľa. Čo by bolo, keby sa kaž
dý riadil len podľa svojich hodiniek?
Bol by chaos, meškanie, dochádzalo
by k zrážkam vlakov a pod. Takou
katastrofou by bolo, keby sa každý
riadil podľa seba, sám podľa svojej
hlavy súdil, čo je dobré a zlé, čo je
čnosť a čo je hriech, čo je dovolené
a čo je zakázané.
Vidíme, že ľudská svojvôľa by nás
doviedla do chaosu. A Božou vôľou
je Boží zákon, mravný svetový po
riadok, Bohom stanovený a vyžado
vaný. Sú to Božie prikázania. N a ze
mi by bola rajská blaženosť, keby ľu( Pokračovanie na 4. str.)

Nič viacej nepotrebujeme!
P riv íta li sme jar, p otešili sme sa je j p rích od u , n ielen preto, že je už teplejšie, že nebude
treba toľko k ú rií, ale hlavne preto, že do nej vkladám e veľké nádeje. Nádeje v oteplenie medzi
národného ovzdušia, k toré sa tak nebezpečne k on com vlaňajšieho roka zhoršilo. O m ieri, o poko
ji bude spievať aj Veľká noc, ktorú v tom to m esiaci oslávime. Veď prvým pozdravom Zm ŕtvych
vstalého bol pozdrav: P ok oj vám! P ok oj vám, ja som to, aleluja!
V
a p ríli si pripom eniem e i veľa dôležitých výročí. Za všetky spomeňme radostné jubileum os
lobodenia hlavného mesta našej Slovenskej socia listick ej republiky, Bratislavy, ktoré pripadá na 4.
apríla. A postupne s i budú pripom ínať takéto výročia aj ostatné naše mestá a dediny. N ielen v du
chu, ale aj osobne budeme putovať k pam ätníkom tých, čo žertvovali za našu slobodu, k pamätní
kom a hrobom, v ktorých odpočívajú chrabrí sovietski vojaci, k to rí dali svaje životy za to, aby
sme my m ohli žiť v pokoji.
Pokoj, m ier to je nesmierna hodnota! Tí, čo éi pamätajú hrôzy poslednej — a niektorí ešte aj
predposlednej, teda prvej svetovej vojny — tí by najlepšie vedeli h ovoriť o tom , akým strašným
zlom vojna je. Kto raz zažil vojnové peklo, nikdy viac si neželá prežiť ho znova. K našej práci,
a ako veriaci i k našim modlitbám , potrebujem e mier. M ier ako základ, fundament, ako čosi, čo je
bytostne spojené so životom každého z nás. M ier, v ktorom sa dajú vychovávať deti, stavať domy, v
ktorom sa dá pokojne chodiť do práce^i z nej. M ier ako fundament, ako základ, ako to, bez čoho
to ostatné je nemožné.
Chodí mi po rozum e tá krásna poéma básnika o m ieri:
„M yslím , že čistý, celkom čistý vzduch, po studniach pitná voda pre kone, pre hoviadka tak jak
pre ľu d í; živá zem, dýchajúca v krtkoch, pandravách a zrne, v stráviteľnosti chlebovín a plodov Zelovocu a v rade neposlednom pre p ok oj prachu jeho, nás a kadekoho vôbec . . .
A keby sa tak zdalo, že je toho málo, čo je však klam a mýlka mylná pri každom pom ysle
ní na zborené mesto, na mesto p opri meste v zbore pohorených miest, po sm rti rodiacich, keď no
vé novorodeniatka v rádioaktivite vznášajú sa n a h o r. . . ; ale i nadol, dole, ako vyvrženie a rozpor
rozdielov, čo spoznal kedy človek, alebo líška, vlk a vtáctvo nebeské, zjednotia v jediné a jedno
bezpriesíorné nič. Keby sa predsa komu zdalo také zdanie, že voda, vzduch a zem je m aličkosť a
málo, tak teda ešte n iečo . . .
Napríklad fuksie, fuksie v obloku, čo nepovädnú zrazu; nekrsteného m lieka nadostač, noviny
bez strachu a noci v starostiach len o to, či sa chalan z kina vráti pred p oln ocou ; veď zase, mamľas jeden, nechal doma kľúče . . . B úrlivé večery, to som teda za, navečer búrlivý toť na Tehelnom
poli, keď ide o našich o body ligové, kus re či s Viedenčanm i, čo nového u nich, či sa im zvidelo,
čo u nás na víkende . . .
A keby nebolo to všetko prim noho a príliš, dovoľte na spomienku, na malú spom ienočku, ako
na slovíčko, nedeľnú rozpom ienku: mladý A m eriča n s počernou filozofkou , musela byt z Kuby, v
oválnom ráme našich: juj, č i bolo kriku, lebo sa ča-ča kdekomu, ba všetkým hrozne pozdávala.. .
A keby sa im to zdalo celkom samozrejmé, jak zdravie pre zdravého, po n oci deň (le ž toto p ri
rovnanie nie je prim erané, ani len na um nem alo mi prísť, pretože môžu nesúvisieť v strašných sú
vislostiach s m yšlienkou tejto básne, ktorá za veršami v ä z í. . . ) .
Načisto čistý, celk om čistý vzduchy naskrze neobrazný, ktorý je v obraznosti zadýchaný dy
mom robotníckych dní, dni n oci sledujúce, všetky bez tŕpnutia, pre ľudské vzdychnutie a ľudské
nadýchnutie, pre celkom obyčajný človečenský č a s . . . (L a co Novom eský: Myslím, že to je m ier J.
M ier však nepríde sám od seba. Je výsledkom spoločného .úsilia ľudí dobrej vôle; aj takých,
k torí načúvajú slovám Pána z H ory bláhoslavenstiev, kde blahorečí tvorcom , robotníkom pokoja.
Dnes už nemožno hovoriť, že vec dorozum enia medzi národmi, vec mieru je iba vecou štátnikov a
vedúcich činiteľov. Dnes je to doslova záležitosť nás všetkých!
Preto je veľm i dôležitá práca m ierových organizácií. Spomeňme tu za všetky aspoň Berlínsku
konferenciu európskych k atolíkov, Kresťanskú m ierovú konferenciu alebo Združenie rím skokato
líckeho duchovenstva Pacem in terris, k toré sú neoddeliteľnou súčasťou toho veľkého m ierotvorné
ho prúdu, ktorý vynakladá nesm ierne úsilie za to, aby sa zachoval mier.
Spomeňme si tu aj na m ierové snaženia posledných pápežov, najmä na iniciatívu pápeža Pav
la VI., ktorý 8. decembra 1967 vydal osobitný apoštolský list, ktorým ustanovil, že odvtedy sa bu
de sláviť každý 1. január, prvý deň nového roku, ako Svetový deň mieru. K nemu vydal aj osobitné
heslo, ktoré vydávajú aj jeho nástupcovia. Svätý Otec Ján Pavol II. ustanovil pre 1. január t. r.
a po celý rok 1984 heslo M ier sa rodí z nového srdca.
Myšlienka tohto hesla zdôrazňuje potrebu obnovy každého jedného z nás, aby sa potom z očis
teného srdca, z vyrovnaného, s Bohom a blížnym i zm iereného človeka rozlieval pokoj do celého náš
ho okolia. Spomeňme si tu aj na základný doku ment m ierovej práce cirkvi, duchovenstva i veria
cich, ktorým je slávna encyklika pápeža Jána XXI I I . Pacem in terris, ktorej dvadsiate výročie sme
si vlani pripom ínali.
P ri uzávierke tohto čísla sa iba ťažko píše o perspektívach, ktoré nás čakajú, ktoré budú aktu
álne vtedy, keď ono vyjde. Verm e však na zdravé, neskazené srdce človeka, verme, že ľudská z lo 
ba nezničí to, čo budovali generácie. Že sa nám podarí zachrániť m ier i sixtínsku Madonu v Drážďanoch, Monu Lisu v parížskom Louvri, i M ichelangelovu Pietu vo Vatikáne. Veď je hrozné, čo len
pom yslieť, že by to všetko malo z a h y n ú ť . . . !
(o f)
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Pokoj vám!
(Jn 20, 19)
„Večer prvého dňa v týždni prišiel Ježiš ta, kde sa uče
níci zhromaždili. .
postavil sa doprostred a povedal im:
„Pokoj vám“ (Jn 20, 19). Zvestovanie pokoja, to sú prvé
slová, ktorá adresoval Pán po svojom zmŕtvychvstaní svo
jim učeníkom.
Tento veľkonočný pozdrav, ktorý vnášal súlad do znepo
kojeného vnútra a do rozdeleného spoločenstva, zdôraz
ňuje dôležitosť veľkej hodnoty pokoja. Táto hodnota nie
je získaná raz a navždy. Je to ustavičné hľadanie vnútor
nej vyrovnanosti a vonkajšieho poriadku. Osobitný význam
má tento Kristov pozdrav v dnešnom stave, ohrozenom
ako nikdy predtým. Pokoj, mier vo svete, nikdy tak nebol
ohrozený ako dnes.
Cím je nebezpečenstvo väčšie, tým majú byť hlasy za
mier výraznejšie, aby sa dostali všade tam, kde sa roz
hoduje o budúcnosť ľudstva. Túto skutočnosť pochopila
väčšina ľudstva, čo vidieť z tých mnohých masových po
dujatí, ktoré sa spontánne konajú po celom svete.
Na jednej z tých mnohých mierových manifestácií bolo
možné čítať aj takéto slová na transparente: „Lepšie byť
dnes aktívnym ako zajtra rádioaktívnym“. Naozaj, veľa
vravné slová! Preto teda sa dnes o pokoji, o mieri toľko
píše, hovorí a rokuje. Núti nás k tomu kritická situácia t o
svete, zhoršenie medzinárodných vzťahov a ohrozenie zá
kladov mierového spolunažívania.
Azda ani jedna predchádzajúca generácia neprežívala
takú smrteľnú úzkosť ako my. V nijakej dobe sa neozý
val taký mocný hlas po mieri ako dnes. N a všetkých kon
tinentoch tak povstávajú hlasy za mier, apelujú i na kres
ťanskú zodpovednosť, volajú po ľudskosti, po zdravom ro 
zume. Žiadajú, aby Zem a život na nej neohrozila techni
ka, ale aby slúžila pre dobro človeka.
Keď mal Albert Schweitzer 70 rokov, na Londýn padali
Hitlerove raketové zbrane V 1 a V 2. V auguste 1945 ním
otriasla strašná správa: dve japonské mestá boli zrovnané
so zemou pod výbuchom atómových bômb. Vtedy napísal:
„Načo sú všetky naše námahy, načo slúži zachrániť život
niekoľko tisíc černochom, keď v civilizovaných krajinách
celé mestá miznú z povrchu zeme, akoby zotrel špongiou
tabuľu“. Bolo to vtedy, keď jadrové zbrane boli ešte „v
plienkach“. A čo dnes? Prečo by tieto nádherné mestá,
ktoré sú šperkami. našej kultúry, mali ľahnúť popolom
a zmeniť sa na miesta spustošenia, atómovej záhuby a ska
zy. Preto i koncil varuje: „Nedajm e sa klamať falošnými
nádejami. Ak sa neskoncuje s nepriateľstvom a nenávisťou,
ak sa neuzavrú spoľahlivé a úprimné dohody, zabezpečujú
ce všeobecný mier pre budúcnosť, ľudstvu — ktoré sa už
napriek svojej podivuhodnej vede nachádza vo veľkom
nebezpečenstve — by mohla nastať osudná hodina, v kto
rú nebude môcť užívať iného pokoja, iba ak strašný po
koj smrti“ (RaN, 82).
Predstaviteľ talianskeho Fóra pre bezpečnosť v Európe
a v Stredomorí Giovanni v jednom svojom vystúpení pri
pomenul, že v rímskych dobách platilo heslo: „Mea vita,
mors tua“ („Môj život, tvoja smrť“ ), čo znamenalo, že keď
ja zvíťazím, ty zomrieš. Avšak v dnešnom svete jadrových
zbraní platí heslo: „Tua mors, mea mors“ („Tvoja smrť,
moja smrť“ )! To znamená, ak ty zomrieš, zomriem i ja.
Veď použitie jadrových zbraní na európskom kontinente
by v podstate viedlo k zničeniu Európy, s dôsledkami,
ktoré nikto z nás nemôže predvídať (podľa časopisu Mír
1983, 6).
A tak chtiac-nechtiac, musíme si všetci položiť otázku:
Aký je náš postoj v tejto vážnej chvíli? Máme sa venovať
len svojim osobným záujmom? Nie! M ier je vecou nás
všetkýcli! Veď ak skaza v podobe jadrovej vojny ohrozuje
všetkých, tak aj záchrana pred hrozbou tejto skazy je spo
ločnou záležitosťou všetkých. A to sa žiada i od Kristových
nasledovníkov, aby sme boli šíriteľmi i nositeľmi pokoja.
„Lepšie byť dnes aktívnym, ako zajtra rádioaktívnym“.
Tento cieľ malo i Svetové zhromaždenie za mier a život,
proti jadrovej vojne, ktoré bolo pred rokom v našom hlav
nom meste. Jeho myšlienky v žiadnom prípade nezanikli
dňom jeho zakončenia. Vo svete naďalej pokračujú disku
sie, robia sa hodnotenia, hľadá sa pokračovanie dialógov,
konkretizuje sa myšlienka zhromaždenia — spoločné mie
rové a protivojnové akcie. Výsledky tohto zhromaždenia
vstúpili do dejín ľudstva a stali sa neoddeliteľnou súčasťou

veľkého zápasu za mier a život na našej planéte. Robíme
tak aj my, veriaci, aby sme sa nespreneverili svojmu po
slaniu Božích synov, tvorcov pokoja (M t 5, 9), ale napo
máhali mierové úsilie svojimi mravnými a duchovnými
hodnotami a zachovali tak prepotrebný pokoj aj budúcim
generáciám.
o. František D a n c á k

Pozdrav krásavici
Mesto na Dunaji, naša Bratislava, očarovala návštevní
kov vždy svojím pôvabom. Prichádzali a prichádzajú k jej
Dunaju, obdivujú jej tri mosty, v korunovačnom dóme sv.
Martina na tichej Kapitulskej ulici čítajú mená kráľov a
kráľovien, ktoré prijali korunu práve tu. Nie preto ich
obdivujú, že boli králi, lež preto, že patria k histórii toh
to mesta práve tak ako starobylý hrad, ako Slavín, kde od
počívajú tisícky sovietskych vojakov, čo padli v bojoch
o jej oslobodenie.
V
týchto dňoch prichádzajú mnohí na historické námes
tie 4. apríla, ktoré nesie meno po onom pamätnom dni,
keď sa Bratislava stala slobodnou. Desiatky pútnikov sa
zastavujú denne pri pamätnej tabuli a čítajú odkaz, písa
ný pre nás i pre tých, čo prídu. Odkaz, hlásenie, že toto
mesto sa stalo slobodným vďaka vojakom Sovietskej ar
mády práve 4. apríla 1945 . . .
Videl som pionierov, ako stoja čestnú stráž pred pamät
nou tabulou. V idel som v ich očiach hrdosť, že môžu ko
nať túto čestnú službu, ale čítal som v nich aj istotu, že
sa nemusíme báť o mier, keď ho strážia udatní sovietski
v o ja c i. . .
Videl som starenku, vychádzala od františkánov, bol už
večer a bolo už po bohoslužbách, a aj tá sa zastavila pri
pamätníku a jej ústa čosi šepotali. Iste modlitbu za to, aby
sme žili v mieri. Aby už nikdy nerachotili zbrane a človek
sa nemusel báť o svoj život.

