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Utorok 4. pôstneho týždňa

Jn 5,1-3.5-16

Milovať svojich blížnych aj v nedeľu
Pochopenie prirodzeného zákona
Ježiš uzdravil chorého práve vtedy, keď Židia slávili v sobotu deň Pánov
(porov. Jn 5,1-3.5-10).
Čo nám chcel Kristus tým povedať, že porušil sobotu? V Starom zákone za čias
Machabejcov bola vernosť sobotnému odpočinku taká veľká, že Asidejci sa dali radšej
povraždiť, ako by mali porušiť sobotu chopením sa zbraní (porov. Mach 2,32-38).
V dnešnej dobe je chápanie soboty úplne iné. Ježiš sa stavia proti formalistickému
rigorizmu učiteľov- farizejov: „Sobota je pre človeka, a nie človek pre sobotu“ (Mt
2,27) a povinnosť lásky má prednosť pred materiálnym zachovávaním odpočinku.
U Židov sa slávi deň Pánov v sobotu, ale u kresťanov je to nedeľa. Význam nedele
spočíva v tom, aby človek za svojho času, ktorý je Božím darom, venoval nejakú
čiastku na Boží kult. Možno sa nám zdá, že Konferencia biskupov sa nám mieša do
života a chce nám prikazovať a zakazovať, ako prežiť nedeľu. Biskupi nám len
pripomínajú, najmä veriacim, to, čo do nás vložil Boh a je nám to dané, ako
neoddeliteľná súčasť života.
Úlohou každého veriaceho je pochopiť tento Boží zámer nedeľného odpočinku
a jeho prežitia. Cieľom nedele je pre človeka duševne aj telesne sa pozberať,
upevňovať, rodinné príbuzenské zväzky a venovať sa Bohu. No základom je ináč sa
pozerať na dovolenú a nedovolenú prácu. Človek, ktorý je celý týždeň v zamestnaní
nad papiermi, v nedeľu má odpočívať fyzicky a ten, ktorý celý týždeň pracuje fyzicky,
má v nedeľu oddychovať duševne. Okrem svojho súkromného odpočinku sa máme
venovať a pomáhať aj iným, najmä chorým, ktorí potrebujú našu lásku. Veď samotný
Ježiš bol dojatý toľkými utrpeniami a dovoľuje, aby sa ho chorí dotýkali. „On vzal na
seba naše slabosti a niesol naše choroby“ (Mt 8,17). Jeho súcit so všetkými, čo trpia,
ide tak ďaleko, že sa s nimi stotožňuje: Bol som chorý a navštívili ste ma“ (Mt 25,36).
Nemali by sme zmýšľať ako Židia, ktorí uctievali sviatky zo zvyku a robievali
iba to, čo im prikazoval zákon. Títo Židia vôbec v sebe nenosili lásku a prednejší im
bol zákon ako samotný človek. Pouvažujme nad tým, čo je pre nás prednejšie v živote,
aby sme dosiahli nebeské kráľovstvo. Nezakrývajme si oči, ak máme nablízku svojich
príbuzných či blížnych a potrebujú našu pomoc či prítomnosť. Nesprávajme sa tak,
ako keby sme nič nevideli, ale podajme im svoju ruku. Ježiš, keď videl chorých, nebál
sa ich uzdraviť aj v nedeľu, pretože pre neho bol dôležitejší človek a nie materiálne
veci tohto sveta.
Ak budeme viac milovať svojich blížnych ako seba, nikdy nám Boh nebude
vyčítať: „čo ste neurobili jednému z mojich najbližších ani mne ste nerobili“ (Mt 2539).
Amen.

