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Utorok 8. týždňa

Mk 10,28-31
Kvôli Bohu opustiť všetko
Nelipnúť na matérii

Nehovoríme mnohí z nás, ako Peter hovoria Ježišovi?
„Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou“ (Mk 10,28).
Pán Ježiš neodsudzuje túto otázku, ale hovorí, že tí, ktorí sa pre neho
zrieknu rodiny, majetku a života, dostanú stonásobnú odmenu nielen po smrti,
ale už tu na zemi dostanú namiesto nich vyššie hodnoty, ako je pokoj srdca,
jasnosť a zmysel života, oslobodenie od strachu pred smrťou, slobodu od
otroctva voči nízkym vášňam čiže zníženie k náklonnosti k zmyselnostiam tela.
Tieto hodnoty sú mnohokrát vyššie nad tými, ktorých sa človek dobrovoľne
vzdá, ktoré dobrovoľne daruje kvôli oddanej službe Bohu. A týchto ľudí čaká aj
večná odmena po smrti.
Človek tu dáva veci pozemské, hmotné, netrvalé a získava nebeské,
duchovné, večné. Je to akoby človek dával Bohu svoj dar. Veď predstavme si
seba, keď chceme niečo darovať milovanej osobe, ktorú máme veľmi radi a má
nejaký sviatok. Celú dobu pred tým dňom hľadáme a rozmýšľame nad nejakým
pekným darčekom, ktorý by ju potešil. Neraz sa jej nenápadne opýtame, čo by ju
potešilo. Možno nám to povie a možno nie, ale my sa nevzdávame; a keď na
niečo prídeme, poteší nás tento nápad, ktorý môžeme uskutočniť v podobe daru.
V tej chvíli si uvedomujeme, že čím nás ten dar stál viac námahy, tým viac sme
radi, že ho môžeme podarovať a tešiť sa z radosti milovanej osoby, keď ho
dostane.
Takýmito darcami sú aj kňazi, rehoľné sestry či rehoľní bratia. Aj oni
darujú Pánu Bohu svoju čistotu, chudobu, poslušnosť, celý svoj život. V týchto
daroch sa darujú čiže prinášajú obetu, čím sa dobrovoľne vzdávajú fyzického
manželstva a rodičovstva.
Každému človeku sa naskytne príležitosť, že sa opýta: „Čo z toho mám?
Aké výhody? Oplatí sa mi to?“ Človek nechce robiť nejakú činnosť zbytočne,
ale chce mať z tejto činnosti úžitok aj on. Je to jednoducho v nás. Buďme
štedrými darcami voči Pánu Bohu. Ochotne mu darujme seba i svoje pozemské
dobrá. Nech sú nám v tom vzorom naši nebeskí patróni, ktorí boli tiež ľuďmi so
svojimi slabosťami a pochybnosťami a ochotne sa vzdali svojich pozemských
dobier, aby si získali tie večné. Amen.