•Tisíce

svetiel blikotalo nad mestom a ľudia sa ukladali
k spánku. Pokojne. Veď ten ich mier strážia milióny mie
rumilovných ľudí!
(om )

Sv. Bažil Veľký
(pokračovanie)
Cisár Julián s vojskom prišiel do mesta Agkyra. V tom
. čase bol tam väznený tamojší kňaz Bažil. Najprv ho mu
čili a potom k nemu poslali akéhosi Pigasia, bývalého
kňaza, odpadlíka.
— Zdravím ťa, Bažil! — pozdravil Pigasius, keď vstúpil
do väzenia.
— Pre teba niet spásy, ani radosti, — rezko odvetil Ba
žil. Ty popieraš pravdu. Donedávna si pil z Kristovho
žriedla a teraz piješ močovku z hnoja. Nedávna si bol uči
teľovi pravdy a čo urobíš, keď ťa ešte dnes Pán predvolá
k sebe?
Keď to Pigasius počul, bez odpovede odišiel zahanbený.
Tento agkyrský kňaz Bažil odmietol sa zriecť Krista.
Keď mu cisár Juliän hrozil, odpovedal:
— Cisár, zabudol si, čo ti Cirkev a Kristovi sluhovia
urobili. Zabudol si na oltár našej Cirkvi, pod ktorým ťa
zachránili pred smrťou. Zaprel si Krista, preto i Kristus,
veľký Kráľ, nespomenie si na teba vo svojom večnom krá
ľovstve. Avšak i toto dočasné tvoje kráľovstvo od teba
skoro zoberie. A tvoje telo nebude pochované!
Cisár Julián prikázal, aby z Bazilovho tela strhávali kožu,
dokiaľ nezahynie. Z pliec mučeníka už viselo niekoľko
remeňov. Telo zodrali do pása a nechali na ňom visieť.
Umučený Bažil pošepkal, že chce niečo povedať cisáro
vi. Pretože hovoril slabo, odniesli ho pred cisára, lebo
mysleli, že sa chce zriecť Krista. N a smrť umučený Bažil
zobral posledné sily a postavil sa na nohy. Potom odtrhol
kus svojho tela, ktorý visel z jeho tela a hodil ho do tvá
re Juliánovi.
— Ber, Julián, a jedz, keď sa takouto potravou sýtiš!
Krvavý remeň z kože Bažila sa ovinul dookola šije Juliá
novi. Julián stál strpnutý, v zúrivosti jeho tvár sa menila
rôznymi farbami. Sudca rýchlo prikázal mučeníka odniesť.
Jeho telo prepichli rozpálenými železnými ražňami. Bol
28. január. Deň, ktorý odvtedy sa stal sviatkom kňaza mu
čeníka Bažila Agkyrského.
(P o k ra č o v a n ie na 16. str.)
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dia uskutočňovali túto prosbu Otče
náša, keby plnili Božiu vôľu, vôlu
nebeského Otca, nebolo by nenávisti,
nepriateľstva, krádeže, vrážd, vojen,
atd'., lebo toto všetko nie je vôľa Bo.
žia. Boh ehce, aby bol na svete mier,
aby sa nevraždilo, aby nevládli vášne,
zmyselnosť, pôžitky, ale aby ľudia
žili vo vzájomnej láske a v pokoji.
Toto dosiahnu, keď budú plniť vôľu
Božiu v realizácii Božích prikázaní
svojím životom. ,,Ak chceš vojsť do
života, zachovávaj prikázania“ (M t
19, 17). Nech bude vôľa tvoja —
znamená varovať sa hriechu a plniť
povinnosti k Bohu i blížnym. Čest
ne zastávať to miesto kde sme, kam
nás Boh postavil. Nezáleží na tom,
čím sme, ale na tom, ako žijeme,
ako plníme vôľu Božiu. Čokoľvek ro 
bíme, konajme všetko na väčšiu slá
vu Božiu, na spásu svojich duší a na
šírenie Božieho Kráľovstva. Konajme
to čestne, svedomite, podľa svojho ve
domia a svedomia, čo najlepšie. Odo
vzdajme $a Bohu, nech sa na nás
plní jeho svätá vôľa. My len konaj
me denne svoju prácn. Takto ukáže
me, že sme svoju vôľu prispôsobili
Božej vôli.
Toto rozjímanie zakončíme slova
mi, ktorými sme začali: „Nie moja,
ale tvoja vôľa nech sa stane, nebes
ký Otčf.“ „Nech sa mi stane podľa
tvojho slova.“ Keď sa ^budeme toho
pridržiavať a týmito slovami Sv. pís
ma sa riadiť, život nám pôjde ľahšie
a náš život bude pokojnejší.
G. K.

Tvojmu krížu klaniame sa,
Vládca, a tvoje sväté
vzkriesenie oslavujeme
Keď otec odchádza od rodiny a lú
či sa s ňou, zvykol jej dať najskvostnejší a najdrahocennejší dar, aby ten
naďalej slúžil ako spojivo a zväzok
lásky medzi ním a rodinou. Keď najstarostlivejší a najväčší dobrodinec
ľudstva Ježiš Kristus odchádza od
nás, čože nám dáva? Zanechal nám
seba samého živého v najsv. Eucharistii, zanecháva nám tiež svoj kríž
ako znak našej spásy a našej viery.
V živote človeka sú také časy, keď
ani bohatstvo, ani najcennejšie veci,
ani sláva nám nepomôže, a pomôže
nám len kríž. Ten vie potešiť, ntíšiť
bolesti, posilniť rozbolenú dušu, ro
zorvané krvácajúce srdce, odovzdať
sa do Božej vôle a tak si otvoriť
dvere do otcovského domu blaženej
večnosti.
Medený had na púšti je predobra
zom svätého kríža. Niekoľkodesaťročné putovanie Izraelitov na púšti
sa im sprotivilo a začali reptať pro
ti Bohu a proti Mojžišovi. Za toto
reptanie Pán Boh ich potrestal, po
slal na nich jedovatých hadov. Uštip
nutie hada
mnohokrát
znamenalo
smrť. Keď to ľud videl, kajúcne pro
sil Mojžiša, aby odprosil Pána Boha.
Vtedy Pán vravel Mojžišovi, aby uro
bil hada z medi a upevnil ho na kôl.
Kto po uštipnutí naň pohľadne, zosta
ne živý. Ten medený had je predob
razom Krista na kríži: „Ako Mojžiš
povýšil hada na púšti, tak musí byť
povýšený aj Syn človeka, aby žia
den, kto v neho verí, nezahynul, ale
mal život večný.“

(Dokončenie z 1. str.)
že máme v sebe Spasitelov život a že sme vtedy v Ňom synmi
Božími,
že sme dedičm i Kráľovstva nebeského.
Táto milosť v nás vzrastá každým naším dobrým skutkom. Slo
vo „m ilosť“ je teda výraz mnohých skutočností, čo znamená: za
sľúbenie, vyvolenie, ospravedlnenie, znovuzrodenie, nadprirodze
né pôsobenie Božie, priateľstvo Božie, lásku Božiu, večnú spásu,
život večný, synovstvo Božie, byť chrámom Ducha Svätého, život
Kristov, prítomnosť Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Ale to
všetko nielen v mravnom zmysle, ale ako skutočnosť v nás, vnú
torná zmena človeka, nielen samé prikrytie jeho hriechov záslu
hami nášho Spasiteľa.
Na počiatku sme zdôraznili, že túto veľkú milosť nadobúdame
v sviatosti krstu. Ale milosť Božia posväcujúca a život Kristov v
nás sa tratí každým ťažkým hriechom. Vidiac, čo všetko tratíme
páchaním ťažkého hriechu, môžeme posúdiť, akým zlom je každý
ťažký hriech.
Odpustením ťažkých h rieth ov v spovedi kňazskou mocou Kris
tovou ožíva m ilosť posväcujúca v našej duši na tom stupni, v
akom bola pred pádom.
Kto po spáchanom ťažkom hriechu ľutuje dokonalou ľútosťou,
— z lásky k Bohu a s úmyslom, že sa z ťažkého hriechu, ak bude
môcť, vyspovedá, — nadobudne ihneď stav milosti Božej.
Všedným hriechom sa milosť Božia nestráca.
Keď hovoríme o milosti, predovšetkým musíme pochopiť dve
veci.
Po prvé — m ilosť je nadprirodzená, je nad našu prirodzenosť.
M ilosť máme len vtedy, keď nám ju Boh dá, a dáva nám ju vý
lučne z vlastnej vôle. Odtiaľ je — ako sme už h ovorili — aj
názov „m ilo sť“ . A preto, že jej cieľom je naše zjednotenie, sply
nutie s Bohom, nazývame ju milosťou posväcujúcou.
Po druhé — milosť nám umožňuje bezprostredné videnie Bo
ha. Preto sa nazýva aj „účasťou na živote Božom“ a tí, čo ju ma
jú, — sú Božími deťmi. Nadprirodzený život získavame už tu na
zemi; avšak iba v nebi nám umožní videnie Boha tvárou v tvár.
Bez zraku by sme nevideli hmotné svetlo. Ale bez milosti posvä
cujúcej by sme neboli schopní vidieť Boha bezprostredne, a to
je práve podstata života v nebi.
Keď hovoríme „m ilo sť“ , to nie je synonymom významu, že naša
duša je „ v milosti u Boha“ . To slovo značí reálny život s vlast
nými špecifickým i vlastnosťami, ktoré jestvujú v našej duši. A ten,
kto tento život má, je novým človekom.
M ohli by sme porovnať: ako prirodzený život tela spočíva v
spojení tela s dušou, takto duša je v skutočnosti vlastným životom
tela, pretože keď sa duša odlúči od tela, nastáva smrť — preto aj
táto milosť posväcujúca je životom duše. Keď človek stratí tento
život duše následkom pádu do smrteľného hriechu, vtedy duša
pred Bohom je mŕtvou, avšak nie tak, ako by duša prestala exis
tovať, veď je nesmrteľná, ale je v očiach Božích akoby mŕtvola
a už nežije pre neho, ale pre peklo.
Milosť posväcujúcu duša dostáva n a t r v a l o , to zn. na tak
dlho, dokiaľ človek nespácha smrteľný hriech. Prvý raz ju do
stávame v sviatosti krstu a keď ju stratíme, nadobúdame ju zno
vu v sviatosti zm ierenia (pokánia).
Táto milosť nás robí takými, akými nás chce mať Pán Boh. Pre
to ju voláme posväcujúcou alebo ospravedlňujúcou milosťou.
Milosť posväcujúca môže sa u nás zväčšovať, zmenšovať alebo
aj celkom zmiznúť. Zväčšuje sa u nás prostredníctvom sviatostí
a dobrými záslužnými skutkami. Zmenšuje sa každodennými
hriechmi a úplne sa stráca smrteľným hriechom. Znovu sa nado
búda vo sviatosti zm ierenia (pokánia) a už predtým dokonalou
ľútosťou.
iPosväcujúca milosť — je trvalý stav nadprirodzenej svätosti.
Posväcujúca m ilosť človeka očistí od hriechov, urobí ho vnútorne
svätým, dá mu účasť na božskej prirodzenosti, urobí ho prijatým

dieťaťom a Božím priateľom, dá mu právo na nebeskú blaženosť,
urobí ho chrámom Ducha Svätého a celej Najsvätejšej Trojice.
Posväcujúca milosť je nadprirodzená akosť duše. Vzniká
prebývaním Ducha Svätého v duši, ako žer^vosť železa vzniká
tým, že je preniknuté ohňom. Pritom duša v stave milosti je chrá
mom celej Najsv. Trojice, lebo Otec a Syn pri poslaní Ducha Svä
tého s ním spolu prichádzajú do duše.
V
duši, ktorá má milosť posväcujúcu, býva Boh. Toto treba ob
jasniť: Boh je prítomný všade a vo všetkých stvoreniach. Avšak
od tejto prítomnosti odlišuje sa prebývanie Boha prostredníctvom
milosti. Slovo „prebývanie“ znamená, že Boh býva v duši „ako
u seba doma“ . Ak dostávame milosť posväcujúcu v útlom detstve,
vtedy v našej duši Boh prebýva. A le keď tú milosť stratíme, Boh
prestane v našej duši prebývať, — naďalej trvá iba jeho prítom 
nosť. Boh, ktorý býva v duši, to je Svätá Trojica. Boh Otec, Syn
i Duch Svätý urobia dušu svojím príbytkom, pôsobia na ňu a na
pĺňajú ju novou silou do takej miery, akou ona spoluúčinkuje
s ich živatodarnou energiou, žriedlom svetla a sily. Taký je sku
točný proces posväcujúcej milosti.
Milosťou posväcujúcou získava duša nové sily, schopnosti: v ie 
ru, nádej, lásku (tzv. teologické čnosti) a taktiež čnosti mravné
— rozvážnosť, spravodlivosť, miernosť, zmužilosť a dary Ducha
Svätého. — Vierou vejríme v Boha, nádejou sa usilujeme k nemu
smerovať a láskou ho milujeme. Viera je základom celého nad
prirodzeného života. Iba na ňu sa napája nádej, láska a všetko
ostatné. Duša, ktorá je v milosti posväcujúcej, žije týmito čnos
ťami. Viera sa obracia na Boha ako na absolútnu pravdu a prav
divosť; nádej ako na najvyššie dobro s túžbou po konečnom spo
jení s Bohom, a láska — je láskou Boha, a v dôsledku toho je
láskou všetkého toho, čo miluje Boh.
Spolu s teologickým i čnosťami naša duša dostáva aj mravné
čnosti. Z nich čnosť rozvahy usmerňuje rozum — a spravodlivosť,
striedmosť a zmužilosť vôľu.
Avšak človek dostáva ešte aj inú pomoc. Je to milosť pomáha
júca.
Teda máme milosť posväcujúcu a milosť pomáhajúcu. Obe m i
losti sú darom od Boha, avšak prakticky nie sú totožné. V každej
z nich sa nám dáva niečo úplne iné.
Milosť posväcujúca je život v duši, ktorý ju robí bezmála čímsi
novým, dávajúc jej samej a jej schopnostiam nové sily. Posväcu
júca milosť je v duši, a to natrvalo. Posväcujúca milosť, čiže Boží
svet v nás, je čímsi trvalým, je stavom, v ktorom sa nachádzame.
Avšak človek je nestály a stále prerušuje zväzok s Bohom. Toto
prerušenie sa volá smrteľným hriechom. Každý smrteľný hriech
ničí v človeku život milosti.
Vtedy prichádza nám na pomoc milosť pomáhajúca, potrebná
hriešnikovi, aby sa vrátil k Bohu.
Pomáhajúca milosť — je nadprirodzená pomoc Božia k vyko
naniu spásonosných úkonov, t. j. takých, čo sú zamerané k večnej
spáse človeka. Pomáhajúcu milosť dostáva človek na to, aby si
stav posvätenia buď nadobudol, alebo — ak ho má — aby si ho
zachoval a zväčšil. Pomáhajúca milosť nadprirodzeným spôsobom
osvecuje rozum človeka a posilňuje jeho vôľu, aby mohol vyko
nať spásonosné skutky a chránil sa hriechov. Pomáhajúcu milosť
potrebuje hriešnik na to, aby sa pripravil na dosiahnutie ospra
vedlnenia a spravodlivý na to, aby v získanej spravodlivosti v y 
trval.
Milosť pomáhajúca — je nadprirodzený dar duši daný dočasne,
ktorý nám pomáha vykonávať dobré skutky pre našu spásu. Táto
milosť je pominuteľná, to zn., že neostáva v duši trvalo ako m i
losť posväcujúca, len ju dostávame čas od času tak často, ako
často ju potrebujeme a toľko, koľko potrebujeme. Vtedy je pri
nás a pomáha nám, aby sme robili dobre. 'Preto sa aj volá po
máhajúca.
Milosť pomáhajúca — je nadprirodzené pôsobenie, ktorým Boh
robí nás schopnými k dobrým úkonom, ktoré prospejú našej spá
se. To, že Boh milosť pomáhajúcu dáva a ňou na rozum a na

Cirkev nám predkladá kríž, lebo
na ňom nás Kristus vykúpil a zvíťa
zil nad smrťou. Ako magnet vlieva
svoju tajomnú silu do železa, tak
kríž Kristov prepožičiava svoju ta
jomnú silu našim krížom. My iba
vo svetle a sile Kristovho kríža do
kážeme niesť svoje kríže. Za pohan
ských čias bol kríž drevom hanby a
prekliatia, lebo bol nástrojom po
pravy najväčších zločincov. A Kris
ta ukrižovali medzi dvoma zločinca,
mi ako najväčšieho zločinca. N a tom
potupnom dreve kríža Kristus chcel
za nás zomrieť z lásky. Pre nás vycedil svoju krv, ktorou nás vykúpil,
pribil na kríž dlžobný úpis, že dlžo
ba je vyrovnaná a vina ľudstva zmy
tá. Krížom bol satan porazený a s
ním aj hriech. Síce hriech nevymizol
zo sveta, ale jeho ostrie bolo otupe
né a hriešnikovi daná cesta k ná
prave, k pokániu. Kríž je nástroj tej
svätej smrti, z ktorej vychádza več
ný život. Ie to rebrík, ktorého schod
mi sa dostávame do neba. Je to zbraň,
čo vyžaruje lásku a pokoj. Z neho
pochádza víťazné vzkriesenie a več
ný život.
Co nám hovorí svätý kríž? Hovo
rí nám o Božom milosrdenstve a lás
ke. Miláčik portugalského kráľa Já
na II. ležal ťažko chorý. Zdráhal sa
užívať horký liek. Kráľ si sadol ved
ia neho, sám použil polovicu lieku,
druhú podával
svojmu
miláčkovi:
„Ja som tvoj kráľ, z lásky k tebe
vzal som časť lieku, hoci ho nepo
trebujem, ale aby som ti dal prí
klad“. Miláčik kráľa poslúchol, liek
p rijal a uzdravil sa. Aj Kristus k nám
takto volá a kto bude požívať jeho
liek, bude spasený.
N a Golgote stáli tri kríže — tri
smrteľné lôžka. N a jednom z nich
my tiež zomrieme. Ktorý kríž si vy
berieme? Kristov nie, lebo nie sme
hodní nasledovať Bohočloveka; kríž
nekajúceho lotra si nežiadajme. Teda
zostáva len kríž s kajúcim lotrom.
Prosme s ním: „Spomeň si na mňa,
Pane. keď prídeš do svojho kráľov
stva“.
G. K.

