Zamyslenia na týždeň po 16. nedeli po Svätej Trojici
Piatok 21. septembra 2018
Piesne: ES č. 553, 471
Text: Mt 9, 9 – 13
„9Keď Ježiš odchádzal odtiaľ, videl človeka menom Matúš sedieť na colnici, a povedal mu:
Nasleduj ma! A on vstal a nasledoval Ho. 10Potom sedel v jeho dome za stolom, a ajhľa,
prišli mnohí colníci a hriešnici, stolovali s Ježišom a s Jeho učeníkmi. 11Keď to videli farizeji,
povedali Jeho učeníkom: Prečo váš majster je s colníkmi a hriešnikmi? 12Ježiš to počul a
odpovedal: Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. 13Choďte teda a naučte sa, čo znamenajú
slová: Milosrdenstvo chcem, a nie obeť; lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale
hriešnikov.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Som matka, tak to vezmem z tejto strany: Mnohé ženy prepadne v slabej chvíli pocit trýznivej
sebaľútosti alebo povzneseného zadosťučinenia, že sa obetovali. Robia kopec vecí, ktoré
nikto nevidí a neocení, možno sa vzdali kariéry, prestali kvôli materstvu robiť to, čo majú
radi. Kdesi medzi povinnosťami stratili radosť zo života a láska sa stala povinnosťou.
Výchova je potom taká namáhavá... vlastne všetko je veľmi namáhavé. Aj v našom
kresťanstve sa to môže stať: Ak sa správame zákonníckym spôsobom, ak chápeme svoje
kresťanstvo ako ustavičné sebazapieranie, kritizujeme životy iných, lebo sami sa urputne
snažíme žiť čistý život a je to také namáhavé... Vnímame sa ako „sluhovia a služobnice Pána“
a nemáme radostné povedomie milovaných Božích dcér a synov, chýba radosť a láska zo
vzťahu s Ježišom aj s ľuďmi. Vtedy, ak je forma dôležitejšia ako obsah! Obeť nie je tá cnosť,
ktorú Pán Ježiš vyžaduje od kresťana a ani nie je označením svätosti či pravej viery. On sám
sa obetoval viac ako hocikto iný. Vymenil svoj život za náš. Obetoval sa, keď vzal trápenia,
bolesti, straty, neúnosnosť života, keď vzal náš hriech na seba a vyniesol ho na Golgotu. A
napriek tomu všetkému Ježiš uprednostňuje milosrdenstvo pred obeťou. Keby Jeho obeti
chýbala láska, nevedeli by sme takúto obeť prijať. Milosrdenstvo vychádza z toho, že bol
niekto milosrdný k tebe. Milosrdenstvo znamená skloniť sa na výšku očí toho druhého tak,
aby sme si mohli hľadieť priamo do nich. V hriešnikovi vidieť seba. Postáť s istotou, že
nestrácam čas. Milosrdenstvo znamená vypočuť a pochopiť bez predsudkov. Ostať s tým, kto
žiali, a neujsť od toho, kto vo svojej zranenosti zraňuje, lebo aj Ježiš ostal s tebou a zranili Ho
až na smrť. Milosrdenstvo znamená odpustiť a modliť sa za zabudnutie, pretože aj mne bolo

veľmi veľa odpustené! Milosrdenstvo znamená Lásku! „Choďte teda a naučte sa, čo
znamenajú slová: Milosrdenstvo chcem a nie obeť.“ Amen.

Modlitba:
Ďakujem Ti, drahý Otec nebeský, za to, že môžem byť Tvojím dieťaťom, a že máš pre mňa na
každý deň veľa milosrdenstva. Ďakujem, že mi neustále odpúšťaš a skláňaš sa, si Lekárom
mne chorému od hriechu a prišiel si ma zavolať, aj keď si vedel, že nie som spravodlivý.
Prosím Ťa, v mene Pána Ježiša Krista: Daj mi skrze Ducha Svätého milosrdenstvo k ľuďom,
ktorých stretám a s ktorými žijem. Amen.
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