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Christus vivit (Kristus žije)

Odyseus

„Na ďalšej ceste sa Odyseova loď dostala k ostrovu Sirén. Sirény boli ženy, spola
vtáci. Ich spev bol taký vábivý, že prilákal každého na ich ostrov, z ktorého sa už nik
nevrátil. Keď sa približovali k tomuto ostrovu, zalepil Odyseus všetkým
spolucestujúcim uši a seba dal priviazať k stožiaru lode, aby odolali čarovnému spevu Sirén.
Keď Odyseus počul hlas Sirén, napäl všetky sily, aby sa dostal na breh, ale jeho spoločníci ho
ešte tuhšie priviazali o stožiar. Tak Odyseus počul aj spev Sirén aj sa šťastlivo preplavil ďalej.“
Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme
svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život
pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!
Alebo za čo vymení človek svoju dušu?! Mt 16, 24-26
Orfeus

„ Spevákovi Orfeus, svojou hudbou zachránil argonautov od morských oblúd. Orfeus hral na
lutne a spieval tak dojemne, že svojím spevom uchvátil nielen ľudí, ale aj zvieratá, hory a lesy.
Keď argonauti plávali okolo morských rusaliek a zvonivohlasých Sirén, Orfeus hral tak ľúbezne,
že jeho hrou očarené Sirény zabudli na všetko a prepustili aj argonautov.“
Ježiš sa znova zachvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa uzavretá kameňom. Ježiš povedal:
„Odvaľte kameň!“ Marta, sestra mŕtveho, mu povedala: „Pane, už páchne, veď je už štyri dni
v hrobe.“ Ježiš jej vravel: „Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu?“ Odvalili teda
kameň. Ježiš pozdvihol oči k nebu a povedal: „Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul. A ja som
vedel, že ma vždy počuješ, ale hovorím to kvôli ľudu, čo tu stojí, aby uverili, že si ma ty poslal.“
Keď to povedal, zvolal veľkým hlasom: „Lazár, poď von!“ A mŕtvy vyšiel. Nohy a ruky mal
ovinuté plátnom a tvár obviazanú šatkou. Ježiš im povedal: „Porozväzujte ho a nechajte ho
odísť!“ Jn 11,38-44
Sv. otec František hovorí: „Odyseus, aby nepodľahol spevu Sirén, ktoré zvádzali námorníkov
a nechávali ich roztrieštiť sa o útesy, priviazal sa o stožiar lode a zapchal uši spolupútnikom.
Naopak, Orfeus na prekonanie spevu Sirén urobil niečo iné: zaspieval ešte krajšiu melódiu,
ktorá počarila Sirény.“ To je úloha dnešných kresťanov, nielen zaprieť sa v tomto svete, ale
urobiť niečo pekné, odhaliť lásku, ktoré umlčí Sirény tohto sveta.
Ježiš kráča uprostred nás, ako to robil aj v Galilei. Prechádza našimi ulicami, zastaví sa,
neponáhľa sa a pozerá sa nám do očí. Jeho volanie je príťažlivé, fascinujúce. Dnes však úzkosť
a rýchlosť mnohých podnetov, ktoré nás bombardujú, majú za následok, že neexistuje priestor
pre vnútorné ticho, v ktorom možno vnímať Ježišov pohľad a počúvať jeho volanie. Medzitým
prijmeš mnohé pekne zabalené ponuky, ktorých vonkajšok je príťažlivý a intenzívne pôsobivý,
no časom zanechajú v tebe prázdno, únavu a osamotenosť. Nedovoľ to, pretože vír tohto
sveta ťa vťahuje do nezmyselného, bezcieľneho behu, bez jasných etáp a tvoje úsilie sa stáva
zbytočným. Usiluj sa skôr o také chvíle ticha a pokoja, ktoré ti umožnia uvažovať, modliť sa,
lepšie sa pozerať na okolitý svet, a vtedy spolu s Ježišom budeš môcť rozpoznať, ktoré je tvoje
povolanie na tejto zemi.

