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Sobota 24. týždňa

Lk 8,4-15

Nová pôda ľudského srdca
Povzbudiť veriacich, aby sa ich srdcia stali úrodnými pôdami na prijatie
Božieho Slova, aby Ono v nich prinášalo hojnú úrodu
Máme zdravé srdcia? Snáď nás nebolia. A máme otvorené srdcia pre
Krista?
Práve sme si vypočuli úryvok z evanjelia; kde sám Ježiš sa k nám
prihovára: „Rozsievač vyšiel siať semeno“ (Lk 8,5).
Ježiš vysvetľuje apoštolom postoj poslucháčov k počutému Božiemu
slovu. Používa obrazy pôdy, na zobrazenie kategórii ľudí. Kraj cesty, skalnatá
pôda, tŕnie a dobrá pôda, štyri kategórie poslucháčov. Štyri rôzne skupiny tých,
ktorí rozdielne odpovedajú na počuté Slovo, odlišným spôsobom sa k nemu
postavia.
Boh k nám hovorí vo svojom slove, pri každom čítaní Svätého písma.
Mnohí z nás čítajú Písmo, pozorne ho počúvame pri svätej omši; ale aký je náš
postoj k počutému, prečítanému Božiemu slovu? Prečo sa niekedy od nás toto
Slovo odráža a padá niekde inde? Prečo nás niekedy nadchne iba na určitý,
niekedy až krátky čas, a potom zmizne bez stopy? Čo v nás udúša toto Božie
slovo?
Dnešný človek je ohrozený zo všetkých strán. V mnohých prípadoch sú to
starosti, ktoré však človek nerieši, nerozvíja v spolupráci s Bohom, ale sa s nimi
uzatvára do komory svojho srdca. Bohatstvo, v ktorom mnohí z nás hľadajú
falošnú istotu a klamlivé šťastie. Túžba za kariérou a dobrým postavením,
žiadostivosť po pôžitku. Toto všetko ničí, dusí, spaľuje náš vzťah k Bohu. Toto
všetko robí neschopným naše srdce prijať Božie slovo.
Hľadať Ježiša znamená kráčať v jeho šľapajach, nech by už viedli
kamkoľvek, nech by už bola cesta hladká a ľahká, alebo strmá a namáhavá.
Kráčať za Ježišom si však vyžaduje počúvať jeho Slovo a toto Slovo aj
uskutočňovať vo svojom živote, za každých okolností. Na to však potrebujeme
účinné prostriedky a tie nám môže ponúknuť iba Boh, nikdy nie tento svet. Ježiš
nám ako pomoc ponúka začať znovu a znovu s pokorou, vrúcnou modlitbou a
obetou, aby milosť Božieho slova priniesla v srdci, duši človeka hojné ovocie.
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Modlitba a obeta sú vhodné prostriedky, ktoré vhodne pripravia dušu
človeka na prijatie Božieho zrna, ktoré hospodár rozsieva. Bez týchto
prostriedkov je náš život neplodným, neprináša nijaké dobré ovocie, je ako
vyschnutý figovník, ktorý je súci už iba na vyťatie a hodenie do ohňa.
Všetci ľudia sú schopní priniesť hojnú úrodu; pravda iba za predpokladu,
že pôda ich srdca je kvalitne pripravená, že je dobrá, úrodná, schopná prijať
Božie zrno; bez ohľadu na minulosť. Boh, ako dobrý rozsievač vždy seje zrno
svojej milosti. Účinnosť závisí len a len na pripravenosti pôdy prijať ho. Pôda
srdca musí byť taká, aby sa zrno Božej milosti dobre uchytilo, aby ho nespálilo
slnko vášní, aby ho vietor diablových nástrah neuchytil a neodvial.
Staňme sa teda, drahí bratia a sestry, tými, ktorí počúvajú Božie Slovo,
zachovávajú ho v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.
Amen.

