Pondelok 28. augusta 2017
Piesne: ES č. 286, 543
Text: Mt 23, 1 – 12
„A kto z vás je najväčší, nech vám je služobníkom. Kto sa povýši, bude ponížený, a kto sa
poníži, bude povýšený.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Pri čítaní týchto slov som si spomenula na príbeh o kráľovi Uzzijovi, ktorý sa snažil zaujať
miesto kňaza, aj keď na to nebol určený (2Kron 26). Kým hľadal Hospodina, Boh mu žehnal.
S Jeho pomocou sa mu podarilo konať veľké veci. Boh mu dával múdrosť, ktorá poslúžila
mnohým. Upevnil svoje kráľovstvo voči všetkým národom sveta. Vyletel vysoko do lesku
slávy a obdivu. Darilo sa mu tak dobre, až začal byť namyslený. Aj v prípade Uzziju prišlo
pokorenie, lebo prekročil hranicu. Vo chvíli, keď prekročil hranice, prišla rana. Z lesku slávy
a obdivu padol na nezvratnú hlbinu. Tak je to aj s ľuďmi a tak je to aj s Božími služobníkmi
vo chvíli, keď prekročíme hranice. Ak sa túžba rásť, túžba hľadať Boha, túžba slúžiť, zamení
za túžbu nechať sa obdivovať, myslieť si o sebe viacej, potom prichádza pád. Známy ruský
esejista a básnik Joseph Brodský povedal: „Zlo sa zakoreňuje vtedy, keď sa človek začína
považovať za lepšieho, ako je ten druhý.” Táto myšlienka nie je ďaleko od ponuky dnešného
evanjelia, v ktorej Ježiš poukazuje na pokrytectvo zákonníkov a farizejov. Zmenili sa im
túžby. „Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli…” Títo náboženskí vodcovia
sú v skutočnosti otrokmi túžby byť obdivovaní. Chcú byť neustále v pozornosti iných.
Nechápu, že neustála závislosť na názore a na súde iných nemôže nasýtiť túžbu človeka po
plnosti každého dňa. Nikdy sa nesmieme dostať na také miesto. Vždy musíme pamätať, že
Boh chce, aby sme boli pokorní. Cesta hore je cestou dole. Pokor sa a budeš povýšený. A ak
sám seba povyšuješ, budeš ponížený. Ježiš nás varuje pred podobnou motiváciou a
pohnútkami. Chce nás nasmerovať k túžbe po inej veľkosti, ktorá nespočíva v obdive
a očakávaní ocenenia od iných ľudí či v povyšovaní sa. Napokon, On sám zostúpil z neba na
zem, aby nám svojím príkladom ukázal, čo je podľa Boha skutočná veľkosť. Skutočná
veľkosť je podľa Ježiša v obyčajnej službe a láske iným ľuďom. A tá siaha až za ocenenie
ľudí. Cení si ju nebo. Amen.
Modlitba:
Pane, Ty vidíš, ako často strácam pravdu o sebe, koľko pýchy vstupuje do môjho srdca vo
chvíli, keď strácam zmysel pre Teba. Pomôž mi, aby mojou motiváciou nebola túžba po
obdive, ale láska k ľuďom. Pomôž mi pretaviť Tvoju lásku do služby blížnym. Amen.
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