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Stal sa
poslušným
až na smrť
Drahí bratia a sestry!
Ústrednou myšlienkou dnešného
slávnostného vstupu do Veľkého
týždňa je predzvesť Kráľovského
triumfu Krista ako i Jeho
odhodlanej poslušnosti až na
smrť.
Ako je dôležité nám všetkým sa zamyslieť nad touto prvou a podstatnou čnosťou pokory, ktorá
oponuje prvému hlavnému hriechu pýchy.
Ježiš Kristus, hoci má božskú prirodzenosť, napriek tomu pýcha sa mu protiví.
Pýcha peklom dýcha, ako sa hovorí. Pýcha je prejav nezdravej sebarealizácie, vynútenej potreby
slávy, a primitívne zmýšľanie o svojej veľkosti. Pýcha sa prejavuje arogantnosťou, bezočivosťou,
egocentrizmom. Zamotaný do svojich záujmov nevidí potreby iných a na krvi iných buduje svoju
korunu a slávu.
Pokora naproti tomu vonia príťažlivosťou lásky, lebo si uvedomuje, koľko od Boha dostáva a ako
ona málo dáva. Preto je si vedomá nehodnosti Božích darov, a naopak si je vedomá svojich
mnohých hriechov. Je preto citlivá na potreby iných, ale hlavne na vôľu toho, skrze ktorého žije.
Pokora nepozná hranice lásky, ktorá sa prejavuje poslušnosťou. Preto aj Ježiš sa uponížil, teda stal
sa poslušným až na smrť, a to smrť najpotupnejšiu.
Drahí bratia a sestry!
Iba pokora nás privedie na cestu poslušnosti a obety až do konca. Ako získať túto pokoru?
Pozorovaním Ježišovho postoja, ktorý povedal: „Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný
srdcom.“ Aj dnes sa učíme od Neho, keď Ježiš vedomý, čo ho čaká, a to do posledných detailov,
ochotne, dobrovoľne sa podrobuje Otcovej vôli, a ide v ústrety vykupiteľskému utrpeniu a smrti.
Lebo vie, že to Otec tak požaduje, že on to chce, že to od neho očakáva a na druhej strane, že to
prinesie veľkú úrodu: vykúpenie ľudského rodu.
Kiežby sme sa aj my, ktorý sme v krste sa stali Božími deťmi, slobodne a ochotne podriaďovali
jeho svätej vôli a jeho príkazom, ktoré od nás očakáva. Kiežby sme zapreli v sebe to svoje ja, tú
silu a pokušenie pýchy, a vyšli na cestu poslušnosti, aj keď táto cesta prináša veľa sebazaprenia,
veľa potupy, teda nepopulárneho utrpenia, to jest nepochopenia, pohŕdania. Kiežby nám bolo
podporou alebo povzbudením práve to ovocie, ktoré môžme touto cestou poslušnosti získať:
vlastné uzdravenie od zla a nádej na večnú spásu, ale tiež sa môžeme stať nápomocným
prostriedkom spásy pre iných.
Veď ako mnohí, ktorí videli Krista umierať, uverili, a to aj jeho protivníci. Tak podobne aj my: keď
budú iní vidieť na nás túto vernú poslušnosť, keď budú vidieť ako dokážeme s pomocou Božej
milosti odumierať sebe, a to kvôli Bohu, môžu v nás niečo uvidieť z Krista a môžu uveriť v neho.
Hoci pokora sa vo svete už nenosí, nemá popularitu, ale napriek tomu kde sa objaví, je silnejšia
ako každá pýcha, a stále má svoju hodnotu. Iba ona - pokora môže byť svetlom toho pravého
postoja, duchovného hrdinstva, ako i mocnej nádeje uprostred problémov a ťažkostí sveta.
Drahí bratia a sestry,
oslavujme dnes Ježiša, ktorý kvôli nám neváhal nastúpiť tento Veľký týždeň a poprosme Ho, aby
sme ho mohli v tomto nasledovať až do konca. Amen.

