Piatok 4. decembra 2015
Text: Mk 2, 13 – 17
13Potom zase vyšiel k moru a všetok zástup prišiel k Nemu a On ich učil. 14Idúc uzrel
Léviho, syna Alfeovho, sedieť na colnici a povedal mu: Nasleduj ma! A on vstal a
nasledoval Ho. 15Potom sedel (Ježiš) v jeho dome za stolom a mnohí colníci a hriešnici
prisadli si k Ježišovi a k Jeho učeníkom, lebo mnoho bolo tých, čo Ho nasledovali. 16Keď
zákonníci zo skupiny farizejov videli, že je s hriešnikmi a colníkmi, povedali Jeho
učeníkom: Prečo je s colníkmi a hriešnikmi? 17Keď to Ježiš počul, povedal im:
Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí; neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnych.
Piesne: ES č. 6, 8
Zamyslenie nad Božím slovom:
Pán Ježiš prišiel do tohto sveta. Evanjeliá svedčia o tom, že za Ním išli zástupy. Máme aj
mnohé svedectvá toho, ako On sám oslovuje človeka. O tom hovorí aj dnešný príbeh. Pán
Ježiš, sprevádzaný množstvom ľudí, sa pristavuje pri colnici a robí to, čo by nikomu
z prítomných ani nenapadlo. Oslovuje Léviho: „Nasleduj ma!“ Ten, na údiv celého
zástupu, reaguje tiež neočakávane. Vstáva a nasleduje Ho. Čo Léviho, zvaného Matúš,
viedlo k takej radikálnej zmene života? Nasledovať Pána Ježiša – to v sebe zahŕňa
záväzok. Jeho meno – Matúš, hebrejsky Mattatjá – znamená DAR HOSPODINOV. Tým
sa doslova stal, až keď sa stretol s Kristom, ktorý ho oslovil a zavolal. Dovtedy na colnici
vyberal clo a značný podiel zo zisku si nechával pre seba. Pochopiteľne, stretával sa
s opovrhovaním mnohých, ale nik neurobil nič preto, aby ho upozornil na jeho hriech.
Pán Ježiš v ňom vidí hriešnika. Práve preto ho oslovuje. Volá ho za učeníka – chce ho
zachrániť. Lévi poznáva v Kristovi Boží hlas lásky. Využíva ponúkanú možnosť
a zanecháva starý spôsob života. Hovorí Kristovi svoje ÁNO. Pretrháva svoje spojenie
s mamonou a hriešnym životom. Spoznáva, že v Kristovi sa mu ponúka nekonečné
bohatstvo. O nekonečnom požehnaní, ktoré človeku prináša Kristus, hovorí aj milánsky
biskup Ambrózius, ktorý žil vo 4. storočí. Pripomína: „V Kristovi možno mať všetko!
Príď k Nemu s plnou dôverou! Chceš mať zahojené rany? On je tvojím lekárom!
Doliehajú na teba hriechy? On je tvojou spravodlivosťou! Potrebuješ pomoc? On je
tvojou silou! Bojíš sa smrti? On je tvojím životom!“
Život je neustály zápas, boj. Často sa cítime unavení. Kristus prináša ľudskej duši úľavu,
oslobodenie. Vyťahuje nás z bahna hriechov, volá k nasledovaniu a polepšeniu. Nikoho
neobchádza. Pre Krista nikto nie je taký zlý, aby ho bolo treba obísť. Kristus sa blíži.
Vykročme Mu v ústrety. Jednotlivo aj spoločne ako zástup sa priblížme k Nemu
a nasledujme Ho. Amen.
Modlitba:
Pane Ježiši, pripomíname si chvíle, keď si k nám prišiel. Už teraz sa tešíme na vianočné
zvestovanie o Tvojom príchode na svet. No ako obstojíme, keď znovu prídeš? Ako Ťa
máme čakať, veď si svätý? Tvojmu zraku neujde nič, čo je v nás ukryté, lebo si
Vševediaci. Prosíme Ťa, daj nám vieru v Tvoju milosť, aby sme Ťa čakali bez hrôzy.
Ďakujeme za zvesť o Matúšovi, o zmene v jeho živote. Daj i nám ochotu k pokániu
a novej poslušnosti. Veď od Teba nás okrem hriechu odlučuje aj nevera v našich
srdciach. Premôž ju v nás, nech nájdeme svoje miesto v Tvojom náručí. Amen.
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