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Štvrtok 4. pôstneho týždňa

Jn 5,31-47
Poznať pravdu

V živote sa učíme spoznať pravdu života
Čomu veríme? Čo je základom nášho života?
V dnešnom evanjeliu Ježiš vystupuje veľmi tvrdo, keď hovorí: „Keby prišiel
niekto iný v svojom vlastnom mene, toho by ste prijali. Ako môžete veriť vy, ktorí sa
navzájom oslavujete, a nehľadáte slávu, ktorú dáva len Boh“ (Jn 5,43-44)!
V dnešnom svete sa nám ponúkajú kadejaké výhody, či sú to peniaze, moc, sex,
sláva atď. A ľudia, ktorí sú zaslepení matériou idú za tým, pretože v nich vidia
perspektívu pre lepší pozemský život a majú radšej bohatstvo, slávu, ale tá rýchlo
zanikne. Ich entuziazmus v matériu je taký silný, že sú schopní zradiť aj svojho
najlepšieho priateľa. Ak sa potom človek nasýti rôznymi svetskými potrebami, stále
bude vo svojom srdci cítiť prázdnotu, aj keď jeho telo má všetko, čo potrebuje.
Nehovoril Ježiš práve o tomto? Že prijímame rôznych ľudí alebo veci, ktoré nás tak
deformujú, že si staviame skôr na dobrách materiálnych, ako duchovných.
Moderní ľudia chcú byť realisti a všetko si odvodzujú racionálne. A väčšinou
z nich sú liberáli, ktorí popierajú Boha, pretože ich rozum nie je schopný poňať tie
skutočnosti a tajomstvá o Bohu, ktoré možno poznávať iba hlbokou vierou. Je realita
iba tento život poznávaný rozumom, alebo aj život duchovný poznávaný vierou?
Každý človek je na základe svojej prirodzenosti vedený ku duchovnu – teda
náboženstvu. No predsa človek, akoby v sebe potláčal duchovno a viac sa zaujímal
o tie veci, čo mu prinášajú materiálny osoh. Jeho svedomie je potom zakalené a už
ťažko môže chápať a poznávať náboženské pravdy. Niekedy sa nám zdá, že človek
nerozmýšľa, čo bude zajtra a už vonkoncom nie o tom, čo bude po smrti. To, ale
neznamená že, nejestvuje život duchovný, naplnený láskou a dobrotou Boha. Lenže,
ako donútiť človeka, aby veril v pravé Dobro, keď je uzavretý pred svetom a Bohom.
Sám Ježiš hovorí: „...keby ste verili Mojžišovi, verili by ste aj mne, lebo on o mne
písal. Ale ak neveríte tomu, čo on napísal, ako uveríte mojim slovám“ (Jn 5,46-47)!
Pozrime sa lepšie dookola na spôsob nášho života, na trápenie, vojny, nenávisť,
pomsty, lakomstvo, pôžitkárstvo a v tomto by som mohol pokračovať do nekonečna.
Boh nám doprial tento život, ktorý nie je ideálny podľa našich predstáv, ale dal ho
preto, aby nám ponúkol lepší život bez falošných nádejí. V strede tohto pôstneho
obdobia počúvajme pozornejšie Božie slovo a uvažujme, čo nám chce Kristus povedať
a na čo chce poukázať. Upevňujme si skutočnú pravú vieru bez falošných
nádejí, pretože ona je zárukou večnej oslavy v nebesiach skrze Ježiša Krista, ktorý nás
vykúpil a spasil.
Amen.

