Zamyslenia na týždeň po 18. nedeli po Svätej Trojici
Utorok 2. októbra 2018
Piesne: ES č. 324, 288
Text: Mt 18, 10 – 14
„10Hľaďte, aby ste nepohŕdali ani jedným z týchto maličkých, lebo hovorím vám, že ich anjeli
v nebesiach ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je v nebesiach. 11[Lebo Syn človeka
prišiel spasiť, čo zahynulo.] 12Čo myslíte? Keby niekto mal sto oviec a jedna z nich by
zablúdila, či nenechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch a nepôjde hľadať tú, ktorá zablúdila?
13A keď sa mu ju podarí nájsť - veru vám hovorím - väčšmi sa jej raduje ako oným
deväťdesiatim deviatim, ktoré nezablúdili. 14Tak nie je vôľa vášho Otca v nebesiach, aby
zahynul čo aj len jeden z týchto maličkých.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
„Dávaj pozor!“ To sú slová, ktoré neraz počujeme z úst rodičov, starých rodičov, učiteľov na
adresu detí. Slovami: „Dávaj pozor!“ chceme dieťa vystríhať pred nebezpečenstvom,
upozorniť ho na niečo, čo by mu mohlo ublížiť, varovať ho pred tým, aby neurobilo niečo zlé.
Dnes počujeme slová: „Dávaj pozor!“ aj my dospelí. Počujeme ich z úst Pána Ježiša Krista,
ktorý i nás chce vystríhať pred nebezpečenstvom. Nebezpečenstvom pýchy, pohŕdania
a neúcty voči inému človeku. „Hľaďte, aby ste nepohŕdali ani jedným z týchto maličkých...“
To znamená: Dávajte si pozor, ako sa dívate na iného človeka; ako k nemu pristupujete; aký
postoj voči nemu zaujímate. Dávajte pozor, aby ste inými nepohŕdali, aby ste ich
nepovažovali za menejcenných, nehodných vašej lásky. V súvislosti s pôsobením Božieho
Syna na tomto svete často kladieme dôraz práve na lásku, ktorú Ježiš Kristus prejavoval
ľuďom. Jeho láska bola nezištná, obetavá, plná dobroty a nehy. Láska Pána Ježiša Krista
k inému človeku sa niesla v znamení úcty, ktorú Pán Ježiš dokázal prejaviť i najväčšiemu
hriešnikovi. Dnes nás Božie slovo učí milovať ľudí, ktorých nám Pán Boh posiela do cesty
a v kontakte s nimi im prejavovať úctu. Každý človek na tomto svete je Božím stvorením
a Boh o každého jedného človeka stojí. Ak niekto zablúdi a zíde z cesty viery, Boh ho hľadá
a raduje sa z návratu každého strateného syna, každej zablúdenej ovečky, „lebo Syn človeka
prišiel spasiť, čo zahynulo.“ Syn človeka prišiel zachrániť aj nás. Nech teda každý, s kým sa
stretneme, vie, že Pán Ježiš Kristus prišiel zachrániť aj jeho. Pomôžme ľuďom nájsť cestu
k Bohu tým, že im ukážeme Božiu lásku v našej láske. V láske, ktorá má otvorené srdce pre
každého človeka. Amen.

Modlitba:
Pane Ježiši Kriste, prišiel si do tohto sveta, aby si mňa, hriešneho človeka zachránil a daroval
mi spásu. Tvoja láska mi dáva nový život vo viere, a preto Ti ďakujem, že si mi prejavil svoju
veľkú milosť. Prosím, aj mňa nauč milovať ľudí tak, ako Ty mňa miluješ. Pomôž mi prijímať
v láske a úcte každého, koho mi pošleš do cesty. Nech vždy pamätám na to, že Ty hľadáš
stratených a raduješ sa z každého, kto do Tvojich rúk vloží svoj život. Amen.
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