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Streda 12. týždňa

Mt 7,15-20
Strom a ovocie
Poznať, akým stromom sme my

Človek mal veľký vinohrad. Bol naň veľmi hrdý. Veľmi si potrpel na tom, aby jeho
vinič prinášal najlepšie ovocie. Staral sa oň, ako najlepšie vedel. Po rokoch sa jeho
vinohrad stal známym v širokom okolí. Hrozno z jeho vinohradu sa najlepšie predávalo
na trhu.
V dnešnom evanjeliu je to podobne. Pán Ježiš hovorí svojim učeníkom:
„Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie.
Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie“
(Mt 7,17-18).

Sv. Hieronym poznamenáva, že Ježiš nás vyzýva, aby sme nezostali
v zdanlivom oblečení, ale aby sme si vyvolili ovocie, ktoré ľudské jednanie
prináša. Nájdeme ho v listoch sv. Pavla a rozdeľuje ho do troch znakov, ktoré
Písma uvádzajú ako charakteristické pre človeka- srdce, ústa a ruka. Srdce je
hlboký stred nášho bytia, ústa nám slúžia na našu komunikáciu a ruky máme na
predĺženie nášho svedomia k činnosti. Obraz stromu - hlavne vinič, označuje
Boží ľud a Ježišovým poslucháčom bol dôverne známy. Strom sa pozná po
ovocí, lebo každý strom prináša ovocie podľa svojho druhu. Buď je ten strom
dobrý, alebo je nezdravý a pokazený.1
Ovocím človeka je všetko to, čo sa nachádza v našom vnútri. Na základe
nášho vnútra sa prejavujeme navonok. Naše gestá, činy, názory sú výsledkom
toho, čo je v nás. V súčasnosti je veľké množstvo ľudí, ktorí nám ponúkajú
svoju pomoc v oblasti zdravia, práce, pomáhajú nám „postaviť sa na nohy“
rôznymi finančnými dotáciami a podobne. Človek v mienke, že nám pomôžu
prijíma ich pomoc a zverí sa do ich rúk. No často trvá veľmi dlhý čas, pokiaľ
zistí, že ich zdravie, práca a financie neboli cieľom ich pomoci. Títo ľudia mali
v záujme vojsť do nášho vnútra, ovplyvniť vnútro človeka až natoľko, že je
úplne zdevastované a prázdne. Tento človek zistí, že je úplne sám a zároveň žije
v okolí množstva ľudí. Zistí, že bol oklamaný a podvedený. Popritom koľko
úsilia sa snažil vynaložiť na spoluprácu s týmito ľuďmi. Chodieval na rôzne
školenia, kurzy a cvičenia. Až kým sa nedostal do víru zajatia týchto ľudí. Oni
mu postupne svojím vplyvom dôkladne vyčistili jeho vnútro. Tak je to pri
rôznych cvičeniach jogy, kde sa operuje s tým, že je to obyčajné cvičenie pre
naše zdravie, ktoré nám nemôže nijako uškodiť. Pritom po čase zistíme, že sme
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ovplyvnení kultom jogy, že to nie je len cvičenie, ale istý nenáboženský rituál.
Podobne je to aj pri rôznych špiritistických a okultných stretnutiach, kde sa
ľudia doslova hrnú za senzáciou a chcú vidieť nezvyčajné veci. Ľudia, ktorí
predvádzajú tieto praktiky, vplývajú do vnútra človeka až natoľko, že v jeho
vnútri sa zakorení zloba. Ak človeka nadchýnajú takéto podujatia, jeho život sa
po čase stáva nezmyselným a prázdnym. Je nimi natoľko ovplyvnení, že jeho
názory, skutky, činy sú také, aké vyjadrovali ľudia na týchto podujatiach. Ide
o to, ak žijeme v zlom prostredí, naše skutky budú zlé. Takisto je to aj čítaním
bulvárnych časopisov a pozeraním filmov, ktoré nie sú v službe človeka. Sú to
telenovely alebo filmy, kde sa ukazuje nereálny život. V nich sa nám ukazujú
osobnosti, ktoré nemajú s mravným životom nič spoločné a ich pozeraním sa
oslabuje naše morálne povedomie a postupne strácame súdnosť, aby sme vedeli
rozlišovať. Sme nimi úplne pohltení a máme problém zosúladiť svoj život, aby
správne fungoval. V našom podvedomí je konanie postáv z týchto časopisov
a filmov a ani nevieme, prečo sa správame podobne, ako oni. Ich život sa nám
stáva vzorom. Vzorom dostačujúcim na to, aby sme nakazili celé naše okolie.
Ak sa snažíme žiť v dobrom prostredí, naše skutky budú hovoriť za seba. Naše
okolie vplýva na naše správanie veľkým podielom. Preto by sme sa mali
rozhodnúť, kde sa budeme zdržiavať, s ktorými ľuďmi budeme hovoriť, čie
názory budeme počúvať a zdieľať. Podľa ovocia, ktoré zo seba vydávame,
vieme akí sme. Pán Ježiš chce, aby sme boli dobrým viničom, ktorý prináša
dobré ovocie, aby naše vnútro bolo naplnené jeho pokojom a láskou, aby sme sa
nemuseli hanbiť pred Ním, keď príde po úrodu nášho života.
Chudobný roľník mal veľmi malé pole. Toto mu stačilo iba na to, aby nezomrel od
hladu. Každý rok sa snažil dopestovať si pár kusov zeleniny a ovocia. No v jeden rok
prišli veľké povodne a jeho úroda bola úplne zničená. Bol v beznádejnej situácii. Aj keď
bola úroda zničená, prosil Boha, aby mu pomohol. Okolo jeho domu sa raz zatúlala
skupinka turistov. Títo ľudia boli pre neho potešením. Rozpovedal im, v akej ťažkej
situácii sa nachádza. Títo ľudia mu prisľúbili, že mu pomôžu. A skutočne. O týždeň mu
doniesli potraviny, aby mohol prežiť celý rok. Potom začal roľník pestovať odznovu na
svojom malom poli. Vedel, že Pán Boh nedopustí, aby zahynul.
Podobne, ako tento chudobný roľník, aj my máme na starosti pole života.
Niekedy sa pre podľahnutie hriechu staneme obeťou záplav nášho vnútra, po
ktorých zostane naše vnútro prázdne a nespokojné. No netreba sa vzdávať
a úroda iste príde. Táto naša úroda je veľmi dlhodobým procesom. Je to veľký
vinohrad, na ktorom máme celý život rozvíjať svoj strom duchovného života.
Tento strom bol zverený do našich krehkých rúk, no máme pracovať denne na
tom, aby rástol a prinášal bohaté duchovné ovocie. To ovocie, ktoré je
výsledkom nášho vnútra.
Amen.

