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Bohatstvo – prekážka k dosiahnutiu Božieho kráľovstva
Učiť sa zriekať 1
Bratia a sestry v Kristovi. Pán Ježiš hovorí mladíkovi: „Choď, predaj
všetko čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a
nasleduj ma“(Mk 10, 21). Vtedy mladík, odišiel smutný. Premohla ho nevôľa
nad veľkosťou požiadavky, ktorá sa zmenila na hlboký zármutok. Pán Ježiš
neučí, že materiálna chudoba je podmienkou pre prijatie do Božieho kráľovstva.
On učí a chce mladíkovi otvoriť oči pre tú skutočnosť, že vnútorne slobodný
postoj k svetským majetkom je nezvyčajne ťažký.
Musíme si uznať , že každý človek lipne na hmotných dobrách tohoto
sveta, a neraz sa stáva, že aj veriaci kresťania, keď im pribúda majetok, chvália
sa, že je to neobyčajné požehnanie od Boha. Pritom však zdôrazňujú, že Boh im
dal „iba“ úlohu správcovstva. Ale opýtajme sa: „Čo keď im Boh toto
„správcovstvo“ vezme? Budú to vedieť prijať? Budú sa chcieť tohto majetku
zriecť z lásky k Bohu? Mladík v evanjeliu nesúhlasil so stratou svojho majetku,
ktorý spravoval, a preto odišiel. Ako sme na tom my? Vieme sa zrieknuť
dobrého platu, dobrého miesta v zamestnaní, rýchleho postupu v kariére kvôli
kresťanskej viere? Vedel by som sa zrieknuť jedného kusa dobytka zo siedmich
v prospech suseda, ktorý má viacčlennú rodinu a je sociálne slabší, alebo
prípadne chorý a nemôže tak uživiť rodinu, ako ja zdravý? Zamýšľam sa nad
tým, že aj ja sa môžem ocitnúť v životnej situácii, kedy budem odkázaný na
pomoc iných? Zamýšľajme sa nad tým, lebo nie sme pánmi nad časnými
majetkami tohoto sveta a taktiež pánmi nášho zdravia, ale len dočasnými
správcami - nie večnými!!!
Preto, bratia a sestry v Kristovi, nech nám nikdy nechýba dôvera v Boha,
ktorá by sa mala prejaviť tým, že sa vieme zrieknuť niektorých vecí, s tým
vedomím, že Boh sa už postará, a tak viac lipnúť na Bohu a jeho láske, ako na
časných veciach.
Amen.

1

Porov.: FLOREK, J.: Seminárna práca. Spišská Kapitula : 2003.

