Pondelok 10. apríla 2017
Piesne: ES č. 103, 449
Text: Mt 26, 6 – 13
„Veru vám hovorím: kdekoľvek po šírom svete bude sa kázať toto evanjelium, na jej pamiatku
bude sa hovoriť aj o tom, čo urobila.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Blíži sa chvíľa, keď sa veľkňazom a starším podarí zavŕšiť ich plán na odstránenie Mesiáša. Vie
to veľmi dobre aj Pán Ježiš. Mnohé už tušia i jeho učeníci, ale ešte si plne neuvedomujú vážnosť
situácie. Ježiš Kristus v tomto rozpoložení prijíma pozvanie na pohostenie k Šimonovi
Malomocnému. Hostitelia pripravili ako prejav vďačnosti hostinu. Radostnú atmosféru zrazu
preruší žena (J 12, 1 – 6 hovorí o Márii), ktorá si drahocennou masťou uctí vzácneho hosťa
a poleje Mu ňou vlasy. Prečo? Dobový prejav úcty k výnimočnému hosťovi? Prejav vďačnosti za
vzkriesenie brata Lazára? Dnes už presne nevieme všetky pohnútky tejto ženy. Slová Pána Ježiša
nám však napovedajú, že práve táto žena zobrala vážne Kristove slová o Jeho smrti na kríži. Ako
na tento prejav zbožnosti reagujú Ježišovi najbližší – učeníci? Napodiv, nie sú dojatí
chvályhodným skutkom ženy, naopak, karhajú ju! Údajná márnotratnosť je im tŕňom v oku. Na
lahodných pokrmoch a nápojoch si radi pochutnávajú, ale výdavok pre ich Mesiáša, z ktorého nič
nemajú, im už nevonia – najmä Judášovi, ktorý všetko prepočítava len na peniaze v mešci. Ježiš
správne karhá svojich učeníkov, ktorí si neuvedomili, ako majú správne využiť posledné hodiny
so svojím Pánom – predovšetkým Judáš, ktorý už v nasledujúcej perikope odišiel k veľkňazom
a zradil Majstra. Vidíme ten priepastný rozdiel? Mária je ochotná obetovať Kristovi vonnú masť
v hodnote tristo denárov (Mk 14, 5), čo bola hodnota ročného platu nádenníka. Judáš, naopak,
zradil Ježiša iba za tridsať denárov. Kristus nemal pre neho väčšiu cenu. Akí sme my? Akú
hodnotu má pre nás Kristus? Aspoň cenu ročnej minimálnej mzdy ako pre Máriu, teda 4 860 eur?
Alebo len pár medenákov v nedeľnej ofere? Či sme ochotní Krista zaprieť kvôli ročnému
cirkevnému príspevku? Odhlásime sa z cirkvi kvôli desiatim eurám? Žiaľ, sú aj také prípady.
Nenapodobňujme neláskavé správanie učeníkov a im podobným lakomcov. Berme si príklad
z onej zbožnej ženy – Márie, ktorá obetovala všetko, čo mala. Jej dobrý skutok zostane pred
Pánom Bohom nezabudnutý! Amen.
Modlitba:
Pane a Bože, v pokore pred Tebou kľačím a priznávam, že obdivujem Máriu, ale nemám odvahu
vyznať, že by som sa zachoval inak ako Judáš. V mnohom som mu podobný. Hľadím na veci
vôkol seba a pre trápenie dňa nevidím to, čo mi slúži k spáse. Bývam ustarostený o svoju
existenciu a chýba mi horlivosť pre veci Božie. No viem, Pane, že Ty môžeš zmeniť moje srdce,
tak Ťa o to i dnes prosím. Amen.
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