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Rada bohatému – manželstvo ako prekročenie Jordánu – bežný princíp – rozhodnutie lásky… – …ktorá mladí-
kovi chýbala – „ostatné dievčatá“ – chudoba a pokora – zvonku to vyzerá smutne – vnútri je to plné života –

bez obrátenia srdca to nemá zmysel

Dnes som čítal text od Sundara Singha. Citoval Ježišove slová
onomu bohatému mladíkovi z Evanjelia: „Jedno ti ešte chýba.
Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať
poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ (Mk 10,21).
A zrazu sa mi zdalo, že som pochopil…

Je  to  ako  keď sa  ide  muž  oženiť: Najprv má veľa známych
dievčat, veľa priateliek. Potom začne s jednou z nich chodiť –
ale ostatné stále neopúšťa. No čím dlhšie chodia, tým viac sa
to blíži k onej osudnej hranici. Nakoniec sa musí rozhodnúť.
Môže sa rozhodnúť zanechať všetky ostatné, zosobášiť sa s tou
jedinou, ktorú si vyvolil – a vstúpiť do úplne nového sveta
manželstva. Alebo sa tak nerozhodne – a potom túto hranicu
nikdy neprekročí, nikdy nevstúpi do onej „zasľúbenej zeme“
za Jordánom…

Je to princíp, ktorý bežne funguje v našom živote aj inde: Ak
mám záľubu v hokeji, vo futbale, v kine, vo flámovaní,
v hudbe, v bicyklovaní a ktovie v čom ešte, je to v pohode. Ale
ak sa rozhodnem, že sa chcem hokeju venovať naozaj vážne –
potom ostatné musím zanechať, pretože sa to náhle stáva
prekážkou, odčerpáva mi to čas, sily a peniaze, ktoré odteraz
bude odo mňa naplno, na 100% vyžadovať hokej.

Prečo by to nemalo platiť aj vo vzťahu k Bohu? V tejto chvíli
mám pocit, že Ježišovi v tej rade mladíkovi ani tak nešlo o to
„chudobným“ ako o to „rozdaj“, zanechaj!

Na začiatku mal mladík mnoho vecí, ktoré ho zaujímali:
majetok, náboženstvo, dievčatá, možno politiku, klebety,
možno  dokonca  nejaký  ten  šport!  Ale  teraz  sa  ho  Ježiš  pýta
ako Ženích: „Pôjdeš za mnou? Naplno? Celý? Zanecháš kvôli
mne všetko, aby si sa mohol úplne celý darovať mne?“ Je to
požiadavka lásky – a tá je požiadavkou spásy. Je to láska,
ktorá ženie nevestu všetko venovať milovanému Ženíchovi –
a preto sa radostne a dobrovoľne zrieka všetkého, aby tak
všetko, celý jej čas, sily, energia, patrili Jemu, Milovanému.
Práve táto láska mladíkovi chýbala. Ježiš mu bol sympatický,
ale nemiloval Ho z celého srdca, celej duše a celej sily svojej.
Nebol zamilovaný do svojho Boha. Preto cúvol, vrátil sa,
neuspel…

A Ježiš zakľučuje: „37 Kto miluje otca alebo matku viac ako
mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako
mňa, nie je ma hoden. 38 Kto neberie svoj kríž a nenasleduje
ma, nie je ma hoden.“ (Mt 10,37–39). To isté môže spoločne
s Ježišom povedať i nevesta ženíchovi, aj tréner zverencovi…

Naše srdce smädí po Bohu a Jeho Láske. Naplnením našej
túžby je jednota lásky s Bohom, kde my milujeme a sme
milovaní: bezhranične, vášnivo, totálne.

Kým sa tak ale stane, koketujeme okrem Ježiša aj s inými
„dievčatami“: s pocitom vážnosti a dôležitosti, so slávou,
s mocou a vplyvom, s peniazmi, majetkom, zábavou, veca-
mi… Raz ale prídeme na onú osudnú čiaru, na samý breh
Jordánu – a musíme sa rozhodnúť. Alebo si vyvolíme Ježiša
za Ženícha, opustíme všetko a pôjdeme za Ním vo viere, že
„úplne stačí Boh sám“. To je obrátenie, kľúčový bod. Alebo
to nedokážeme, Boh pre nás bude stále len „jeden
z mnohých“ – a potom sa nikam nedostaneme, našim predob-
razom budú tí, čo popadali na púšti!

Znakom obrátenia je chudoba a pokora:

· POKORA ako vedomé zrieknutie sa „dievčat“ s menom
sláva, moc, vplyv, vážnosť, dôležitosť, ocenenie, uznanie –
pretože odteraz poznáme len jedno ocenenie, jednu veľkosť
a jedinú vážnosť: tú, ktorú dáva Ženích – Boh.

· CHUDOBA ako zrieknutie sa majetku a z neho plynúcich
„náhradných oblažovaní“, ku ktorým sa utiekame, keď sa to
prvé nedarí: nakupovanie, hromadenie vecí a majetku,
zábava, jedlo a pitie…

Možno preto vyzerá kresťanstvo zvonku smutné a asketické.
Pre ľahkovážneho záletníka je tiež manželstvo pohromou a
katastrofou a ľutuje tých, ktorí doň vstúpili – ale len preto,
lebo nemá ani potuchy o hĺbke rozkoše, ktorú manželská
láska vo zväzku jednoty prináša!

Ľudia zvonku pozerajú na kresťanstvo a vidia ľudí, ktorí si
mnohé odopierajú – nie, lepšie povedané: mnohé zanecháva-
jú – a ľutujú ich. Ale len preto, že nemajú ani potuchy
o hlbokej rozkoši, ktorú láska k Bohu a jednota s Ním
a v Ňom vnáša do srdca človeka a tej sa nič nevyrovná!

Samozrejme, nedá sa na túto cestu nastúpiť bez obrátenia,
bez zamilovania sa. Ak by to niekto skúšal len ako „nábožné
cvičenia“, stane sa pre neho Cesta púšťou a veľkou bolesťou
a ešte viac ho vzdiali od Boha. Ale ak uveríme, ak sa zamilu-
jeme – a potom ak s odvahou urobíme tento krok, z lásky
opustíme všetko, aby sme mohli s Milovaným, so Ženíchom,
odísť navždy do novej Vlasti – potom nám práve tento krok
otvára Nebo, tento a žiaden iný!

Váš Inky
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