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Utorok 25. týždňa

Lk 8,19-20
Mať vzťah k Ježišovi
Vzťah s Ježišom je výhodným

Možno sme zažili situáciu, keď sme potrebovali niečo súrne vybaviť a na
úrade bolo veľa ľudí. V rade čakajúcich vládlo napätie a nervozita. Zrazu sa pri
okienku, alebo vo dverách objavil náš príbuzný. Milo sa na nás usmial, kývol na
nás a za niekoľko minút bola vec vybavená a my sme ušetrili aj hodinové
čakanie.
Je dobré mať všade známych a príbuzných. Protekcia je zaručená. Ide to oveľa
ľahšie a rýchlejšie.
Pán Ježiš ponúka podobnú výhodnú známosť. Pozýva nás do svojej
rodiny. Prijíma nás za svojich bratov a sestry. Stanovuje si len jednu podmienku:
„Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú
ho“ (Lk 8,21).
Počúvanie a uskutočňovanie Božieho slova je vstupenkou do Kristovej
rodiny. Len životom podľa Božieho slova môžeme vstúpiť do vzťahu s Kristom.
Keď každý deň venujem aspoň štvrťhodinku čítaniu a uvažovaniu nad
Svätým písmom, náš vzťah s Kristom sa bude prehlbovať a narastať. Ak sa nám
budú zdať evanjeliové požiadavky ťažké, náročné a nesplniteľné, spomeňme si,
že ide o vôľu a želanie nášho príbuzného.
Kristus nezakladal Cirkev ako inštitúciu a organizáciu. On chcel mať
z Cirkvi predovšetkým rodinu, v ktorej vládne vzájomná dôvera a láska.
Vieme však, že aj v rodine to niekedy zaškrípe. Nepochopenie,
netrpezlivosť, hnev, neláska. Ak zoberieme vážne Kristove slová a začneme
podľa evanjelia meniť svoj život, svoje postoje, máme v rukách riešenie týchto
problémov. Vzťahy v našich rodinách sa budú viditeľne zlepšovať.
Mať osobný bratský alebo sesterský vzťah s Ježišom sa určite oplatí.
Ťažko chorý človek chytil ruku svojho lekára: „Bojím sa smrti, pán doktor.
Povedzte, čo má čaká po smrti?“„Neviem,“ odpovie lekár. „Vy to neviete?“ šepká
umierajúci. Lekár na miesto odpovede otvoril dvere na chodbu. Tu pribehol k nemu pes,
vyskakoval naňho a všemožne dával najavo radosť, že vidí svojho pána.
Lekár sa obrátil k chorému a povedal: „Všimli ste si správanie psa? Ešte nikdy
nebol v tejto miestnosti a nepozná ani ľudí, čo sú v nej. Vedel však , že jeho pán je na
druhej strane dverí, preto natešený vbehol dnu, len čo sa otvorili dvere. Pozrite, ani ja
neviem nič bližšieho o tom, čo nás čaká po smrti, ale stačí mi, že viem, že môj dobrý
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priateľ Kristus je na druhej strane. Preto keď sa jedného dňa otvoria dvere, s veľkou
radosťou prejdem na druhú stranu.
Príbuzenský vzťah s Kristom je veľkou výhodou. Je to vždy a všade tá
najväčšia a najvyššia protekcia.
Nezabudnime však na Kristovu podmienku. „Mojimi bratmi a sestrami
sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho“ (Lk 8,21).
Amen.

