TRETIE STRETNUTIE - ALMUŽNA DOBREJ NOVINY
VIDIEŤ
Aké sú podoby chudoby v dnešnom svete a zvlášť vo vašom prostredí?
Čo dnes chýba chudobným v dnešných časoch? Čo konkrétne im môžeme
navrhnúť, ako náš dar našu pomoc?
Aké zvyky a obyčaje v našej spoločnosti sú prekážkou v kontakte s
chudobnými?
Ako chápeme almužnu? Aký je rozdiel medzi almužnou a súcitom?
POSÚDIŤ
MK 10, 46-49.
Prišli do Jericha. A keď so svojimi učeníkmi a s veľkým zástupom z Jericha
odchádzal, pri ceste sedel slepý Bartimej, Timejov syn, a žobral. Keď počul, že
je to Ježiš Nazaretský, začal kričať: "Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!"
Mnohí ho okríkali, aby mlčal; ale on ešte väčšmi kričal: "Syn Dávidov, zmiluj sa
nado mnou!" Ježiš zastal a povedal: "Zavolajte ho!" Zavolali slepca a vraveli
mu: "Neboj sa! Vstaň, volá ťa!"
PÁPEŽ FRANTIŠEK: RADOSŤ EVANJELIA
193. Povinnosť počúvať výkrik chudobných plníme, keď dovolíme, aby sa
nás hlboko dotkla bolesť druhého človeka. Prečítajme si ešte raz niektoré
poučenia Božieho slova o milosrdenstve, aby opakovane, nahlas zazneli v živote
Cirkvi. Evanjelium vyhlasuje: „Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu
milosrdenstvo“ (Mt 5, 7). Apoštol Jakub učí, že milosrdenstvo k druhým nám
umožňuje dobre obstáť pred Božím súdom: „Hovorte a konajte ako tí, čo majú
byť súdení podľa zákona slobody! Súd bez milosrdenstva čaká totiž toho,
kto nepreukázal milosrdenstvo. Ale milosrdenstvo sa vyvyšuje nad súdom“
(2, 12 – 13). V tomto texte možno vnímať, že Jakub je dedičom veľkého
bohatstva hebrejskej poexilovej duchovnosti, ktorá milosrdenstvu prikladala
zvláštnu spásonosnú hodnotu: „Odčiň svoje hriechy spravodlivosťou a svoje
viny milosrdenstvom k bedárom; azda sa predĺži tvoja bezpečnosť“ (Dan 4,
24). V tej istej perspektíve múdroslovná literatúra hovorí o konkrétnych
prejavoch milosrdenstva voči chudobným: „Milosrdenstvo vyslobodzuje zo
smrti a očisťuje od každého hriechu“ (Tob 12, 9). Ešte názornejšie to opisuje
Sirachovec: ako „horiaci oheň zadúša voda“ (3, 33), tak almužna zmýva
hriechy. Tá istá syntéza sa objavuje aj v Novom zákone: „Predovšetkým majte
vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov“ (1 Pt
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4, 8). Táto pravda prenikla hlboko do mentality cirkevných otcov a
prorockým spôsobom vo forme kultúrnej alternatívy odolávala
individualizmu pohanského hedonizmu. Pripomeňme si len jeden príklad:
„Ako v prípade požiaru utekáme hľadať vodu, aby sme ho uhasili, […]
rovnakým spôsobom ak od iskry hriechu vzbĺkne naša slama, a preto stratíme
pokoj, keď sa nám naskytne príležitosť vykonať dielo milosrdenstva, radujme
sa, akoby to bol prameň, ktorý sa nám ponúka na uhasenie požiaru.“
194. Je to taký jasný, priamy, jednoduchý a výrečný odkaz, že žiadna cirkevná
hermeneutika ho nemá právo relativizovať. Reflexia Cirkvi nad týmito textami
by nemala zahmlievať ani oslabovať ich povzbudivý význam, ale skôr
napomôcť, aby sa ľudia s nimi odvážne a nadšene stotožnili. Prečo komplikovať
to, čo je také jednoduché? Pojmové modely sú tu na to, aby nám uľahčili vzťah
so skutočnosťou, ktorú chceme vysvetliť; nie na to, aby nás od nej vzdialili.
