Zamyslenia na týždeň po 10. nedeli po Svätej Trojici 2017
Nedeľa 20. augusta 2017 – 10. nedeľa po Svätej Trojici (Nedeľa pokánia)
Piesne: ES č. 332, 448
Text: R 9, 1 – 5. 31 - 10, 4
„... ako je napísané: Ajhľa, kladiem na Sione kameň úrazu a skalu pohoršenia, ale kto verí v
Neho, nebude zahanbený.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Dnešný sviatok je vážny a napomínajúci. Hovorí o márnej snahe nás ľudí, vyvoleného
Božieho národa, zachrániť sa, ale bez viery v Krista. Pán Ježiš bol svojmu národu tak blízko!
Žil s nimi a medzi nimi, a predsa ich to nezachránilo, lebo ostal za dverami ich sŕdc. Oni Mu
totiž neotvorili. A Boh nie je násilník. Necháva nás rozhodovať sa. Nenúti nás do vzťahu.
Volá nás, ponúka, áno, aj tresce, keď sa už „na to nedá pozerať“, ale k viere nenúti. Apoštol
Pavel vo svojom vlastnom živote zažil toto odmietanie Krista. Teraz je taký smutný pre
svojich bratov, lebo tiež odmietajú Krista. Záleží mu na nich, veď sú Božím vyvoleným
národom, ale zároveň vidí, ako sa sami vyčleňujú z Božieho milosrdenstva, keď neprijímajú
Boží dar – Božieho Syna. Spoliehajú sa na zákon a jeho plnenie. Pavel neodmieta poslušnosť
zákonu, ale odmieta spravodlivosť získanú skutkami. Židia chcú sami svojou snahou získať
Božiu priazeň, to, čo nám Boh v Kristovi zadarmo ponúka. Sami chcú k Bohu prísť. Keď sa
človek veľmi snaží, zvyčajne sa veci práve vtedy nevydaria. Naopak, ak slobodne prijíma
Božiu milosť, v tomto spojenectve s Bohom dokáže omnoho viac. Viera v Krista je totiž
základ pre život, pre večnosť: „... kto verí v Neho, nebude zahanbený...“ Za túto vieru, za
spasenie svojich bratov prosí Pavel, lebo vie, že cieľom a naplnením zákona je Kristus! Bez
tejto viery nie je možné prijať Božiu milosť ani pochopiť Božiu spravodlivosť. Boh nám tento
dar ponúka, ale či ho chceme prijať? Veď aj my túžime ísť do neba, ale nevieme, či nechceme
žiť z Božej milosti, v úplnej dôvere v Krista. Preto je dnešné Božie slovo napomenutím aj pre
nás, aby sme sa modlili nielen za seba, ale aj za našich bratov a sestry, za naše rodiny, cirkev.
Veď aj my máme mnohé dobré snahy, ale často nedostatok viery, dôvery voči Bohu. Ešte
stále budujeme na svojich ľudských zásluhách. Túžme po Božej spravodlivosti vo svojich
životoch a po záchrane pre Kristove zásluhy! Amen.
Modlitba:
Nebeský Otče náš, ďakujeme Ti za Tvoju milosť, ktorú si nám daroval vo svojom Synovi
Pánovi Ježišovi Kristovi. On urobil všetko pre naše spasenie. Vytrhol nás z moci všetkého
zlého. Odpusť, že túto Tvoju milosť nedostatočne prijímame a spoliehame sa na vlastné sily
a schopnosti. Sme podobní židovskému národu, lebo veriť v Kristove zásluhy sa nám zdá
málo. Ďakujeme Ti za apoštola Pavla, za jeho život a dielo, ktorým nás aj dnes napomínaš,
aby sme sa na Teba úplne spoľahli a nechali sa viesť Tvojím Svätým Duchom. Prosíme za
našich bratov a sestry, za našu cirkev, nech sme predovšetkým v Krista veriaci. Amen.
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