21. nedeľa cez rok C
Môžeme mať skúsenosť s otázkami: povedz mi, čo čítaš; povedz mi, čo počúvaš;
povedz mi, čo pozeráš; povedz mi, čo ješ; povedz mi, akých máš priateľov a ja ti poviem kto
si. V tejto línii môže byť aj ďalšia otázka: povedz mi, na čo si zvedavý. Ľudia môžu byť
zvedaví na veci, ktoré obohatia ich život, ale aj na plytké veci, na ktoré sú zvedaví skôr
z dôvodu relaxácie. Napríklad, že každý deň si prečítajú niečo z tzv. bulvárnej tlače. Aj Ježiš
dostal otázku: „Pane, bude málo tých, čo dosiahnu spásu“? Bola to vážna otázka. Ježiš na ňu
priamo neodpovedá. Za dôležitejšie pokladá povedať o možnostiach, ako dosiahnuť spásu. Je
to jedna z metód, ktorú Ježiš používal pri odpovediach na otázky. Keď predpovedal zničenie
jeruzalemského chrámu, tak sa ho apoštoli opýtali, kedy sa tak stane. On im odpovedal:
„Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol“ (Mt 24, 3). Židia sa pýtajú: „Ako nám tento môže
dať jesť svoje telo?!“ (Jn 6, 52). Ježiš im nedáva odpoveď. Podobne nedáva odpoveď
Nikodémovi, keď sa ho pýta: „Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Azda môže
druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?“ Ježiš reaguje nepriamo a formou
hlbokých myšlienok. Učí nás, že niekedy je múdrosť a hĺbka dôležitejšia, ako hotové
odpovede.
Mnohí ľudia si myslia, že všetko vedia a na všetko majú odpovede. Týka sa to aj spásy
a večného života. Niektorí odmietajú posmrtný život. Pre nich smrťou všetko končí. Iní
rozprávajú o nebi a o pekle, ako by tam boli. Rozprávajú viac, ako môžu vedieť a predstaviť
si. Ďalší chcú „zmodernizovať“ Boha a hovoria, že učenie o nebi a pekle je zastarané a treba
ho nahradiť optimistickejšou variantou, že všetci skončia po smrti v náručí božskej energie.
Múdri kresťania by mali hovoriť len v línii slov Ježiša. Všetci budeme zodpovední za svoje
skutky. Pohodlný život nám neotvorí brány neba. Nebo na zemi nie je kompatibilné s Božím
príbytkom. Jedni počujú: „Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre
vás pripravené od stvorenia sveta.“ (Mt 25, 34). Iní počujú: „Neviem, odkiaľ ste; odíďte odo
mňa všetci, čo pášete neprávosť!“ (Lk 13, 27).
Keď sa učeníci rabína Baala Shem Tova spýtali, ako spoznať, či slávny učenec,
ktorého sa chystali navštíviť, je múdry človek, on im odpovedal: „Požiadajte ho, aby vám
poradil, čo máte robiť, aby vás neobťažovali nevhodné myšlienky pri vašich modlitbách
a štúdiách. Ak vám dá radu, potom budete vedieť, že patrí k tým, ktorí nemajú žiadny vplyv.„
Rabín chcel tým povedať, že na niektoré otázky nie je vhodné dávať okamžite odpovede. Boh
nás chce niekedy otestovať a dovoľuje, aby sme žili s ťažkosťami a akoby bez odpovedí. Kto
má na všetko hneď odpoveď, nie je skúseným a rozvážnym človekom. Zároveň na niektoré
otázky a ťažkosti neexistujú hotové a účinne rady. Ťažko sa to chápe v dobe, keď si mnohí
myslia, že na každú otázku majú právo odpovede. Nemajú.

