Príprava ku birmovaniu- stretnutie 2.
-Čo mi môže dať duchovnosť?
„Ako môže duchovnosť pomôcť takému svetaskúsenému človeku, ako som ja?“ spýtal sa obchodník.
„Pomôže ti mať viac,“ odpovedal majster.
„Ako?“
„Naučí ťa chcieť menej.“
-menej márnivosti- viac dobrých vzťahov
Všetkým ukazoval, že je lepší a ironizoval ich. Všetkých kritizovala, nikto nebol dosť dobrý.
-menej potešení- viac radosti
Alkohol, tabak, drogy, voľný sex, pornografia, hra na automatoch, stávkovanie, nemierne jedenie,
obdiv od ľudí, televízia, internet, facebook ... všade hľadáme potešenie, nevieme sa ho nabažiť,
stále chceme nové, sme od toho závislí. Výsledkom je život bez radosti. Veľa potešení, málo
radosti. Pretože radosť nedávajú potešenia, ale čisté srdce.
-menej materiálnych statkov- viacej lásky
Chcel byť úspešný v práci. Domov chodil neskoro alebo vôbec. Nemal čas na rodinu.
Ospravedlňoval si to tým, že zarába pre všetkých. Teraz by peniaze vymenil za deti a manželku,
ktorí od neho odišli.
Rodičia zostarli. Využila možnosť. Prepísala majetok na seba. Súrodencom nechala odrobiny. Už sa
spolu nezhovárajú.
-menej slov, viac pokoja
Všetkým porozprávala o chybách svojich spolužiačok. Vrátili jej to rovnakou mierou. V škole je
dusno.
-menej hriechu, viacej spásy a slobody
Menej môže znamenať viac!
Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil? Alebo za čo vymení človek
svoju dušu? Mt 16,26
Všetko smiem. Ale nie všetko osoží. Všetko smiem. Ale ja sa ničím nedám zotročiť. 1Kor 6,12
Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je
tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju
nachádzajú! Mt 7, 13- 14
Tesná brána a úzka cesta sú znakom hraníc, ktoré človek musí rešpektovať, ak chce zachovať si
život, lásku a dobro. Tieto hranice nemusíme objavovať a ani ťažko hľadať. Božie slovo nám ich už
dávno zjavilo. Na prvom mieste je to Desať božích prikázaní, ktoré Ježiš nezrušil, ale ich podal ešte
hlbším spôsobom a vysvetlením. Dal nám aj blahoslavenstvá a mnohé ďalšie usmernenia, ktoré sú
zapísané v Novom zákone. Cirkev tieto usmernenia vyjadrila aj v Pätoro cirkevných prikázaní.
Vyjadrujú tri prostriedky ku dokonalosti: modlitbu, pôst a almužnu.
Otázka: Vieš z pamäte povedať Desatoro a Pätoro? Ak ti to nejde, čím skôr sa to nauč. Kto
nepozná pravidla cestnej premávky a jazdí autom, ohrozuje život svoj, aj iných. Kto nepozná Božie
pravidlá, ohrozuje oveľa viac. Nie len pozemský, ale aj večný život svoj, aj iných.

-Hlavný Boží príkaz: Milovať budeš Pána, svojho Boha celým svojím srdcom , celou svojou
dušou, celou svojou silou a celou svojou mysľou a svojho blížneho ako seba samého.
Prikázanie lásky k Bohu a blížnemu je obšírnejšie rozpísané v Desatoro Božích prikázaní.
-1. prikázanie desatora: Ja som Pán, tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov, ktorým by si sa klaňal!
Ak chcem mať s niekým živý vzťah, musím mať na neho čas, vedieť sa s ním často rozprávať
a vedieť preň aj niečo obetovať. Takto vyzerá dobrý vzťah s rodičmi, alebo medzi zaľúbencami.
Náš vzťah s Bohom má byť obdobný. Boh má byť na prvom mieste. Rozprávam sa s ním denne?
Mám na neho čas? Viem pre neho niečo obetovať? Ak som si ešte neosvojil dennú modlitbu, treba
začať postupne, malými rokmi. Najprv len „Otče náš“ ráno i večer, postupne modlitbu rozhojňovať.
„Otče náš“ je jediná modlitba, ktorú nás naučil Ježiš. Keď sa ju modlíme, v jej slovách
poznáva Boh hlas vlastného Syna.
Otázka: Koľko času denne dávaš Bohu. Aké sú tvoje modlitby. Akú obetu prinášaš Bohu?
-Tam, kde ľudia neveria Bohu, zvyčajne prepadnú poverám, veria všetkému možnému.
Bohu sa protiví každá mágia, okultizmus, vyvolávanie duchov, viera v horoskopy, červené
stužky, veci, ktorým prisudzujeme zázračnú moc. Náš život neriadia stvorené veci, ale
Stvoriteľ! Démon sa tvári ako anjel svetla. Ponúka nám mágiu a okultizmus ako ľahkú
pomoc. V skutočnosti nás vždy poškodí. „Démon je ako rozzúrený pes, uviazaný na
reťazi. Pohryzie len toho, kto ho ide hladkať?“

