Zamyslenia na týždeň po 19. nedeli po Svätej Trojici
Nedeľa 2. októbra 2016 – 19. nedeľa po Svätej Trojici – Poďakovanie za úrody zeme
Text: Mt 6, 25 – 34
25Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o telo, čím
sa budete odievať. Či život nie je viac ako pokrm a telo viac než odev? 26Pozrite vtákov
nebeských: ani nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl, a váš Otec nebeský ich živí. Či
vy nie ste omnoho viac ako oni? 27A tým, že ste ustarostení, kto z vás môže predĺžiť svoj vek čo
aj len o lakeť? 28A o odev prečo ste ustarostení? Pozorujte poľné ľalie, ako rastú, nenamáhajú sa
a nepradú; 29hovorím vám: Ani Šalamún v celej svojej sláve neobliekal sa tak ako jedna z nich.
30Keď teda poľnú trávu, ktorá dnes je a zajtra ju do pece hodia, Boh tak zaodieva, či nie skôr vás,
ľudia malej viery? 31Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme
piť? alebo: Čím sa budeme odievať? 32Lebo všetko toto pohania hľadajú. Veď váš Otec nebeský
vie, že to všetko potrebujete. 33Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a
všetko toto bude vám pridané. 34Nebuďte teda ustarostení o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň
postará sa o seba. Dosť má deň svojho trápenia.
Piesne: ES č. 363, 364
Zamyslenie nad Božím slovom:
Dnes nás Pán Ježiš núti zastaviť sa a pozrieť sa na vtáky v oblakoch a na poľné kvety. Pán Ježiš
hovorí: „Pozrite sa.“ Nabáda nás, aby sme sledovali okolitú prírodu, to, čo sa v nej deje, ako
v nej pulzuje život. Náš nebeský Otec vtáctvo živí a kvety odieva do krásy. Za vtáčím
poletovaním, za nádherou kvetov hľadaj Božiu starostlivosť. Boh Stvoriteľ sa o ne stará a ten istý
Stvoriteľ je aj naším láskavým Otcom. Koľko strachovania, koľko nepokoja a obáv je prítomných
v našich životoch? Pán Ježiš si správne všimol, čo hýbe našimi životmi. Myslíme si, že šťastný
život nám zaistí množstvo vecí, o ktoré sa usilujeme. Náš Pán sa nás múdro pýta, kto z nás si
svojimi starosťami a nepokojom môže predĺžiť svoj život. Pozrite na vtáky v oblakoch, hľaďte na
poľné kvety – znie spomínané Božie prikázanie. Pozrite, ako je to v prírode zariadené! Boh sa
stará o obyčajné vtáky a obyčajné kvety. Prečo si stále myslíme, že na nás sa Božia starostlivosť
nevzťahuje alebo že nie je dostatočná? Prečo sa domnievame, že nám stále niečo chýba
k požehnanému životu? Vari nemáme dosť jedla? Vari nemáme strechu nad hlavou? Vari
nemáme čo na seba? Máme. A máme nielen nevyhnutné jedlo, ale aj rôzne lahôdky. Máme nielen
strechu nad hlavou, ale aj byty a domy s kúrením a tečúcou vodou. Máme nielen šaty, ale aj veľa
ďalších vecí: šperky, obrazy, knihy, televíziu, autá… Boh nás obdarúva veľkým bohatstvom.
Zbytočné sú obavy, či je náš život dostatočne zaistený. Len sa naň poriadne pozrime. Tvoj i môj
svet je preplnený Božou starostlivosťou. Potrebujeme viac?
Dnes slávime sviatok Poďakovanie za úrody zeme. Aj tohto roku nám zem dala svoje plody. Sú
určené nám, aby sme boli bez obáv z nedostatku. Pozrime sa na dary prírody! Sú to dary z Božej
ruky. Pozerajme sa na vtákov a kvety – a spolu s Ježišom zisťujme, ako veľa sme toho k životu
dostali. A potom zistíme aj to, že potrebujeme za to už len poďakovať, vzdávať chválu a vďaku
dobrému Bohu, ktorý nás má vo svojej starostlivosti. A keď sa tak budeme pozerať po Božom
stvorení okolo nás, možno zistíme, že sme vlastne šťastní. Najprv hľadajme Božie kráľovstvo
a Božiu spravodlivosť a všetko ostatné nám bude pridané. Amen.
Modlitba:
Nebeský Otče, Ty si darcom všetkých dobrých darov. Tvoja milosť je nekonečná a Tvoja
dobrotivosť sa opäť naplnila. Aj tento rok si korunoval zem svojím požehnaním a ona nám dala
svoju úrodu. Dal si nám sily a zdravie do práce a schopnosť vykonávať svoje povolanie.
Ďakujeme Ti za to a s radosťou zvelebujeme Tvoje meno. Amen.
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