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Sobota 25. týždňa

Lk 9,43-45
Utrpenie
Vedieť prijímať utrpenie

Predstavme si situáciu, že náš vplyvný a v spoločnosti vysoko postavený
známy, ktorému sme za mnohé vďační, nám jedného dňa oznámi, že je naň
vydaný zatykač a čaká ho vypočúvanie a súd. Naše plány a naša neochvejná
istota do budúcnosti sú zrazu preč.
V evanjeliu Pán Ježiš hovorí učeníkom nepríjemnú správu: „Syn človeka
bude vydaný do rúk. Lenže oni nechápali toto slovo“ (Lk 9,44).
Ježiš svojimi zázrakmi budil úžas a obdiv. Všetci sa k nemu tlačili
a skláňali sa pred jeho mocou. Apoštoli asi vôbec neľutovali, že nechali dom,
siete, otca, matku, manželku. Byť s Kristom a v jeho blízkosti bolo výhodné.
Ideálne predstavy sa zrazu rozplynú. Ježiš hovorí o utrpení a prenasledovaní.
Učeníci sú z toho mimo. Slová o utrpení vyvolávajú zmiešane pocity. Výhodná
pozícia v spoločnosti sa rýchlo mení. Začína strach, neistota, obavy, čo bude.
Alebo vydržia, alebo sa Krista zrieknu.
Aj my sa často nachádzame v podobnej situácii. Chceme a prijímame
Krista pokiaľ je to výhodné, pokiaľ to prináša zisk, môžeme si prihlásením ku
kresťanstvu vylepšiť spoločenské postavenie, získať priazeň podriadených. Ak
to začne byť nepopulárne, nie je problém na Krista úplne zabudnúť.
Dnešné Božie slovo nám pripomína jednu veľmi dôležitú pravdu kresťanstva.
Kristus veľmi úzko súvisí s krížom a utrpením. Cesta kresťanov, jeho stúpencov
by mala byť podobná.
Mnohí ľudia dnes prijímajú Krista, ale odmietajú jeho kríž, bolesť
a utrpenie. Cesta kresťana je cesta kríža. Kresťanstvo bez ťažkostí, problémov
nie opravdivým a zmysluplným kresťanstvom.
Božie kráľovstvo je kráľovstvom lásky. Láska je však nemysliteľná bez
obety. A obeta bez utrpenia. Utrpenie , sebazaprenie sú zákonom, ktorému sa
musí podrobiť každý, kto chce dosiahnuť večnú blaženosť. Každý, kto sa z lásky
vydal nasledovať Krista, musí počítať s bolesťou a utrpením. Nie možné
nasledovať Krista a necítiť pritom bolesť, strach z odmietnutia, nepochopenie
predstavených, výsmech okolia. Utrpenie môže mať rôzne podoby. Nik však
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nemá ťažší kríž, než ako je schopný uniesť. Kristus bez kríža neexistuje.
Utrpenie bez Krista je nezmyselná nespravodlivosť. Len v Kristovi dostáva naše
utrpenie význam a zmysel.
Dnešný človek nerád hovorí a počúva o utrpení. Bojí sa ťažkostí a obety.
Preto si prosme o milosť, aby sme pochopili, že bolesť a utrpenie majú
nezastupiteľne miesto v živote kresťana. Nejde však o prázdne a nezmyselné
znášanie bolesti. Láska, ktorá silného Boha urobila kvôli nám slabým, dá nám
silu s radosťou prijímať a znášať utrpenie.
Amen.

