Pondelok 13. marca 2017
Piesne: ES č. 91, 514
Text: L 20, 20 – 26
„Riekol im: Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu!“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Bohu sa odovzdajme celí. Lukáš nám v tomto príbehu dáva za vzor Pána Ježiša v otázke, ako
máme pristupovať k občianskym veciam. V Lutherovej teológii o dvoch ríšach je to tiež jasne
povedané. Kresťan má svoje povinnosti vo svete aj za veci verejné, občianske. A práve tu sa má
ukázať jeho srdce, sila viery a spravodlivosť, ktorá odráža Božiu spravodlivosť. Veľa ľudí sa
snaží obísť systém platenia daní. Urobí sa to bez faktúr – veď je to lacnejšie. Argumentom sú
dokonca slová, že ak nás štát okráda, prečo by sme mu mali platiť. Alebo sa hovorí, že ten, kto
dáva štátu, okráda vlastné deti. Pán Ježiš nás jasne, bez úlisných myšlienok vyučuje, čo, ako,
komu a koľko máme dať. Veď systém platenia daní je koniec koncov v našich rukách. My sami
sme mnohokrát leniví ísť k volebným urnám a sami si zvoliť systém. A tak sme úlisní a presne
takí, ako – citujem – „špehúni, ktorí sa vydávajú za spravodlivých“. Snažíme sa svojimi názormi,
založenými na svojich viac-menej negatívnych skúsenostiach, obhájiť svoju spravodlivosť.
Špehúni na to použili práve svetskú moc a vladára, kráľa. Použili tie veci, odkiaľ sú financovaní.
Nie pre dobro, ale preto, aby Ho dostali do úzkych. Nepoužívame aj my niekedy podobnú
rétoriku a logiku? Veď Ty, Majstre, učíš pravdivo. Tak prečo sa Ho to pýtajú? Preto, aby si
potvrdili svoju hriešnu a na ľudskom JA založenú pravdu. Mysleli si, že Ježiš zlyhá. No Ježiš
nezlyhal. Zvíťazil. A to nielen v tomto dialógu, ale hlavne nad našou hriešnosťou a nad večnou
smrťou. Aj my niekedy máme svoje víťazstvá v živote a myslíme si, že takto je to dobré, aj keď
vieme, že to nie je s kostolným poriadkom. A potom príde chvíľa, keď sa to odhalí. Ježiš to
presvieti svojou pravdou. Vtedy sme zahanbení a ponížení. Avšak On to v nás odkrýva, aby sme
boli Boží, aby sme slúžili Bohu na slávu, a tak v službe splácali daň Ježišovi. Aj keď sa nám to
nikdy nepodarí splatiť, lebo to už bolo zaplatené. Preto sa Bohu máme celí odovzdať. Amen.
Modlitba:
Pane Ježiši Kriste, Ty si za nás zomrel a z mŕtvych vstal. Aj v tomto pôstnom čase v tichosti
prichádzame k Tebe. Prosíme Ťa, posilni nás v našej pokornej tichosti hlukom Tvojej lásky
a milosti. Lebo Ty si večný Boh. Chceme Ti slúžiť a splácať Ti každodenne svoj dlh v službe
lásky a pokoja – tak, ako si nám slúžil Ty, Baránok Boží, za nás a za naše hriechy na dreve kríža
obetovaný. Amen.
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