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Marián Kuffa: Chceš vedieť, akú máš veľkú lásku?
Takú, ako sa vieš obetovať
Ak chceme vedieť, či robíme niečo dobré alebo zlé, najdôležitejšie je
pozrieť sa, čo nás učí Pán Ježiš alebo Sväté písmo, čo chce od nás Boh.
V Biblii je napísané: ,,Milosrdenstvo chcem, nie obetu.“ Je to
tam? Je. Teraz sme už úplne domotaní. Máme sa obetovať, či nie?
Chce od nás Boh obetu?
Pozrime sa na tie slovíčka. Milosrdenstvo a obeta. Pod obetou
myslí Pán Ježiš niečo, čo by sme dnes ľudovo nazvali bitúnok.
Zabili býka, doniesli, obetovali, spálili.
Jedna z prvých obiet, ktorú poznáme zo Svätého písma, je
obeta Kaina a Ábela. Vieme, ako sa to skončilo. Kain dal plody zo
svojej poľnohospodárskej časti, Ábel, ktorý bol pastierom, zo
živočíšnej. Ábelová obeta sa Bohu zapáčila, pretože dával z lásky,
obetoval z lásky. Kain bol špekulant, nechcel to mať hore zlé, ale
bol lakomý. Nemal také dobré srdce.
Presne sem Ježiš mieri, keď hovorí: ,,Milosrdenstvo chcem, a
nie obetu.“ Milosrdenstvo.
Zo Svätého písma vieme o hriešnici, ktorú pristihli pri
cudzoložstve. Farizeji obkľúčili Ježiša spolu s cudzoložnicou, mali
v rukách kamene a povedali: ,,Už ho máme! Paráda! Mojžiš nám
kázal tieto ženy ukameňovať.“

A čo povie on? Ak Ježiš povie, aby ju ukameňovali, stratí povesť
milosrdného. Ak povie, aby ju nezabili, povedia, že koná
protizákonne - proti Mojžišovi. Ježiš nemohol ani doprava, ani
doľava, ani hore, ani dole. Kľakol si a písal prstom do piesku.
Čo písal? Niektorí cirkevní otcovia sa nazdávajú, že písal
hriechy tých, čo mali v rukách kamene. Napísal: ,,Ty si bol vtedy
tam a tam. Takto si sa zachoval.“ Po jednom sa začervenali, pustili
kamene a zmizli. Žena sa triasla, nemohla uveriť vlastným očiam a
ušiam.
,,Ježiš, ty si ma zachránil.“ Tá žena sa skutočne obrátila. Toto je
milosrdenstvo a tamto obeta. Aká obeta? Obetu, ktorá nie je
vykonávaná z lásky, Ježiš kritizuje a vyhadzuje farizejom na oči.
,,Dávate desiatky mäty, kôpru, rasce, ale nemeníte svoje srdce.“
Obetu Pán Ježiš chce aj ju prijíma, tak ako prijal Ábelovu obetu,
no neprijal Kainovu, ktorá bola bez lásky.

V nebi nájdeš aj prostitútky, vrahov a zlodejov
Predstav si, že si na púšti. Si smädný a zomieraš od smädu. Plazíš sa
od bolesti po zemi a zrazu ho zbadáš - kalich. Zlatý kalich s diamantom,
nádherné dielo. Doplazíš sa k nemu, chceš sa napiť a zistíš, že je prázdny.
Načo ti je nádherný kalich na púšti? Môžeš ho odhodiť a zomrieť.
Kalich má zmysel vtedy, ak je naplnený životodarnou
tekutinou. Čo je tou tekutinou? Čnosti vytvárajú tvoj kalich
a náplňou je láska. Láska je tou tekutinou, bez nej je kalich
zbytočný a zomrieš na púšti života. A Boh je láska.
Pýtaš sa, kde je tam pokora? Pokora je dno kalicha. Čím hlbšie
máš dno, tým viac lásky naberieš. Čím plytšie je dno, tým viac
lásky vytláčaš von. Ak prederavíš dno, ktorým je pokora, láska
vytečie a kalich môžeš vyhodiť. A tvoj život nemá zmysel.

Svätý František z Asisi povedal, že múdrosť bez lásky je
hrozná. Ľudia potom vymýšľajú tanky a granáty proti druhým sú múdri, ale bez lásky.
Náboženstvo bez lásky je fanatické. Láska dáva zmysel
všetkému.
Predstavte si, že by ste mohli pochodiť krížom - krážom celé
nebo, zistili by ste jednu prekvapivú vec. Nie je tam ani jeden
hriech, lebo do neba nič nečisté nevojde. Sú tam však ľudia, ktorí
popáchali všetky tieto hriechy, ale pred smrťou ich v
pokore oľutovali. Sú tam vrahovia, zlodeji, ktorí ľutovali. Sú tam
prostitútky, ktoré nežili dobre, ale oľutovali.
Iba ľudia s jediným hriechom tam nie sú - s hnusnou, prašivou
pýchou. Hore nenájdeš pyšného človeka. Všetky ostatné vzorky
tam máš, celé spektrum, všetky farby.
Predstav si, že sa môžeš pozrieť dolu. Sú tam ľudia, ktorí
chodili každý deň na sväté prijímanie, ale z pýchy. Je tam človek,
ktorý staval katedrály? Je, lebo to robil z pýchy. Staval domy pre
siroty? Áno, ale robil to z pýchy.
Dolu v pekle nenájdeš pokorného a hore v nebi nenájdeš
pyšného. Dávaj si veľký pozor na pýchu!

