Zamyslenia na týždeň po 24. nedeli po Svätej Trojici

Streda 14. novembra 2018
Piesne: ES č. 642, 554
Text: Žid 13, 1 – 9
„1Bratská láska nech trvá! 2Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo ňou niektorí - nevedomky pohostili už anjelov. 3Pamätajte na väzňov, akoby ste boli s nimi väznení, a na trpiacich, veď
aj vy ste v tele. 4Manželstvo všetci majte v úcte a manželské lôžko nepoškvrnené, lebo
smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh. 5Vaše správanie nech je bez lakomstva, buďte
spokojní s tým, čo máte. Veď On sám povedal: Neopustím ťa, ani nezanechám; 6takže smelo
môžeme vyznávať: Pán je mojím pomocníkom, nebudem sa báť; veď čo mi urobí človek?
7Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie. Pozorujte, aký bol koniec
ich správania, a napodobňujte ich vieru. 8Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky.
9Nedajte sa zavádzať rozmanitým a cudzím náukám. Lebo je dobré, keď sa srdce posilňuje
milosťou, a nie pokrmami. Tí, čo si podľa nich zariadili život, nemali z toho úžitok.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Kresťanské bratstvo a sesterstvo má svoj pôvod vo vzájomnom vzťahu s Otcom, Synom
Ježišom Kristom a Duchom Svätým. Apoštol Ján píše, že: „Tým, čo Ho prijali, dal moc stať
sa Božími deťmi, tým, čo veria v Jeho meno.“ Aj v modlitbe, ktorú nám Pán Ježiš zanechal,
nás učí vnímať Boha ako svojho Otca: Otče náš... Božie slovo nám zjavuje, že sme skrze
vieru v Pána Ježiša Krista v moci Ducha Svätého súčasťou Božej rodiny. Máme nebeského
Otca, sme Jeho deti a navzájom sme bratmi a sestrami. V tejto rodine – cirkvi učí Otec svoje
deti základným princípom života. Jedným z nich je láska. Milovať sa navzájom je výzvou
samotného Pána Ježiša: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali; ako som
vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali.“ V dnešnom biblickom slove nadobúda
táto výzva konkrétne podoby – v troch oblastiach: postoj k hosťom (známym i neznámym),
postoj k väzňom a postoj k manželovi či manželke. Pokora, služba, obeta, odpustenie, prijatie,
vernosť, mravná čistota, starostlivosť, náklonnosť, štedrosť – to všetko sa spája s Božou i
bratskou láskou, ku ktorej sme dnes Pánom vyzvaní. Prejavom pravej viery nech je láska.
Pritom je to láska, ktorá nie je vypočítavá ani sebecká, nekalkuluje a nehľadí na blížneho cez
peniaze. Sme vyzvaní dať pozor na chamtivosť, lakomstvo a žiadostivosť a vnímať svedectvo
predkov vidiac, že prameňom veľkodušnej lásky je viera a dôvera svojmu Otcovi. Dôvera, že
sa o nás stará, že sa postará, takže môžeme dávať, a pritom s istotou vyznať spolu s autorom

Listu Židom: „Pán mi pomáha, nebudem sa báť.“ Nebudem sa báť nedostatku, nebudem sa
báť utrpenia ani toho, čo príde. Ježiš Kristus je ten istý – nemení sa, a to je istota našej viery a
základ veľkodušnej, štedrej a vernej lásky. Čo charakterizuje môj postoj a vzťah k Bohu a k
blížnym? Amen.

Modlitba:
Otče, ďakujem Ti, že skrze Pána Ježiša si ma prijal za svoje dieťa. Odpusť, že som nezrkadlil
Tvoj charakter a nemiloval Tvojou láskou. Osloboď ma od všetkého, čo mi bráni milovať.
Vyuč ma svojej ceste a veď Duchom Svätým. Nech milujem nie z vypočítavosti, ani nie pre
zisk, ale ochotne. Nech mám stále na pamäti, ako pečať v srdci, Tvoju lásku zjavenú v
Ježišovi Kristovi. Amen.
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