„Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú
vám dajú do lona.“ (Lk 6, 38)
Ježiš ukazuje, v čom je evanjelium nové: Otec
osobne miluje „prekypujúcou“ láskou každé
svoje dieťa a každému dáva schopnosť čoraz
veľkodušnejšie otvárať svoje srdce blížnym.
Tieto slová sú dôrazné a náročné: dávať zo
svojho; hmotný majetok, ale aj vľúdne prijatie, veľkorysé milosrdenstvo či odpustenie
podľa príkladu Boha.
Obraz vrchovatej odmeny, ktorú človek
dostáva do svojho nie celkom vyrovnaného
života, nám dáva pochopiť, že miera Božej lásky k nám je bez miery. Prisľúbenia, ktoré Boh
dáva, sa plnia nad naše očakávania.
Skúsenosť zo sveta
Bývam vo veľmi chudobnej štvrti. Ušetril som
si trochu peňazí, aby som si mohol kúpiť futbalovú obuv. Futbal je šport, ktorý sa mi veľmi
páči, a často hrám v školskom tíme.
Jedného dňa prišiel k nám domov istý pán
a požiadal nás o peniaze, aby mohol pochovať
svojho syna. Pomyslel som si, že je v ňom Ježiš, a peniaze, ktoré som ušetril, som mu dal.
O tri dni nato mi teta darovala presne také
botasky, aké som chcel.

„Už sa vám niekedy stalo, že ste dostali od
priateľa dar a cítili ste potrebu odplatiť sa mu?
[...] Ak sa to stáva vám, tak len si predstavte,
koľko ráz sa to stáva Bohu, ktorý je láska. On
neprestajne odmieňa každé dobro, ktoré spravíme svojim blížnym v jeho mene [...]. Boh to
robí preto, aby ťa obohatil, aby nás obohatil.
Robí to preto, [...] lebo čím viac máme, tým
viac môžeme dávať – ako správni správcovia
Božieho majetku poskytujeme komunite okolo nás každú jednu vec do spoločného obehu.
Iste, Ježiš myslel v prvom rade na odmenu,
ktorá nás čaká v raji, ale to, čo prebieha tu na
zemi, je už jej predohrou a zárukou.
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