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POZOR NA DIABLA! PRÍDE, KEĎ BUDEŠ ÚPLNE NA DNE
Každý, kto chce nasledovať Pána Ježiša, a každý, kto ho už
nasleduje, musí počítať s tým , že skôr či neskôr prídu pokušenia. Stavte
sa so mnou, že prídu. U nás chlapcom hovorím, keďže nesmú piť
alkohol: stavte sa o liter mlieka.
Ak sa rozhodneš nasledovať Ježiša, ak budeš chcieť zmeniť život,
čaká ťa pokušenie. Diabol sa o to postará. Diabol je prefíkaný.
Neprišiel pokúšať Ježiša na začiatku štyridsaťdňového pôstu, ale ku
koncu. Keď bol vysilený, vyslabnutý.
Takto to bude robiť aj s tebou. Vieš, kedy príde? Keď si vyšťavený
a úplne na dne. Vtedy ťa diabol pokúša. Sú tri pokušenia, ktoré sú
najväčšie a najsilnejšie.
Prvé je pýcha: smradľavá a špinavá pýcha, matka všetkých hriechov.
Hnusná pýcha, z ktorej vychádzajú všetky ostatné hriechy. Pýcha je
diablov hriech: Non serviam, nebudem slúžiť. Takto sa začalo peklo.
Druhé pokušenie sú peniaze - lakomstvo. Brat nepozná brata. Pri
dedičskom konaní sa idú súdiť. Judáš tiež takto zhrešil peniazmi. Ako
ho diabol nachytal? Judáš kradol tak prefíkane, že o tom nik okrem
Pána Ježiša nevedel. Robil to tajne, po malých kúskoch.
Daj pozor, ak kradneš po kúskoch v obchode. Keď v mäsiarstve
krájam salámu a zákazník sa nedíva, máličko pritlačím na váhu. Môžeš
kradnúť iba máličko, ale Judáš pohorel na malých hriechoch. Čo sa
stalo? Judáš sa naučil pri malých hriechoch hovoriť áno. Áno, áno, áno

... Judáš si zvykol hovoriť áno. Prišla veľká skúška a on padol. Malými
dobrovoľnými hriechmi si pripravil dušu na veľkú zradu. Toto bola
diablova prefíkanosť.

že ho chcel jeden kopnúť. Zadržal som ho, aby to nechal tak. Povedal
som mu: ,,Peter, zapamätaj si! Zadné dvierka máš stále otvorené!“

Na začiatku by ho nedostal, on si ho potreboval pripraviť. V tom je
nebezpečenstvo malých hriechov.

,,Hovorím ti: Zadné dvierka máš otvorené. Ak raz niekto príde na
moju faru, vchádza do mojej fary, no i do môjho srdca. Ak odíde z fary,
zostane v srdci. Ty tam budeš stále, Peter!“

Tretie pokušenie je vlastné telo. Pohodlnosť. Žiadostivosť.
Zmyselnosť. Aký je rozdiel medzi láskou a žiadostivosťou? V televízii
žiadny: Juj, ako sa majú radi! Dajte na to pozor! Najmä mladí ľudia.
Medzi žiadostivosťou a láskou je obrovský rozdiel. Sú si podobné ako
vajce vajcu. Obe biele, obe rovnako veľké, obe guľaté.
Jedno je však smradľavé a druhé živé. Ak zješ živé, posilní ťa, ak
smradľavé, otrávi ťa. Ako to rozoznáš? Žiadostivosť habe k sebe a
láska tlačí od seba
HRIEŠNICI A MÝTNICI NÁS PREDBEHNÚ DO
BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA
V tomto roku mi zomreli traja chlapci. Všetkých ich volám chlapci,
aj keď jeden z nich mal 64 rokov. Zavolal mi vtedy pán prednosta
onkologickej kliniky z Trnavy: ,,Pán farár, máme tu onkologický
prípad, je to bezdomovec, nemá kartičku, nemá peniaze, nemá nič.
Pozrite, ak si ho vy nevezmete, musíme ho poslať na ulicu.“
Hovorím: "Dobre, doveďte ho.“
,,Ale on nemá žiadny príjem!“
,,V poriadku, doveďte ho, ale má nesmrteľnú dušu!“
Doviezli ho a predstavte si, ako krásne zomrel. Povedal som si:
,,Pane, Bože, chcel by som takto zomrieť!“ Zaopatrený, pripravený,
vyspovedaný. Ťažkí väzni ho držali na rukách a stierali mu pot z čela.
Chlapci boli pri ňom, modlili sme sa k Božiemu milosrdenstvu, potom
ruženec k Panne Márii, litánie ku všetkým svätým a znova ruženec...
krásne vydýchol.
Neskôr zomrel Vlado, potom ten tretí. Ten sa vrátil potom, ako od
nás nie dobre odišiel. Hrešil na mňa, vynadal mi, chlapci sa tak napálili,

,,Nikdy v živote neprídem!“ Odpľul si.

,,Na ministerstve ťa udám...“, povedal.
,,Tu máš občiansky, aby si to mal ľahšie...“
Odpľul si a s nadávkami odišiel. Keď sa vrátil nazad, zo
,,služobky“, ako tieto odchody voláme, bol zničený, ledva išiel, ani
nezniesol pohľad na mňa. Z rúk si urobil šiltovku, pozrel krátko, zakryl
si oči a začal plakať. Mal už 70 rokov. Potom odišiel na liečbu, no už
sa k nám nevrátil. Patrí ku nám, modlím sa za neho.
Platí, že mýtnici a hriešnici nás predbehnú do Božieho kráľovstva,
pretože sa nerobia takí nafúkanci ako my. Pre svoju pokoru nás
predbehnú. Skutočne, sú blízko pri Bohu. Oni vedia a cítia, že bez
Božej pomoci nemajú šancu. My sa často nafukujeme a myslíme si, aká
sme svätí a pre našu svätosť aké máme zásluhy, klameme seba a
robíme klamárom i Pána Ježiša, ktorý hovorí, že všetci potrebujeme
Božie milosrdenstvo a všetci sme hriešni.

