Zamyslenia na týždeň po 18. nedeli po Svätej Trojici 15. 10.
Nedeľa 15. októbra 2017 – 18. nedeľa po Svätej Trojici
Piesne: ES č. 449, 365
Text: Jk 2, 1 – 13
„Bratia moji, neuprednostňuje nikoho, keďže veríte v nášho osláveného Pána Ježiša Krista.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Tak to vo svete predsa chodí – povieme si po prečítaní dnešného textu. Tí, ktorí sú
bohatí, slávni, významní, majú iné postavenie v spoločnosti ako tí druhí. Veď to zažívame
sami pri organizovaní rôznych stretnutí. Ak na ne niekoho pozývame, rezervujeme mu miesto.
Nie je výnimkou, ak je na rezervovanom mieste napísané napríklad pán primátor, starosta,
poslanec, farár atď. Nikto sa nepohorší, že ide o nejaké uprednostňovanie osôb. Veď ide o
ľudí, ktorých sme si pozvali a sú pre nás dôležití. Sú však i momenty, keď na základe pohľadu
na človeka si nechtiac tiež robíme obraz o ňom. Na základe oblečenia, výzoru či slov ho
vieme veľmi ľahko zaradiť. Je to predsa pre nás ľudí také prirodzené! A práve na tieto naše
slabosti nás upozorňuje Písmo sväté. Rozličné meradlá používame len my ľudia. Pred Pánom
Bohom nemá nikto nijakú protekciu. Človek si ju chce neraz vynútiť rozličnými metódami.
Kedykoľvek sa nás zmocní túžba uprednostňovať druhých, uvedomme si, že Pán Boh používa
na všetkých ľudí tie isté hodnotiace meradlá. Všetci sme pred Ním skrze Jeho Syna Ježiša
Krista vykúpení a nazvaní Božími deťmi, ktoré Pán Boh miluje rovnakou láskou. Nikto sa
nemusí cítiť menejcenný či nedocenený. Pán Ježiš ponúka každému bez rozdielu svoju lásku,
pohľad na blížneho, na seba. Boh nie je prijímačom osôb. To, na čo sa máme pozerať, je srdce
človeka. Každý deň bojujeme o čistotu srdca, čistotu od sebeckej sústredenosti na seba či
uprednostňovania tých, ktorí majú vysoké postavenie. Život v láske je život slobody, ktorú
nám ponúka viera v Trojjediného Pána Boha. Dáva nám slobodu pre otvorenie skrehnutých
dlaní našich blízkych, slobodu od vonkajších vecí, slobodu pre rozhodnutie nebáť sa vykročiť
na cestu s Bohom v pravde a láske pod Božím dohľadom. Nech je to tak aj v dnešný deň.
Amen.
Modlitba:
Pane Ježiši, Ty nás pozývaš k láske k našim blížnym. Vyznávame, že neraz sme slabí, aby
sme vedeli pozerať na nich podľa Tvojho príkladu. Pomôž nám, aby sme boli horlivejšími
konateľmi Tvojho slova. Tvoja láska má moc aj nás usmerniť v našom rozhodovaní
a správaní. Ďakujeme Ti za dar Tvojej slobody pre naše životy. Daj, nech rozprávame
a konáme ako tí, v ktorých prebýva Tvoja láska. Nech je vzdávaná sláva a česť Tvojmu
svätému menu. Amen.
Mgr. Jarmila Petrulová, zborová farárka v CZ ECAV Trenčianske Stankovce

