Sobota 9. septembra 2017
Piesne: ES č. 649, 644
Text: Mk 10, 17 – 27
„Ale Ježiš im znova odpovedal: Deti moje, ako ťažko je vojsť do kráľovstva Božieho [tým, čo
dúfajú v majetok]...“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Tento mladý človek sa chcel ubezpečiť, že bude mať večný život, a preto sa spýtal, čo má
robiť. Povedal, že nikdy neporušil žiaden zo zákonov, o ktorých sa Ježiš zmienil. Ježiš však
láskavo zdoláva jeho pýchu výzvou, ktorá odhalila jeho slabé stránky: „Predaj, čo máš,
a rozdaj chudobným.“ To bola prekážka, ktorá mohla zabrániť tomuto mladému človeku
vstúpiť do kráľovstva nebeského: jeho láska k peniazom. Peniaze predstavovali jeho hrdosť
na úspechy a výsledky svojej práce. Iróniou bolo, že pre tento postoj nemohol dodržať prvé
prikázanie, ktoré hovorí, aby nám nebolo nič dôležitejšie ako Boh. Nemohol splniť jedinú
požiadavku, ktorú mu Ježiš predostrel: obrátiť sa celým srdcom k Bohu. Tento muž prišiel
k Ježišovi s predsavzatím zistiť, čo by mohol robiť. Odišiel s tým, že videl, čo nie je schopný
urobiť... Aké zábrany máme my, aby sme odovzdali svoj život Kristovi? Čo pre nás
znamenajú naše peniaze? Hoci Ježiš chcel, aby tento muž všetko predal a svoje peniaze rozdal
chudobným, to neznamená, že každý veriaci by mal predať celý svoj majetok. Mnohí z Jeho
nasledovníkov nepredali svoj majetok, ale použili ho na požehnanie iných. Ježiš preukázal
tomuto človeku skutočnú lásku, hoci vedel, že Ho nedokáže nasledovať. Pravá láska je
schopná dať dobrú, aj keď ťažkú radu a nezakrýva pravdu. Kristus nás miloval takou láskou,
že za nás zomrel. Stále nám však dáva ťažké rady. Keby bola táto Jeho láska povrchná,
súhlasil by s tým, ako žijeme. Jeho láska je však absolútna, preto nás vyzýva , aby sme svoj
život zmenili. Amen.
Modlitba:
Pane Ježiši, je mnoho prekážok, ktoré nám bránia, aby sme úprimne vyznali: Pán môj a Boh
môj. Aj teraz skúmame, čo je potrebné odstrániť, čo nám bráni priblížiť sa k Tebe. Ďakujeme
Ti, že sa môžeme spoľahnúť na Tvoju lásku. Aj keď nás ona napomína, je pravdivá a posúva
nás k Tebe. Daj nám, prosíme, silu Ducha Svätého, aby sme v jej sile chodili. Amen.
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