IX. stretnutie
Mučeník kráča za svojím Pánom až do samého konca
VIDIEŤ
Ako môžeme byť v dnešných životných podmienkach Kristovými svedkami?
V ktorých každodenných situáciach je najťažšie sa priznať k Ježišovi?
Aké sú dôsledky rozhodnutia sa pre Krista v každodennom živote?

POSÚDIŤ
Prečítať: Mt 10, 26-33
26 Nebojte sa ich teda. Lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Čo
vám hovorím vo tme, 27 hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech. 28 Nebojte sa tých;
čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle. 29
Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca.
30 Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. 31 Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov.
32 Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi; aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. 33 Ale
toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi; aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.
Prečítať: Pápež František, Lumen fidei 53.
Viera nie je útočišťom pre ľudí bez odvahy, ale rozletom života. Pomáha objaviť veľké povolanie na lásku a uisťuje, že
tejto láske možno dôverovať, že stojí za to sa jej odovzdať, lebo jej základ spočíva na Božej vernosti, ktorá je
mocnejšia ako každá naša krehkosť.!

Na čom sa zakladá mučeníctvo? Odpoveď je jednoduchá: na Ježišovej smrti, na jeho najväčšej obete lásky,
ktorá sa uskutočnila na kríži, aby sme my mohli mať život (por. Jn 10, 10). Kristus je trpiaci služobník, o
ktorom hovorí prorok Izaiáš (por. Iz 52, 13-15): „daroval seba samého ako výkupné za mnohých“ (por. Mt
20, 28). Nabáda svojich učeníkov, každého jednotlivo, aby denne brali na seba svoj kríž a nasledovali ho na
ceste lásky k Bohu Otcovi a k ľudstvu: „Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden“, vraví.
„Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho“ (Mt 10, 38-39). Je to logika
pšeničného zrna, ktoré zomrie, aby vzklíčilo a prinieslo život (por. Jn 12, 24). Ježiš sám je „pšeničným
zrnom, ktoré prišlo od Boha, Božím pšeničným zrnom, ktoré padá na zem a necháva sa rozdrobiť, zničiť
smrti – a práve prostredníctvom toho sa otvára a môže tak priniesť ovocie pre celý svet“
Zdroj: pápež Benedikt XVI, návšteva luteránskeho kostola v Ríme, dňa 14 marca 2010.
Mučeník nasleduje Pána až do konca, slobodne prijíma smrť pre spásu sveta – ako najťažšiu skúšku svojej
viery a lásky (por. Lumen Gentium 42).
Zdroj: Katechéza pápeža Benedikta XVI. zo dňa 11.8.2010
Svätý Stanislav, biskup a mučeník, patrón Kruciaty oslobodenia človeka, vzbuď v nás odvahu vydávať
svedectvo a silu stáť tvárou v tvár ťažkostiam a prenasledovaniu, aby sme bez strachu pracovali nad
obnovou morálneho poriadku v našej vlasti.
Zdroj: z modlitby KOČ.
Otázka na diskusiu: Ako v dnešných časoch môžeme bez obáv pracovať na obnove mravného poriadku?

KONAŤ
Snažiť sa o svedectvo viery a starostlivosti o mravný poriadok vo svojom prostredí. Nech sa každý dá na
konkrétnu úlohu a na ďalšom stretnutí sa podelí, ako sa mu to podarilo.

