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Nebuďte ustarostení o zajtrajšok;
zajtrajší deň bude mať svoje starosti.
Každý deň má dosť svojej biedy. (Mt 6,34)

Sion povedal: "Pán ma opustil, Pán na mňa zabudol."
Môže matka zabudnúť na svoje nemluvňa a nezľutuje sa nad synom svojho
lona?
A keby aj ona zabudla, ja nezabudnem na teba.

Bratia a sestry, každý nech nás pokladá za Kristových služobníkov a správcov
Božích tajomstiev.
Od každého správcu sa však požaduje, aby bol spoľahlivý.
Mne samému naozaj veľmi málo záleží, či ma súdite vy alebo ktokoľvek z ľudí.
Ba ani sám seba nesúdim. Nie som si síce ničoho vedomý, ale to ma
neospravedlňuje. Sám Pán ma súdi.
Preto nesúďte predčasne, kým nepríde Pán. On vynesie na svetlo, čo bolo skryté
v tme, a odhalí úmysly sŕdc. A vtedy každý dostane od Boha chválu, aká mu
patrí.

Ježiš povedal svojim učeníkom: "Nikto nemôže slúžiť dvom pánom; pretože
alebo jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude
pridŕžať a druhým opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone.
Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje
telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako rúcho?
Pozrite na nebeské vtáky. Ani nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú,
a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony?
A kto z vás si môže starosťami pridať čo len chvíľku k životu?
A čo sa tak staráte o svoj odev? Pozrite na poľné ľalie, ako rastú: nepracujú,
nepradú; a hovorím vám, že ani Šalamún vo všetkej svojej sláve nebol tak
oblečený ako jediná z nich! Teda keď Boh takto oblieka poľnú bylinu, ktorá
dnes je tu a zajtra ju hodia do pece, neoblečie tým skôr vás, vy maloverní?!
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Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: 'Čo budeme jesť?' alebo: 'Čo budeme
piť?' alebo: 'Čo si oblečieme?' Veď toto všetko zháňajú pohania. Váš nebeský
Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a
jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.
Nebuďte teda ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň bude mať svoje starosti.
Každý deň má dosť svojej biedy."

"Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone." To, aké je to pravdivé, zisťujeme dnes, hlavne v tzv.
"prvom svete", a to desivým, šokujúcim spôsobom. Agresívna reklama nám nahovára, že vraj
máme právo na všetko – a to okamžite. Žiadostivosť, chamtivosť za majetkom a egoizmus sú v
nej vychvaľované, odporúčané, sú podľa nej hodné úsilia. Ideálom šťastia je môcť si všetko
kúpiť a dovoliť. Je posilňované naše presvedčenie, že výzvy života môžeme zvládnuť
pomocou vedy, techniky a vlastnej múdrosti. To vedie k tomu, že hodnota človeka je
posudzovaná na základe jeho preukázaného výkonu: ten, kto veľa vie, veľa má, kto zdanlivo
dobre zvláda život, ten je dôležitý, je užitočný, je "vydarený". Ľudia na tom stavajú svoju
identitu. Keď padnú tieto skúsenosti, ich základy života sa rozpadnú.
Pravdepodobne nie sme si toho vôbec až tak vedomí, ako veľmi sme vlastne manipulovaní a
chytení určitým spôsobom do moderného otroctva. Do tejto miery má Ježišovo varovanie
aktuálnu silu, platnosť. Ježiš spoznal, že koreňom všetkého zla je chamtivosť. To, že
budovanie konceptu, obsahu a zmyslu života na mamone, sa len zdanlivo opláca, to nám
ukazuje hrozivý, strašný nárast ľudí, ktorí trpia depresívnymi stavmi, ktorí vo svojom živote
pociťujú predovšetkým prázdnotu, samotu, strach, zúfalstvo, bezzmyslovosť a bezútešnosť.
Tam, kde životanepriateľské sily získajú prevahu, bude každá skúsenosť životnej plnosti a
zmyslu ako tŕním udusená.
"Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť." Starosť o každodenný chlieb je
potrebná, nemôže byť však nikdy konečným obsahom a zmyslom života. Zmysel života
vyrastie z toho, kde dimenzie života , ktoré vytlačili, vyštvali značne našu realitu, posunieme
opäť do stredu. Ide o to chamtivosti, egocentrizmu, strachu z nedostatku…postaviť rozhodne
postoje, zásady Božieho Kráľovstva: pozornosť na jemné mechanizmy otroctva, proti "musieť
mať" zase skromnosť, veľkorysosť, spokojnosť, dôvera, spoločenstvo, čas, úcta, útočisko,
starostlivosť o mojich blížnych…
Je to žiaľ rozšírený blud, keď si myslíme, že kráľovstvo mamony a Božie Kráľovstvo možno
spojiť, dostať pod jednu strechu. Tým, že my máme nadbytok, niekde inde zomierajú ľudia.
To, čo si privlastním nad moje nutné potreby, bude chýbať niekomu inému. Slúžiť Božiemu
Kráľovstvu a jeho spravodlivosti, dať ho do centra a cieľa nášho života znamená, venovať si
navzájom takú pozornosť a náklonnosť, ktorú každý potrebuje pre to, aby mohol šťastne a
zmysluplne žiť. Všetko ostatné nám bude k tomu pridané, t.j. týmto postojom môžeme si
navzájom k tomu dopomôcť, že každý bude mať dosť – a to po materiálnej, duševnej aj
duchovnej stránke.
"Nebuďte ustarostení!" Pri zmene uhlu pohľadu od: "Čo potrebujem" k "Čo je dobré pre nás
všetkých?" môžeme rásť v tých konkrétnych postojoch a rozhodnutiach, ktoré nám všetkým
napomôžu k "životu bez starostí" v biblickom zmysle slova. Výzvy pre materiálne
zabezpečených ľudí sú pritom celkom iné ako pre tých, ktorí sú materiálne slabšie
zabezpečení. Avšak všetci nesú zodpovednosť za spravodlivé konanie, aby ľudia všade na
svete mohli žiť "bezstarostne". Len vtedy, keď ľudia budú tu spoľahliví pre druhých, môže
každý z nás rásť v tej dôvere a nádeji v Božiu bezpodmienečnú a vždy vernú starostlivosť
(1. čítanie), pretože len tie môžu dať zmysel a pravú oporu.