Podobenstvo o smietku
a brvne
Máločo na ľudskom jazyku je také
zhubné ako posudzovanie. Veď sú ľu
dia, ktorí nenechajú na pokoji niko
ho a pred ich jazykom si nik nie je
istý. N ik by nedokázal porátať slzy,
ktoré si vynútil tento zlozvyk. Múdry
Sirach hovorí: „Oder bičom vyvoláva
sinku; úder jazyka láme až kosti.
Mnohí padli ostrím meča, ale nie tak,
ako čo zahynú pre jazyk“ (S ir 28,
21 ).
Preto aj Spasiteľ, keď vo svojej re
či na hore hovoril o posudzovaní,
pridal aj toto podobenstvo:
„Prečo vidíš smietku v oku svojho
brata, kým brvno vo vlastnom oku
nebadáš? Alebo ako môžeš povedať
svojmu bratovi: ,Dovoľ, nech ti vy
tiahnem smietku z oka!’ — a hľa,
brvno je v tvojom oku? Pokrytče,
najprv odstráň brvno zo svojho oka
a potom hľaď vytiahnuť smietku z
oka svojho brata“ (Mt 7, 3— 5).
Pod smietkou rozumel tu Spasiteľ
malé chyby iných a pod brvnom veľ
ké chyby naše. My sme zväčša sle_

pi, ak ide o chyby naše a hoci by
boli aké veľké, nevidíme ich. Tieto
Kristove slová sa týkajú nás všet
kých. Málokde nájdeme človeka, kto
rý by nerád zametal pred cudzím
dvorom. £ahko je posudzovať dru
hých, ale ťažko je súdiť seba.
SpisovateT Arnold Bronnen v knihe
Ezop spomína túto Ezopovu bájku:
Človek
nesie na pleciach
vrece.
V jeho zadnej časti má svoje viny
— ktoré nevidí, v prednej časti po
klesky druhých — ktoré má stále
pred očami. Z toho dôvodu človek je
skôr náklonný zametať pred cudzím
domom ako pred vlastným, i keď
tých smetí bude pred jeho domom
Depomerne viac.
Bol nakrútený film Manželský ži
vot. Manželia stoja pred súdom v roz
vodovom konaní. V prvej časti fil
mu je zachytená manželova výpoveď.
Všetko, čo hovorí, sa zároveň pre
mieta. Divák, ktorý to sleduje, je na
strane manžela. Je presvedčený, že
zlo spáchala manželka.
V druhej časti o príčinách man
želského nedorozumenia hovorí man
želka. A tu sa divák presvedčuje, že
to nebolo všetko tak,
ako . hovoril
manžel, a že v mnohom má pravdu
manželka. A záver? Obidvaja sú vin
ní, ale ani jeden z nich si to nechce
priznať.
V tom je často príčina
všetkých
nešvárov
a
neporozumenia
medzi
Fuďmi. Posudzujeme iných, ale pri
tom sami nie sme o nič lepší. V idí
me chyby a nedostatky na drahých,
ale svoje vlastné, často oveľa väč
šie, sS nevšímame. Radšej stokrát
odsúdime iných, než by sme si p ri
znali: moja vina.
A preto
tým
varovnejšie
znejú
Kristove slová: „Pokrytče, najprv odstráň brvno zo svojho oka a potom
hľaď vytiahnuť smietku z oka svojho
brata“ (M t 7, 5). A sv. apoštol Pa
vol poučuje: „Ani ty, človeče, ktorý
súdiš iného, nemáš výhovorky. V čom
iného súdiš, sám seba odsudzuješ,
lebo ty, ktorý súdiš, robíš to isté“
(Rim 2, 1). Prečo? Lebo posudzova
ním druhých človek ukazuje, ako
dobre vie, čo sa smie a čo nie.
V jednom kíáštore zomieral re 
hoľný brat. Bol však veľmi vtipnej
a veselej povahy. Ešte aj v tom po
slednom okamihu obveseľoval spolubratov, čo stáli okolo jeho smrteľnej
posteli. Predstavenému sa to nepá
čilo a pokarhal ho. Zomierajúci sa
neurazil, ale povedal: „Som si ve
domý toho, že o niekoľko minút sa
s vami rozlúčim. To mi však nepre
káža, aby som bol veselý!“ „Ako to,“
pýta sa predstavený. A rehoľník po
kračoval: „Smrti sa nebojím, pre
tože nebudem súdený . . „Ako to,
azda je tu nejaká výnimka?“ Rehoľ
ník prikývol a pokračoval: „Äno, pre
tože Kristus Pán prisľúbil, že kto ni
koho neposudzuje, nebude súdený.
Preto verím, že keď som v živote ni
koho neposudzoval a neodsudzoval,
že nebudem súdený. Nuž, prečo by
som sa mal báť smrti? Preto som aj
veselý“.
Dal by Pán Boh, aby sme aj my boli
takí veselí, až budeme sa lúčiť s tým
to svetom.
o. František D a n c á k

vôľu pôsobí, je pravda viery — dogma. Milosť pomáhajúcu tiež
môžeme nazvať pomocou Ducha Svätého. Svojou milosťou Duch
Svätý pomáha toľko, koľko potrebuje každý pre nebo.
Milosť pomáhajúca je potrebná spravodlivým, aby do konca
vytrvali v m ilosti posväcujúcej a robili záslužné skutky. A hrieš
nikom pomáhajúca milosť je potrebná, aby znovu nadobudli mi
losť posväcujúcu, vrátili sa k Bohu. Tak táto milosť pomohla mno
hým hriešnikom (Šavol — Pavol, sv. Augustín a in í).
Keď prichádza okamih smrti, iba jedna vec je dôležitá: či je
v našej duši milosť posväcujúca. Ak je, pôjdeme do neba. Možno
bude ešte treba niečo očistiť alebo splatiť po ceste, ale predsa
pôjdeme do neba, lebo máme potrebnú milosť, aby sme tam žili.
Ak nemáme milosť posväcujúcu, do neba ísť nemôžeme. Nie pre
to, že nemáme vstupenku, ale preto, že naša duša nie je prispô
sobená na život v nebi.
V
našej Službe Božej kňaz viackrát privoláva: „Zastúpi, spasi,
pomiluj i sochrani nas, Bože, tvojeju blahodatiju — Zastaň sa,
spas, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou m ilosťou“ . Tieto slo
vá sú veľkou modlitbou za našu spásu. Pripomínajú nám dôleži
tosť Božej milosti a vyzývajú nás k tomu, aby sme v Božej mi
losti napredovali, v sebe ju zväčšovali a taikto si zabezpečili spá
su. Avšak nezabúdajme: Boh chce našu spásu. K tomu nám dáva
pomoc svojou milosťou. Avšak s tou milosťou Božou máme s p o 
l u p r a c o v a ť . Sv. Augustín nám pripomína: „Pán Boh nám
naozaj pomáha, avšak len ten dozná tej pomoci, kto sa aj sám
pričiní k svojej spáse“ . A sv. Ján Zlatoústy ešte jasnejšie vysvet
ľuje: „A k o zem nič neurodí bez dažďa, a sám dážď nedá plody
bez zeme, tak nič neurobí milosť bez vôle človeka, a vôľa bez
milosti Božej“ .
Teda spása našej duše nie je skutkom ani samého Boha, ani
samého človeka, ale je spoločným činom milosti a spoluúčinko
vania človeka. Apoštol Pavol o tomto tak hovorí v Liste ku Ko
rinťanom: „A le z milosti Božej som, čo som a jeho milosť nebola
vo mne nadarmo. V skutočnosti som sa viac napracoval ako oni
všetci, nie však ja, ale Božia milosť vo mne“ [1 Kor 15, 10). A
svojmu vernému žiakovi Tim otejovi apoštol píše: „Nezanedbávaj
dar m i l o s t i , ktorého sa ti dostalo“ (1 Tim 4, 14). Tie slová
apoštola sa týkajú aj nás, nimi apoštol Pavol hovorí aj k nám.

S V Ä T É P ÍS M O O B O H U
JEŽIŠ KRISTUS
V
predošlých častiach sme videli, že Ježiš Kristus nazval seba
Bohom a to potvrdil svojimi zázrakmi, proroctvami, náukou, živo
tom a vlastným vzkriesením. A uverili to apoštoli a prví kresťa
nia? Teda pozrime sa, čo hovoria o Božstve Kristovom apoštoli,
prví kresťania spomedzi učených a prví kresťania spomedzi ne
učených?
Apoštoli boli presvedčení o božstve Kristovom a toto svoje pre
svedčenie spečatili svojou krvou. Apoštol Peter neskôr nazýva
Ježiša pôvodcom života [Sk 3, 15), Bohom a Stvoriteľom (2 Pt
1), apoštol Tomáš uznáva Krista za Pána a Boha svojho (Jn 20,
28), apoštol Pavol nazýva Ježiša Krista vlastným Synom Božím
(Rim 8, 32), „ktorý je Boh nad všetkým “ (Rlm 9, 5).
Apoštol Peter píše: „Šimon Peter, služobník a apoštol Ježiša
Krista tým, ktorým sa ušlo tej istej vzácnej viery ako nám pre
spravodlivosť nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Milosť a po
koj nech sa vám rozm noží v dokonalom poznaní Boha a Ježiša,
nášho Pána! Veď Jeho božská moc nám darovala všetko, čo potre
bujeme pre život a nábožnosť . . . Takto totiž budete mať hojne
zabezpečený vstup do večného Kráľovstva Pána a Spasiteľa nášho
Ježiša Krista“ (2 Pet 1, 1— 11). V svojej kázni apoštol Peter ho
vorí: „A vtedy každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spase
n ý“ (Sk 2, 21), „Vedzte teda vy a celý národ . . . , že v mene Je
žiša, Mesiáša z Nazaretu, ktorého ste vy ukrižovali, ale ktorého

Boh vzkriesil z m ŕtv y c h . . . a v nikom inom niet spásy, lebo niet
pod nebom iného mena známeho ľuďom, v ktorom máme byť
spasení“ (Sk 4, 10— 12). Teda apoštol Peter učí, že Kristus je Syn
Boží, náš Boh, Pán a Spasiteľ a len v tom mene je spása.
Apoštol Ján — vyznáva božstvo Syna Božieho Ježiša Krista v pr
vých slovách svojho evanjelia: „N a počiatku bolo Slovo a Slovo
bolo u Boha a Bohom bolo S lovo“ (Jn 1, 1). Apoštol Ján zdôraz
ňuje, že Slovo je večné, ukazuje na Jeho tvorivú silu: „Skrze N e
ho povstalo všetko, a bez Neho nepovstalo nič z toho, čo povsta
lo“, je žriedlom pravdy a milosti: „A Slovo sa stalo telom a pre
bývalo medzi nami. A my sme videli Jeho slávu, slávu, akú má
Jednorodený od Otca, plný milosti a slávy“ (Jn 1, 2— 14). Slovo
je totožné s jednorodeným od Otca, s Ježišom Kristom, je teda
opravdivý Boh (Jn 1, 17— 18). Apoštol Ján začína svoje evanje
lium dôkazom Kristovho božstva, a tým istým dôkazom tiež končí
svoje evanjelium: „Odpovedal mu Tomáš: „Pán môj a Boh m ôj!“
(Jn 20, 28). „A le toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš,
Syn Boží a aby ste vierou dosiahli život v Jeho m ene“ (Jn 20, 31).
Vo svojom Prvom liste apoštol Ján píše: „Viem e aj, že Syn Boží
prišiel a dal nám úsudok, aby sme poznali Pravdivého. My sme
pod mocou Pravdivého, pod Jeho Synom, Ježišom Kristom. On je
spravodlivý Boh a život večn ý“ (1 Jn 5; 20). V Zjavení apoštola
Jána Ježiš je „A lfa a Omega“ , prvý a posledný: „Ja som alfa a
omega — hovorí Pán Boh, ktorý je a ktorý bol a ktorý bude vše
mohúci“ (1, 8), „a mám kľúče cd smrti a podsvetia“ (18), kláňajú sa mu anjeli.
Apoštol Pavol — nazýva Krista „Boh, Syn Boží“ a dodáva mu
Božie vlastnosti a moc: „Kristus, ktorý je nado všetko (vzn eše
ný). Boh, požehnaný na (všetk y) v ek y !“ (Rim 9, 5). „V očakávaní
blahoncsnej nádeje a zjavenia slávy veľkého Boha a Spasiteľa
nášho Ježiša Krista. On sa za nás obetoval, aby si nás v y k ú p il. . . “
(Tit 2, 13— 14). „V eď v ňom (v K ristovi) sídli podstatne celá p l
nosť božstva“ (K ol 2, 9), „On je obraz neviditeľného Boha“ (K ol
1, 15). Kristus je Syn Boží (Rim 1, 3; 5, 10; 1 Kor 1, 9; 2 Kor 1,
19; Gal 4, 4), vlastný (Rim 8, 32), milý (K ol 1, 13), jednorodený
(Žid 1, 6). Apoštol Pavol pridáva Kristovi Božie vlastnosti: vševedúcnosť a všemohúcnosť: „Za našich dní prehovoril Boh k nám
ústami Syna . . . skrze ktorého i stvoril veky. On je odblesk Jeho
slávy, výraz Jeho podstaty. Všetko udržuje slovom svojej m oci“
(Žid 1, 2, 3), „lebo v ňom bolo stvorené všetko, čo je na nebe
siach a čo je na zemi, viditeľné a neviditeľné . .. všetko je stvo
rené síkrze neho a pre neho“ (K ol 1, 16); — večnosť a všadeprítomncsť: „Ježiš Kristus včera i dnes, ten istý (bude) i na v ek y !“
(Žid 13, 8), „a o Synovi: trón tvoj, Bože, je na veky vekov, tvoje
kráľovské žezlo je žezlom statočnosti“ (1, 8; 1, 10— 12).
V
božstvo Ježiša Krista v erili i prví kresťania. Cirkevní Otcovia
prvokresťanských čias učili o božstve ■Kristovom a hájili túto ná
uku pred bludmi. Táto náuka je v spisoch sv. Klementa Rímskeho
( t 101), sv. Ignáca, mučeníka, biskupa antiochijského (+1 07 ), sv.
Polykarpa, mučeníka, biskupa smyrnského (+11. stor.), sv. Jus
tína, mučeníka (+166), sv. Ireneja (+ 2 02 ), učeného Tertuliána
(+240), Origena (+253) a iných. Uvedieme niekoľko príkladov.
Sv. Klement Rímsky: „Skrze Ježiša Krista vidíme svetlo a velebnú
tvár Božiu“ . Sv. mučeník Ignác, učeník apoštola Jána, nazýva Je
žiša Krista: „Jediný Syn najvyššieho Boha, Boh náš“ , „v tele jest
vujúci Boh“ , „M ária nosila v živote nášho Boha, Ježiša K rista“
a prosí: „dožičte mi byť nasledovateľom utrpení Boha m ôjho.“
Sv. Polykarp, mučeník: „Ježiš je milý Syn Boží, a s ním Otcovi
a Svätému Duchu nech bude česť teraz i na vek y“ . Zo všetkých
spisov svätých Otcov prvokresťanských čias vidíme, že prví kres
ťania verili v Krista — Boha a túto vieru mali dávno pred Nicejským koncilom.
Avšak okrem spisov sv. Otcov, sv. mučeníkov, — máme veľa
dôkazov neučených kresťanov, ktorí keď boli mučení, vyznávali
Krista ako Boha, odmietli ho zaprieť, alebo sa ho zriecť, za svoju
vieru v Krista — Boha umierali. Mučitelia im poukazovali, že
Kristus je obyčajný človek, k tomu bezmocný, veď sa dal ukrižo-

