Zamyslenia na týždeň po 21. nedeli po Svätej Trojici
Nedeľa 16. októbra 2016 – 21. nedeľa po Svätej Trojici
Text: 1M 13, 1 – 12
1
Tak odišiel Abrám so svojou ženou a so všetkým, čo mal, a s ním aj Lót, z Egypta hore do
Negebu. 2Abrám bol veľmi bohatý, mal stáda, striebro a zlato. 3Potom putoval po úsekoch z
Negebu až do Bételu, k miestu, kde mal sprvoti svoj stan, medzi Bételom a Ajom, 4k miestu
oltára, ktorý tam postavil na počiatku; Abrám tam vzýval meno Hospodinovo. 5Aj Lót, ktorý
putoval s Abrámom, mal ovce, dobytok i stany; 6ale územie im nestačilo, aby mohli bývať spolu,
lebo ich imanie bolo veľké, takže nemohli spolu bývať. 7I vznikol spor medzi pastiermi
Abrámových a Lótových stád. V tom čase bývali v krajine aj Kanaánci a Perizejci. 8Vtedy
povedal Abrám Lótovi: Nech nieto sváru medzi mnou a tebou ani medzi tvojimi a mojimi
pastiermi, veď sme príbuzní. 9Či nemáš pred sebou celú krajinu? Oddeľ sa teda odo mňa! Ak
pôjdeš naľavo, ja sa budem držať napravo; ak ty pôjdeš napravo, ja sa budem držať naľavo.
10
Keď Lót pozdvihol oči, videl, že celé Okolie jordánske až po Cóar malo hojnosť vlahy ako
Hospodinov raj, ako Egypt. Bolo to skôr, ako Hospodin skazil Sodomu a Gomoru. 11Lót si vybral
celé Okolie Jordánu a pobral sa na východ. Tak sa oddelili jeden od druhého. 12Abrám býval v
Kanaáne, ale Lót býval v mestách Okolia jordánskeho a posunul si stany až po Sodomu.
Piesne: ES č. 554, 548
Zamyslenie nad Božím slovom:
Abrahám so svojím synovcom Lótom sa vracajú z Egypta späť do Kanaánu. Obaja nadobudli
v Egypte veľké bohatstvo, okrem iného aj stáda oviec a dobytka. O nejaký čas sa však medzi ich
pastiermi začínajú hádky o pastviny. Abrahám vie, že tento spor treba riešiť. Pohanské národy
podobné spory riešili buď bojom, alebo tak, že mladší vodca kmeňa ustúpil. Alebo vyriešenie
ponechali na bohov – hádzali lós. Abrahámovi, keďže sa nachádza medzi pohanmi – Kanaáncami
a Perizejcami, veľmi záleží na tom, aby týmto sporom nebolo zneuctené Božie meno. Preto, hoci
on je starší, ide za Lótom a dáva mu na výber: „Ak pôjdeš naľavo, ja sa budem držať napravo; ak
ty pôjdeš napravo, ja sa budem držať naľavo.“ Lót si vyberá úrodné údolie Jordánu a Abrahám
odchádza do vrchov. Lót si vyberá pohodlný život v Sodome, ale bez Boha, Abrahám volí ťažký
život, ale s vierou v Božie zasľúbenia.
Spory, hádky a konflikty sa tiahnu celými ľudskými dejinami – konflikty vznikajú medzi
národmi, v spoločnosti, v cirkvi, na pracovisku, v rodinách. Nikoho to neobíde, ani veriacich. Čo
vtedy robiť? Pán Ježiš nám radí: „Milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás
preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú
a vám sa protivia.“ (Mt 5, 44) A autor Listu Židom píše: „Hľadajte pokoj s každým človekom!“
(Žid 12, 14a) Pokiaľ je len možné, treba sa snažiť o pokojné spolužitie. No keď sa hádky
stupňujú a už niet iného východiska, pre udržanie pokoja sa treba rozísť a všetko odovzdať do
Božích rúk. Tak, ako to urobil Abrahám. Amen.
Modlitba:
Pane Ježiši Kriste, úprimne vyznávame, že nežijeme vždy podľa Tvojich prikázaní. Nemilujeme
svojich blížnych tak, ako nám to Ty prikazuješ. Často sa snažíme presadiť svoju vôľu. Hádame sa
a v hneve sa rozchádzame, a tak si navzájom ubližujeme. Prosíme Ťa, odpusť nám a zmeň naše
srdcia. Nech v nich prebýva Tvoj pokoj, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum. Nech pokoj
a radosť vládnu v našich rodinách, na pracoviskách, v cirkvi aj vo svete, aby tak bolo oslávené
Tvoje sväté meno teraz i naveky. Amen.
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