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Sobota 31. týždňa

Lk 16,9-15
Boh na prvom mieste
Vysvetliť, že Boh má byť na prvom mieste

V dnešnom svete sa mnohokrát dáva prednosť hmotným veciam pred
Bohom. Chceme byť šťastní, ale bez Boha. Alebo chceme byť zadobre
s Bohom, ale aj so svetom. A tak tu nastáva určitý druh schizofrénie. Na jednej
strane sme zadobre s partiou v práci a neodmietneme ani opicu s nimi a na
druhej strane sa snažíme byť horlivými kresťanmi. Na jednej strane skladáme
ruky k modlitbe a pritom neváhame poškodiť česť svojho blížneho. A tak
môžem pokračovať ďalej. Výsledok je asi taký, že si poštveme proti sebe ľudí
vo svete a svojím počínaním odradíme od viery iných.
Ježiš nás varuje pred takýmto počínaním: „Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj
mamone“ (Lk 16,13).
Ak sa chceme dostať do neba a byť spasení musíme žiť duchovný život
naplno. Nemôžeme sa zbytočne vystavovať nebezpečenstvu hriechu. V takýchto
prípadoch sa vystavujeme nebezpečenstvu návratu do starých koľají. Pôsobí to
na nás tak, že stále padáme a potkýname sa. Mnohokrát nechápeme, prečo je to
tak. Nechceme si priznať naše pomýlenie sa. Nedá sa žiť dvojitým životom.
Buď idem za Kristom alebo nie. Tu neexistuje žiaden kompromis. Musím si
vybrať buď Boh, alebo mamona. Ide tu o moje šťastie. Od svojej prirodzenosti
sme nasmerovaní na to, aby sme sa rozvíjali k Bohu. Iba vtedy sme šťastní.
Bohatstvo nerobí človeka šťastným. Očakávaš šťastie od moci, úspechu, slávy?
Ach ako rýchlo človek stráca nielen krásu a štíhlu postavu, ale aj meno, čo žiari
na obálkach kníh. Nijaká hviezda nevyhasne tak rýchlo, ako oné hviezdy, zo
slávy ktorých žije senzácia. Srdce moje, kedyže si šťastné? Odpoveď nám dá
básnik Clemens Brentano, ktorý svoju pravdu našiel v utrpení a láske: „Milovať
a byť milovaný, to je najkrajšie na zemi.“1
Boh nás miluje. Pamätáte si, čo sme si hovorili v stredu. Láska k Bohu je
na prvom mieste. Šťastní budeme len vtedy, keď budeme milovať Boha a cez
neho ostatných. Aby sme boli šťastní, musíme mať vytvorený rebríček hodnôt,
v ktorom je na prvom mieste Boh. Ak na prvom mieste bude niečo iné, vždy
budeme nešťastní. Sme nasmerovaní na Boha a nie na mamonu. Naše vnútro
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nikdy mamona neuspokojí naplno. Vždy nám bude niečo chýbať, a keď
dosiahneme bohatstvo budeme sa trápiť a báť, že oň prídeme. Naše najvyššie
dobro má byť Boh a nie mamona, lebo ak to bude mamona, budeme sa trápiť.
Keď to bude Boh, budeme šťastní. Naše najvyššie dobro sa má nachádzať
v nadprirodzene a nie v prirodzených veciach, ako sú naša spoločenská prestíž,
kariéra, brucho, napĺňanie našich telesných potrieb. Takto budeme slúžiť len
mamone a služba mamone nás nikdy neuspokojí. Len služba Bohu nás môže
napĺňať. Len ten, kto miluje môže žiť naplno a šťastne. Dávajme si pozor, aby
prvé miesto Boha nebolo nahradené mamonou.
Aby náš život sa nestal nezmyselným a prázdnym. Len v Bohu
nachádzame svoj zmysel. Nosíme v sebe Boží obraz, ktorý musíme v sebe
objaviť. Objaviť ho môžeme len vtedy, keď na prvom mieste bude Boh.
Dovtedy sa budeme klamať, aby bolo všetko dobré. Keď si dáme na prvé miesto
mamonu, budeme sami seba presviedčať, že to je správne, lebo to nie je správne.
Amen.

