Svätá Terézia
(Matka Tereza)

z Kalkaty

4.septembra 2016
pápež František
vyhlási za svätú jednu výnimočnú ženu,
ktorá žila v našej dobe - Matku Terezu.
Ženu, ktorá dokázala naplno povedať
Bohu svoje ÁNO. Za svoje poslanie si
zvolila žiť lásku, a vo svojom osobnom
sľube sľúbila ostať verná svojmu ÁNO
v každom momente a nikdy toto volanie
Boha po láske neodmietnuť.
Nasýtiť smäd po láske
Jej bytostná potreba nasýtiť smäd po láske bola inšpirovaná Kristovým výkrikom na kríži:
“Žíznim”. Matka Tereza tento výkrik pochopila nie ako výraz agónie a ľudského utrpenia, ale
ako smäd Boha po našej láske. Precítila, ako Boh túžobne žízni po láske v načich srdciach,
a čaká na našu odpoveď. Odpoveď aktívnu, tu a teraz. Boh potrebuje každého jedného z nás
aby sme boli „jeho rukami“ na Zemi. Tým, že svojou nepodmienečnou láskou budeme
nasycovat ostatných, najmä tych, ktorí to najviac potrebujú.
Matka Tereza vykročila smerom k neznámej a nepredvídateľlnej budúcnosti v Kalkatských
slumoch - v službe najchudobnejším z chudobným. Cítila, že je treba konať, jednochucho
vošla do „čiernych dier“ žobrákov a robila to, čo v tej chvíli mohla. Ako mnohých z nás, aj ju
sprevádzal strach. Ako sama napisala „niekedy sa bojím, lebo nemám nič, nemám žiadne
rozumy, žiadne vedomosti pre túto prácu, ale hovorím Mu, že moje srdce je oslobodené od
všetkého a tak úplne patrí Jemu, iba Jemu.“
Verná Láske napriek temnote
Vo svojom snažení Matka Tereza vytrvala, a to aj napriek tomu že počas dlhých rokov jej
„temnej noci“ nebola schopná vo svojích pocitoch cíťiť prítomnosť Boha, aj keď po nej veľmi
túžila. Aký úžasný príklad pre všetkých, ktorí tápeme v hľladaní po Bohu – ostať naplno verný
Láske a dôverovať, aj keď neprežívame stav duchovnej eufórie ale skôr obdobie suchoty.
Ovocím viery je láska - ovocím lásky je služba
Matka Tereza žila to, čo napísala na svoju „vizitku“ ktorú ľuďom dávala pri stretnutiach:
„Ovocím ticha je viera – Ovocím viery je láska – Ovocím lásky je služba – Ovocím služby je
pokoj a mier“.

Veď ako nás učí sám Kristus, žiť podľa jeho učenia neznamená hovoriť mu “Pane, Pane”,
ale stať sa milosrdnými voči svojim blížnym, s ktorými sa Kristus sám identifikuje – „bol som
vo väzení a navštívili ste ma“, „bol som hladný a dali ste mi najest“, „bol som nahý a odeli
ste ma…“ Jednoducho vrátiť nášmu srdcu ľudskosť a napniť ho radosťou z dávania, a byť
aspoň nedokonalým odrazom nekonečnej Božej lásky voči ľuďom, ktorí nás obklopujú a
potrebujú.
Ako kvapka čistej vody
Raz sa Matky Terezy jeden novinár provokatívne spýtal: „Matka Tereza, teraz máte
sedemdesiat rokov. Ked zomriete, svet bude vyzerať rovnako ako predtým. Čo sa vlastne
znení po toľkej námahe, ktorú ste vynaložili?“
Bez akéhokoľvek náznaku netrpezlivosti a s priateľským úsmevom odpovedala: „Viete, nikdy
som si nemyslela, že dokážem zmeniť svet. Snažila som sa len byť kvapkou čistej vody, v
ktorej sa môže odzrkadlovať Božia láska. Zdá sa vám to malo?“ Ako sa stávalo často, aj
teraz zavládlo ticho. Nikto sa neodvážil otvoriť ústa. Matka Tereza sa ešte raz obrátila k
reportérovi a povedala: “Prečo sa aj vy nepokúsite byť kvapkou čistej vody? Už by sme boli
dvaja. Ste ženatý?”
„Áno, Matka Tereza.”
“Povedzte o tom aj vašej manželke, tak už budeme traja. Máte deti?”
“Áno, tri deti, Matka Tereza.“
„Povedzte to aj vašim deťom a už budme šiesti.”
Kalkata blízko nás
Matka Tereza často opakovala: „Nemusíte chodiť do Kalkaty, aby ste objavili Ježiša v
najchudobnejsích z chudobných. Najchudobnejší sú priamo tam, kde ste vy, veľmi často vo
vašich vlastných rodinách. Hľadajte ich, nájdite ich a milujte ich, pričom dbajte, aby sa láska
vo vašom živote prejavila v praktických skutkoch lásky.“
Nech nám všetkým Svätá Matka Tereza pomáha ukazovať správnu cestu ku Kristovi!

Vyžarovať Krista (obľúbená modlitba Matky Terezy )
Drahý Ježišu, pomáhaj nám šíriť Tvoj závan kamkoľvek ideme.
Nalej do naších duší Tvojho Ducha a zaplň ich životom.
Prenikni a ovládni celé naše bytie, tak úplne, aby naše životy boli vyžarovaním toho
Tvojho.
Svieť cez nás, a buď tak v nás, aby každá duša, s ktorou prídeme do styku mohla cítiť
Tvoju prítomnosť v tej našej.
Aby vzhiadla a už nevidela nás, ale iba Teba, Ježišu.
Zostaň s nami, a potom začneme svietiť tak ako svietiš Ty.
Svietiť tak, aby sme boli svetlom pre druhých. Toto svetlo, Ježišu, bude celé od Teba,
a ani trochu od nás. Budeš to Ty, ktorý bude svietiť na druhých cez nás.
Daj aby sme Ťa velebili tak, ako to máš najradšej – svietiac na tých čo nás obklopujú.
Daj, aby sme Ťa hlásali bez hlásania, nie slovami ale naším príkladom. Priťažlivou
silou, citlivým pôsobením našich skutkov, plnosťou lásky, ktorú v naše srdcia majú k
Tebe.
Amen.

Myšlienky Matky Terezy:
Intenzívna láska nemeria, nepočíta. Iba dáva.
Nejde o to aké veľké veci robíme, ale koľko lásky do nich dávame.
Ak ľudí súdiš, nemáš čas ich milovať.
Svätosť nie je výsada niektorých, je to jednoduchá povinnosť všetkých z nás.
Boh od nás nevyžaduje, aby sme uspeli. Ale vyžaduje, aby sme sa o to pokúsili.
Ak nemôžeš nasýtiť sto ľudí, nasýť aspoň jedného.
Boh nas miluje a dáva sa svetu – cez Teba - cez mňa.
Boh ma nepovolal na to, aby som bola úspešná, ale aby som bola verná.
Hlad na svete nie je preto, že nedokážeme nasýtiť chudobných, ale preto, že
nedokážeme nasýtiť bohatých.