„Kristus žije. On je našou nádejou i tou najkrajšou mladosťou tohto
sveta. Všetko, čoho sa on dotkne, sa stáva mladým, stáva sa novým,
napĺňa sa životom. Preto prvé slová, s ktorými sa chcem obrátiť na
každého mladého kresťana, sú: On žije a chce, aby si bol živý!“ On je v
tebe, On je s tebou a nikdy neodíde. Akokoľvek sa vzdiališ, Vzkriesený
je vedľa teba, volá ťa a čaká, že znovu začneš. Keď pocítiš, že starneš
zo smútku, zloby, strachu, pochýb či zlyhanie, On tam bude, aby ti dal silu a nádej. "

Tri veľké pravdy
«Byť mladými neznamená len vyhľadávať chvíľkové potešenia a povrchné úspechy. Pre to, aby
mladosť uskutočnila svoj cieľ v priebehu života, musí byť časom veľkodušného darovania sa,
úprimnej obety»
Pápež ohlasuje tri veľké pravdy: „Boh ťa miluje, nikdy o tom nepochybuj“ (112). Vysvetľuje,
že pamäť nebeského Otca „nie je ako nejaký harddisk, ktorý zapisuje a archivuje všetky naše
dáta. Jeho pamäť je nežným srdcom súcitu, ktoré sa raduje z definitívneho vymazania každej
našej stopy zla... Pretože ťa miluje“. (115)
Druhou pravdou je spása v Ježišovi Kristovi: „Kristus ťa zachraňuje“. A napokon tretia veľká
pravda znie: „On žije!“
«Treba to mať na pamäti... pretože nám hrozí, že Krista budeme brať len ako dobrý príklad
minulosti, ako nejakú spomienku, ako niekoho, kto nás zachránil pred dvetisíc rokmi. Toto by
nám neslúžilo na nič, zanechalo by nás to rovnakými, akými sme boli predtým, nevyslobodilo
by nás to» (124).

Povolanie
«Základnou vecou je rozlišovať a objaviť, že to, čo chce Ježiš od každého mladého, je
predovšetkým jeho priateľstvo» (250).
«Náš život na zemi dosiahne svoju plnosť vtedy, keď sa premení na obetu» (254).
Posynodálnu apoštolskú exhortáciu Christus vivit uzatvára pápež František týmto záverečným
odkazom: «Drahí mladí, rád vás uvidím bežať rýchlejšie než ten, kto je pomalý a ustráchaný.
Bežte priťahovaní tou Tvárou, tak veľmi milovanou, ktorej sa klaniame vo svätej Eucharistii a
ktorú rozpoznávame v tele trpiaceho brata... Cirkev potrebuje váš elán, vaše intuície, vašu
vieru... A keď dorazíte tam, kam sme my ešte nedospeli, majte trpezlivosť na nás počkať»
(299).
Buď si istý, že ak rozpoznáš Božie volanie a ho sleduješ, ono dá plnosť tvojmu životu.

Pane Ježišu, tvoja Cirkev upriamuje svoju pozornosť na všetkých mladých sveta. Prosíme ťa,
aby odvážne vzali do rúk svoj život, aby hľadali to najkrajšie a najhlbšie a neustále si uchovávali
slobodné srdce. Pomáhaj im, aby sprevádzaní múdrymi a veľkodušnými sprievodcami
odpovedali na povolanie, ktoré dávaš každému z nich, aby mohli
uskutočniť svoj životný plán a naplniť túžbu po šťastí. Udržuj ich srdce
otvorené pre veľké sny, a daj, aby boli pozorní na dobro svojich blížnych.
Nech sú aj oni pod krížom ako milovaný učeník, aby mohli prijať Máriu za
Matku, ako dar od teba. Nech sú svedkami tvojho vzkriesenia a nech ťa
dokážu spoznať živého po svojom boku, aby radostne ohlasovali, že Ty si
Pán. Amen.

