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Bože a Otče náš, privravil si nevídané
duchovné bohatstvo všetkým, čo ťa milujú;
naplň naše srdcia vrúcnou láskou, aby sme ťa
vždy a nadovšetko milovali. (Z modlitby dňa)

Kniežatá povedali kráľovi: "Treba zabiť Jeremiáša, lebo sa takýmito
rečami usiluje oslabiť odvahu bojovníkov, ktorí zostali v tomto meste,
aj odvahu všetkého ľudu. Tento človek nehľadá blaho ľudu, ale jeho
nešťastie."
Kráľ Sedekiáš odpovedal: "Veď ho máte v rukách! A ani kráľ nič
nezmôže proti vám."
Vzali teda Jeremiáša a hodili ho do cisterny princa Malchiáša, ktorá
bola vo väzenskom dvore; povrazmi ho spustili do cisterny, v ktorej
nebola voda, ale blato, a Jeremiáš zapadol do bahna.
Etiópčan Abdelmelech vyšiel z kráľovského paláca a povedal kráľovi:
"Pán môj, kráľ, zlé bolo, čo urobili títo mužovia prorokovi Jeremiášovi,
keď ho hodili do cisterny, aby tam umrel hladom, pretože v meste už
niet chleba."
Nato kráľ rozkázal Etiópčanovi Abdelmelechovi: "Vezmi si odtiaľto
troch mužov a vytiahni proroka Jeremiáša z cisterny skôr, ako zomrie!"

Bratia a sestry, pretože je okolo nás toľko svedkov, zhoďme všetku
príťaž, najmä putá hriechu, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme
pred sebou; s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa našej
viery. On kvôli budúcej radosti, ktorá ho čakala, vzal na seba kríž,
nedbal na potupu a teraz sedí po pravici Božieho trónu. Myslite na
toho, ktorý zniesol, keď mu hriešnici veľmi protirečili. Potom
neustanete a neklesnete na duchu.
V boji proti hriechu ste ešte nezápasili až do krvi.
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Ježiš povedal svojim učeníkom: "Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo
chcem? Len aby už vzplanul! Ale krstom mám byť pokrstený; a ako mi je
úzko, kým sa to nestane.
Myslíte si, že som prišiel pokoj priniesť na zem? Nie, hovorím vám, ale
rozdelenie. Lebo odteraz sa päť ľudí v jednom dome rozdelí: traja proti dvom
a dvaja proti trom. Otec bude proti synovi a syn proti otcovi, matka proti
dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti svokre."

Mnohí z nás trávia teraz svoj čas na dovolenke. Tento voľný čas, čas oddychu, prerušenia
každodenných starostí je častokrát dobrou príležitosťou na zhodnotenie nášho života,
príležitosťou zaujať stanovisko, postoj k rozhodnutiam (alebo tiež ne-rozhodnutiam) v našom
živote. Práve k tomu môžu tiež slúžiť ako podnety všetky čítania dnešnej nedele.
Prvé čítanie rozpráva o slabom kráľovi Sedekiášovi, ktorý je iba loptičkou, hračkou v rukách
svojich poradcov. Pre jeho neschopnosť, robiť sám rozhodnutia, prijať a niesť zodpovednosť,
ktorá ide ruka v ruke s každým rozhodnutím, zapríčiní svojou polovičatosťou obrovské zlo
Jeremiášovi. Jeden aspekt je však utešujúci: aj keď ľudská neschopnosť robiť správne
rozhodnutie prináša zlo, pohromu, zasahuje Boh ako záchranca (a okrem toho s pomocou
cudzinca!)
List Hebrejom je kázňou, ktorá chce kresťanov tak posilniť ako aj vyzvať. Toto čítanie ich
nabáda k tomu, aby neochabli, neostali unavení a neuviazli v rezignácii. Každý má nabrať
novú odvahu a s rozhodnosťou vykročiť na svoju vlastnú cestu s pohľadom upretým na Krista,
na "pôvodcu a splniteľa viery", pravzor kresťanského naplnenia, zvládnutia života, ktorý v
žiadnom prípade nebol ušetrený utrpenia a smrti na ceste k vzkrieseniu. Toto znamená
radikálnu požiadavku a zároveň do určitej miery aj provokáciu pre tých, ktorí sa rozhodli
Ježiša nasledovať. Na tejto ceste neexistuje žiadna vlažnosť, neutralita, žiadne pochybné
kompromisy ... Pripomenutie, "vytrvať až do krvi" nie je žiadnou požiadavkou pre militantné,
bojovné kresťanstvo, ale chce nás varovať pred znevážením provokatívneho charakteru
Ježišovho posolstva, a to nečinnosťou, pasivitou.
Evanjelium nakoniec ukazuje aj dôsledky takéhoto postoja. Pravé kresťanstvo nesmie byť
nikdy len akýmsi pohodlným náboženstvom. Nesmie nikdy spochybniť, zľahčiť radikálnosť
Ježišovho posolstva! Jeho slovo a dielo vyžaduje automaticky urobiť rozhodnutie a oddeliť,
triediť tak aj duchov. Neexistuje žiadna vlažnosť, žiadne pochybné kompromisy, keď sa
človek rozhodne nasledovať Ježiša, ba naopak: pravá, rázna rozhodnosť je častokrát
nepohodlná, bolestivá a vedie niekedy k rozdeleniu, k opusteniu najužších ľudských vzťahov.
V silnej symbolike ohňa je táto výzva ešte raz názorne vyjadrená: oheň je dynamický, živý,
plný energie. Čo je ohňom zasiahnuté, nezostane bez zmeny. V Starom zákone je oheň
obrazom pre očistný súd, aby mohlo vzniknúť nové, obnovené Božie stvorenie: v ohni zhorí
všetko, čo stojí v ceste tomuto obnoveniu.
Ježiš je ten, kto naozaj pôsobí ako oheň, prináša so sebou oheň. Tam, kde sa objaví,
prichádza rozhodnutie. Pokiaľ sa pokojne a majestátne zariaďujeme v tomto svete, vyhýbame
sa rozhodnutiu. Byť naozaj kresťanom znamená vždy plávať proti spoločenskému prúdu. Kto
napriek tomu vezme kresťanstvu jeho prerážajúcu silu, nesmie sa čudovať, keď stratí jeho
kresťanstvo svoju atraktivitu.
Vedomé a zodpovedné rozhodnutie pre Krista nestrpí žiadnu polovičatosť. Kristov nasledovník
sa preukazuje stále v celistvosti. Priznanie sa ku Kristovi slovami, musí byť vždy dokazované
aj životným svedectvom.


