BLAHOSLAVENÁ ZDENKA, OCHOTNÁ OBETOVAŤ SA PRE INÝCH...
Obeta a hra Domino
Existuje hra, ktorú mnohí poznáme. Je to Domino. Táto hra spočíva v tom, že hráči majú kocky, ktorých sa musia
čo najskôr a najrýchlejšie zbaviť. Táto hra je nezvyčajná v tom, že vyhrávaš vtedy, ak strácaš. Ak máš vyhrať,
musíš sa prvý zbaviť všetkých kociek. Musíš dať, aby si získal, musíš stratiť, aby si dostal, nesmieš mať nič, aby si
sa dostal na vrchol. To je význam hry Domino. Kto stratí, ten získa. Znie to paradoxne v súvislosti s touto hrou,
ale také sú jej pravidlá. Toto pravidlo o strate je veľmi úzko spojené s obetou.
Obeta ako strata
Aj náš pohľad na obetu je často negatívny. Spojený so stratou. Keď sa povie obeta, prvé, čo nás napadá je, že sa:
musíme niečoho zrieknuť, o niečo prísť. Potom sa nám obeta javí ako ochudobnenie o veci a hodnoty, ktoré sme
nadobudli. Bojíme sa obety, lebo sa strachujeme o to, čo máme a sme. Zdá sa nám to ako ujma. Preto prežívame
obetu so žiaľom a bolesťou až natoľko, že obetu stotožňujeme s bolesťou a nešťastím. Namiesto toho, aby sme
cítili radosť z obety, upadáme do pokušenia sa ľutovať a nariekať nad tým, čoho sme sa zriekli.
O radosti z obety hovorí aj sr. Zdenka:
Moja obeta, moja svätá omša sa teraz iba začína. Od Pánovho oltára idem k oltáru svojej práce. Všade musím
vedieť pokračovať v obeti oltára. A nebáť sa začať ju radostne, pre Boha, ktorý obveseľuje moju mladosť. Aká to
radosť: ustavične spievať Glória, a takto ohlasovať Krista skôr príkladom ako slovami. Krista musíme vyznávať
svojím životom, prinášať mu svoju vôľu ako obetu i krotenie svojich zmyslov a srdca. Každý úsek môjho života
zaplním ochotou prijímať účinkovanie Boha a jeho milosti v mojej duši. Prvá obeta na Kalvárii bola krvavá i
bolestná, Aj tá moja obeť bude ma stáť veľa, ale chcem byť veľkodušná... Nechcem konať svoju obetu bez Ježiša
v srdci, ale všetko „skrze Krista“.
Aký je zmysel obety? Čo môžeme získať? Čo stratiť? Ako sa obetovať?
Zmysel každej obety je otvoriť sa Bohu pre jeho lásku.
Naše ľudské srdce je uzamknuté zvnútra a kľúč, ktorým ho možno otvoriť, aby mohol vstúpiť do neho Boh so
svojou láskou je obeta. Preto môžeme povedať, že obetovanie je viac prijímanie od Boha, ako dávanie Bohu.
Obeta nie je strata, ale zisk. Strácame len to, čo sme neobetovali.
Obetovať to, čo nemilujeme, je ľahké. Oslobodiť sa od nejakého bohatstva – je možno tiež ľahké. Ale ponúknuť
Bohu skutočnú lásku svojho srdca, to je ťažké.“ Bohu sa neponúkajú vyradené veci, Boh neprijíma „z druhej
ruky“ – „second hand“. „Bohu sa ponúka najväčšia láska. Iba ak nekonečne miluješ, môžeš ponúknuť Bohu
najväčšiu lásku.
Vyžaduje si to čas, energiu, a úsilie. Ak sa obetujem pre iných, - strácame, no zároveň pomáhame sebe samým
– a tým získavame.
Čo môže byť naším obetným darom? Ako sa môžeme obetovať?
Svätý Augustín hovorí: „Obeta je každý dobrý skutok, ktorý konáme vo svätom spoločenstve, aby sme sa zapáčili
Bohu.“ (Boží štát I.)
Medzi všetkými možnými obetnými darmi vynikajú najmä: čas, venovaný službe Bohu i našim blížnym; nerozdelené srdce podľa Ježišových slov: „Nik nemôže slúžiť dvom pánom... Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone.“ (Mt
6, 24); a konečne námaha, ktorú vynakladáme v práci i v utrpení v každodennom života.

Ak to premeníme na drobné, obetovať sa znamená:
Všimnúť si potreby iných skôr, než nás o to oni požiadajú
Ak nás niekto obviní, my tento slovný útok neopätujeme
Hovoriť nie tomu, čo chceme my a áno tomu, čo chce druhý
Vidieť potreby iných a urobiť všetko, čo sa dá, aby sme ich uspokojili
Venovať čas a pozornosť deťom a rodine
Poskytnúť uistenie tým, ktorí sa boja
Poskytnúť fyzickú pomoc unaveným
Poskytnúť bezpečné zázemie vystrašeným a deprimovaným
Odložiť nabok to, čo nám v našom živote pripadá podstatné a pomôcť iným, aj keď ide len o to, aby sme ich
vypočuli
Pomôcť hľadať iným odpovede na ich otázky, prejaviť im záujem
V modlitbe spolu s nimi hľadať radu, čo majú robiť
Prinášať pomoc všetkým, ktorí potrebujú naše ruky, naše slová, náš úsmev a naše srdce
Byť vždy pripravené vysloviť slová: „Ako ti môžem pomôcť?
Obeta a Sv. písmo:
S obetou veľmi úzko súvisí stať z Matúšovho evanjelia, ktorá nás vyzýva konať skutky milosrdenstva: „Lebo som
bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý
a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.“ Mt 25, 35-36
Obetavosťou a delením sa vyznačovali aj prví kresťania. Hovoria o tom Skutky apoštolov:
„Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko mali spoločné. Predávali pozemky a majetky a rozdeľovali ich
všetkým, podľa toho, ako kto potreboval. Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a
s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. Sk 2, 45-46
Sv. Pavol: „Ja však veľmi rád vynaložím všetko, ba vydám aj seba samého za vaše duše“. /2 Kor, 12, 15/.
My vieme, že Ježiš za nás vykonal najväčšiu obetu. Položil svoj život za nás. Preto by sme mali byť vždy pripravení
aj my ochotne prinášať každodenné obete – každý vo svojom stave a povolaní v akom je v prospech iných.
Prosme o to sr. Zdenku:
Blahoslavená sestra Zdenka, oroduj za nás, aby nás nič neoddelilo od Božej lásky. I v časoch ťažkých nám pomôž
vidieť, že za mrakmi je naše milované Slnko! Nech naše srdcia horia obetou klásť pred naše túžby - šťastie iných
ľudí, a tak šíriť nebeské kráľovstvo tu na zemi. Amen.
Zamyslenie: Z knihy Modlitby a meditácie sr. Zdenky, str. 111 s názvom Obeta.

