DENNÉ MEDITÁCIE ĽUBOMÍRA STANČEKA r. 2010 / 2011
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Lk 6,6-11

Postav sa na Ježišovu stranu
Povzbudiť ľudí k správnemu postoju k blížnemu1
Evanjelium nám predkladá tri typy ľudí. Chorý s ochrnutou rukou, farizeji
a Ježiš. Traja ľudia v troch rôznych situáciách. Chromý, ktorý je chorý a čaká,
kto mu pomôže a Ježiš spolu s farizejmi, ktorí sú postavení k zaujatiu postoja
voči chorému. A tak okrem týchto dvoch typov ľudí a dvoch rôznych situácií,
v ktorých sú položení, sa nám tu predkladajú aj dva rozdielne postoje, ktoré
z tohto jedinečného stretnutia povstávajú. A prečo hovorím ,,z tohto jedinečného
stretnutia,, drahí bratia a sestry? Preto, lebo ono jedinečné je a to svojím
morálnym, a tak ľudským odkazom.
Keď som bol ešte ako chlapec, v našej dedine žil jeden starší muž. Dosť
rád si vypil a k ľuďom nemal nejako zvlášť blízko. Prečo to tak bolo, bola
otázka, ktorú som si kládol. Časom, keď som už starší, bol vnímavejší na život
okolo seba a dokázal som čítať vo vzťahoch, ktoré vládli medzi jednotlivými
ľuďmi, začínal som pomaly objavovať aj odpovede na tieto otázky. A videl som
človeka chorého, raneného životom v minulosti, raneného aj hriechom. Videl
som okolo neho aj množstvo ľudí mávnuc nad ním rukou, ľudí, ktorí ho radšej
obchádzali, a keď sa mu už vyhnúť nemohli, mali natoľko necitlivé srdce, že sa
ani nenadýchli na pozdravenie. A nakoniec som videl hŕstku tých, ktorí, či ho
poznali viac, alebo menej, aspoň sa s ním pozdravili, ale i porozprávali sa s ním.
A tak majúc pred očami túto skúsenosť zo života a zrejme ju má každý z nás,
v istých podstatu nemeniacich obmenách, majúc túto skúsenosť, môžeme v nej
s istotou rozoznať všetky tri typy ľudí z dnešného evanjelia. Človeka, opilca, či
inak chorobou postihnutého, ktorý čaká, kto ho vylieči, farizejov, namyslených
a necitlivých ľudí, ktorým obmedzená miera dobroty v ich srdci dovolí nad
chorým akurát mávnuť rukou a zavrieť oči a nakoniec Ježiša, ktorý sa skrýva
v každom prejave lásky a citu v konaní ľudí, ktorí vidia bolesť a túžbu
v prosiacom pohľade chorého.
A teraz, myslím, každému z nás napadla otázka:
„Kde sa nachádzam ja? Medzi farizejmi alebo po Ježišovom boku?“ Isté
je, že často sa nachádzame v situácii chorého. Z času na čas aj nás zachváti
choroba, či už duševná, spôsobená hriechom, sklamaním, alebo inými ranami,
ktoré zasiahnu naše srdce a dušu, alebo nás zasiahne choroba telesná. Z pozície
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čakáme, kto nám spomedzi zástupu pomôže. Je nepochybne isté, že sa musíme
vedieť vžiť do situácie chorých ľudí okolo, ľudí prosiacich o telesné, či
duchovné milosrdenstvo. I my sme naň mnohokrát odkázaní.
Preto, ak dôverne poznáme situáciu chorého z vlastnej skúsenosti, sme
o to viac zodpovední pri pohľade na trpiaceho, zaujať v zástupe miesto po
Ježišovom boku. Život každého jedného z nás, nás stavia do situácie opísanej
v evanjeliu. Na pracovisku, doma a v celom našom životnom priestore sme
postavení pred ľudí trpiacich duševne a telesne, ktorí potrebujú vľúdny pohľad,
slovo, pochopenie, skutok lásky. A preto, keď nás takáto situácia vyzve zaujať
postoj, neváhajme zaujať postoj Ježišov, postoj naplnený láskou. Inak opačný
postoj, postoj farizejov z evanjelia z nás spraví práve chorých, chorých na
nedostatok lásky a porozumenia a nakoniec my sami budeme potrebovať pomoc.
A preto prajem sebe i vám odvahu a silu, aby sme boli tými prvými, ktorí
vo svojom živote vždy zaujmú miesto po Ježišovom boku.
Amen.

