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Piatok 7. týždňa

Mk 10,1-12

Strážiť si svoju vernosť
Poukázať na vernosť ako na základný postoj dôverného vzťahu medzi Bohom
a človekom
Čo si myslíte, aký prvok musí byť nezastupiteľne prítomný medzi dvoma
osobami, ktoré vytvárajú úprimný vzťah, napr. manželský? Je to vernosť.
Vernosť jedného voči druhému. Keď Ježiš povedal farizejom, že Boh chce, aby
sa manžel pripútal k manželke a boli jedno telo, možno ani tak nezdôrazňoval
nerozlučnosť manželstva, ako skôr rozprával o Otcovej túžbe, aby manželský
život bol odrazom Božej lásky a vernosti voči svojmu ľudu.
Veľmi dobrým a názorným príkladom na túto tému je starozákonná kniha
proroka Ozeáša. Boh povedal prorokovi, aby sa oženil s pobehlicou, ktorá mala
meno Gomer.
Po čase vernosti, v ktorom mu porodila tri deti, sa Gomer vrátila
k starému spôsobu života. Skúste si predstaviť, akú veľkú a hlbokú bolesť musel
prežívať Ozeáš. Najskôr nad Gomerou, ktorá ho podviedla, zneuctila ich
vzájomné spolunažívanie, ale rovnako aj voči Bohu, ktorý mu prikázal zobrať si
ju za manželku. Potom Boh prikázal Ozeášovi, aby šiel a priviedol naspäť k sebe
svoju ženu. Napriek svojmu vnútornému utrpeniu a spôsobenej bolesti Ozeáš sa
s ňou zmieril. Povedal jej: Chcem, aby si žila so mnou. Ale musíš sa vzdať
svojich starých zvykov (porov. Oz 1,1–3,5).
Mnohým z nás by sa zdalo takmer nemožné urobiť to, čo urobil Ozeáš.
Možno by bolo správnejšie, aby Gomer ako prvá prišla zmieriť sa, ale Boh
proroka žiadal, aby prvý krok urobil on. Boh povedal Ozeášovi, aby miloval
Gomer tak, ako Boh miloval Izraelitov, ktorí mu boli neverní a podvádzali ho,
idú za inými bohmi. O niekoľko storočí sa naplnili Božie slová adresované
Ozeášovi.
Boh prišiel, aby nás našiel a priviedol späť. Ježiš vedel, že ak pred ním
uprednostníme modly, či to budú peniaze, postavenie,alebo nezávislosť, budeme
sa správať ako Gomer. Ako Ozeáš, aj Ježiš poslúchol Boha a zaplatil vysokú
cenu, aby nás zachránil a priviedol späť k sebe. Ježiš je náš ženích. Zaviazal sa
nám večnou a vernou láskou. Jeho „manželstvo“ s nami je definitívna zmluva,
ktorú Boh uzavrel a nikdy nebude zrušená. Vyzvaní Božou láskou a jeho
absolútnou vernosťou popremýšľajme o našich postojoch voči Bohu. Položme si
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otázky: Stoja medzi mnou a Ježišom nejaké „modly“, nejaké prekážky brániace
budovať môj úprimný vzťah s Ježišom? Mám „nejaké iné lásky“, o ktorých mi
Boh hovorí, že ich mám opustiť? Nevyčkávaj a osloboď sa od nich! Tvoj ženích
ťa čaká s otvoreným náručím a volá ťa k sebe. Spolu s tebou chce pretvárať
tvoje „ja“, aby ani strata odvahy a síl ísť ďalej neoberali tvoj život o jeho
vznešenosť, ktorú mu dáva sám Boh vo svojej láske.
Ježiš, úplne si sa nám daroval. Nauč nás takej vernosti, akú si mal ty
k nám.
Amen.

