Ranné zamyslenia - Manželské stretnutia 2018
I.
Čas - Prozreteľnosť
Tieto dve skutočnosti nemôžeme oddeliť od seba, hoci ich ani
nevyslovíme, predsa spolu súvisia.
Erik Lomax bývalý vojnový zajatec podporovaný svojou manželkou
a Takaši Nagase jeho mučiteľ sa stretli a odpustili si. Erik zomrel
ako 93 ročný. Vyjadril o čase toto:
Na počiatku času odbili hodiny prvú,
spadla kvapka rosy, hodiny odbili druhú.
Strom z rosy vzišiel čas tretej nadišiel,
zo stromu dvere zas, po štvrtý raz odbilo čas.
Náhle muž ožije a piata odbije.
Nepočítaj údery, nemárni hodinami čas,
tu vstal som predo dvermi a zaklopal.
Einstein prehlásil, že čas bol ustanovený pre nás, lebo my nevieme
ako Boh, robiť veci naraz.
V istej chvíli bol Abrahám postavený pred rozhodnutie kde ho Boh
volá: „poď do zeme ktorú ti ukážem.“
Viera je odpoveď na slovo ktoré človeka oslovuje osobne, je Ty,
ktoré nás volá po mene.
Viera sa viaže na počúvanie. Abrahám nevidí Boha, no počuje jeho
hlas. Takto viera nadobúda osobný charakter.
Abrahám stál pred neznámom a netušil, čo ho čaká, no mal prísľub
od Boha.
Až keď vykročil, vstúpil do priestoru Božieho slova. Viera vidí do tej
miery, nakoľko kráča, čím vstupuje do otvoreného priestoru
Božieho slova. Viera chápe, že slovo, skutočnosť zdanlivo nestála a
prechodná, sa v prípade keď ho vyslovuje verný Boh, stáva tým
najistejším a najstálejším, čo môže existovať, teda tým, čo
umožňuje kontinuitu nášho kráčania v čase. Viera prijíma toto
slovo, ako pevnú skalu, na ktorej možno vybudovať pevné základy.

II.
Veľká Sviatosť
Sme súčasťou veľkého Božieho projektu Mystérium Grande.
Sviatosť manželstva sa ohlasuje celá, aby bola dobrou správou
ktorá zjavuje dve veci:
• Byť na podobu a obraz Boží, ikona Svätej Trojice v jednote
rozličnosti, aj keď nedokonalá...
• Táto sviatosť umožňuje prijať dar Ducha, aby mohla byť
v rodine, aj vo farnosti viditeľným znakom Ježišovej lásky k
jeho Cirkvi aj k celému ľudstvu.
Žiť v rozličnosti lásky, aby bol dar Ducha v rodine.
My vnímame a máme krásu manželstva, hoci vnímame pôsobenie
teórie Gender ale naše vnímanie stačí, ak budeme ponúkať náš
pohľad krásy manželstva.
Krása mužského a krása ženského... , krása mužskosti a krása
ženskosti...
Tam kde Duch nedáva život, tak tam je vidieť že niečo nefunguje.
Ale naopak:
Kde je krása vnímateľná a cítiteľná, tam je život...
Budúcnosť teda nie je v automobilkách a v iných fabrikách ktoré
budú vyrábať šaty či voňavky ale tam kde sa bude žiť krása
mužskosti a ženskosti teda krása sviatostného manželstva...
Mnohí pôjdu za kresťanmi, aby sa pýtali: povedzte aké je tajomstvo
toho, že sa medzi sebou rozprávate, to že žijete spolu, ako to že sa
nerozvádzate, ako to, že pekne žijete ?
Zdá sa že sa táto doba blíži, lebo za touto sviatosťou je Boh a
pozýva nás do spolupráce na tomto veľkom diele Mystérium
Grande....
III.
Výzva pre muža a ženu
Najväčšia výzva pre muža a ženu
•
„Rodinný život je obeta, ale krásna obeta.
•
Láska je ako zamiesiť cesto, každý deň.
•
Láska v manželstve je výzvou, pre muža i pre ženu.
•
Aká je najväčšia výzva pre muža?
▪
Pomáhať manželke byť viac ženou.
▪
Viac ženou, aby sa rozvíjala ako žena.

•

A aká je najväčšia výzva pre ženu?
▪
Pomáhať manželovi byť viac mužom.
•
A tak kráčajú obaja vpred.
▪
Napredujú.
Ďalšia vec, ktorá veľmi pomáha v manželskom živote je trpezlivosť:
•
vedieť čakať.
Čakať.
• V živote sú situácie kríz, silné a škaredé krízy, kde sa azda
objavia aj časy nevery.
• Ak sa nedá vyriešiť problém v danej chvíli, vtedy je
potrebná trpezlivosť lásky, ktorá čaká a čaká.
• Mnohé ženy, pretože toto sa týka skôr žien ako mužov,
i keď aj muži to niekedy robia, mnohé ženy v tichosti čakali
pozerajúc iným smerom, čakali, že sa manžel vráti
k vernosti.
• A toto je svätosť.
• Svätosť, ktorá odpustí všetko, pretože miluje.“
IV.
Hodnota slobody
Aj napriek tomu, že sloboda patrí k podstate človeka..., sloboda nie
je absolútnou hodnotou.
Sloboda je tu pre to, aby bola darovaná a pre to, aby sa vytvárali
spoločenstvá.
Keď sa zaľúbiš a založíš si rodinu so ženou, do ktorej si sa
zamiloval, nestaneš sa menej slobodným, práve naopak, staneš sa
viacej slobodným, ba staneš sa po prvý raz skutočne slobodným.
Pretože tvoja sloboda je vsadená do niečoho, čo je jej hodné.
Je to ako s kapitálom, ktorý však musíš investovať, aby si mohol
kúpiť...
Áno, to je to, čo hovorí Ježiš v podobenstve v evanjeliu o tom
mužovi, čo našiel poklad a predá všetko, čo má, aby kúpil to pole,
na ktorom ho našiel.
A teda sloboda je tým všetkým, čo predáš kvôli tomu, aby si získal
to, čo má naozaj cenu!
Kto však nemá odvahu vsadiť do niečoho svoju slobodu, odchádza
z tohto sveta prázdny, pretože nič ho nenaplnilo, ... pretože nezažil
lásku.
Kto miluje, môže pochybiť, ale nemilovať je najväčšia chyba zo
všetkých."

