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Sobota 7. týždňa

Mk 10,13-16

Sloboda vstupu do Božieho kráľovstva
Posmeliť vo veriacich presvedčenie, že vstup do Božieho kráľovstva nie je
zabarikádovaný, ale prístupný každému, bez rozdielu
Pokúsili ste sa už niekedy telefonovať ministrovi? Alebo dohodnúť
stretnutie s výkonným riaditeľom veľkého podniku? Zatiaľ som to ešte ani ja
neskúšal. Ale kto sa o to pokúsil, vie, že je veľmi náročné dostať sa k ľuďom na
„vrchole“. Zväčša sú obklopení poradcami a spolupracovníkmi, ktorí prístup
k nim obmedzujú. Ale nie všetci „významní“ ľudia sú nedosiahnuteľní.
Ježišovi učeníci konali podobne, ako dnešní ochrancovia a poradcovia.
Snažili sa nepustiť k Ježišovi rodičov, prinášajúcich svoje deti, aby ich
požehnal. Čítali sme: „Ježišovi prinášali deti, aby sa ich dotkol. Ale učeníci ich
okrikovali“ (Mk 10,13).
Nepokladali deti za také významné, aby si zaslúžili jeho pozornosť a čas.
A nevideli dôvod, prečo by sa Ježiš mal zaoberať týmito malými stvoreniami.
Ale Ježiš odmietol takéto obmedzenia. Ochotne a s radosťou prijímal tieto deti
napriek odporu učeníkov. Učeníci museli byť prekvapení, keď im Ježiš povedal,
že nebeské kráľovstvo patrí všetkým ľuďom, aj deťom, ako sú tieto. Ale ešte
viac museli byť zmätení, keď dodal: „Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa,
nevojde doň“ (Mk 10,15). Ježiš opäť prevrátil naruby ich hodnoty.
Rodičia milujú svoje deti preto, lebo sú ich. Nie preto, žeby urobili niečo,
čím by si zaslúžili ich lásku. Rovnako, ako deti dôverujú svojim rodičom, že ich
milujú a postarajú sa o nich, aj od nás Boh chce, aby sme dôverovali jeho láske
a starostlivosti o nás. Jeho kráľovstvo je dar, nie odmena za dobre vykonanú
prácu. Túži, aby sme ho prijali slobodne s presvedčením, že nám daroval niečo,
na čo by sme si nikdy neboli schopní zarobiť. Prosme Pána, aby zmenil naše
zmýšľanie a nanovo usporiadal naše hodnoty. Aby sme s láskyplnou dôverou
mohli vojsť do Božieho kráľovstva. Veď k Bohu máme slobodný a voľný
prístup.Ježiš, uč ma spoliehať sa na teba, ako tvoje opravdivé dieťa, ktoré chce
s radosťou a vďačnosťou prijať tvoje kráľovstvo.
Amen.

