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Ak sa nevieš pustiť svojej mamky, nežeň sa !
Uverejňované príbehy kňaza Mariana Kuffu z knihy
Kazateľnica život. Pôsobí ako farár v Žakovciach pri Kežmarku.
Myslíš si, že Boh ti závidí tvoje dievča? Keby chcel, urobí raz
- dva a má všetky dievčatá z celého Slovenska.
Boh však vie, čo sa stane, keď si svoje dievča postavíš nad
Boha. Boh vie, čo sa bude diať, preto hovorí : ,, Nebudeš
mať iného Boha okrem mňa, aby si sa mu klaňal. Boh ťa má
rád. Nezávidí ti. Boh ti žičí, no vie, čo sa stane, ak položíš
niekoho iného na miesto Boha. Toto je význam Desatora,
rebríček hodnôt, kde na prvom mieste máš Boha.
Keď som bol malý, mal som maca. Vypchatého slamou.
Mal som ho veľmi rád. Ponúkal som mu čokoládu a rád som
sa s ním rozprával. Maco bol väčší kamarát ako môj brat,
lebo nikdy čokoládu nechcel a môj brat ju zjedol, aj keď som
mu ju zakázal. Keď maca spálili, reval som. Bol som v tom čase
nezrelý a nevedel som rozlíšiť medzi macom a bratom.
Keby sa topil brat, nechal by som ho tak. Maca by som
zachraňoval. Bola to reakcia primeraná veku.
Potom sme mali psa Bobiho. Bobi sa k nám plazil, kýval
chvostom, usmieval sa. Bol zrazu viac ako môj maco. Až neskôr
som prišiel na to, pomaličky, že kamarát je viac ako pes,
bratranec je viac ako kamarát, brat je viac ako bratranec, ešte

viac je mamka a otec. A najvyšší stupienok lásky je medzi
mužom a ženou ako stvorenými bytosťami. Potom je už iba
vyšší level v nadprirodzenej oblasti - Boh a človek.
Zaujímavé je, že v tom nižšom stupni nikdy nepochopíme
ten vyšší, treba na to dozrieť. Keď sa opýtate malého
trojročného chlapca, či sa ožení, povie : ,, Nikdy ! Ja sa svojej
mamky nepustím ! Chytí ju za sukňu, za nohu, mamky sa
nevzdá ! O dvadsať rokov stretne Marienku a hovorí inak :
Klamal ? Nie, iba dozrel na vyšší stupienok. Tvoj otec a tvoja
matka sú nižší stupienok ako tvoja manželka. Ak nevieš
opustiť otca, matku, nežeň sa, lebo utrápiš svoju manželku.
Nežeň sa, ak sa nevieš pustiť svojej mamičky. Manželka povie
tak, matka tak. Kam ísť ? Takto sa to nedá. Treba ísť tam, kde
povie manželka, pretože ona je na vyššom stupienku.
Poviem vám to po stavbársky. Keď robíme schody, jeden
schodík má povedzme sedemnásť krát tridsaťpäť.
Predstav si, žeby nemal sedemnásť, ale jedná celá sedem. Tu
by bol jeden, tu druhý. Ideš do pivnice po kompót a zrazu
prásk, padneš, lakeť máš dobitý, zadok poudieraný.
Deje sa to vtedy, keď máš poprehadzovaný rebríček hodnôt.
Keď máš svojho psa vyššie ako brata. Vieš, že treba ísť so
psom von, ale brat chce pomôcť s úlohami. Kamarátov musíš
mať nižšie ako manželku. Zavolajú kamaráti, zavolá manželka.
Pretože máš porozhadzovaný rebríček hodnôt, schodíky
neslúžia, ale stávajú sa prekážkou a pascou. Dá sa s tým ešte
niečo urobiť ? V pokore zobrať zbíjačku, kladivo a tie schody
postaviť odznova, zabetónovať. Toto robíme s našimi
chlapcami.

Ubytovňa pre mužov u Mariana Kuffu v Žakovciach

