Zamyslenia na týždeň po 21. nedeli po Svätej Trojici
Nedeľa 21. októbra 2018 – 21. nedeľa po Svätej Trojici
Piesne: ES č. 383, 247
Text: Mk 2, 23 – 28
„23Raz v sobotu šiel obilným poľom a Jeho učeníci idúcky začali vymŕvať klasy. 24Tu Mu
farizeji povedali: Pozri! Prečo robia v sobotu, čo nie je dovolené? 25A On im odvetil: Nikdy
ste nečítali, čo urobil Dávid a jeho sprievod, keď mali nedostatok a boli hladní? 26Ako vošiel
do domu Božieho za čias veľkňaza Abiatara a jedol z posvätných chlebov, z ktorých nikomu
nie je dovolené jesť, jedine kňazom, a dal aj svojmu sprievodu? 27Povedal im teda: Sobota
bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu; 28preto je Syn človeka pánom aj nad
sobotou.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Ježiš približne tridsať rokov „prospieval múdrosťou, vzrastom a bol milý Bohu aj ľuďom“ (L
2, 52). Pripravoval sa na to, aby – keď príde Jeho čas – vyšiel z anonymity tesárskej dielne
a vstúpil do verejného života. Pridal sa k zástupom ľudí, ktorí počúvali Jána Krstiteľa a sám
sa nechal pokrstiť. Potom bol vystavený pokušeniu, ktorému odolal a začal verejne zvestovať
dobrú správu o približujúcom sa kráľovstve Božom. Na potvrdenie svojho poslania začína
uzdravovať chorých, povoláva učeníkov a teraz sa dostáva do prvého konfliktu s farizejmi.
Ide o prikázanie o sobote. Ježiš dovolil učeníkom trhať, vymŕvať a jesť obilné klasy. Aká
opovážlivosť v očiach zákonníkov! Závažne porušil zákon! Ježiš sa však odvoláva na Písmo
a pripomína im Dávida, ktorý si v núdzi zobral z obetovaných chlebov. Ježiš tento konflikt
uzatvára dôležitými slovami: „Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu;
preto je Syn človeka pánom aj nad sobotou.“ Najskôr človek, potom sobota. S týmto nemáme
žiaden problém. Sme zvyknutí tráviť svoj čas presne tak, ako chceme. A čo sa stane?
Dostaneme sa do víru nákupných centier, utišujeme svoj hlad po niečom novom na
všemožných zážitkových aktivitách, dovolenkách, ponukách... Veď to sa robí vo voľnom
čase! A potom angažovane rozprávame o právach predavačiek, predavačov vo veľkých
nákupných centrách, ale to je o inom. A kde je naše spoločenstvo s nebeským Otcom?
Nestráca sa náhodou niekde v tom virvare? Nezabúdame načerpať pokoj a požehnanie, ktoré
sú určené práve pre deň odpočinku? Len v pokoji, utíšení môžeme nájsť slobodu. Prežiť deň
Pánov tak, aby sme ho oslávili ako výnimočný deň, aby sa stal požehnaným časom pre nás
samotných i pre naše rodiny. S Božím slovom, modlitbou, spoločenstvom veriacich.

Zostaňme celá rodina sedieť aj po obede spolu pri stole a zhovárajme sa. Majme čas na
premýšľanie, počúvanie. To bude ten správne využitý čas. Skúsme to a tieto chvíle sa pre nás
stanú požehnanými. Amen.

Modlitba:
Pane, ďakujeme Ti za možnosť oddýchnuť si pri Tvojom slove, v spoločenstve bratov
a sestier, aby sme tak načerpali nových síl do svojich ďalších pracovných povinností, do
nového týždňa. Amen.
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