Anastázia
Stála bledá a triasla sa.
— Milostivá pani, svoje štastie ja
nikdy nebudem stavať na nešťastí
iných, — zmohla sa na odpoveď, zhl'boka vydýchla, aby nabrala síl a po
kračovala:
— Všetko, čo mi vravíte, ma veľ
mi udivuje. S vaším mužom som nikdy
nič nemala. Podozrievate ma nespra
vodlivo.
Cisárovná Teodora, manželka ci
sára Justiniána Veľkého, hovorila s
prízvukom, istá, že hovorí opodstat
nene:
— Anastázia, predo mnou nič ne
zatajíš! Každý v paláci vie, že cisár
ťa často pozýva k sebe, si v jeho
priazni viac než iné dvorné dámy,
jemu vďačíš, že si prvá dvorná dáma.
— To je všetko pravda — preru
šila cisárovu manželku Anastázia, —
Často som zvaná k cisárovi, cisár
prijíma moje rady, avšak nikdy si
nič nedovolil a nikdy som nepostreh
la, žeby váš manžel mal ku mne ne
jaké zvláštne sympatie. Ani na my
seľ mi nezišlo, aby som sa v jeho
prítomnosti niekedy správala zvodne.
Teraz už Anastázia stála pred ci
sárovnou
vzpriamená.
Nepokoj
ju
prešiel a už stála spokojná. Na vzhľad
bola to pekná žena s príjemnou a in
teligentnou tvárou. Bola vdova, jej
čestný život a jej dobré skutky boli
každému známe.
— Všetko mi doniesli, — trvala na
svojom cisárovná. — Desiatky žen
ských očí striehlo za tebou, tie oči
videli, že môj manžel sa ináč správa
k tebe ako k iným dámam dvora.
Pripomínam ti, ak si zabudla: „Nepo
žiadaš manžela svojej blížnej!“
Anastázia strpia. Nie zo strachu,
ale od bolesti a žiaľu.
— Pani, ešte raz vám opakujem,
že svoje šťastie nebudem budovať na
nešťastí iného. Ešte raz vám vravím,
že vášho manžela som nezvádzala,
ani on mňa nezvádzal. Ale jeho myš
lienky a úmysly nepoznám. Viem, že
je napísané: „Ak ťa tvoja ruka zvá
dza, odtni ju“. Ak si myslíte, že ja
som tou rukou, ja ju odtnem!
Anastázia sa otočila a rázne opus
tila palác. Rýchle pozbierala si naj
potrebnejšie veci na cestu a odišla
do prístavu. N asadla na loď, ktorá
ju odnášala do neznáma.
—

o

—

Anastázia
vystúpila v Alexandrii.
Jej vnútro jej vravelo, aby sa vypra
vila rovno na púšť.
— Spas
svoju dušu,
Anastázia!
Svojím odchodom si vniesla pokoj
do rodiny . . .
Nik nevedel; kde sa Anastázia stra
tila. Púšť je nemá. A nikomu nepre
zradí chatrč uprostred púšte, kde sa
ubytovala neznáma žena. Po čase sa
ku nej pridružilo niekoľko žien a
pustovňa sa premenila v kláštor. Tíš
ko plynuli roky . . .
—

o

—

Prešlo niekoľko rokov. Do klášto
ra prišla výzva biskupa, aby sa mod
lili za zomrelú cisárovnú Teodoru.
Raz si Anastázia vypočula rozho
vor pútnikov. Cisárski poslovia po
celej krajine hľadajú akúsi ženu Ana
stáziu . . .
S vrecom prehodeným cez plece
Anastázia v noci opúšťala kláštor.

Ani sa nerozlúčila s mníškami. Ute
kala hlboko do púšte.
Už šla niekoľko dní a nocí, vždy
hlbšie a hlbšie. Vedela, že niekde
v týchto končinách prebýva otec Da
niel, starec pustovník, ktorý občas
navštevoval ich kláštor. A keď našla
jeho jaskyňu, vyrozprávala mu svoj
život.
Pustovník mlčky vstal, podal jej
mužský odev:
— Choď a preobleč sa. Odteraz nie
si Anastázia, ale Anastázius, eunuch.
Starec ju odviedol ďaleko od svoj
ho obydlia.
— Tu budeš prebývať, v tejto ko
libe. Raz za týždeň ti bude prinese
ný chlieb a krčah vody. Tu, neďale
ko od koliby ti to položia a do tvo
jej koliby nik nevojde.
Starec ju poučil o hlavných pra
vidlách pustovníckeho života, požeh
nal ju a odišiel.

•

-~

Dvadsaťosem rokov prebývala A na
stázia samotná. Nik ju nikdy nevi
del, nik ku nej neprišiel a nik o nej
nevedel okrem starca v pustovni a
jeho učeníka, ktorý raz za týždeň
prinášal jej trochu chleba a vody.
Avšak aj ten vedel len to, že nesie
pokrm pre akéhosi pustovníka Ana
stázia eunucha.
Dvadsaťosem rokov pustovníckeho
života, modlitieb, pôstov, pokánia,
boja.
Jedného dňa učeník, ktorý nosil na
označené miesto pre eunucha Anastá
zia chlieb a vodu, priniesol popísaný
črep a podal ho starcovi:
— Stál na tom mieste, kde som
zvykol nechávať chlieb a vodu pre
pustovníka eunucha.
Starec vzal do rúk črep. Prečítal,
čo bolo na ňom napísané a učeník
videl, ako si starec svojím rukávom
utiera slzy.
— Ctihodný otče, vezmi so sebou
učeníka, ktorý mi prinášal chlieb a
vodu, vezmi aj potrebné veci na po
hreb a príď pochovať svojho syna
Anastázia, eunucha.
Starec sa ihneď vydal na cestu.
— Keď otvoril dvere koliby, uvi
del eunucha Anastázia ako slabý, bez
síl leží na zemi. S plačom ho objal
a vravel:
— Šťastný si brat Anastázius, lebo
stále si mal na pamäti tento deň a
hodinu smrti. Pohŕdol si zemským
kráľovstvom . . .
Po chvíľke plaču starec znovu pre
hovoril:
— Modli sa za nás pred Pánom!
— Ctihodný otče, teraz ja viac po
trebujem vaše modlitby, — šepkala
v slabosti Anastázia. Trochu si vy
dýchla a znovu tichučko prehovori
la: — Odev, ktorý mám, po mojej
smrti nedávajte dole, pochovajte ma
v ňom.
Otec Daniel jej podal sväté prijíma
nie.
Tvár Anastázie zažiarila. Sama sa
prežehnala a riekla:
— Pane, do Tvojich rúk odovzdá
vam svojho ducha.
Po týchto slovách" poslednýkrát vy
dýchla.
— o —
Otec Daniel s učeníkom jej vyko
pali hrob pred jej kolibou. Starec
sňal so seba svoj plášť a zakryl ním
mŕtvu
Anastáziu. Potom
uprostred

vať, — poukazovali, že Kristus zomrel, už nežije, a mučeníci od
povedali: „Tam, kde ste čítali, že Kristus bol ukrižovaný, tam je
tiež napísané, že vstal z m ŕtvych“ . Už na začiatku kresťanstva
tisíce mučeníkov položilo život za vieru v božstvo Ježiša Krista.
Že Ježiš Kristus je Boh — dokazuje to aj mimoriadne rýchle
rozšírenie jeho učenia, kresťanstva, hoci bolo od počiatku prena
sledované a nemalo ani vhodné a dostatočné prostriedky. Apoštoli
sami boli chudobní rybári a okrem sv. Pavla nevynikali učenos
ťou. Boli skromní, nemali ani peniaze, ani armádu, ani nijaké
Iné prostriedky na účinnú propagandu. Pritom kresťanstvo bolo
pokladané za zhubné zlo, bolo zúrivo prenasledované a to nielen
v Ríme, ale v celej rímskej ríši. V elké prenasledovanie sa začalo
po požiari v Ríme (r. 64J a zúrilo s menšími alebo väčšími pre
stávkami až do vydania milánskeho ediktu (r. 313] cisárom Kon
štantínom Veľkým. Prvé tri storočia boli érou mučeníkov. Sami
apoštoli, až na jediného Jána, všetci zom reli mučeníckou smrťou.
Mužovia a ženy, starci a deti, majetní a chudobní, vzdelaní a ne
školení, slobodní a otroci, úradníci a vojaci obetovali svoj život
za Krista z lásky k nemu a jeho učeniu, a to trpezlivo, dávajúc
príklad aj samým mučiteľom. Všetko to možno vysvetliť iba mi
moriadnou božskou pomocou, len tým, že Kristus je Bohľ
O Božstve Ježiša Krista máme ešte dôkazy z katakomb. V katakombách kresťania pochovávali svojich príbuzných. A na hroby
svojich zom relých kládli takéto nápisy: „V ivas in Deo Christó —
Zi v Bohu K ristovi“ . Toto je jasnými slovami vyjadrená viera v
Krista — Boha. Prví kresťania nielen v e rili v Krista — Boha, ale
za Krista — Boha prijím ali najstrašnejšie muky, za vieru v Krista
Boha umierali.
Dôkaz o tom, že prví kresťania Krista považovali za Boha, na
chádzame tiež v spisoch pohanských spisovateľov. Pohanskí spi
sovatelia vyčítali kresťanom, že sa klaňajú Ukrižovanému, ako
Bohu. Celsus, filo zo fick ý odporca kresťanstva (r. 180] vyčíta
kresťanom vieru, že sa Boh stal človekom. Plínius Mladší, rímsky
spisovateľ na začiatku 2. storočia, podáva správu cisárovi Trajariovi o vyšetrovaných kresťanoch, že títo ctia Krista ako Boha:
„Tvrdili, že celá ich vina, alebo ich omyl záležal v tom, že boli
zvýknutí v určitý deň pred východom slnka schádzať sa a chváliť
spoločne piesňami Krista ako Boha“ .
Uvedieme ešte niekoľko dôkazov o Božstve Ježiša Krista, výluč
ne rozumových.
a) počínajúc Herodesom, v priebehu dvoch tisícročí veľa „v e ľ
kých tohto sveta“ , ohňom a mečom, ideami, bludmi, falošným
učením, klamstvom a podobne, snažili sa Krista zničiť, alebo Ho
aspoň zmenšiť na človeka. Títo všetci zahynuli. A prečo žije Kris
tus? Preto, že je Boh!
b) Na zemi v priebehu vekov žilo veľa veľkých ľudí, — medzí
nimi dobrí a zlí. Avšak na týchto nikto nepamätá, zabudli na nich.
Najviac, ked sa na nich pamätá jedno pokolenie. Avšak ¡nie tak
u Krista. Pre nás, ktorí žijem e v 20. storočí, Kristus je tak prav
divo živý svojou náukou, svojím príkladom, svojim i skutkami, že
len v spojení s Ním a v nasledovaní Jeho my hľadáme pre seba
pravdivý život. Už minulo 20 storočí od čias, keď Kristus žil na
zemi, avšak možno povedať, že z nej neodchádzal. Z tých čias
m ilióny ľudí položili za Neho svpj život a sú i takí, ktorí i teraz
proti Nemu bojujú. Je stále v aktivite: alebo na Neho napadajú,
alebo Ho bránia, či sa k Nemu modlia. Vidíme, že kresťanstvo nie
je produktom geniálneho človeka, je to bezprostredný dar Boha.
Keby Kristus bol len človek, ako tí „in í veľkí ľudia“ , zabudli by
na Neho, a by proti nemu neútočili.
c) Či Cirkev sama od seba by mohla vydať tisíce misionárov,
navracať národy z pohanstva, zušľachťovať ľudstvo, dať milióny
milosrdných sestier, svätých . . . , keby Kristus nebol Bohom?
d ) Kto len trošku pozná dejiny cirkvi, proti svojej vôli sa pre
svedčí, žeby táto už tisíckrát zanikla, keby Kristus nebol Bohom.
Kristus vždy bude žiť a príčina toho je len to, že je Bohom.

e) Deň vzkriesenia — nedeľa — je pamiatkou na vzkriesenie
a na zmŕtvychvstanie Spasiteľa. Počiatky oslavovania nedieľ sia
hajú k apoštolským časom, ktorým sa Kristus tohto dňa zjavil.
Tak nedeľa sa stala dňom radosti, oslavy Krista — Boha, ale tiež
„lámaním chleba“ , čo znamená tesné spojenie s Bohom. Zachova
li sa nám dokumenty z r. 57— 58 po Kristu o slávení nedieľ boho
služobnými zbormi v Galate, Korinte, Troade. Ešte za života
apoštola Jána deň vzkriesenia sa nazýval zvláštnym termínom
„deň Pánov“ , „deň slnka“ . Nedeľa — je deň Kristovho vzkriese
nia, deň oslavy Krista — Boha.