Toto platí predovšetkým pre biblické napomenutia, ktoré nás s veľkou
rozhodnosťou pozývajú na bratskú lásku, pokornú a štedrú službu,
spravodlivosť a milosrdenstvo voči chudobným. Ježiš nám naznačil tento
spôsob správania voči druhému človeku prostredníctvom svojich slov a svojich
gest. Prečo zahmlievať niečo, čo je také zrejmé? Nestarajme sa len o to, aby
sme neupadli do doktrinálnych omylov, ale aj o to, aby sme boli verní tejto
jasnej ceste života a múdrosti. Pretože „obrancom ,pravovernosti‘ niekedy
patrí výčitka pasivity, benevolentnosti alebo spolupráce s prejavmi
neznesiteľnej nespravodlivosti či s politickými režimami, ktoré ich
podporujú“.
195. Keď sa Pavol stretol s apoštolmi v Jeruzaleme, aby zistil, či bežal dobre
alebo nadarmo (porov. Gal 2, 2), ako hlavné kritérium autentickosti mu
pripomenuli nezabúdať na chudobných (porov. Gal 2, 10). Toto dôležité
kritérium, aby sa pavlovské spoločenstvá nenechali zlákať individualistickým
štýlom života pohanov, je veľmi aktuálne aj v súčasnom kontexte, v ktorom
existuje tendencia vývoja nového individualistického pohanstva. Nie vždy
dokážeme adekvátne vyjadriť celú krásu evanjelia; jeden znak by však nikdy
nemal chýbať: pamätanie na posledných, na tých, ktorých sa spoločnosť
zbavuje a ktorých vyhadzuje.
196. Niekedy máme zatvrdnuté srdce i myseľ, zabúdame, zabávame sa a
prichádzame priam do extázy vďaka veľkým možnostiam konzumu a zábavy,
ktoré táto spoločnosť ponúka. Takto sa vytvára istý druh odcudzenia, ktorý nás
všetkých poznačuje, pretože „odcudzená je spoločnosť, ktorá vo svojich
formách spoločenského usporiadania, výroby a spotreby sťažuje realizáciu tohto
daru a budovanie medziľudskej solidarity“.
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210. Je nevyhnutné venovať pozornosť a starostlivosť novým formám
chudoby i krehkosti, v ktorých sme povolaní spoznávať trpiaceho Krista, aj keď
nám to zjavne neprinesie okamžité a hmatateľné výhody. Ľudia bez strechy nad
hlavou, drogovo závislí, utečenci, domorodé národy, stále viac opustení i
osamelí seniori atď. Migranti sú pre mňa veľkou výzvou, pretože som pastierom
Cirkvi bez hraníc; Cirkvi, ktorá sa cíti matkou všetkých. Povzbudzujem preto
krajiny do štedrého otvorenia sa; do toho, aby sa namiesto obáv z deštrukcie
miestnej identity stali schopnými vytvárať nové kultúrne syntézy. Aké
nádherné sú mestá, ktoré prekonajú nezdravú nedôveru i dokážu prijať iných a
ktoré túto integráciu vedia využiť ako nový faktor rozvoja! Aké sú krásne mestá,
ktoré aj vo svojom architektonickom pláne sú plné priestorov, čo spájajú,
vytvárajú vzťahy a umožňujú spoznávať druhých!
Čo v mojom živote mení almužna?
KONAŤ
Poďakujeme sa Bohu za chudobných, ktorých máme pri sebe, za našu
otvorenosť voči nim a za príležitosť ktorú nám Boh dáva.
Čo ty konkrétne môžeš dať chudobným? (pozn prekl: almužna nemusí byť iba
finančná, ale aj duchovná alebo psychologická, napr. venovať čas druhému
alebo pomôcť niečo vybaviť)
Koľko svojho času môžeš zasvätiť druhým a v akej forme?
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