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5. nedeľa v Cezročnom období
Hodruša Hámre, 10.2.2019

Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte!
Drahí bratia a sestry!
Po roku sv. Cirkev pozýva svoje deti
zamyslieť sa nad zmyslom chorých. Zajtra
je totiž Medzinárodný deň chorých a to pri
príležitosti zjavenia Panny Márie Lurdskej,
ktorá svojim zjavením Bernadety
Soubirous žiadala službu lásky chorým.
Preto mnohí, ktorí putujú do Lúrd aj dnes,
pociťujú veľkú skúsenosť Božej lásky,
súcit Panny Márie, Uzdravenia chorých.
A to vo forme úľavy, či čiastočného alebo
úplného uzdravenia.
Naše telo, ale aj duša podlieha veľmi
rýchlo a ľahko vplyvom zla, chorobám,
slabostiam, smrti. Nikto nemôže povedať, že je sebestačný, skôr naopak, je závislý od pomoci
druhých. Ako to hovorí sv. Otec František vo svojom apoštolskom posolstve na 27. svetový deň
chorých. To nás povzbudzuje k tomu, aby sme si navzájom pomáhali. Stali tzv. darom a nie iba
obdarúvaním, lebo ako hovorí pápež, že: „Dar sa líši od obdarovania, pretože obsahuje slobodné
darovanie seba samého a predpokladá túžbu nadviazať s druhým vzťah. Dar, pokračuje pápež,
odráža božiu lásku, ktorá svoj vrchol dosahuje vo vtelení jeho syna Ježiša a vo vyliatí Ducha
Svätého.“ To znamená Boh nás pozýva, aby sme toho druhého nebrali ako trpené zlo, ktorému
treba pomôcť, ale aby sme sa všetci považovali za súrodencov, lebo máme jedného Stvoriteľa
a v Cirkvi sa stávame jedným telom.
Preto Ježiš v podobenstve
o Milosrdnom Samaritánovi
vyzdvihuje tú nezištnosť lásky,
ktorú poskytol istý samaritán
jednému ozbíjanému a bitkou
doráňanému človeku. On ho
neobišiel, ale sa ho ujal,
poskytol mu prvú pomoc
a postaral sa o to, aby sa
vyliečil. Nikto nemôže vedieť,
čo sa aj jemu môže stať a ako
bude potrebovať pomoc od
iného. Áno všetci sme spojení
touto nevyhnutnosťou služby.
Všetci sme si navzájom veľmi
potrební a závislí jeden od
druhého. Túto nezištnosť treba ohlasovať a prejavovať hlavne dnes, kedy vo svete vládne na
prvom mieste zisk, ktorý sa stal dnešným bôžikom ľudstva. Kvôli zisku, teda čo za to, alebo čo
z toho ja budem mať, sa človek ako taký, so svojimi problémami a potrebami posúva na vedľajšiu
koľaj a to bez akéhokoľvek súcitu a zodpovednosti lásky.
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V tomto roku sa bude centrálne slávenie 27.
svetového dňa chorých konať v 11.2.
v Kalkate v Indii. Čím sa chce hlavne
poukázať na príkladnú službu lásky nedávno
vyhlásenej Matky Terezy z Kalkaty za svätú.
Aj pápež na tento svetový deň chorých nám
ju dáva za žiarivý vzor, keď hovorí: „Pri
príležitosti Svetového dňa chorých v Indii by
som chcel spomenúť osobnosť sv. Matky
Terezy z Kalkaty, vzor milosrdnej lásky,
zviditeľňujúcej Božiu lásku k chudobným
a chorým. ……"
Aj my kresťania a ako ľudia, stvorení na Boží
obraz a spojení životnou nevyhnutnosťou sa
máme stať ako Matka Tereza služobníkmi
tejto Božej lásky, ako hlavného princípu, ale aj ako nevyhnutnej soli života. Máme to robiť, ako nás
pápež vyzýva dobrovoľne, teda stať sa dobrovoľníkmi tejto milosrdnej lásky. Nič za to nečakať, nič
za to dokonca nežiadať, byť spokojní, ako hovorí sv. Ján Krstiteľ, so svojim žoldom. Lebo skutky
lásky, konané nezištne tvoria najdôležitejší program Božieho zákona: „Nové prikázanie vám
dávam, aby ste sa navzájom milovali ako som ja miloval vás.“ Alebo: „Čokoľvek ste urobili jednému
z týchto maličkých, to ste urobili mne.“ Alebo ako to odzneje na poslednom súde: „Bol som hladný
a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť, bol som chorý a navštívili ste ma.“
Drahí bratia a sestry nezabúdajme, že okrem naháňania zisku a kariéry, záujmov a krúžkov, je tu
niečo dôležitejšie, a to je nezištná láska k tým, ktorí to potrebujú, ktorých nám Pán posiela, alebo
ktorí na nás v našej blízkosti
čakajú. Pýtajme sa: Kto ma
potrebuje? Skutočne na mňa
nikto nečaká ani ma
nepotrebuje?
Nenaháňajme sa len za
svojimi vecami, hoci aj niekedy
potrebnými, ako sa naháňali
napr. kňaz a levita, ale
umierajúci človek, okolo
ktorého prechádzali, zostal
nepovšimnutý. Lebo nemali na
neho čas, lebo sa ponáhľali za
tým, aby to svoje všetko stihli.
Ale veď ako hovorí Kristus: „Tu
je niekto väčší ako Šalamún.“
Lebo tu je Kristus v našich
blížnych. Nenaháňajme sa ani my tak za svojimi vecami, že nám uniknú tie pravé hodnoty a s nimi
aj celá večnosť. A nepozerajme sa na to, čo za to, a čo z toho budeme mať, veď Ježiš nám
hovorí: „Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte“. Ale čím my môžeme byť užitoční a nápomocní
iným, aby sa tým druhým uľahčilo a pomohlo. Lebo večná spása nebude závisieť od toho, koľko
zarobíme, a čo dokážeme pre seba urobiť, ale čo urobíme pre tých, ktorí naozaj potrebujú našu
pomoc. Hlavne chorí, starí. Pre nich by sme si mali nájsť viac času, viac záujmu. Aj dnes udelením
tejto sviatosti pomazania chorých si obnovme túto nevyhnutnosť a prioritu záujmu a starostlivosti o
chorých a starých. Modlime sa dnes spoločne za všetkých, ktorí dnes budú prijímať túto sviatosť.
Amen.

