
Tlačová správa k 25. januáru 2023
k občianskej iniciatíve veriacich Slovenska

z 25. marca 2022.

Výzva dedičov Sviečkovej manifestácie
– Bratislavského veľkého piatku

do vlastných radov veriacich,
ale i ku všetkým ľuďom dobrej vôle

na Slovensku:

– V TOMTO ROKU do budúceho výročia nastúpiť na
cestu hľadania a vyprosovania si Božieho daru
divotvornej viery.

Aby tak, ako sme sa postavili proti komunizmu a videli sme
jeho zázračný pád, sme sa vedeli postaviť aj proti pandémii,
ale potom aj proti vojne a každému zlu tejto doby.

Kde sa berie zlo na svete? – Boh je dobro. Dokonca Biblia
hovorí, že Boh je láska, to je ešte viac – to je dobro, ktoré sa
chce dávať. To ho viedlo k stvoreniu sveta viditeľného i nevi-
diteľného. Jeho vrcholom sú bytosti rozumové, anjeli a ľudia,
no aby mohol s nimi komunikovať a zdieľať sa s nimi v láske
a nie z donútenia, dal im slobodu. A to tak dokonalú, že sa
mohli rozhodnúť i proti nemu. V slobode sa generuje dobro aj
zlo. Boh vo svojej dokonalej spravodlivosti dovoľuje vzniknúť
i niečomu proti sebe samému, teda zlu. Len v takom prostredí
sa osvedčí, čo je hodné a spôsobilé božského života so samým
Bohom vo večnosti a čo sa z neho samo dobrovoľne vylučuje.

Z Biblie vieme, čo bolo pred nami: v duchovnom svete, ktorý
je pôvodnou realitou, dokonalou, nemennou a večnou, z takej
situácie slobody nastal boj, vzbura proti Bohu, jeho odmietnutie
a nahradenie ho sebou samými. Na túto vzburu padlých anje-
lov verní anjeli pod vedením jedného z nich, archanjela Mi-
chala, Boha ubránili a padlí anjeli boli z neba vyhodení.

Keď sa Boh rozhodol stvoriť nové rozumové bytosti, ľudí,
a keď im chcel dať tiež úplnú slobodu, nemohol ich stvoriť do
neba, aby tam, kde už vládne pokoj a dobro, svojou slobodou
neurobili to, čo vidíme, že dokázali na zemi. Preto na čas
skúšky stvoril hmotu, hmotný svet, aj tieto bytosti umiestnil do
dočasného hmotného tela. Až tí, čo sa osvedčia, idú do života
s Bohom a jeho vernými.

Tu však môže nastať mnohá nespravodlivosť, lebo tu jednak
sami ľudia sa majú možnosť deliť a postaviť proti sebe i proti
Bohu, a navyše tu má prístup aj Boží nepriateľ, diabol, ktorý
nezískal moc v nebi a chce ju získať tu na zemi. Boh dopustil
zástupnú skúšku ľudstva na prvých ľuďoch, no diabol v nej
vyhral. A teraz celé ľudské dejiny sú o tom, aby sa navrátil pô-
vodný stav – Božie kráľovstvo na zemi a aby bol aj z nej diabol
so svojími prívržencami vyhodený tak, ako bol prv z neba.

No a tieto dejiny spásy poznáme z Biblie, ako Boh vedie ľudí
k sebe, z najkrutejšieho barbarstva najprv od krutej pomsty za
urážku smrť, len k rovnakej odplate: „Oko za oko, zub za zub“.

Napokon, učením jeho Syna, Ježiša Krista, až k láske k ne-
priateľom, teda k premáhaniu zla dobrom.

Každý hriech, každé odmietnutie Boha, dáva moc nad sve-
tom do rúk diabla. Keď tej moci diabol nazbiera priveľa, domá-
ha sa a Boh mu dovolí uplatniť túto získanú moc. Za vklady
svojich verných môže mnohé zlo vyplatiť, svojich verných
vykúpiť, aspoň poslať diabla inam, než by chcel, ako Ježiš
poslal diabla z posadnutého človeka do čriedy svíň. Najradšej
Boh vykupuje duše pre večný život a diabla pošle uplatniť
svoju moc v telesnom utrpení.

Tento postup potvrdila aj Mária vo Fatime, povedala, ak sa
ľudstvo nepolepší, po práve končiacej prvej svetovej vojne
príde druhá, ešte horšia vojna. A dala aj znamenie, ktoré aj
prišlo a po ňom prišla aj vojna. Teda naša hriešnosť to je, čo
umožňuje zlo na zemi, aj vojnu. Boh musí potom neraz dopus-
tiť utrpenie nevinných, aby vykúpili to, čo chce Boh v prvom
rade uchrániť – duše pre večnosť.

Potom niekto povie: „Ako môže Boh dopustiť utrpenie ne-
vinných detí!“ – Pritom si ten dotyčný neuvedomí, že možno
práve jeho vlastný hriech, jeho odmietanie Boha, umožnilo
diabolovi získať moc a tak práve on sám je príčinou utrpenia
toho dieťaťa, na ktoré sa proti Bohu odvoláva.

To obligátne: „Nikoho som nezabil“ je ešte málo, veľmi málo.
Aj keby niekto k ľuďom nebol zlý, ani to nestačí, ak je nevďač-
ný voči svojmu najväčšiemu Dobrodincovi, ktorým je Boh. To je
najväčší hriech – najväčšie víťazstvo diabla. Privoláva najväč-
šie zlo a utrpenie na túto zem. Len návrat ľudstva k Bohu je
našou záchranou.

Tento rok sa zvlášť vytrvalo modlime vo večeradle
s Ježišovou Matkou Máriou, aj každou inou modlitbou,
svojimi slovami alebo len myšlienkou či zotrvávaním
v tom úmysle – prosme svätého, mocného a milosrd-
ného Boha, nášho nebeského Otca o dar divotvornej
viery, akú Ježiš prisľúbil tým, čo o ňu prosia.

(www.mkh.sk)


