Utorok 15. novembra 2016
Text: R 14, 1 – 13
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Slabého vo viere sa ujímajte, (a) nie, aby ste posudzovali jeho zmýšľanie. 2Jeden verí, že môže
všetko jesť; slabý je len zeleninu. 3Kto je (všetko), nech nepohŕda tým, kto neje (všetko), a kto
neje (všetko), nech nesúdi toho, čo (všetko) je. Veď Boh ho prijal. 4Kto si ty, že súdiš cudzieho
sluhu? On svojmu Pánovi stojí, alebo padá. Ale bude stáť, lebo Pán má moc udržať ho. 5Niekto
súdi, že jeden deň je viac ako druhý; iný zas súdi, že všetky dni (sú rovnaké). Len nech je každý
úplne presvedčený o svojom. 6Kto zachováva (niektorý) deň, Pánovi ho zachováva, [a kto
nezachováva (niektorý) deň, Pánovi ho nezachováva]. A kto je (všetko), Pánovi je, lebo Bohu
ďakuje; kto však neje (všetko), Pánovi neje, a tiež Bohu ďakuje. 7Nikto z nás totiž nežije sebe a
nikto sebe neumiera. 8Lebo ak žijeme, Pánovi žijeme, ak umierame, Pánovi umierame. A tak či
žijeme, či umierame, Pánovi sme. 9Veď práve na to Kristus umrel a ožil, aby panoval aj nad
mŕtvymi aj nad živými. 10Prečo teda súdiš brata? Alebo ty zase, prečo pohŕdaš bratom? Veď
všetci sa postavíme pred súdnu stolicu Božiu, 11lebo je napísané: Akože som živý, hovorí Pán,
každé koleno bude kľakať predo mnou a každý jazyk bude vyznávať Boha. 12Tak teda každý z
nás (Bohu) vydá počet za seba. 13Nesúďme sa teda navzájom, ale radšej súďte tak, aby ste bratovi
nezavdali príčinu urážať sa alebo pohoršovať.
Piesne: ES č. 567, 568
Zamyslenie nad Božím slovom:
Dnes sa veľa píše o tom, ako sa máme zdravo stravovať. Mnohé z toho je poučné a pre všetky
gazdinky a domácich kuchárov určite aj vítané, keď sa môžu poučiť, ako sa dá rôznymi spôsobmi
narábať s Božími darmi. Avšak stáva sa i to, že rôzne rady a recepty dostávajú v médiách až taký
veľký priestor, že jedlo sa dostáva na piedestál ľudského záujmu a považuje sa za zdroj radosti.
Inak povedané, zemský pokrm prekrýva ten nebeský. Chlieb pozemský vytláča z nášho obzoru
chlieb života – to, čo nás skutočne napĺňa životom a dáva nám silu žiť život hodný Božích detí.
V slovách apoštola Pavla vnímame, ako sa najmä jedlo a tradičné zvyky ľudí stali zdrojom
rozbrojov, ohovárania, podceňovania a odsúdenia medzi kresťanmi. Určite sa však našli aj iné
veci, ktoré spôsobovali rozbroje a nepochopenie medzi veriacimi. Koľko by sa toho našlo aj
medzi nami dnes?! Môže to byť napríklad rozličné vnímanie bohoslužieb a prejavov viery, ako aj
politické cítenie kresťanov, názory na spoločenské dianie, sociálne rozdiely atď. Neraz sme aj my
svedkami toho, ako takéto veci upútavajú všetku našu pozornosť a pokúšajú nás, aby sme súdili
druhých a pohŕdali nimi. A najhoršie, čo sa môže stať, je, že prekryjú to, čo je v cirkvi centrálne,
najdôležitejšie: Božia milosť v Ježišovi Kristovi a Boží záujem o každého človeka.
Aj dnes sa nás Božie slovo snaží upriamiť na to, že patríme Pánovi: „Nikto z nás totiž nežije sebe
a nikto sebe neumiera. Lebo ak žijeme, Pánovi žijeme, ak umierame, Pánovi umierame. A tak či
žijeme, či umierame, Pánovi sme.“ Láska Kristova nás spája a motivuje nás k tomu, aby sme sa
starali nie do seba, ale o seba. Je jasné, že sú medzi nami rôzne rozdiely; tie však nemajú byť
zdrojom nelásky. Ako úprimne veriaci kresťania chceme, aby nám Duch Svätý pomáhal napĺňať
slová 13. verša: „Nesúďte sa teda navzájom, ale radšej súďte tak, aby ste bratovi nedali príčinu
urážať sa alebo pohoršovať.“ A na záver prosme dnes aj o to, aby sme s pomocou Božou
napĺňali medzi nami, v našej cirkvi a spoločnosti hlboké slová 17. verša: „Lebo kráľovstvo Božie
nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom.“ Amen.
Modlitba:
Drahý môj Bože, ďakujem Ti za dnešné slová napomenutia a povzbudenia. Vďaka nim vnímam,
ako ľahko podlieham pokušeniu súdiť a podceňovať druhých na základe rôznych rozdielov
v prežívaní viery. Prosím o vedenie Ducha Svätého, ktorý nám pomáha vidieť to, čo je dôležité:
Tvoju lásku a milosť, a zároveň nás vedie k životu hodnému Tvojich detí. Amen.
Mgr. Daniel Beňuch, námestný farár v CZ ECAV Sučany (TUS)
1

