DENNÉ MEDITÁCIE ĽUBOMÍRA STANČEKA r. 2010 / 2011

Streda 8. týždňa

Mk 10,28-31
Ľudské túžby
Prijať Božiu vôľu

Jakub a Ján žiadajú do Pána Ježiša:
„Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po
ľavici“ (Mk 10,37).
Je zaujímavé, že títo učeníci sa pýtajú na tieto výhody pre seba práve vo
chvíli, keď Pán Ježiš skončí rozprávanie o tom, čo ho čaká v Jeruzaleme. Ako
bude prechádzať z jednej vládnej budovy do druhej a že ho odsúdia, vysmejú, že
bude trpieť a nakoniec zomrie. Títo dvaja ako by ho nepočuli a nepochopili. Je
to paradoxný príklad toho, ako sa líšia Božie myšlienky od ľudských.
Ježiš dáva pre ľudí všetko a ľudia sa pýtajú, čo z toho budú mať. Tu je
odpoveď jasná: „Neviete, čo žiadate…“ (Mk 10). Ako často by tieto slová mohol
Pán Ježiš povedať nám: „Nevieš, čo žiadaš.“ My ľudia často prosíme Pána o
veci, ktoré sú spojené s našimi osobnými záujmami, namiesto toho, aby sme
prosili predovšetkým o silu plniť jeho vôľu. Veď on nám chce len dobre. Lebo
on najlepšie vie, čo potrebujeme. Nehundreme na to, prečo mám Boh urobil tak,
ako urobil a nie tak, ako sme ho my „prosili“.
Raz sa mi dostal do rúk takýto text tohto znenia: „Žiadal som bohatstvo,
aby som mohol byť šťastný. Dostal som biedu, aby som sa stal múdry. Žiadal
som moc, aby ma velebili, dostal som bezmocnosť, aby som cítil potrebu Boha.
Žiadal som všetko, aby som mohol mať radosť zo života, dostal som život, aby
som sa mohol zo všetkého radovať. Nedostal som nič z toho, čo som žiadal, ale
dostal som všetko, v čo som dúfal. Takmer proti mojej vôli boli moje modlitby
vyslyšané. Som najbohatší z obdarovaných na svete.“
Bratia a sestry v Kristovi, sme ochotní prijať takéto dary? Ak áno, tak
spoločne prosme o silnú dôveru, s ktorou budeme prijímať to, čo nám daruje náš
nebeský Otec prostredníctvom svojho Syna, aby sme boli najbohatší na svete a
nie tými, ktorým znie v ušiach otázka: „Neviete, čo žiadate!“
Amen.

