Zamyslenia na týždeň po 23. nedeli po Svätej Trojici
Nedeľa 4. novembra 2018 – 23. nedeľa po Svätej Trojici
Piesne: ES č. 239, 357
Text: Mich 6, 6 – 8
„6S čím mám predstúpiť pred Hospodina a skloniť sa pred Bohom výsosti? Mám predstúpiť
pred Neho so zápalmi a s jednoročnými teľcami? 7Má Hospodin záľubu v tisícoch baranov a
v desaťtisícoch potokov oleja? Mám dať svojho prvorodeného za svoj priestupok, plod svojho
tela za svoj hriech? 8Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len
zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Keď niekoho máme veľmi radi, alebo túžime prejaviť vďačnosť, vyberieme nejaký dar! Taký,
ktorý bude užitočný a človek z neho bude mať radosť. Minieme množstvo energie alebo
prostriedkov, len aby sme vyjadrili svoje emócie. Niekedy prinesieme darček, aby sme sa
zbavili zodpovednosti! Dať tablet trojročnému dieťaťu, ktoré bez neho nevie obedovať, je
skutočne bizarné. Namiesto objatia darovať mobil, namiesto povedaného príbehu alebo
vypočutia nasadené slúchadla, namiesto lásky kytice ruží – aj z toho je poskladaný náš svet: z
drahých, ale nie skutočných darov. Neviem, ako to Micheáš mohol vedieť, zrejme myslenie
ľudí v jeho dobe bolo podobné ako to dnešné. S čím mám predstúpiť pred Hospodina? Čo odo
mňa očakáva? Čo Mu mám dať, aby som prejavil svoju skutočnú lásku voči Nemu? Sú to
drahé veci? Zápaly, obete, tisíce zvierat, hektolitre oleja? Alebo mám ísť až tak ďaleko, že
obetujem svoje dieťa, aby som pred Ním urovnal vlastný hriech? Problém je v tom, že si
vyberáme veci, ktoré sú síce drahé, ale nie sú skutočné! Namiesto toho Micheáš hovorí, čo je
naozajstným darom pre Hospodina. Choď a zachovávaj právo! Nerob to, čo ostatní, rob to, čo
je správne. Veľa ľudí bojuje s Hospodinom! Pýta sa, prečo byť čestný, keď všetci okolo veci
prekrúcajú, klamú, len aby z toho mali výhody. Logickú odpoveď, prečo byť čestní, nikto
nemá! Svojou čestnosťou môžeme zaďakovať Bohu za Jeho dobro! Druhé Micheášovo slovo:
Miluj láskavosť! Nič nie je nádhernejšie, ako keď stretnete láskavého človeka. Nemusí vám
pomôcť, nie preto, že nechce, ale preto, že to nie je v jeho moci. Po svete chodí veľa
frustrovaných povolaní: lekár, kňaz, advokát, učiteľ... Hovoria: Tak veľmi som chcel niečo
urobiť, ale nebolo to možné! Vtedy buď láskavý! Láskavý a dobrý. Ani nevieš, ako dotykom,
úsmevom, pohladením vyliečiš bolesť a zranenie. Tretie slovo je pravda: Choď so svojím
Bohom, ale v pokore! Aký je zúfalý pohľad na pyšného pastiera! Aká je to hanebná

degradácia Boha, keď kráčame s Ním a pritom všetkým naokolo dávame pocítiť, akí sme
dôležití! Byť pokorný pred Bohom, to nie je skloniť hlavu pri modlitbe. To znamená skloniť
srdce. Nielen pred Jeho vôľou, ale aj pred maličkými, pred zranenými, pred chudobnými, pred
ľudskou bolesťou. Uvažujme o slovách proroka, keď každý z nás pôjde priniesť svoj užitočný
dar milostivému Bohu. Amen.

Modlitba:
Pane, chráň mi srdce, aby som nerozdával neužitočné dary. Pane, chráň mi myšlienky, aby
som túžil zachovať právo a neprispôsoboval sa väčšine. Pane, chráň mi ruky, aby prinášali
láskavosť. Pane, chráň mi vieru, aby nebola pyšná. Nech je požehnané Tvoje meno. Amen.
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