Každá doba prináša pozitíva i negatíva. Stále sa nám však zdá, že súčasnosť je tá najhoršia...
Nadávame a obviňujeme kadekoho - od politikov až po suseda, ktorý nás otravuje s nejakou maličkosťou,
či manžela, manželku, ktorí nám nedajú pokoj a nechápu nás... Jedna vec je však istá: to, ako to vyzerá
v spoločnosti, v rodine, v našom okolí, záleží predovšetkým od nás samotných. Nazývame sa kresťanmi
a možno aj formálne tak fungujeme, ale byť kresťanom je poslanie, ktoré sa riadi pravidlami lásky
a dobra. Lebo my sme síce možno často „pri Bohu“, keď sa motáme po kostole a zopíname ruky, keď je
najhoršie, keď chodíme ako automaty na svätú omšu, možno pristupujeme denne bezhlavo k svätému
prijímaniu a pritom si neuvedomujeme, že „žiť pri Bohu v jeho Cirkvi“ ešte neznamená „byť Boží“.
Prvé čítanie dnešnej nedele nám dáva však nádej: „Nemyslite na to, čo bolo, nesnite o veciach
dávnych... hľa, ja tvorím niečo nové, už to klíči...“ (Iz 43, 18-19) Čo je to „nové“? Je to zmena, obnovenie
v Kristovi. Začať „nový“ život, aktívne spolupracovať s Božou milosťou na vlastnej spáse i spáse tých, ktorí
žijú v našej blízkosti. Blíži sa pôstne obdobie. Vynikajúci čas na nový začiatok. Začína Popolcovou stredou.
„Svätý pôst sa započína, k pokániu nás napomína“. Popolec nás upozorňuje: „Prach si a na prach sa obrátiš.“ Tak čo je podstatné v mojom živote? Kam to kráčam? Ako sa správam? Ako to žijem? Akým mám
byť? Vzorom nám je Kristus. Kadiaľ chodil, robil dobro. Vari bola situácia, keď sa odvrátil od niekoho, kto
potreboval pomoc? Nebola.
Každý deň prináša množstvo situácií, kde si volíme, ako bude vyzerať tento svet. Niekto nás
o niečo požiada, ako sa zachováme? Snažíme sa vedome konať dobro? Toľko príležitostí prináša život:
uvoľniť miesto v autobuse staršiemu, chorému... Postaviť sa tak, aby mal miesto aj ten iný. Dať prednosť
pri vchode do obchodu. Pomôcť podržať tašku. Byť trpezlivý, ak ten druhý nestíha... Potešiť. Usmiať sa na
osamelého. Kúpiť chlieb chudobnému... Nie však tak, ako istá pani neskoro večer v hypermarkete prehrabávala sa v obschnutom pečive a keď sa jej jeden pán spýtal: „Pani, nie sú tieto rožky už tvrdé?“ odpovedala: „Sú, ale to kupujem pre toho bezdomovca, čo stojí vonku pri obchode.“ No nie je to trápne? „Milovať
blížneho ako seba...“ A sebe by som kupoval/a tvrdé pečivo? Tak ak dávam, dávam to najlepšie... Toto je
Božie. Všetky iné postranné úmysly sú vypočítavosťou a nemajú nič spoločné s dobrom. Sú len egoistickým postojom a následným prejavom v skutku. Ak odstránime egoizmus z nášho života, bude sa meniť
i naše okolie... Veď to egoizmus robí tento svet „ťažkým“. Každý sa zameriava len sám na seba
a nepomôže inému, aj keby ho videl zomierať... Spýtajte sa tých, ktorí žijú chudobne, ktorí sú v ťažkej
životnej situácii. Ani najbližší, ktorí ich poznajú, im nepomôžu. Je to smutné. A sme spokojní. Dáme Bohu
nejakú tú modlitbu, navštívime bohoslužby a potom sa venujeme len sebe. Nech sa každý stará o seba.
Tak toto nie! Veď kresťan napodobňuje Krista. V jeho živote musí byť vidieť „Kristove“ skutky. Jeho skutky
svietia, ohromujú... Nekoná, čo vyhovuje jemu, ale ide do najnemožnejších vecí, do ťažkých obetí, aby
boli iní sýtejší, oblečenejší, aby im bolo teplejšie, lepšie, aby iní mali miesto, pohodlie... Nemožno si totiž
nevšimnú človeka, ktorý prináša radosť a lásku do života, ktorý sa nepodobá na tých „z davu“. Nechceli by
sme byť „výnimočnými“ v láske? Boh to od nás chce... Buďme teda takí na jeho slávu. A budú nás chcieť
aj iní nasledovať. Tak bude svet lepší... Hľa, Boh tvorí niečo nové... Spolupracujme.
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