Uviedol v krátkom interview taliansky filozof a politik prof. Rocco
Buttiglione...
V.
Ťažkosti doby
Čo charakterizuje sviatosť manželstva?
Je skutočnosťou, že tých, čo uzatvárajú manželstvo je stále menej;
je to fakt:
• mladí sa nechcú sobášiť.
To je jednou z najväčších starostí, ktoré dnes vychádzajú na
povrch:
• Prečo často uprednostnia spolužitie, a to veľakrát «s
obmedzenou zodpovednosťou»?
• Prečo mnohí – aj spomedzi pokrstených – málo
dôverujú manželstvu a rodine?
V skutočnosti by takmer všetci muži a ženy chceli určitú stabilnú
citovú istotu, pevné manželstvo a šťastnú rodinu.
Rodina je na vrchole všetkých ukazovateľov preferencií
medzi mladými;
• no zo strachu, že pochybia, mnohí o nej nechcú ani len
uvažovať;
• hoci aj sú kresťanmi, nepomýšľajú na sviatostné
manželstvo, jedinečné a neopakovateľné znamenie
zmluvy, ktoré sa stáva svedectvom viery.
Najpresvedčivejším svedectvom o požehnaní kresťanského
manželstva je dobrý život kresťanských manželov a rodín.
Niet lepšieho spôsobu ako hovoriť o nádhere tejto sviatosti!
• Manželstvo požehnané Bohom
▪ chráni toto spojivo medzi mužom a ženou, ktoré Boh
požehnal už od stvorenia sveta;
▪ a je prameňom pokoja a dobra pre celý manželský
a rodinný život.
V skutočnosti kresťanskí manželia sa podieľajú, práve nakoľko sú
manželmi, na poslaní Cirkvi.
A to chce odvahu!
A tak sa život Cirkvi zakaždým obohacuje krásou tejto manželskej
zmluvy, tak ako sa ochudobňuje zakaždým, keď je znetvorená.
• Cirkev, aby ponúkla všetkým dary viery, lásky a nádeje,
potrebuje aj odvážnu vernosť manželov milosti ich sviatosti!

• Smerovanie je tak vytýčené natrvalo, je to smerovanie lásky:
miluje sa tak ako miluje Boh, navždy.
• Kristus sa neprestáva starať o Cirkev: miluje ju naveky, chráni
ju naveky, ako seba samého.
• Kristus neprestáva odstraňovať z ľudskej tváre škvrny a vrásky
každého druhu.
• Pritom vyžarovanie Božej sily a nežnosti, ktoré sa prenáša z
páru na pár, z rodiny na rodinu je súčasťou poslania sviatosti
manželstva.
VI.
Pozdrav z konferencie Mistero grande v Rime
od don Renza Bonettiho.
Nikdy neprestaňme kontemplovať krásu, ktorú Boh ukryl do vzťahu
muža a ženy.
Vedieť o tom, je len začiatok. Nestačí jeden život manželov, aby objavili
krásu daru, ktorým sa stávajú. Sú povolaní stať sa Božím odbleskom,
jeho žijúcou sochou.
Majú byť skutočnosťou, ktorá zjavuje vnútorný život Boha, ako hovorí
pápež František v Amoris Laetitia 11 - Pár, ktorý miluje a plodí život, je
skutočnou živou „sochou“ (nie tou zo skaly alebo zo zlata, ktorú Dekalóg
zakazuje), schopnou znázorniť Boha Stvoriteľa a Spasiteľa. Plodná láska
sa preto stáva symbolom intímnych Božích skutočností (porov. Gn 1, 28;
9, 7; 17, 2 – 5. 16; 28, 3; 35, 11; 48, 3 – 4).
Táto krásna myšlienka mi hovorí, že môžem spoznať niečo z Boha,
ak sa pozerám na manželov. Toto na mňa veľmi silno pôsobí ako na
kňaza. A prial by som si, aby ste aj vy manželia ešte viac vedeli, že
máte v sebe niečo z intímnej skutočnosti prítomnej v Bohu. Nič zo
stvorenstva sa nepodobá na Boha viac ako muž a žena (v
manželstve). Ste niekým, v ktorých sa zrkadlí sám Boh. Nech vás
Pán žehná a nech vám pomáha objaviť tento poklad.

