Zamyslenia na týždeň po 3. nedeli po Svätej Trojici
Pondelok 18. júna 2018
Piesne: ES č. 228, 235
Text: Pr 9, 1 – 10
„1Múdrosť si postavila dom, vytesala svojich sedem stĺpov. 2Pobila svoj dobytok, namiešala
svoje víno, prestrela si svoj stôl, 3rozoslala svoje slúžky a volá zo samého vrchu mestskej
výšiny: 4Kto je neskúsený, nech pristúpi sem! Komu chýba rozum, tomu hovorí: 5Poďte,
jedzte z môjho jedla a pite z vína, čo som namiešala! 6Opusťte pochabosť a budete žiť,
nastúpte cestu rozumnosti. 7Kto dohovára posmievačovi, odnáša si hanbu, kto karhá
bezbožného, potupu. 8Nekarhaj posmievača, aby ťa neznenávidel; pokarhaj múdreho, bude ťa
milovať. 9Daj múdremu, bude múdrejší, pouč spravodlivého a zveľadí znalosti. 10Počiatok
múdrosti je bázeň pred Hospodinom, poznať Najsvätejšieho je rozumnosť.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Múdrosť si postavila dom, má miesto, kam môže pozývať a kde má čo ponúkať. Plánuje
v ňom pripraviť veľkú hostinu. Tým domom môže byť cirkev Kristova. Aj apoštol Pavel
hovorí o cirkvi Kristovej ako o dome živého Boha. Aj naša cirkev má miesta, kam môže
pozývať a kde má čo ponúkať. Múdrosť ponúka pri svojom stole hojnosť, štedrosť i bezpečie.
Jej pozvanie sprostredkúvajú jej slúžky, ktoré sú súčasťou jej sprievodu, sú protikladom
neviestok, hoci pozývajú na verejných miestach mesta. Nevolajú nikoho k sebe, slúžia:
odkazujú pozvanie neskúseným, jednoduchým ľuďom, ktorým chýba rozum. Múdrosť
doslova vyhľadáva tých, ktorí potrebujú jej pomoc. Aj Pán Ježiš vyhľadával opustených
a hynúcich. Múdrosť vyzýva k opusteniu pochabosti, ktorej alternatívou je ŽIVOT. Ponúka
cestu rozumnosti. Akej reakcie sa dočká? 1. typ: Posmievač – si zakladá na vlastnej ľudskej
a svetskej múdrosti – kto mu dohovára, vydáva hanbe seba i Božiu múdrosť. A kto ho
pokarhá, toho znenávidí. S posmievačom úzko súvisí aj 2. typ: Bezbožný – kto ho pokarhá,
odnesie si potupu. 3. typ: Múdry – kto ho pokarhá, toho múdry bude milovať; dáš múdremu
a bude múdrejší. 4. typ: Spravodlivý – kto ho poučí – on zveľadí známosti. K akému typu
patríš? Ako reaguješ na pozvanie Múdrosti? Mnohí poznali, čo je život a dobro, ale napokon
si vyvolili zlo a teda aj večnú smrť. Posmievač a bezbožník odmietajú napomenutie. Múdry
a spravodlivý sa nechá ustavične poučovať a obdarovávať novým poznaním zo strany tých,
ktorí ho upozorňujú na nedostatky. Niečo takéto však nie je celkom samozrejmé, preto si

treba pripomenúť, kde je začiatok múdrosti. „Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom,
a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť.“ Amen.

Modlitba:
Múdry Hospodine, Pane, pred Tebou sa koríme, úctu Ti vzdávame. Vyznávame, že viac
a viac túžime poznávať Tvoju svätosť a nesmiernu milosť, ktorú nám prejavuješ. Nechceme
sa podobať posmievačom a bezbožníkom. Vyznávame Ti svoje omyly, nemúdrosť,
úskočnosť, neláskavé a nespravodlivé konanie. Odpusť nám. Daj nám múdrosť žiť podľa
Teba, Tvojho slova, podľa Tvojej vôle a s Tvojou pomocou žiť a zvestovať Tvoju múdrosť
v cirkvi i mimo nej. Amen.
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