Zamyslenia na týždeň po 2. nedeli po Svätej Trojici
Nedeľa 5. júna 2016
2. nedeľa po Svätej Trojici
Text: L 14, 15 – 24
15
Keď to počul jeden zo spolustolovníkov, povedal Mu: Blahoslavený, kto je chlieb v kráľovstve
Božom! 16On mu však povedal: Jeden človek pripravil veľkú večeru a pozval mnohých. 17V
hodine večere poslal sluhu, aby povedal pozvaným: Poďte, lebo už je [všetko] hotové! 18Ale
všetci sa začali jednomyseľne vyhovárať. Prvý mu povedal: Pole som kúpil, musím ísť a obzrieť
si ho; prosím ťa, vyhovor ma. 19Druhý povedal: Päť párov volov som kúpil a idem ich vyskúšať;
prosím ťa, vyhovor ma. 20Iný zasa povedal: Oženil som sa, a preto nemôžem prísť. 21Keď sa
sluha vrátil, oznámil to pánovi. Vtedy sa rozhneval pán domu a povedal sluhovi: Vyjdi rýchlo na
cesty a ulice mesta a priveď sem chudobných, mrzákov, slepých a chromých. 22Sluha povedal:
Pane, stalo sa, ako si rozkázal, a miesto ešte je. 23Vtedy povedal pán sluhovi: Vyjdi na poľné
cesty a medzi ohrady a prinúť (ich) vojsť, aby sa mi naplnil dom. 24Lebo hovorím vám, že ani
jeden z mužov, ktorí boli pozvaní, neokúsi moju večeru.
Piesne: ES č. 538, 631
Zamyslenie nad Božím slovom:
Veľká večera je pripravená. Všetko je hotové. Pozvánky sú rozposlané. Každý tam má svoje
miesto. Aké ideálne! A pritom to zlyhalo. Prečo? Pre výhovorky pozvaných. Zachovali sa
k hostiteľovi pohŕdavo a neúctivo. Lebo pozvanie sa neodmieta. Patrí sa ho prijať. A práve v tom
je háčik. Prijať. Na prvé počutie je to jednoduché. Veď čo môže byť ťažké na prijatí pozvania na
veľkú hostinu? Všetkého je nadostač, všetko je zadarmo. Stačí prísť, sadnúť si a hodovať. Tam
by sa mali všetci len tak hrnúť. A oni robia opak – vyhovárajú sa. Nepochopiteľné. Židia, najmä
farizeji, ktorí počúvali toto podobenstvo, nepochopili, že ak prijmú pozvanie na večeru, nebudú
sa hostiteľovi musieť odplatiť. Že to od nich nečaká. Boli zvyknutí pozývať preto, aby aj oni boli
pozvaní, a tak si to navzájom odplácať. No Pán Ježiš to posunul do inej roviny: Prijať zdarma.
Preto sa pán v podobenstve nahneval a na prázdne miesta povolal takých, ktorí sa naozaj nemali
čím odplatiť, ktorí to museli prijať zdarma; niektorí boli k tomu doslova prinútení.
Pozvánka na veľkú večeru platí aj pre nás. Kráľovstvo Božie je pripravené. Spasenie v Kristovi je
dokonané. Od Krstu svätého sme neustále pozývaní. Každý tam máme pripravené miesto. Tiež
by sme sa tam mali hrnúť – ale máme výhovorky. Presne také úbohé ako tí v podobenstve.
Dávame prednosť svojim veciam pred účasťou na hostine v kráľovstve Božom. Neprijímame
pozvanie, a tým pohŕdame Hostiteľom – Pánom Bohom. A On nám ponúka zadarmo večný život,
ktorý zaplatil Jeho Syn Ježiš Kristus. My môžeme len prijať a hodovať. Prečo je to pre nás také
ťažké? Pamätajme, že na nebeskej večeri musia byť všetky miesta obsadené. Ak my odmietneme,
Pán Boh sa nahnevá a naše miesto obsadí niekým, koho by sme tam vôbec nečakali. Buďme
vďační, že patríme medzi pozvaných, že môžeme prijímať zdarma, bez zásluh, len z milosti, a to
pre Ježiša Krista. Pamätajme, že nič nie je v živote dôležitejšie ako kráľovstvo Božie. Preto sa
nevyhovárajme a jedzme chlieb v kráľovstve Božom. Amen.
Modlitba:
Pane Bože, oslavujeme Ťa za to, že si nám vo svojom Synovi pripravil spasenie. V Tvojom
kráľovstve máme svoje miesto. Naša ľahostajnosť však býva väčšia ako túžba stolovať s Tebou.
Odpusť nám to a daj, aby sme si uvedomovali, že ak chceme byť spasení, Tvoje pozvanie
musíme prijať. Pomôž nám v tom Duchom Svätým. Amen.
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