Z poučení otcov pustovníkov
Makar Egyptský, pustovník (+390)
Keď stál pri rakve svojej manželky, m yslel na svoju smrť:
— Makar, daj na seba pozor. Staraj sa o svoju dušu, pretože
o krátky čas aj ty zanecháš tento svet.
— Beda dňu, v ktorom človek prestúpil Božie prikázanie.
— Nič sme na svet nepriniesli, nič zo sveta neodnesieme.
— Uč sa, brat môj, z evanjelia a z iných svätých kníh, a keď
na teba prichádza zlá myšlienka, neprijímaj ju, nikdy nedovoľ,
aby ťa myšlienky zviedli dole, ale vždy sa vznášaj hore a Boh ti
pomôže.
— Zlé slovo aj dobrých robí zlým i a dobré slovo aj zlých robí
dobrými.
Otcovia púšte vždy využívali príležitosť, aby sa od Makara
niečomu priučili. Prichádzali leden za druhým a každý mu dal
otázku, alebo jednoducho prosil o poučenie. A starec Makar im
dával poučenia:
— Nástroj, ktorým obraciame horiace drevo, vždy sa ohňom
opaľuje. Tak aj človek, ktorý svoj um vhĺbi do bázne Božej a
vždy pamätá a si pripomína posledný súd a oheň pekla, vtedy
sama bázeň zachráni ho od pádu.
— Ako sa máš m odliť? Netreba veľa rozprávania, ale treba
pozdvihnúť ruky a hovoriť: „Pane, ako chceš a ako vieš, zmiluj
sa nado mnou.“ A keď na teba napadne hriešne pokušenie, treba
hovoriť: „Pane, zmiluj sa,“ a ten vie, <50 je na náš úžitok a dá
nám svoju milosť.
— Nokoho neurážaj, neočerňuj. Keď toto dodržíš, budeš, spa
sený.
— Nevchádzaj do domu človeka, ktorý má zlú povesť.
K starcovi Makarovi raz pristúpil jeden z bratov a prosil:
— Otče, povedz mi slová, ktorými by som sa zachránil.
— Choď na cintorín a nadávaj mŕtvym! — prikázal mu Makar;
ten odišiel, nadával a bil kameňmi po hroboch. Vrátil sa k star
covi so slovami, že všetko vykonal.
— A nič ti nepovedali? — spýtal sa starec.
— Nie! — odpovedal.
— Chod znovu a pochvál ich! — prikázal Makar.
Ten odišiel a začal mŕtvych chváliť nazývajúc ich čestnými a
svätými. Keď sa vrátil k Makarovi, ten sa znovu spýtal:
— A nič ti neodpovedali?
— Nič, — odpovedal.
Vtedy riekol Makar:
— Teda vidíš, aj vtedy, keď si im nadával, neprotivili sa ti, ani
keď si ich chválil, nepreriekli k tebe. Tak aj ty, keď chceš byť
spasený, buď akoby mŕtvy, nehnevaj sa, keď ti budú nadávať,
ani sa nepovyšuj, keď' si ťa budú vážiť, — rob to, čo m ŕtvi a bu
deš spasený..
Raz, keď Makar šiel cestou, počul rozhovor dieťaťa s matkou.
— Mamka, jeden bohatý človek ma ľúbi a ja ho nenávidím a
človek chudobný ma nenávidí a ja ho mám rád.
Makar zastal a čudoval sa.
— Prečo sa, otče, čuduješ slovám dieťaťa? — spýtala sa žena.

púšte zaznel spev pohrebných mod
litieb . . .
Keď hrob zasypali, starec s učení
kom sa vrátili do svojho obydlia.
—
Synu, — vravel starec učeníko
vi, — eunuch Anastázius bol žena.
Odel som ju v mníšsky šat, aby ju
nenašli. 01ho a velmi
ju
hľadali,
hlavne v tomto okolí. Pán ju uchrá
nil.
Keď starec Daniel vošiel do svojej
pustovne, dlho sa modlil. Potom sa 
dol za stôl a začal písať. Keď napí
sal prvé riadky, prežehnal sa a na
hlas prečítal:
„Život ctihodnej našej matky Ana
stázie, ktorej pamiatka je v desiaty
deň mesiaca apríla“.
Keď prvé ranné lúče slnka osvie
tili hlavu otca Daniela, starec kon
čil posledný riadok. Vstal a preže
hnal sa. Jeho tvár žiarila šťastím a
radosťou.

Spoločne k Bohu
S výchovou dieťaťa sa má začať
už od narodenia, keď je možné pô
sobiť na samé jadro osoby, ešte mäk
kej ako vosk, takže všetky zážitky
do nej sa hlboko vtláčajú. Keď rodi
čia chcú začať s výchovou, až keď
sú deti rozumné, to je už neskoro.
Vtedy základ osobnosti je už pevne
položený. Okolo troch rokov normál
ne dieťa už vie asi tisíc slov. To už
môže začať rozlišovať dobro a zlo.
Tu ho učíme krátkymi rozprávkami,
'čítaním z obrázkov, z biblických de
jín. Ale najdôležitejší výchovný či
niteľ v tomto čase je prostredie, kto
ré doma panuje, prostredie istoty a
lásky rodičov. Rodičia majú mať čas
aj pohrať sa s dieťaťom.
Treba, aby i zaneprázdnení rodi
čia pochopili, že k ich najdôležitej
šej práci patrí tiež čas pre deti. Tre
ba, aby sa rodičia o výchovných sta
rostiach spolu radili a hľadali v prob
lémoch zavčasu radu a pomoc. Tre
ba, aby rodičia si uvedomili svoju
zodpovednosť za každé slovo, ktoré
pred deťmi vyslovia. Treba, aby rodi
čia svojou láskyplnosťou, starostli
vosťou ukazovali dieťaťu, aký je Boh
Otec. Treba, aby rodičia spolu s deť
mi prežívali sviatky cirkevného roku
a tak ich uvádzali do praxe kresťan
ského života. Majú im byť príkladom
modlitby a každodenného života z
viery. Pomáhajme deťom poznať Bo
ha a jeho dielo — svet okolo nás.
Ir enka

O pokušení na hriech
Človeka zvádza na hriech pokuše
nie. Pod týmto pojmom rozumieme
všetko to, čo nás na hriech zvádza,
priťahuje, vábi. Pokušenia
prichá
dzajú od nás samých
prostredníc
tvom zmyslov tela (opilstvo, obžer
stvo, smilstvo, márna sláva, atď.)
alebo od sveta (z lí ľudia, ktorí nás
navádzajú na hriech slovami, zlým
príkladom, zlým vplyvom, zlými pro
striedkami a pod.), a nakoniec od
zlého ducha, ktorý podnecuje našu
obrazotvornosť a zmyselnosť a tým
3a snaží zatratiť našu dušu.
Akými prostriedkami môžeme zví
ťaziť nad pokušeniami?
Prvým prostriedkom je momentál
ne odmietnutie pokušenia. S pokuse

nim nikdy nesmieme súhlasiť, lebo
nebezpečie hrozí, že pokušeniu pod
Fahneme. Svätý Hieronym radí: „Vte
dy rozdrv nepriateľa, pokiaľ Je sla
bý. V zárodku udus semeno, aby ti
srdce nepokryla burina“. Šťastný je
človek, ktorý sa ihneď odvráti od
zlých myšlienok a svoju dušu po
vznesie k Bohu. To isté učí aj sv.
Cyprián, keď hovorí: „Udusme prvé
podráždenia a vábenie zlého ducha
a nedopusťme, aby
had v
našom
vnútri vyrástol na draka.“
Druhým prostriedkom na zdolanie
pokušenia je modlitba. Modlitba je
zbraň, ktorú nám dal sám Kristus
slovami: „Bedlite a modlite sa, aby
ste neupadli do pokušenia“ (M t 26,
41). Tiež v Otčenáši sa modlíme „a
neuveď nás do
pokušenia“. Samo
zrejme, že modlitby budú
účinné,
keď budú vychádzať nielen z úst, ale
i z hĺbkv srdca. I tu k nám hovorí
sv. Cyprián! „Keď sa deti veľmi zľak
nú, utekajú k matke. Podobne i my
hľadajme útočište u Boha pomocou
modlitby, a to hneď pri prvom útoku
pokušenia.“ Sv. pustovník Anton ho
vorí: „Aby ste vedeli, že znak kríža
a viera v Pána ochránia nás od kaž
dého'ú toku ako nedobytný múr.“
Tretím prostriedkom proti poku
šeniu je neochvejná dôvera v Boha.
Sv. písmo hovorí: „On štít je všet
kým, čo utiekajú sa k nemu“ (Ž 17,
31), „Ochrániš pred protivníkmi tých.
So utiekajú sa k pravici tvojej“ (Z
16, 7), „Veď nedôjdu hanby tí, ktorí
dúfajú v teba“ (D an 3, 40) „K tebe
duša moja uteká a ukrývam sa v tô
ni perutí tvojich, kým prejde pohro
ma“ (Z 56, 2).
Boh nedovolí pokúšať nás nad na
še sily. Apoštol Pavol hovorí: „Skúš
ky, ktoré na vás prišli, nie sú nad
ľudské a Boh je verný. On nedo
pustí skúšať vás nad vaše sily, ale
so skúškou dá aj východisko, aby
ste ju mohli zniesť“ (1 Kor 10, 13).
Nakoniec pripomínam, že predo
všetkým sa máme chrániť príležito
stiam k hriechu, príležitostiam k po
kušeniu. Tu sa hodí výrok staroby
lého mudrca a filozofa Senecu: „Drž
me sa vzdialene od šmykľavej pôdy,
nakoľko sa dá, lebo ani na suchej
pôde nestojíme pevne.
o. M. M a g y a r

Klamstvo je hriechom
Každá nepravda, ktorá pochádza a
vychádza zo zlého srdca, je hrie
chom. Každý človek a tým viac kres
ťan má mať rád pravdu a chrániť sa
od klamstva a luhania. Sv. apoštol
národov Pavol nám veľmi pekne ho
vorí: „Preto odhoďte lož a každý ho
vorte so svojím blížnym iba pravdu,
lebo sme si navzájom údmi! Ten, čo
kradol, nech už viac nekradne, ale
nech pracuje a poctivo
si
zarába
vlastnými rukam i“ (E f S, 25— 32).
Klamať blížneho a krivdiť mu zna
mená klamať samého Spasiteľ^, keď
že sme všetci navzájom v Kristu b ra
tia“ (Zach 8, 16).
Známy Aristoteles, mudrc a po
hanský učiteľ učil, že každá neprav
da poškvrňuje telo, a preto sa jej
treba vystríhať. Zo skúseností vieme,
že ľudia neveľmi radi majú pravdu,
ale radšej budú o svojom blížnom ho
voriť nepravdu. Majme radi radšej

— Naozaj, náš Pán je bohatý a nás miluje a my ho nechceme
počúvať. Avšak náš nepriate!, diabol, je chudobný a nenávidí
nás a my predsa máme radi nečistotu, — odriekol starec.
Udalosť s dieťaťom ho zaujala a on uvažujúc, zapísal do svojho
zápisníka:
— Dieťa, hoci nič nemôže urobiť a samo nemôže prísť k mat
ke, avšak sa pohybuje a plače, hladá matku. Matka sa nad ním
zm iluje a teší sa, že dieťa ju usilovne hľadá. Sama prichádza k
dieťaťu, vedená k nemu láskou, berie ho na ruky, pritúli k prsiam
a kŕmi ho. Tak robí i milosrdný Boh s tými, ktorí k nemu priľnú
a s dušou ho oddane hľadajú.
— Z blaženosti každého človeka majú radosť i duchovia svä
tých a anjeli.
— Bohatstvo človeka nespasí.
— Bojovať treba proti zlým myšlienkam a proti všetkým hrie
chom. — Bez boja nemožno dosiahnuť nebeské kráľovstvo. —
Bojujúcim Pán prispieva pomocou.
— Nezasluhuje chválu, hoci by bolo i najlepšie, čo nie je dob
ré z predsavzatia.
— Ako bez svetla nemožno vidieť a bez jazyka hovoriť, taktiež
bez Krista sa nemožno spasiť.
— H ovoriť b duchovných veciach — ešte nie je znakom doko
nalosti.
— Kresťan sa odlišuje od svetských ľudí pokojom mysle a sve
domia.
— Cestu k nebesiam ukazujú Božie prikázania.
— V prírode je veľká rozmanitosť, avšak kresťan sa z nej učí
iné vznešené veci.
— Pýcha okráda človeka o milosť Božiu a vedie ho k úpadku.
— Zachovávaním Božích prikázaní človek si v duši tvorí raj.
— K víťazstvu v duchovnom boji je potrebná vytrvalosť.
— V dodržiavaní Božích prikázaní treba vydržať až do konca.
— Nebude s Kristom oslávený, kto s Kristom netrpel.
Súd Boží treba vždy mať na pamäti. — Kresťan nikoho ne
má súdiť, ale na všetkých má sa pozerať s úmyslom prostým a
okom čistým.
— Spása nepochádza ani z moci, ani z vedy, ani z umenia, ani
z bohatstva, ale z Boha.
— Boh žiada premenu nášho srdca.
— Len námahou a zápasom sa dobývajú nebeské hodnoty.
— Svedomie je kormidelníkom a vozatajom duše.
— Nestačí sa len telom odrieknuť sveta, i duša je povinná
spojiť sa s Bohom.
— Boh si stvoril ľudské telo sebe za príbytok.
— Boh žiada vieru dokonalú.
— Človek vyniká nad všetkými viditeľným i stvoreniami slo
bodnou vôľou.
— Hriešnik môže sa dať na pokánie, a dokonalý človek oddať
sa hriechu.
— Vzkriesenie je naznačené v prírode.
pravdu a zrieknime sa luhania. Ho
vorme od dnešného dňa slová, ktoré
pred niekoľkotisíc
rokmi
vyriekol
spravodlivý a trpezlivý Jób. „Dokiaľ
budem dýchať, nevyrieknem neprav
du“ (Jób 27, 3). Preto nebuďme otrok
mi nepravdy a hriechu. Náš Spasi
teľ vždy iba pravdu hovoril. „Ja som
Cesta i Pravda i Život“ (Jn 14, 6). Za
túto pravdu aj na kríži zomrel.
Každé naše slovo, každý náš roz
hovor nech bude vždy pravda. O tej
to pravde poúča nás Spasiteľ slova
mi: „Nech je vaša reč: áno, áno —
nie, nie! Čo nad to je, od zlého je“
(M t 5, 37). Každá pravda je od Hos
podina, lebo Hospodin je duch prav
dy. Každá lož a luhanie je od diabla,

od nepravdy, od najhoršieho nepria
teľa. Mnohí 'ľudia hovorievajú, že
lož je iba malým hriechom. My však
vieme, že malá iskra môže spôsobiť
veľkú škodu. Položme si otázku, čo
je kvapka vody. Z kvapky vody po
chádzajú potoky, rieky a moria. Sú
ľudia, ktorí zo zvyku hrešia a pritom
zabúdajú, že z malej iskry neraz vy
šľahol veľký oheň. Preto hovorme
vždy pravdu. Očierniť svojho blížne
ho nie je ťažko, no ospravedlniť sa
pred Hospodinom nie je ľahko. Keď
hovoríme pravdu, nemáme sa koho
báť. Keď sme očiernili svojho blíž
neho od hlavy až po päty, pamätaj
me, že skôr, či neskôr Hospodin uká
že jeho pravdu a našu nepravdu!

Lož, malá alebo veľká sa protiví
rozumu a zákonom prírody. Ona je
zakázaná Sv. písmom. Ona sa protiví
pravde, lebo pochádza od diabla. N e 
mysli si, že tebou vyslovená lož ne
vyjde najavo! Hospodin vie všetky
naše slová a myšlienky. „Z každého
daromného slova budeme odsúdení
(Mt 12, 36).
Chráňme sa, aby sme v budúcnosti
ani jedno slovo
nevyslovili
v ne
pravde, aby sme si nepoškvrnili na
še ústa a vždy a všade hovorili iba
pravdu.
o. M. M e r v a

