Sobota 14. mája 2016
Text: Ž 110, 1
To je výrok Hospodinov môjmu Pánovi: Seď mi po pravici, kým nepoložím Tvojich nepriateľov
za podnož Tvojim nohám.
Piesne: ES č. 271, 486
Zamyslenie nad Božím slovom:
Ježiš sa obracia na farizejov s otázkou: „Čo si myslíte o Kristovi? Čí je syn? Povedali Mu:
Dávidov. Riekol im: Akože Ho teda Dávid môže nazývať v duchu svojím Pánom, keď hovorí:
Povedal Pán môjmu Pánovi: Posaď sa mi na pravici, dokiaľ Ti nepoložím pod nohy Tvojich
nepriateľov? Keď ho teda Dávid Pánom nazýva, akože mu je synom? A nikto Mu nevedel
odpovedať ani slovo, ani sa Ho od toho dňa nikto neopovážil viac spytovať.“ (Mt 22, 41 – 46)
Bratia a sestry, slová žalmového textu sú začiatkom piesne, ktorú chrámoví speváci spievali pri
korunovácii judských kráľov. Vyjadrovala túžbu národa, aby sa ich kráľ spoliehal na Hospodina,
lebo len On mu môže pomôcť poraziť nepriateľov Božieho ľudu. Ježiš tieto slová vzťahuje na
seba, lebo len On je Kristus – Spasiteľ. Nenecháva nikoho na pochybách o svojom postavení.
A práve táto jednoznačnosť Ho priviedla do konfliktu s duchovnými aj politickými
predstaviteľmi vlastného národa. Nedokázali pripustiť možnosť inej duchovnej alternatívy ako
seba samých. Neskúmali a nehľadali pravdu. Matúš nám opisuje, ako sa hádali s Ježišom a snažili
sa Ho nachytať v reči. Keď sa im to nepodarilo, nepoložili si otázky: Prečo je Ježiš taký šikovný?
Neponúka náhodou zaujímavé odpovede na dôležité otázky ľudského života? – Nie, oni sa
urazene stiahli a viac sa s Ním nerozprávali. Rozhodli sa, že Ho zabijú, a tak problém Ježiša
z Nazareta raz a navždy zmizne z povrchu zeme. Aké ľudské! Aké príznačné aj pre našu dobu!
Veď nie je pravda, že aj dnešní ideológovia najrozličnejších -izmov nediskutujú, ale bohorovne
vyhlasujú svoje názory za jedinú pravdu? A ten, kto nie je ochotný sa im podriadiť, je vyhlásený
za nepriateľa. U nás je zatiaľ takýto človek iba ignorovaný, ale sú krajiny, kde sú príslušníci
iných -izmov a názorov zabíjaní. My kresťania sa však nemusíme báť, lebo náš text je aj slovom,
ktoré hovorí: Boh položí našich nepriateľov za podnož našim nohám. Amen.
Modlitba:
Pane Ježiši, ďakujem Ti za to, že si mojím Spasiteľom. U nikoho iného nemusím a nechcem
hľadať pomoc a ochranu pred svojimi nepriateľmi. Bolo by to hlúpe a zbytočné. Len Ťa prosím,
nedaj mi prepadnúť pýche a namyslenosti, predstave, že práve moje názory a postoje sú
najdôležitejšie. Nech nič a nikto mi nezastrie pohľad na Teba. Vďaka Ti za istotu, ktorú mi dávaš
dnes a dáš zajtra i naveky. Pane, ku komu by sme išli, veď Ty slová večného života máš! Amen.
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