Zamyslenia na týždeň po 8. nedeli po Svätej Trojici
Štvrtok 26. júla 2018
Piesne: ES č. 258, 342
Text: 1K 10, 16 – 17
„16Či kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, nie je spoločenstvom krvi Kristovej? A
chlieb, ktorý lámeme, či nie je spoločenstvom tela Kristovho? 17Keďže je jeden chlieb, jedno
telo sme, čo aj mnohí, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Každý z nás sa už vo svojom živote azda ocitol v situácii, keď v skupine svojich priateľov
vyslovil známe heslo troch mušketierov: „Jeden za všetkých, všetci za jedného.“ Toto heslo
môže byť súhrnným vyznaním dnešného biblického textu. Apoštol Pavel v ňom poukazuje na
jedinečnosť tradície Večere Pánovej oproti iným hostinám konaným za účelom modloslužby
a zároveň aj ich nezlučiteľnosť. V svätej Večeri Pánovej vyzdvihuje predovšetkým obeť
Kristovu a v nadväznosti na ňu zároveň aj jednotu spoločenstva, ktorého sa táto obeť bytostne
dotýka. Kalich dobrorečenia či požehnania ponúka účasť na Kristovej krvi. Podobne tak aj
chlieb je ponukou k spoločenstvu. Pavel zdôrazňuje a dvakrát píše o jednom chlebe. Je to
symbolickým vyjadrením úzkeho vzájomného spoločenstva medzi tými, ktorí sú zúčastnení
pri Večeri Pánovej, keďže v Korinte bolo zvykom používať jeden chlieb, ktorý sa medzi
ostatných rozdelil. Tým bolo hmatateľne podporené, že všetci sa stávajú jedným telom.
Zmyslom a najväčším darom svätej Večere je však osobné spoločenstvo s Ježišom Kristom,
vzkrieseným Pánom, ktorý v poslušnosti vydal svoje telo a vylial nevinnú krv na dreve
golgotského kríža. To všetko pre nás, nehodných a hriešnych ľudí. Kto pokorne a rád, so
srdcom skrúšeným a otvoreným pre Pána Ježiša, pristupuje k stolu Večere Pánovej, nachádza
v nej milosť, odpustenie, pokoj a radosť. Veď skrze Adama prišiel na svet hriech a s ním aj
smrť, všetci zhrešili a mali zahynúť. Pán Ježiš však svoje poslanie naplnil, jeden zomrel za
všetkých. Za všetkých, nás hriešnych, aby skrze Jeho poslušnosť mnohí boli ospravedlnení.
Obetavá a potupná smrť na kríži nás chce povzbudiť, aby sme sa aj napriek našim chybám,
nedostatkom spojili. Aby sme opustili predsudky, hádky, nezhody a postavili sa všetci spolu
za toho Jedného, ktorý svojím vzkriesením ponúka večný život každému z nás. Veď sme
jedno telo Kristovo, každého z nás Pán Ježiš miluje a potrebuje. Kiež sám Boh pokoja je
prítomný všade tam, kde sú ľudia láskou zjednotení skrze obeť a vykúpenie nášho Pána
a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen.

Modlitba:
Nebeský náš Bože, vyznávame Ti, že aj my sme tí hriešnici a veľkí dlžníci. Zároveň Ti
ďakujeme, že smrťou Tvojho drahého Syna a nášho Pána Ježiša Krista ten dlh mohol byť
zmazaný. Daj, aby sme si túto obeť vážili a vďaku za ňu potvrdzovali aj spoločenstvom, ktoré
chceme budovať predovšetkým na jednote. Aby sme sa ako údy tela Kristovho navzájom vo
viere upevňovali, v nádeji uisťovali, v láske nažívali a tak už tu na zemi vytvárali
spoločenstvo tých, ktorí Ťa raz budú oslavovať v nebeskom kráľovstve. Amen.
Mgr. Vladimíra Balcová, seniorálna kaplánka Rimavského seniorátu

