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Bratia a sestry!
Človek sa bráni, keď mu niekto niečo
vytýka. Nechce si priznať alebo
nechce sa priznať k nejakému
prečinu. Hľadá výhovorky, ale pravdu
umlčať nie je možné. Keď nie v tomto
veku tak v budúcom už vôbec nie.
Avšak apoštoli dokazujú že Boha
treba viac poslúchať ako nepravdivé
dôkazy, falošnosť.
Apoštoli však dávajú všetkým
hriešnikom nádej, že Boh im odpustí,
ak sa rozhodnú poslúchať pravdu a
podľa nej aj žiť.
Všetci sme veľmi hriešni, ale Boh poslal na svet svojho Syna, a nám poskytol liek na všetky naše
problémy. Hlavne nám po smrti duše vracia život. Ďalej nám dáva Ducha svätého a s ním všetky
dobrá., ako priateľstvo a pomoc v každom čase. Videli sme to v treťom zjavení Ježiša po svojom
zmŕtvychvstaní. Ježiš poskytuje svojim apoštolom bohatý úlovok. A potom svoju lásku či
priateľstvo.
Ako je dôležité vážiť si tieto dary a za to ho adekvátne oslavovať. Práve toto obdobie je predmetom
oslavy Zmŕtvychvstalého, Jeho Otca ako i nám darovaného Ducha Svätého. Tak nás to učí
žalmista: „Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil.” Prijať zaslúžené vykúpenie je cestou k
šťastnému a tým k úspešnému životu.
Kiežby sme mohli prekonať v sebe to vedomie bezhriešnosti a presadzovanie ešte aj u iných
zatieňovanie pravdy, respektíve neúprimnosti. Kiežby sme mohli hlavne vo sviatosti zmierenia
pokorne priznať svoje hriechy, svoju neúprimnosť a dostať od Boha prísľubený život. Veď padnúť
je ľudské. Ale vstať k novému životu je hodné Božej dobroty a ľudskej dôstojnosti.
Veď iba v tomto je nám odhalený zmysel šťastného života.
Práve v dnešnom evanjeliu Ježiš ukazuje plodnosť poslušnosti Jemu, Jeho Slovu: „Spustite sieť
z pravej strany lode a nájdete.“ Oni spustili a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť.”
Vlastným úsilím, resp. iba obmedzeným vlastným úsudkom neprispejeme ani svojmu blahu ale
ani k blahu iných. A naopak poslušnosťou Kristovi si zabezpečíme pravý život.
A ďalej prijať Ježišovo pozvanie: „Poďte jesť!“ si zabezpečíme účasť na Ježišovom priateľstve a
láske. Jeho pozvanie tu stále platí a je trvalé. Osobitne pozvanie k spoločnému eucharistickému
stolu, kde sa sviatostne uskutočňuje vzájomné zjednotenie v láske. Ježiš ponuka pripravenú rybu a
chlieb a od apoštolov očakáva prispieť svojou časťou úsilia a nezištného daru do tohto
spoločenstva lásky, či hlbokého priateľstva.
Drahí bratia a sestry prijmite toto pozvanie zo strany cirkvi a Ježiša. A vstúpte tak do tohto
príjemného, plodného a úzkeho vzťahu so Zmŕtvychvstalým Ježišom. Amen