Poctivý nálezca
[e letné ráno. Pred miestnym ob
chodom s rozličným tovarom ranný
nával pomaly utícha. Ľudia rozobrali
chlieb, mlieko, kupujúci už nemusia
sa stavať do radu. Aj dnu v obchode
je ich poredšie. Nakupujú tovar den
nej potreby, prehodila slovo— dve s
ostatnými.
Za takého rána ponáhľa sa mladá
žena Helenka s dieťaťom na rukách
do obchodu. Stretla pred obchodom
dva menšie hlúčky žien ako si čosi
pretriasali, jedna-druhá pokyvovala
hlavou, ale ju to nezaujímalo. Niesla
choré dieťa k lekárovi a chcela mu
ešte kúpiť čokoládu, aby ho mala čím
uchlácholiť, keby sa rozplakalo.
— Čo je Petrík, usmej sa, prečo
si taký smutný? — ozvala sa vedú
ca Jolanka k dieťaťu.
— Je chorý, celú noc plakal. Oka
sem pri ňom nezažmúrila. Bola som
s ním v podniku, prevzala som vý
platu a oznámila som, že dnes ne
prídem do práce, lebo musím s ním
zájsť k lekárovi.
Vzala jednu čokoládu, vyplatila a
zatvorila malú tašku, v ktorej mala
výplatu.
— Autobus k lekárovi by čochvíľa
mal prísť — nadhodila vedúca. Len
aby nemeškal, — priložila Helenka.
— Bolo by dobre, keby šlo tým
smerom nejaké auto, ktorým by si sa
zviezla. Tak by si iste nezmeškala
— preriekla Jalanka.
Sotva dokončila tieto slová, keď do
abchodu vkročil mladý chlap so že
nou a dvoma dievčatkami. Menšie
mohlo mať tri, väčšie šesť rokov.
— Prosím vás, máte nejakú mali
novku, márku, vineu, alebo niečo po
dobného. Musel som zastaviť, lebo
dcérky sú smädné.
Vedúca dala každému, čo si prial,
všetci s chuťou vypili a mladý muž
vyplatil.
— Počujte, — oslovila ho vedúca,
— necestujete azda cez Zemplínsku
Teplicu?
— Cestujeme, — odvetil muž — a
prečo vás to zaujíma?
— Tá pani, — ukázala pritom na
Helenku, — ide s chorým dieťaťom
do Zemplínskej Teplice k lekárovi.
Rada by sa vrátila najbližším auto
busom domov.
— Veľmi radi ju vezmeme, — od
povedal naraz muž, i jeho manželka,
— miesta máme dosť. Nech sa páči.
Dievčatká sa potešili, že Petrík pôj
de s nimi, budú sa mu prihovárať.
Nasadli a dievčatká sa ozaj priho
várali Petríkovi, až sa mu na tvárič
ke objavil slabý úsmev.
Keď prišli do Zemplínskej Teplice,

mladý muž zaviezol Helenku k zdra
votníckemu stredisku. Tu mu Helen
ka poďakovala. Dievčatká zakývali
Petríkovi a auto zmizlo.
Helenka vošla do čakárne, v ktorej
bolo zopár žien s deťmi. Vedeli, že
onedlho bude mať autobus a tak ju
uprednostili. Lekár prezrel Petríka,
predpísal mu liek. Helenka vzala re
cept, ponáhľala sa do lekárne. Pri
okienku dala recept a chcela priložiť
korunu. Vtedy zbadala, že malej taš
ky, v ktorej mala peniaze, celú vý
platu, niet. Pocítila zimomriavky po
chrbte. Zostala ohúrená. Nevedela,
čo robiť. Schytila recept, na ktorý
už siahal lekárnik.
— Prečo ho beriete späť? — spý
tal sa lekárnik?
— Stratila som peniaze, — vyjach
tala Helenka a bežala do zdravotníc
keho strediska, či ich tam nenechala.
Celá udychčana a zjašená vošla zno
va do čakárne a zraky všetkých sa
obrátili na ňu.
— Nenechala som tu svoju tašku s
peniazmi? — vyhŕklo z onej.
Ženy sa poohliadali, ale o taške
nikto nič nevedel. Ani v ordinačke
nebolo stopy po taške. Našťastie me
dzi čakajúcimi boli už známe ženy,
čo došli autobusom. Od jednej z nich
si požičala pár korún, aby mohla vy
brať liek a vrátiť sa domov.
Vrátila sa poldvanástym autobusom
a zamierali do obchodu. Vedúca ju
privítala otázkou:
— Tak predsa si nestihla prvý au
tobus?
— Veru nie, — odpovedala Helen
ka, — stratila som tašku s výplatou.
Nenechala som ju azda tu v obcho
de?
— Nič takého som nezbadala a
nik ma na to neupozornil. A nezo
stala azda v aute?
— I ja tak myslím. Škoda, že ne
viem. ani ako sa tí ľudia volajú, ani
kde bývajú. Ani oni nevedia nič o
mne. Iba keby sa vrátil tu do ob
chodu. Vyzerali slušní, ale ktovie.
Minul deň, dva, tri a nič. Helenka
netrpezlivo čakala a už prestávala
čakať. Predvečerom zastalo pred ob
chodom auto, vystúpil z neho mladý
muž s taškou v ruke a rýchlo vstúpil
do obchodu.
— Predsa, tu je taška s peniazmi,
— vykríkla radostne vedúca. — H e
lenka bude mať radosť. Nechajte ju
tu. Večer ju zanesiem.
— Ô, nie, ja ju nenechám čakať do
večera, načakala sa už dosť. Udajte
mi ulicu a číslo domu, ja ju chcem
potešiť čím skôr.
Helenka bola na dvore, keď zba
dala, že na ulici zastala auto. Ihneď
ho poznala a v hrudi ju ohriala teplá
nádej. Vystúpil mladý muž i jeho p a
ni a dve dievčatká. Mladý muž jej
ukazoval tašku, dievčatká držali čo
koládu a volali: — Kde je Petrík?
Mladý muž začal:
— Veľmi vás prosím za odpustenie,
že som vás nechal toľko čakať. Ale
nemôžem za to. la som odcestoval
na služobnú cestu, tašku nik nezba
dal a ta sa vozila so mnou. Dnes
som sa vrátil, dievčatká ma čakali
na dvore. Ako obyčajne, i teraz, za
stal som na ceste, zatrúbil na ne a
ony bežali k autu, aby sa aspoň tro
chu povozili. Zaviezol som ich do

záhrady a zastavil na dvore. Tu mi
menšia povie: — Tati! Obzriem sa
a vidím, ako drží tašku v ruke.
— Kde si ju našla? — spýtal som
sa.
— Tu. — a ukázala mi na miesto,
kde ležala taška. Pochopil som všet
ko. V krátkosti som to vysvetlil man
želke a už sme sa ponáhľali, aby sme
stihli obchod otvorený. Nehnevajte
sa teda, že ste tak dlho čakali.
— Naopak, som vám veľmi povďač
ná a nezabudnem na vašu statočnosť
nikdy. Dievčatká už boli pri Petrí
kovi. Dali mu čokoládu a detským
štebotavým hlasom sa mu prihová
rali.
Usilujme sa nájdenú vec čo najskôr
vrátiť majiteľovi. Tým potešíme ma
jiteľa a upevníme svoje dobré meno
nielen u neho, ale u všetkých sta
točných ľudí.
Dr. JÁN BUBAN

Gemma
Do izbietky svojho domčeka vstú
pil Enriko Galgani.
— Čo porábaš, Gemma? — spýtal
sa.
Prihovoril sa svojej 5-ročnej d c é r .
ke Gemme, ktorá v malej izbietke so
zloženými rúčkami a pohľadom upre
ným do neba celkom nehybne kľača
la a modlila sa.
— Modlím sa, — odpovedala dcér
ka.
—

o

—

V
tejto rodine bolo 8 detí. Otec
a matka ich veľmi starostlivo vycho
vávali. Matka Aurélia brala maličkú
Gemmu na kolená, tak ako predtým
ostatné deti a hovorila jej o Ježišovi,
o hriechn, o šťastí z lásky k Bohu
a poukazujúc na kríž povedala:
— Ježiš prelial svoju krv pre našu
spásu.
Malá
Gemma pozorne
načúvala
a bozkávajúc krížik hovorila:
— Odpusť mi, Ježišu, ak som Ťa
pourážala. Sľubujem Ti, že vždy bu
dem dobrou, chcem sa Tebe páčiť
a nechcem Ti nikdy nič odoprieť.
— o —
Po prvom sv. prijímaní Gemma sa
prihovorila k svojej staršej ssstre,
učiteľke:
— Vyrozprávaj mi čo najpodrobnej
šie o Kristovom umučení.
Učili ju sestry i matka. Neskoršie
sama Gemma neraz rozprávala:
— To ma naučila moja matka, keď
som bola ešte malá, túžiť po nebi.
— o —
Avšak Gemma sa nemohla dlho te
šiť z matky, lebo tá ťažko ochorela
3 umrela. Gemmu nemohli odtrhnúť
od smrteľného lôžka matky. Prikľak
la si k matkinmu lôžku a spolu sa
modlili. Pre svoju matku Gemma bo
la najlepšou ošetrovateľkou. Všetku
obsluhu konala presne a s láskou.
Otec, keď videl utrpenie malej dcér
ky, poslal ju k svojej švagrinej. Vte
dy Gemma poslednýkrát videla svo
ju matku, ktorá zakrátko spočinu
la v Pánovi. Posledné matkine slová
boli:
„Ochotne obetujem svoj život za
to, aby som znovu uvidela svojich
osem detí aj s otcom okolo seba v
raji.“
— o —

Keď sa Gemma vrátila domov, mat
ky už nebolo. Rodina neraz sedáva
la pohromade, spominali na matku,
pričom deti plakali.
— Prečo plačeš? Mamka je v nebi.
Ona už netrpí, veď trpela tak vela!
— utešovala
všetkých
najmladšia
Gemma.
— o —
Gemma začala navštevovať školu.
Bola usilovná žiačka, rozvážna, má
lo hovorila, ale pre každého mala
úsmev, čo poukazovalo na jej dobrú
dušu. Často ju v škole nespravodlivo
napomínali za priestupky iných. Aj
keď bola obviňovaná za to, čo ne
urobila, prijímala
trest
tak, akoby
patril jej a veľmi pokojne sa vraca
la na svoje miesto. Cez prestávky bo
la veselá a živá, hotová k hrám s
ostatnými.
Deti sa zabávali, keď
do
školy
vstúpila matka predstavená.
— Pomodlite sa dietky za veľmi
nešťastného človeka, ktorý na smr
teľnej posteli nechce prijať sviatosti.
Dietky pokľakli ku modlitbe. Gem
ma bola neobyčajne skľúčená na du
chu. Po modlitbe vstala, pribehla k
učiteľke a povedala:
— Milosť je udelená!
Ešte toho dňa došiel chýr, že ne
šťastník sa navrátil a prijal pred
smrťou sviatosti.
— o —
Gemma ochorela. Musela opustiť
školu. Doma sa Gemma stala rodin
ným anjelom, malou matkou pre svo
jich bratov a sestry a útechou pre
otca.
Bol Nový rok 1895. Gemma sa za
myslela:
— Neviem, Pane, čo ma čaká, ale
sa Ti úplne odovzdávam. Všetky mo
je pocity a túžby budú Tvojimi, milý
Bože. Som si vedomá svojej nemo
húcnosti. Buď mojou pomocou a do
voľ mi žiť viac v spojení s Tebou.
— o —
Gemma znovu vážne ochorela. M a
la bolesti v chrbtici. Musela sa pod
robiť operácii. Robili jej výškrab hni
su z kostí. Vo veľkých bolestiach len
raz jej
vyšlo z úst
zavzdychanie.
Ihneď pohliadla na kríž a prosila od
pustenie od prítomných za svoju sla
bosť.
Gemmin otec ochorel a zomrel. Ka
dejakí veritelia sa zišli do domu a
porozoberali všetko, čo pochytili do
rúk. Gemme vytiahli z vrecka po
sledné 2 líry. Sedem sirôt zostalo vo
vylúpenom dome bez otca a matky
a bez zásob do života.
— o —
Bo pohrebe otca Gemmu zobrala
k sebe teta. Prešli roky, Gemma do
spela a o milú dievčinu bol záujem.
O jej ruku poprosil syn miestneho
lekára, avšak Gemma odoprela vydať
sa. Rodina ju prehovárala, aby zme
nila svoj postoj, ale Gemma neustú
pila. Odišla od tetky do otcovského
domu, kde znovu vážne ochorela
a ochrnutie ju úplne pripútalo na
lôžko. Choroba podľa úsudku leká
rov bola nevyliečiteľná. V chorobe
Gemma sa rozhodla vykonať deviatnik k sv. Margite Alacoque za svo
je uzdravenie, alebo za skorý odchod
do neba. Dve hodiny po ukončení
deviatnika
Gemma
vstala z lôžka

zdravá. Počas deviatnika sa jej zja
vil Ježiš a nazval ju svojou dcérkou
a Sedembolestnú Matku Božiu jej dal
za matku. Gemma bola obdarená vi
deniami. Počas jedného videnia v prí
tomnosti Matky Božej jej na rukách,
nohách a srdci ostali znaky Kristo
vých rán.
— o —
Vo sviatočná dni Gemma brala svo
ju malú sestričku Júliu za ruku a išli
na cintorín, kde odpočívali ich rodi
čia a súrodenci. Tu Gemma dlho zo
trvávala v modlitbách. Neraz hovo
rila:
— Modlíme sa za duše v očistci,
lebo všetci tí, čo umierajú, potrebu
jú naše modlitby, aby sa mohli očistiť
od tohto zemského prachu a tak vošli
do neba.
—

o

—

8. júna 1899 pred sviatkom — Najsv.
Srdca Ježišovho Gemme sa znovu
zjavila Matka Božia a Ježiš Kristus a
na jej srdci, rukách a nohách sa ob
novili rany. Tieto rany krvácali kaž
dú noc zo štvrtka na piatok až do
3. hodiny odpoludnia, keď Ježiš zo
mrel na kríži. Gemma sa stále mod
lila za obrátenie hriešnikov a obeto
vala svoje modlitby
a utrpenie
za
tých, čo pracujú na spáse duší. Na
jej príhovor sa hriešnici neraz až
zázračne obracali k Bohu.
Desať mesiacov pred smrťou, poč
núc odo dňa Svätého Ducha v roku
1903 Gemma žila len zo svätého pri
jímania. Po jednom zjavení sa Ježi
ša Gemma sa začala modliť za kňa
zov, aby boli dobrými a vernými slu
žobníkmi Božími.
Bola Veľká sobota, asi osem hodín
večer, keď Gemme bolo udelené po
mazanie chorých a sv. prijímanie.
Gemma umierala. Pohliadla na iko
nu presvätej Bohorodičky a prehovo
rila:
— Matka, odovzdávam svoju dušu
do Tvojich rúk. Pros Ježiša, aby mi
bol milosrdný.
Ľahko naklonila hlavu na ľavý bok
a odovzdaia Pánovi svoju dušu.
Ľudia prichádzali, aby vzdali úctu
neznámej zbožnej dievčine. Pocho
vali ju na spoločnom cintoríne.
Voľakedy
neznáma
dievčina
sa
r. 1940 stala známou celému katolíc
kemu svetu ako svätá Gemma. V tom
roku sv. Otec Pius XII. Gemmu Gal
gani začlenil medzi svätých Cirkvi.
Jej pozostatky z cintorína preniesli
do kaplnky sestier pasionistiek do
mestečka Lucca v Taliansku.
Celý život prosila a modlila sa za
obrátenie hriešnikov, celý svoj život
obetovala za ich duše.
Pamiatku sv. Gemmy Galgani, orodovateľky za obrátenie
hriešnikov,
Cirkev oslavuje 11. apríla.

