Utorok 28. februára 2017
Piesne: ES č. 243, 322
Text: Mk 11, 16 − 24
„Ježiš im však odpovedal: Majte vieru v Boha!... Preto vám hovorím: Verte, že dostanete všetko,
za čo sa modlíte a za čo prosíte. Budete to mať.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
„Za našich čias to bolo lepšie ako teraz...“ − neraz počujeme podobné sťažnosti na súčasnú dobu
od starších ľudí, ktorí porovnávajú minulosť so súčasnosťou. Stále sa to opakuje. Nie je to
zvláštne? V súčasnosti vidíme v Európe odklon od kresťanstva, stagnáciu viery spolu s úpadkom
tradičných hodnôt, no zároveň máme aj veľa dôvodov na radosť. Mladí dospelí sa vážne
zaujímajú o sociálne problémy, ako sú obchodovanie s ľuďmi, zneužívanie detí, duševné choroby
či ochrana životného prostredia. Ak sa niekedy cítime frustrovaní alebo znechutení pri pohľade
na generácie, ktoré sú mladšie od nás, spomeňme si na Ježiša. On poznal svoju generáciu aj tie
ostatné, videl ich slabosti a zápasy, ale necítil beznádej. Neodišiel zúfalý ani ich neodsudzoval za
ich chyby. Namiesto toho venoval celý svoj život tomu, aby ich pozdvihol. Pán Ježiš spomína
Jána, ktorého mnohí ľudia odmietali pre Jeho zvláštny štýl života. Napokon ani Jeho volanie
k pokániu mnohým nevoňalo. Ježiš však prichádzal ku každému so svojou láskou. Ponúkal
zmenu života, keď sa Ho rozhodli nasledovať. Ježiš videl to dobré spolu so zlým. Povolával ľudí
k svätosti. Ponúkal im víziu, ako by ich život v Božom kráľovstve mohol vyzerať, ak by sa
obrátili k Nemu a prijali od Neho spásu. Prichádzal ku každému jednotlivo, no Jeho zázraky
ostali akoby bez povšimnutia. Chorazimu, Betsaide i Kafarnaumu povedal: Beda! Odkedy Ježiš
kráčal po tejto zemi, nič sa nezmenilo. V Ježišových očiach žiadna generácia nie je beznádejná.
Nezáleží na spoločenskom postavení, vzdelaní, politickom presvedčení ani na doterajšom živote
− každý má šancu na vykúpenie. Vždy je príležitosť vykročiť bližšie k naplneniu Božieho
povolania. On nás volá k pokániu i dnes. Neodmietajme Jeho ponuku, aby aj nám nepovedal:
Beda! Amen.
Modlitba:
Pane náš Ježiši Kriste, my Ti ďakujem za Tvoju lásku, s ktorou si sa skláňal ku všetkým ľuďom,
keď si kráčal po tejto zemi. Ty si každému ponúkal občianstvo svojho kráľovstva. Konal si tak
ticho, nikoho si nenútil. Konal si zázraky, vďaka ktorým mnohí uverili. A boli aj takí, ktorí sa Ti
vysmievali, ba i celé mestá. Prosíme Ťa, nech to „Beda!“, ktoré si im povedal, znie aj v našich
ušiach vždy, keď sa od Teba vzdialime. Ďakujeme, že si si nás našiel a môžeme kráčať cestou
viery s Tebou. „Sľubujeme, drahý Kriste, vo vernosti zotrvať a milovať slovo čisté, dľa neho
veriť, konať. Posilňuj nás Duchom svojím obstáť v pokušenia boji, a napokon zvíťaziť.“ (ES č.
243, 4) Amen.
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