Zamyslenia na týždeň po 6. nedeli po Svätej Trojici
Nedeľa 8. júla 2018 – 6. nedeľa po Svätej Trojici
Piesne: ES č. 442, 445
Text: L 14, 25 – 33
„25Raz išli s Ním veľké zástupy; On sa obrátil a povedal im: 26Kto prichádza ku mne a nemá v
nenávisti otca i matku i ženu i deti i bratov i sestry, áno, i vlastnú dušu, nemôže mi byť
učeníkom. 27Kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže mi byť učeníkom. 28Lebo keď niekto z
vás chce stavať vežu, či si najprv nezasadne a nespočíta náklad, či má z čoho dostaviť? 29Aby
sa mu potom, keď položil základ, a nemohol dostavať, nezačali všetci, ktorí to vidia,
posmievať

30a

hovoriť: Tento človek začal stavať, a nemohol dostaviť.

31Alebo

keď kráľ má

tiahnuť do boja proti inému kráľovi, aby sa zrazil s ním, či si najprv nezasadne, aby sa
poradil, či sa s desiatimi tisícami môže postaviť proti tomu, ktorý s dvadsiatimi tisícami
tiahne proti nemu?
podmienky mieru.

32Ak

33A

sa nemôže, vyšle k nemu posolstvo, keď je ešte ďaleko, a vyžiada si

tak nikto z vás nemôže mi byť učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo

má.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Keď vám v nejakom odvetví ponúknu prácu a vy sa o ňu zaujímate, najskôr vám predstavia
svoje požiadavky a potom vás oboznámia s vašou odmenou. Vy sa máte rozhodnúť, či ste
ochotný splniť požiadavky a či ste s odmenou spokojný. Keď Pán Ježiš chodil po tejto zemi,
nasledovali Ho veľké zástupy ľudí. Lenže Pán Ježiš vedel, čo si vyžaduje Jeho služba.
Nechcel, aby sa ľudia sklamali a časom Ho opustili. Preto ich na úlohu Jeho nasledovníkov
pripravil. Predsa byť kresťanom – nasledovníkom Pána Ježiša znamená aj vziať na seba kríž.
Nasledovanie Pána Ježiša musí prevážiť všetky ostatné záujmy. Musí stáť aj nad rodinnými
zväzkami. Evanjelista Lukáš nám zdôrazňuje, že Pána Ježiša musíme milovať viac ako
vlastnú rodinu (v. 26). Ak nás rodina obmedzuje v Božích veciach, ak nám bráni v prístupe k
Pánu Bohu, v tom prípade oddanosť a láska k Pánu Bohu musí byť väčšia ako každý iný
zväzok. Kristov kríž je symbolom utrpenia, je symbolom smrti, hanby, posmechu,
opovrhnutia a symbolom sebazaprenia. S týmito ťažkosťami musíme počítať aj my. Lenže
kým Pán Ježiš sám niesol kríž, nám k neseniu kríža dáva silu. Náš Pán a Spasiteľ nás
podopiera. No Kristov nasledovník musí mať aj silu vzdať sa hmotných vecí, rodiny, túžob,
plánov a záujmov, aj vlastného života, ako to robili prví kresťania, keď od nich požadovali
zradiť Krista. To síce neznamená, že všetko, čo máme, musíme odhodiť, ale všetko, čo máme,

musíme dať k službám Kristovi a pod Jeho vedenie. Pre kresťana Pán Ježiš a Jeho slovo musí
byť na prvom mieste. Nasledovník Pánov nemôže opúšťať slovo Božie kvôli svetským
záujmom. Ak kresťan chce žiť telu a svetu, ak si chce užiť v hojnosti tohto zemského šťastia,
koniec znamená zánik. Kto ale žije Kristu, na konci je život, radosť a sláva. Pán Ježiš chce
mať z nás všetkých nasledovníkov. I keď je to ťažká cesta, ale zasľubuje nám svoju
prítomnosť. Preto sa nedajme odradiť krížovou cestou, ale myslime na budúcnosť, ako o nej
napísal žalmista: „Hospodin neodoprie blaho tým, čo chodia bez úhony.“ (Ž 84, 12) Amen.

Modlitba:
Ježiši Kriste, s vďakou sa skláňame pred Tvojou svätosťou. Chceme Ťa nasledovať, chceme
byť skutočnými kresťanmi, ale často podliehame zvodom tohto sveta. Pane Ježiši, prosíme Ťa
o dar Ducha Svätého, ktorý by v nás premohol všetky telesné žiadosti. Daj nám, Pane, aj silu
k tomu, aby sme Tvoju vôľu nadradili nad všetky zemské zväzky a aby nám Tvoje slovo bolo
smernicou nášho života. Len Ty, Pane, to môžeš učiniť, aby sme boli Tvojimi nasledovníkmi
a žili život Tebe milý a oddaný. Buď naším Vodcom, Radcom a Pomocníkom. Amen.
Mgr. Jaroslav Jurko, zborový kaplán v CZ ECAV Trenčín