Z listov redakcii
Kresťanským pozdravom
Vás
po
zdravujem, vážená redakcia, a pí
šem vám pár riadkov zo svojho živo
ta. Tak chcem vzdať česť a úctu Srd
cu Ježišovmu a Matke ustavičnej po
moci. Keď sa mi narodilo štvrté die
ťa, veľmi som ochorela. Lekár po
všetkých vyšetreniach
vyslovil
to
najtrpkejšie pre mňa slovo: Musíte
sa podrobiť
operácii. Ani
neviem,
ako som prišla domov a vrhla som

sa k nohám Ježišovým s plačom, ako
tie drobné štyri deti nechám doma
na manžela a neviem, či sa k nim
ešte vrátim. Začala som sa modliť
deväťdňovú pobožnosť k Srdcu Ježi
šovmu a potom k Matke ustavičnej
pomoci. Práve keď som 9-dňovú po
božnosť začala opakovať, musela som
odísť do nemocnice. Keď som dokon
čila deviaty deň svojej pobožnosti,
prišiel lekár za mnou a hovorí mi:
Zajtra vás operujeme. Bol to pre mňa
meč bolesti, ale aj nádej, že sa urči
te zbytočne nemodlím. Po operácii
ma prebudili na tretí deň, bola som
veľmi slabá a keď som zazrela le
kára, povedala som: Pán doktor, bu
dem žiť? Lekár sa usmial a hovorí.
Mali ste byť dvakrát operovaná, ale
urobili sme to všetko teraz a bude
te mať pokoj. Moje oči sa zarosili
slzami a sľúbila som Pánu Bohu, že
túto udalosť nenechám len pre se
ba. Preto tlmočím tieto riadky pro
stredníctvom nášho časopisu, aby si
ho prečítali tie matky, ktoré majú
ťažkosti pri výchove svojich deti, aby
pri svojich trápeniach s nádejou a
oddanosťou do vôle Božej išli k Spa
siteľovi a jeho Najsvätejšej Matke a
určite nájdu pomoc. Ja som to už
skúsila viackrát v rôznych veciach.
Aj teraz nebolo to zázračné uzdrave
nie, ale Božia pomoc bola pri mne.
Preto nech bude česť a sláva nášmu
Vykupiteľovi a Jeho Najsvätejšej Mat
ke a Vás by som prosila, aby ste
moje riadky uverejnili v časopise.
Preto Vám budem vďačná a milý Pán
nech je s Vami.
M ária P i l l a r o v á so svojou
rodinou, Bardejov
— o —
Vážená redakcia Slova, mesačníka
gréckokatolíkov!
Hanba kresťanom
za
neslušný a
hriešny zvyk v terajších časoch pri
svadbe novomanželov. Chcem ukázať
na neprístojné čítanie telegramov, keď
ich číta na svadbe o polnoci prvá
družička
alebo
družba. V telegra
moch sú nepekné, dvojzmyselné a
nemravné slová a takými sa oslovu
jú aj novomanželia. A všetci prítom
ní to počúvajú, sem-tam aj deti. A
tlieskajú i mladomanželia i ich ro
dičia, i všetci prítomní na svadbe.
Taký' nepekný a hriešny zvyk sa zro
dil už pár rokov medzi našimi kresťanmi-katolíkmi, či sú
to
gréckoalebo rímskokatolíci. Za každým te
legramom tlieskajú, smejú sa, i keď
tam sú občas i veľmi nepekné a hrieš
ne slová. Podľa mňa text telegramu
by sa mal písať pekný, maio by tam
byť pekné blahoželanie a vôbec by
sa nemali čítať pred
všetkými na
svadbe. Veď telegram je len pre no
vomanželov a nech si to po svadbe
čítajú novomanželia. Vo Sv. písme
čítame o pekných svadbách, či už v
Starom zákone o Tobiášovi, či už v
Novom zákone o svadbe v Káne Ga
lilejskej. Mali by sme sa hanbiť, keď
sa hlásime, že
sme
kresťania, - že
patríme do Kristovej Cirkvi, avšak
svoju vieru v spoločných oslavách
nielen nevyznávame, ale potupujeme.
Poukazujem ďalej na stále a opa
kované cenganie po tanieroch, hase
nie svetla, aby
sa
mladomanželia
bozkávali pred všetkými prítomnými.
Či už láska novomanželská tak padla,
že je dávaná na predaj? Preto Vás

prosfm, milá redakcia Slova, aby ste
tieto moje riadky uverejnili a tiež
dajte poučenie, že my kresťania má
me sa nieleiť nazývať kresťanmi, ale
máme sa aj správať po kresťansky,
a to aj na svadbe. Myslím si, že aj
kňazi by si mali všímať, So sa dnes
robí na svadbách. Nemajte mi, pro
sím Vás, za zlé, že Vám to pripomí
nam. Nerobím sa svätý alebo múdry,
ale neslušné zvyky odsudzujem a ne
schválil jem. Pán Boh zaplať Vám a
požehnaj Vašu prácu, i moju vieru,
s ktorou tieto riadky píšem, a nádej,
že sa pričinia k náprave a k odstrá
neniu hriešnych návykov.
Vasil M o c h n á č, Ňagov

stvo z pokolenia na pokolenie s týmmi, čo sa ho boja“, hovorí Panna M á
ria vo svojom chválospeve (L k 1, 50).
Naše liturgické spevy a modlitby
sú plné vďaky za toto Božie milosr
denstvo, ktoré „všetky viny odpúšťa“
(Ž 102, 3). Obnovme v sebe kresťan
skú bázeň, aby sme nezneužívali tú
to Božiu dobrotu a lásku, ktorú k
nám hriešnym a slabým ľuďom pre
chováva. Očkujeme Pánu Bohu za
tento veľký dar milosrdenstva, kto
rý sa prejavuje najmä v sviatosti po
kánia. Vážme si ešte viac tohto da
ru a každú sv. spoveď si vykonajme
so všetkou starostlivosťou a bázňou.
— fd —

l'ážená redakcia!

Zo života eparehie

Dňa 16. novembra m. r. som sa na
pozvanie známych zúčastnil v kate
drálnom chráme v Prešove na ďakov
nej bohoslužbe k Svätému roku a záro
veň som m al to šťastie byť prítom
ným na oslavách 60. narodenín pred
staviteľa Vašej gréckokatolíckej cirk
vi Mons. Jána Hirku. Touto cestou
sa chcem s Vam i podeliť o krásny
zážitok a dojmy z obidvoch slávnos
tí. Pozorne som sledoval V áš zaují
mavý a pútavý obrad, ktorý som ako
člen nekatolíckej cirkvi mohol vidieť
prvýkrát. Bol som zvlášť uchvátený
zborovým spevom, ktorý znel v chrá
me počas bohoslužby. Zaujali ma tiež
príhovory
prítomných
cirkevných
hodnostárov k zhromaždeným veria
cim a jubilantovi. Vnímajúc spôsob
.velebenia Boha vo Vašom chráme,
človeku sa vnucuje presvedčenie, že
niet prekážok k zjednoteniu sa všet
kých ľudí dobre] vôle bez ohľadu na
ich príslušnosť k cirkvám za jediným
ušľachtilým cieľom — prejavovať lás
ku k blížnemu, konať tak, aby všet
ko snaženie každého veriaceho člo
veka smerovalo k zachovaniu pokoja
na svete. Nech v našich chrámoch,
tak ako som to videl na spomína
ných oslavách, stále mocnejšie znie
bslava Najvyššieho, jeho dobroty a
lásky.
Bol by som Vám v redakcii po
vďačný, keby ste tento môj list uve
rejnili v niektorom čísle SLOVA.
Dr. J. F.

Božia dobrota a láska
„Keby si, Pane, neprávosti v pa
mäti zachovával, Pane, ktože obstojí“
(Ž 129, 3). Nikto z nás veru nemôže
povedať, že je vo všetkom spravodli
vý, že nikdy neurobil nejaké zlo.
„Hľa, vo vine som sa zrodil, a v hrie
chu počala ma moja mať“, vyznáva
Dávid (Ž 50, 7). Preto i my so žal
mistom môžeme hovoriť, že keby i
naše neprávosti Boh uchovával, kto
pred ním obstojí?
Z tejto príčiny celé naše vnútro má
byť naplnené vďakou za Božie milo
srdenstvo, ktoré je také zhovievavé
k našim hriechom, slabostiam a ne
dostatkom.
Sv. Augustín, cirkevný učiteľ, mal
76 rokov, keď zomrel (r. 430). V e
del, že sa blíži jeho smrť, preto vo
lal: „Máme milosrdného Boha!“
Naozaj „Pane, až na nebesá siaha
milosrdenstvo tvoje, až k sfemým
mrakom vernosť tvoja“ (2 35, 6), vy
znáva žalmista. „A jeho milosrden

V
nedeľu 4. decembra m. r. zavítal
Najdôst. o. ordinár Mons. Ján Hirka
do farnosti Nižný Tvarožec, okr. Bar
dejov. Po srdečnom uvítaní odslúžil
slávnostnú sv. liturgiu, po ktorej po
svätil peknú novú
farskú
budovu,
ktorú si veriaci svojpomocne vybu
dovali pod vedením agilného správcu
farnosti dp. Jozefa Gduľu. V kázni
vyzdvihol Najdôst. o. ordinár hor
livosť veriacich tejto neveľkej fa r
nosti, ktorá dala našej
prešovskej
eparchii veľkého biskupa v osobe
Jozefa Gaganca a poďakoval sa im
za príkladnú starostlivosť o chrám
a farskú budovu.

Naši jubilanti
V
tomto mesiaci si svoje životné
a kňazské jubileá pripomínajú títo
vdp. duchovní otcovia:
Ján Hric — 65 rokov od narode
nia (1. 4.), Andrej Fedoroňko — 40
rokov od ordinácie (2. 4.), Július Pukán — 75 rokov od narodenia (4. 4.),
Michal Čintala — 70 rokov od naro
denia (21. 4.), Jozef Vološin — 70
rokov od narodenia (21. 4.), Ján Ši
mon — 65 rokov od narodenia (26.
4.).
Mnohaja ľit, blahaja ľit!

Z aprílových výročí
A príl — M esiac lesov, čistoty a b ez
pečnosti práce.
1. apríla 44 — p red 1940 rok m i —
um. sv. apoštol JAKUB.
— — 1809 — pred 175 rokm i —
nar. NIKOLAJ VASIĽJEVIČ GOGOĽ,
ruský rea listick ý sp isovateľ a dram a
tik, k ritik vtedaijšej ruskej sp oloč
nosti (um . r. 1852).
— — 1934 — p red 50 rajjm i — bol
svätiorečený JÄN BOŠKO, zákl. saleziánov.
— — 1939 — p red 45 rokm i — um.
sovietsky p ed a gó g a spisovateľ A N 
TON SEMJONOVIČ M AKARENKO {n ar.
r. 1888).
2. aprila 1944 — p red 40 rok m i —
um. v Prešove M IKULÁŠ MOYZES,
hudobný skladateľ a p ed a gó g (nar.
r. 1872).
3. apríla 1849 — p red 135 rokm i
— um. JÚLIUS SLOW ACKI, poľský
dram atik, básnik a revo lu cion á r (nar.
4. 9. 1809).
5. apríla 1869 — p red 115 rokm i
— nar. v Bošáci EDUARD ŠÁNDORFI,
národný buditeľ, sp isovateľ a publi
cista (um . r. 1936).

6.
apríla 1974 — pred 10 rokm i —
um. nár. um elec FRAŇO ŠTEFUNKO,
sochár, p ed a góg (nar. r. 1903).
8. apríla 1614 — pred 370 rokmi
— um. EL GRECO, gréck o-šp anielsky m aliar (n ar. r. 1541).
10. apríla 1944 — pred 40 rokmi
— vzn ik o l 1. českosloven ský armád
ny zbor v ZSSR, k torého jednotky po
boku Sovietskej arm ády oslo b o d zo
v a li našu vlasť.
— — 1944 — pred 40 rokm i — um.
kanonik ThDr. JÄN SEMAN, riad iteľ
učiteľského ústavu v Spišskej Kapi
tule, lite rá rn y
p racovník
(nar. r.
1871).
12. apríla 1839 — pred 145 rokm i
— nar. ruský
cestovateľ
NIKOLAJ
MICHAJLOVIČ PRZEVALSKI, g e o g ra f
[um. r. 1888).
13. apríla 1904 — pred 80 rokm i
— um. ruský rea listick ý m aliar VASIĽ VASIĽJEVIČ VEREŠČAGIN, autor
p ro tivojn ových ob razov (nar. r. 1842).
14. apríla 1314 — pred 670 rokm i
— um. pápež KLEM ENT V. (páp. od
r. 1305).
— — 1849 — pred 135 rokm i —
um. n a Dobrej V od e (o k r. Trn ava)
b ern olákovský
básnik JÁN HOLLÝ,
klasik slovensk ej literatú ry (nar. r.
1785).
17. apríla 1919 — p je d 65 rokm i
— um. LAD ISLAV M EDNANSKÝ, akad.
m aliar, k rajin ár (n ar. r. 1852 v Beckove, okr. T re n čín ).
19. apríla 1054 — pred 930 rokm i
— um. pápež sv. LEV IX. (páp. od
r. 1049).
— — 1789 — p red 195 rokm i —
nar. v Jasenici (ok r. D. Kubín) M AR
T IN HAMULJAK, zak lad ateľ Spolku
m ilovn ík ov reč i a literatú ry sloven
skej v Budíne (1834) redaktor al
manachu Zora, bern olákovec, spiso
vateľ a vyd avateľ (um. 31. 3. 1859).
— — 1824 — pred 160 rokm i —
um. GEORGE GORDON BYRON, an
g lic k ý rom antick ý básnik
(nar.
r.
1788).
20. apríla 1794 — pred 190 rokm i
— um. v Prešove JÄN KARLOVSKÝ,
osvietenský spisovateľ (nar. r. 1721
v B ystričke p ri M a,rtine).
— — 1884 — p red 100 rokm i —
vyšla en cyk lik a pápeža LEVA XIII.
Humanum genus.
— — 1969 — pred 15 rokm i —
um. ThDr. AMBRÓZ LAZlK , apoštol
ský adm inistrátor trnavský (n a r r.
1897).
21. apríla 1109 — pred 875 rokm i
— um. sv. ANZELM , arcibiskup, uči
teľ cirk vi.
— — 1344 — pred 640 rokm i —
bola slávnostná intronizácia prvého
pražského arcibiskupa ARNOŠTA Z
PARDUBÍC.
— — 1904 — pred 80 rokm i —
nar. v Hrabskom o. dr. V A S IL HOPKO, svätiaci biskup v Prešove.
22. apríla 1914 — p red 70 rokmi
— nar. dr. JOZEF LIGOŠ, ordinár,
kapit. vik á r spišský (um. r. 1973).
23. apríla 1564 — pred 420 rokmi
— nar. W IL IA M SHAKESPEARE, an
g lic k ý dram atik (um. r. 1616).
— — 1949 — p red 35 rokm i — bol
za lo žen ý Československý zväz mlá
deže.
24. apríla 1949 — pred 35 rokm i
— bola založen á Pionierska org a n i
zá c ia Č eskoslovenského
zväzu m lá
deže.

Sväté písmo Starého zákona
Nehanbi sa vyznať z hriechov svojich, no niko
mu sa nepoddávaj, ak ide o hriech.
Ani nehovor: „Zhrešil som a čo nepríjemného
sa mi stalo?“ Najvyšší totiž sa neponáhľa s odpla
tou. I keď si uzmieril hriech, zato nebuď bez oba
vy, aby si znova hromadil hriech na hriech. Ani
si nehovor: „Zľutovanie Pána je veľké, zm iluje sa
nad množstvom hriechov m ojich.“ Lebo zľutova
nie i hnev chytro vychádzajú od neho, a jeho hnev
sleduje hriešnikov.
Neodkladaj so svojím obrátením sa k Pánovi,
ani to neodsunuj zo dňa na deň. Lebo hnev jeho
nečakane príde a rozmetá ťa, až príde pomsta
jeho.
Nebuď ustarostený o klam livé bohatstvo, ničím
ti nepomôže, až príde súženie a pomsta.
Pevne sa drž cesty Pána, podľa svojho správne
ho rozumu a svedomia, a tak nech ťa sprevádza
slovo pokoja a pravdy! '
Rozumný človek získa si rečou česť a chválu,
ale jazyk nemúdreho privedie mu záhubu. Nedo
pusť, aby ťa nazvali klebetárom a nech ťa nepodchytia v reči a nezahanbia ťa!
Spravodlivo si počínaj v malom .a vo veľkom
rovnako!
Nerob zle, a nezastihne ťa zlo. Odstúp od ne
právosti a nešťastie ťa minie.
Synu, nerozsievaj zlo do brázd neprávosti, aby
si ho nežal sedemnásobne.
Nezanedbaj m odliť sa a almužnu dávať!
Tiež podaj ruku svoju chudobnému, aby požeh
nanie a uzmierenie tvoje bolo dokonalé.
Neopovrhuj nikým, kto sa odvrátil od hriechu,
— ani mu už nerob výčitky — pamätaj, že všetci
si zasluhujeme pokarhanie.
Nepohŕdaj nikým pre starobu jeho: lebo aj my
ideme do staroby.
Neopovrhuj spravodlivým mužom, i keď je chu
dobný, ako zasa nemáš zvelebovať hriešnika, ak
je boháčom.
Blahoslavený, ktorý sa ňepotkol slovom svojich
úst, a netrápi ho zármutok nad hriechom.
Prv, ako skonáš, rob dobre, správne, lebo v pod
svetí nenájdeš už pokrmu. Každý človek — ako
tráva — ostarie, a bude ako list na plodonosnom
zelenom strome.
Na počiatku stvoril Boh človeka a ponechal mu
možnosť rozhodnúť sa. Dal mu svoje príkazy a
ustanovenia. Ak chceš zachovávať príkazy, zacho
vajú ťa, a máš mu večne preukazovať žiadanú
vernosť. Položil pred teba vodu a oheň: čiahni ru
kou po tom, čo si vyvolíš. Pred človekom leží ži
vot a smrť, dobro a zlo: dostane to, čo sa mu ľúbi.
Múdrosť Božia je preveľká,. On je silný mocou
a neprestajne sleduje všetko. Oči Jeho hľadia na
tých, ktorí sa Jeho boja. On poznáva všetko, čo
ľudia robia.
Vráť sa k Pánovi a odvráť sa od neprávosti svo
jej a maj vo veľkej nenávisti, čo je ohavné; po
znávaj spravodlivé ustanovenia Božie, vytrvaj v
úlohe, ktorá ti je stanovená, a v modlitbe k N a j
vyššiemu Bohu buď stály!
Kým žiješ, môžeš zvelebovať Boha, kým si živý
a zdravý, zvelebuj Ho!

