Zamyslenia na týždeň po 2. nedeli po Svätej Trojici
Pondelok 11. júna 2018
Piesne: ES č. 445, 606
Text: L 10, 1 – 16
„1Potom si Pán vyvolil aj iných, sedemdesiatich, a po dvoch poslal ich pred sebou do
každého mesta a na každé miesto, kde sám chcel ísť. 2A povedal im: Žatvy je síce mnoho, ale
pracovníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby vyslal robotníkov na svoju žatvu. 3Choďte!
Ajhľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. 4Neberte si mešec, ani kapsu, ani obuv a
cestou nikoho nepozdravujte. 5Keď vojdete do ktoréhokoľvek domu, povedzte najprv: Pokoj
domu tomuto! 6A ak tam bude syn pokoja, váš pokoj spočinie na ňom; ak nie, vráti sa k vám.
7A v takom dome zostaňte a jedzte i pite, čo vám dajú, lebo hoden je pracovník svojej mzdy.
Nechoďte z domu do domu. 8A keď do ktoréhokoľvek mesta prídete a prijmú vás, jedzte, čo
vám predložia. 9A uzdravujte chorých, ktorí sú v ňom, a povedzte im: Priblížilo sa k vám
kráľovstvo Božie. 10Ale keď prídete do niektorého mesta, a neprijmú vás, vyjdite na jeho ulice
a povedzte: 11Striasame na vás aj prach, ktorý sa nám z vášho mesta prilepil na nohy. Ale
vedzte, že sa priblížilo kráľovstvo Božie. 12Hovorím vám, že ľahšie bude v onen deň
Sodomčanom než onomu mestu. 13Beda ti, Chorazim, beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre
a Sidone stali prejavy moci, ktoré sa stali u vás, dávno by boli sedeli vo vrecovine a na popole
a kajali sa. 14Veru, ľahšie bude na súde Týru a Sidonu ako vám. 15A ty, Kafarnaum, budeš sa
vari až do neba vyvyšovať? Zrútiš sa až do podsvetia. 16Kto vás počúva, mňa počúva; a kto
vami pohŕda, mnou pohŕda; kto však mnou pohŕda, pohŕda Tým, kto ma poslal.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Pán Ježiš sa na ceste do Jeruzalema chystá navštíviť niektoré mestečká a dediny. On je
Kráľom, Božím Mesiášom, Synom Otca. To ale znamená, že Božie kráľovstvo sa malo
k obyvateľom týchto miest priblížiť naozaj blízko. Zároveň budú títo ľudia postavení pred
príležitosť a zodpovednosť Božie kráľovstvo prijať, alebo odmietnuť. Musia však byť na toto
rozhodnutie pripravení. A tak si Ježiš vyberá sedemdesiatich, ktorých posiela po dvoch pred
sebou do každého mesta a na každé miesto, kde neskôr sám chce ísť. Oni majú ľudí pripraviť
na stretnutie s Ježišom. Ježiš sám svojich vyslancov pripravuje na ich úlohu. Upozorňuje ich
na to, že poverenie, ktoré dostavajú, nie je jednoduchá úloha, je dokonca nebezpečná.
„Choďte! Ajhľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov.“ Napriek tomuto upozorneniu Ježiš
posiela svojich učeníkov na cestu celkom bezbranných a závislých od zľutovania tých, ku

ktorým sú poslaní. Nemajú si so sebou brať žiadne peniaze, náhradnú obuv ani zásoby jedla.
Účelom určite bolo donútiť ľudí, aby sami rozhodli, ako sa k nim budú správať. Ak budú
odkázaní iba na pohostinnosť domácich a budú hovoriť, že sú vyslancami Mesiáša, potom sa
domáci obyvatelia sami rozhodnú, ako sa k nim zachovajú, či ich prijmú, alebo odmietnu.
Nemajú sa zdržovať ani pozdravovaním tých, ktorých stretnú na ceste. Týmto príkazom je
zdôraznená naliehavosť ich poslania. Je to tak preto, aby každý poznal, že majú veľmi
naliehavé poslanie. Keď vstúpia do domu, majú to robiť s prianím pokoja, čo vyjadrovalo ich
poslanie. Prinášajú zvesť o pokoji a odpustení. Podľa toho, ako ich zvesť budú ľudia prijímať,
budú alebo nebudú účastníkmi pokoja. V dome, v ktorom budú prijatí, majú zotrvať a potom
majú objasniť, akú zvesť vlastne prinášajú. Keď uzdravovali nemocných, preukazovali tak
hodnovernosť svojej správy – Božie kráľovstvo sa priblížilo. Mali zdôrazniť – blíži
sa stretnutie s Ježišom, to bude vaša príležitosť rozhodnúť sa a prijať spasenie. Ak ich však
ľudia jednoducho so zvesťou pokoja odmietli, nemali len tak odísť. Symbolicky – verejným
vytrepaním prachu z obuvi mali naznačiť, aké dôsledky má ich odmietnutie. Mali ľudom
jasne ukázať, že príležitosť k spaseniu tu pre nich bola: kráľovstvo Božie sa k nim priblížilo.
Amen.

Modlitba:
Láskavý náš nebeský Otec, ďakujeme za Tvojho Syna Ježiša, ďakujeme, že v Duchu Svätom
sme poznali v Tvojom Synovi blízkosť Tvojho kráľovstva. Prosíme, daj nám v prijatí Tvojho
kráľovstva vytrvať. Prosíme, daj sa nám pri stretnutí s Tvojím slovom vždy nanovo
rozhodnúť pre Tvoje kráľovstvo. Premieňaj nás Tvojím slovom, aby sme sa v tomto svete
stávali Tvojimi svedkami, aby sme svojím životom vydávali svedectvo, že sa priblížilo
kráľovstvo Božie. Amen.
Mgr. Pavel Kollár, zborový farár v CZ ECAV Veľký Grob-Čataj