Ó, aké veľké milosrdenstvo Pána a zľutovanie
Jeho nad tými, ktorí sa obrátia k Nemu!
Užívaj liek pred chorobou, a pred súdom svo
jím sa skúmaj a pred Bohom nájdeš zľutovanie.
Pred tým, ako by si ochorel, sa upokor, a keď
si slabý, ukáž, že si sa obrátil.
Néžeň sa za náruživosťou, ale odvráť sa od hrieš
nej svojej vôle.
Synu, zhrešil si? — nerob to viac! — , ale od
pros sa aj za predošlé viny, aby ti ich odpustili.
Ako pred jedovatým hadom, tak utekaj pred
hriechom, lebo ak sa k nemu priblížiš, privinie ťa
k sebe. Zuby jeho sú ako zuby levov, ktoré zabí
jajú duše ľudí.
Ústa tvoje nech neprivykajú prísahe, lebo mno
ho nešťastia pošlo z nej. Kto sa mnoho prisahá,
je plný neprávosti, a tak neodstúpi od domu jeho
trestajúci úder.
V
trojakej veci má záľubu duch môj, ktoré
schvaľuje Boh aj ľudia: To sú: svornosť bratov a
láska k blížnym, a ďalej: manžel a manželka, ak
žijú v dobrej zhode.
Kto sa chce pomstiť, od Pána sa mu ujde pom
sty, lebo hriechy jeho zachová si v pevnej pamäti.
Odpusť blížnemu svojmu, ak ti uškodil: lebo aj
tebe odpustia vinu, ak o to prosíš.
Ak človek prechováva hnev proti blížnemu, ako
si potom od Boha žiada, aby bol zdravý? Pre člo
veka sebe podobného nemá milosrdenstva, a pred
sa oroduje za hriechy svoje?
Ukladaj si poklad v príkazoch Najvyššieho a
viac ti to bude osožiť ako zlato.
Almužnu svoju uzavri chudobnému do srdca, a
za to ťa vym odlí zo všetkého zla.
Niet bohatstva nad bohatstvo zdravého tela; a
niet väčšej blaženosti nad radosť srdca.
Nekráčaj po ceste skazy a neudrieš sa o ka
meň: ani neschodnej ceste nedôveruj, aby si ne
priviedol seba do skazy.
Pri všetkom počínaní s dôverou sa spoliehaj
na svedomie: lebo v tom je plnenie príkazov.
Pán ostáva jedine s tými, ktorí vytrvajú na ces
tách pravdy a spravodlivosti.
Najvyšší neprijíma dary hriešnikov, obetu hrieš
nikov ani si nepovšimne, množstvo obetí nepohne
ho k zľutovaniu nad ich hriechmi.
Beda vám, hriešni mužovia, ktorí ste opustili
zákon Najvyššieho Pána.

Kniha Žalmov
Kniha Žalmov alebo Žaltár obsahuje náboženské piesne
izraelského národa. Skladá sa zo sto päťdesiatich piesní.
Pomenovanie Žaltár pochádza z gréckeho
p s a I m o s.
Psalmos — žalm, označuje pieseň. V bohoslužbách nášho
obradu vidíme veľa žalmov. Obsahovo sú žalmy bohaté: sú
to modlitby a prosby, modlitby kajúcne, modlitby chvály
a vzdávania vďaky Bohu, žalmy mesiášske, žalmy ktoré
ospevujú milosrdenstvo, vernosť, Božiu moc, ďalej žalmy
poučné. V žalmoch tiež sú zvýraznené prisľúbenia o Me
siášovi: bude potomkom Dávidovým, bude človekom a pri
tom neprestane byt Synom Božím je teda Bohom, jeden
z jeho najbližších priateľov ho zradí a ostatní ho opustia,
ako nejakého zlosyna pribijú ho na kríž, žrebom si pode
lia jeho odev atď. Autormi žalmov -sú kráľ Dávid a ešte
niekoľko iných autorov. Žaltár bol po Novom zákone pr
vou z biblických kníh, ktorú preložili do staroslovienske
ho jazyka sv. Cyril a Metod.

Žalm 1

Blažený muž, čo nechodieva podlá rady ničom 
ných, na cestu hriešnych ľudí nevkročí a v kru
hu nehanblivcov nevysedáva,
lež jeho radosť v zákone Pánovom je a o zá 
kone jeho uvažuje deň a noc.
A je sťa na brehoch vôd zasíadený strom, čo
ovocie dá na svoj čas a ktorého list nevädne a
hocčo robí, darí sa.
No nie tak ničomníci, veru, nie, lež ako plevy,
ktoré vietor rozháňa.
A preto neobstoja nešľachetní na súde a ani
v zhromaždení spravodlivých hriešnici;
veď cestu spravodlivých opatruje Pán a cesta
hriešnikov skončí zle.

Oči Pánove pozerajú na spravodlivých
a uši jeho vnímajú ich volanie.
Odvracia sa tvár Pánova od tých, ktorí činia
zlo,
aby vyhubil ich pamäť zo zeme.
Spravodliví volali, a vyslyšal ich Pán
a vytrhol ich zo všetkých ich tiesní.
Pán blízko je tým, čo skrúšeného srdca sú,
a zachraňuje tých, čo zlomení sú na duchu.
Má spravodlivý utrpení veľa,
lež zo všetkých ho vytrhúva Pán.
On stráži všetky kosti jeho,
ani len jedna nezlom í sa z nich.
Do smrti vháňa hriešnika zloba
a potrestaní budú, čo spravodlivého nenávidia.
Pán duše služobníkov svojich vyslobodzuje
a nik, čo mu dôveruje, potrestaný nebude.

Žalm 14
Pane, kto zdržiavať sa bude v stane tvojom,
na hore tvojej svätej ktože prebývať bude?
Kto kráča bez hany a spravodlivosť chlieva
a v srdci svojom zmýšľa statočne
a neutŕha jazykom svojím,
kto blížnemu svojmu neurobí zle
a na suseda svojho neuvalí potupu;
kto zavrhuje nešľachetníka,
kto váži si tých, čo boja sa Pána;
kto, keď aj na škodu svoju zaprisahal sa, ne
mení,
kto na úžeru nepožičiava peniaze svoje
a proti nevinnému nedá sa podplatiť:
kto takto robí, nepohne sa naveky.
Žalm 33
Pánovi dobrorečiť budem v každom čase,
vždy chvála jeho v mojich ústach buď!
Nech honosí sa moja duša Pánom,
ponížení nech počujú a nech sa tešia!
Velebte so mnou Pána
a vynášajme meno jeho spoločne!
Hľadal som Pána, a vypočul ma
a vytrhol ma zo všetkých úzkostí mojich.
Vzhliadnite k nemu, aby ste sa obveselili,
a vaše tváre nech sa nečerveňajú!
Hľa, volal úbohý, a Pán počul
a vyslobodil ho zo všetkých jeho tiesní!
Rozkladá anjel stan Pánov
vôkol tých, ktorí sa ho boja, a vytrhá ich.
Ochutnajte a viďte, aký dobrý je Pán,
blažený človek, čo sa utieka k Nemu.
Bojte sa Pána, svätí jeho,
bo netrú biedu tí, čo sa ho boja.
Boháči schudobneli a vyhladli,
lež hľadajúcim Pána žiadne dobro chýbať ne
bude.
Poďteže deti, čujte ma,
ja naučím vás bázni Pánovej.
Kto je ten človek, čo má život rád,
žiada si dni, by zakusoval šťastie?
Chráň jazyk svoj od zlého
a pery svoje od rečí úlisnej!
Varuj sa zla a dobro čiň,
hľadaj mier a po ňom baž!

Žalm 38
Nevzbíkaj pre tých, ktorí pásu zlo,
a ani nezáviď tým, ktorí činia neprávosť,
lebo sťa tráva padnú naskutku
a uschnú ako byľa zelená.
Dúťaj v Pána a dobro čiň,
aby si býval na zemi a bezpečnosti tešil sa.
Maj zaľúbenie v Pánovi,
a dá ti, čo srdce tvoje žiada si.
Zver svoju cestu Pánovi
a dúfaj v Neho, a on bude konať
a dá vyjsť ako svetlu spravodlivostí tvojej
a právu tvojmu ako poludniu.
Upúšťaj od hnevu a odlož srd,
nevzbíkaj, aby si nekonal zle,
Veď zlosynovia budú vyhubení,
no dúfajúci v Pána budú vlastniť zem.
A chvíľočka, a nečestného nebude,
a keď sa prizrieš miestu — už ho nebude.
Lež tichí budú vlastniť zem
a potešia sa bohatosťou pokoja.
Lepšia je trocha, čo spravodlivý má,
než koristníkovo veľké bohatstvo,
bo koristníkom polámu sa ramená,
np spravodlivým oporou je Pán.
Ale ničomní zahynú
a nepriatelia Pána vyschnú ako pôvab lúk,
a vymiznú ako dym.
Varuj sa zla a dobro konaj,
aby si trval naveky.
Lebo Pán spravodlivosť miluje
a neopúšťa svätých svojich.
N ešľachetn ícf budú zničení
a vyhubí sa semä ničomných.
Spravodliví vlastniť budú zem
a budú na nej bývať naveky.
Je spása spravodlivých od Pána,
je záštitou ich v čase súženia! '
A pomáha im Pán a zachraňuje ich,
od násilníkov zachraňuje ich a opatruje,
bo utekajú sa k Nemu.

Žalm 50

Zmiluj sa, Bože nado mnou, dľa milosrdenstva
svojho, znič podľa množstva zľutovaní svojich ne
právosť moju!
Od previnenia môjho naskrze ma umy a očisti
ma z hriechu môjho!
Veď ja sám vedomý som si neprávosti svojej
a hriech môj stále je predo mnou.
Jedine proti tebe samému som zhrešil a napá
chal som, čo je v očiach tvojich zlé, aby si sa
spravodlivým ukázal vo výroku svojom, nestran
ný v súde svejom.
Hla, vo vine som sa zrodil a v hriechu počala
ma moja mať!
Hla, tu máš zaľúbenie v srdci úprimnom a múd
rosti ma učiš vo vnútri!
Pokrop ma yzopom, a bude čistý, umy ma, a
stanem sa belším ako sneh!
Daj, aby som radosť počul a veselosť, nech za
plesajú kosti, ktoré si Ty skrušil!
Od hriechov mojich odvráť svoju tvár a všetky
viny moje znič!
Mne, srdce čisté, Bože, stvor a obnov vnútri
mojom ducha pevného!
Spred tváre svojej neodvrhuj ma a neodním mi
ducha svojho svätého!
Navráť mi radosť spásy svojej a posilni ma du
chom veľkomyseľným!
Vyučím cestám tvojim nešľachetníkov a hrieš
nici sa k tebe obrátia.
Od krvnej viny osloboď ma, Bože, Spasiteľu
môj, aby jazyk môj jasal zo spravodlivosti tvojej.
Otvor mi, Pane, pery moje, a moje ústa budú
chválu tvoju hlásať!
Veď nemáš zaľúbenie na žertve, a keby som
dal obeť zápalnú, ty neprijal by si.
Duch skrúšený je, Bože, obeta moja, ty nepo
hrdneš, Bože, srdcom skrúšeným a uponíženým.
Žalm 85
Nakloň, Pane, sluch svoj, vyslyš ma, lebo bied
ny som a úbohý. Ochraňuj dušu moju, lebo som
oddaný tebe, spas služobníka svojho, ktorý dúfa
v teba, Boh môj si ty.
Zmiluj sa. Pane nado mnou, lebo ja volám k te
be jednostaj.
Obveseľ dušu služobníka svojho, bo dušu svoju
k tebe povznášam.
Veď dobrý si Pane, a láskavý a veľm i m ilosti
vý k všetkým, čo vzývajú teba. Naslúchaj, Pane
modlitbu moju a povšimni si hlas vzývania môjho!
V deň súženia svojho ja volám k tebe, lebo ma
vyslyšíš.
Uč ma ty. Pane, ceste svojej, aby som kráčal v
pravde tvojej, riad moje srdce, aby mena tvojho
bálo sa. Budem ťa oslavovať, Panep Bože môj, ce

lým srdcom svojím a blahoslaviť meno tvoje na
veky. Bo veľké bolo so mnou milosrdenstvo tvoje
a vytrhol si dušu moju z hlbín podsvetia._________
(Dokončenie z 3. str.)
Na čele armády cisär Julián sa blížil do Antiochie. Te
raz už zjavne prenasledoval a zabíjal kresťanov. Po ceste
prikazoval vykopávať z hrobov kosti kresťanských muče
níkov a spáliť ich. N a miestach kresťanských chrámov
ostával len popol.
— Cisár, v Antiochii je ruka Jána Krstiteľa!
— N a Antiochiu! — skríkol Julián. — Prinesieme žertvu
Apolónovi a spálime ru k u . . .
—

o

—

Do brán Antiochie na spenenom koni vbehol jazdec. Keď
jazdec na ulici úbohých zoskočili z koňa, kôň od vysilenia
sa zvalil na zem.
Jazdec zaklopal do okienka jednej chyžky.
O niekoľko minút z dvora chyžky, chránení tmou noci,
vyšli traja Iudia. Ponáhľali sa do chrámu, z oltára vzali
skrinku s rukou Jána Krstiteľa a odišli za múry mesta.
Zastali na jednom mieste a z múra, ktorý obkolesoval An
tiochiu, vybrali kameň. Za kameňom sa ukázal úkryt. Po
ložil doň skrinku s rnkou Jána Krstiteľa a znovu založili
kameň na svoje miesto.
Ešte tej noci nový jazdec, ktorý vymenil koňa,
silou uháňal do Jeruzalema.

celou

Ráno cisár Julián vstúpil do Antiochie. Dal zbiť všetkých
kresťanov, ale ruku Jána Krstiteľa nenašiel. Jeho hnev sa
stupňoval, keď vojaci prichádzali a hlásili, že nič nenašli.
— Nech ihneď ide jazdec do Jeruzalema. Prikazujem
vojvodovi, aby v meste Sebastii, kde v hrobe leží telo Já
na Krstiteľa, telo vybral a spolu s chrámom s p á lil!.. .
Dňom nocou jazdec z ulice úbohých sa hnal do Jeruza
lema. Zastavoval sa len v niektorých mestách vo štvrti
úbohých a po chvíľke iný jazdec vyskakoval na iného ko
ňa a letel smerom na Jeruzalem.
— Julián páli relikvie svätých! . . . — letelo celou ríšou.
A všade, kde ležali relikvie svätých, v noci vychádzali
kresťania, vykopávali z hrobov relikvie a prenášali ich
na nové miesta.
— Julián nájde odkryté hroby!
Jeruzalemský patriarcha, keď vypočul správu jazdca, po
vedal k najbližším:
— V noci odkryjeme hrob Jána Krstiteľa, zoberieme
relikvie a dvaja s nimi odídete do Alexandrie. Namiesto
týchto relikvií položíme kosti nejakého mŕtveho z iného
hrobu.
—

o

—

V
Sebastii spálili chrám a relikvie, ktoré vykopali z hro
bu Jána Krstiteľa. Keď cisár Julián počúval správu o vy
konaní príkazu, začal sa triasť na celom tele.
— Ako, vy ste vykonali príkaz?
Vyvalil oči, zbledol a chytil sa za trón, na ktorom se
del, aby sa nezvalil na zem.
— Ostatné hroby mučeníkov boli prázdne a len tento
kresťania nechali na spálenie!? Ste h lu p áci!. . .
Cisár sa pokúsil vstať na nohy, ale znovu padol na se
dadlo. Pobočník odbehol po lekára.
Julián sa chytil za hlavu. Všetko sa s ním krútilo, celá
izba, celá budova, celá Antiochia a v tomto závrate sa on
dusil. Keď pribehol lekár, julián bol bez pam äti. . .
(Pokračovanie)
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