Zamyslenia na týždeň po 11. nedeli po Svätej Trojici
Štvrtok 16. augusta 2018
Piesne: ES č. 280, 332
Text: R 11, 13 – 24
„13Vám, (bývalým) pohanom, však hovorím: Nakoľko som apoštolom pohanov, zvelebujem
svoju službu, 14či by som nevzbudil žiarlivosť u tých, čo sú moji podľa tela, a nezachránil
niektorých z nich. 15Lebo keď už ich zavrhnutie bolo svetu zmierením, čím bude ich prijatie,
ak nie životom zo smrti?! 16A keď sú prvotiny cesta sväté, (sväté je) aj cesto; a keď je koreň
svätý, (sväté sú) aj ratolesti. 17A ak niektoré z ratolestí boli vylomené, a ty, aj keď si planou
olivou, bol si vštepený do nich a stal si sa spoluúčastníkom šťavy z koreňov olivy 18nevystatuj sa nad ratolesti. Ak sa však vystatuješ (nezabúdaj), že nie ty nesieš koreň, ale
koreň teba. 19Povieš azda: Ratolesti boli vylomené, aby som ja bol vštepený? 20Dobre.
Vylomené boli pre neveru, a ty si obstál vierou. Nenamýšľaj si, ale sa boj! 21Lebo keď Boh
neušetril prirodzené ratolesti, neušetrí ani teba. 22Hľaď teda na dobrotu a na prísnosť Božiu;
na tých, ktorí padli, sa vzťahuje Božia prísnosť, na teba sa však vzťahuje Božia dobrota - ak
zotrváš v dobrote; inak budeš aj ty odťatý. 23Oni však ak nezotrvajú v nevere, budú vštepení.
Lebo Boh má moc zase ich vštepiť. 24Veď keď si ty bol odťatý z prirodzenej planej olivy a
proti prírode vštepený do šľachtenej olivy: o čo viac oni, prirodzené (ratolesti), budú vštepení
do vlastnej olivy!“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Nie je ľahké úplne zničiť olivovník. Má životaschopný koreňový systém, z ktorého môže
kedykoľvek vyrásť nový strom. V Izraeli rastú mnohé olivovníky na koreňoch, ktoré sú
dokázateľne staré viac než dve tisícročia. Aby bola oliva užitočná, musí byť zaštepená. Je to
proces, v ktorom sa šľachetná olivová vetvička, vštepená do divej olivy, rozrastá a divá
ustupuje. Božie duchovné štepenie sa uskutočňuje naopak. On berie planú ratolesť a štepí ju
do dobrej olivy, rastúcej na „svätých“ koreňoch. Izraelský ľud bol zaštepenou ratolesťou,
ktorá vyrástla na svätých Božích koreňoch. Pohanské národy boli planými olivami. Keď sa
naplnili dni, poslal Boh na zem svojho Syna Ježiša. Židovská väčšina však neprijala Krista
ako zasľúbeného Mesiáša. A tak dal Boh možnosť rásť novým vštepeným ratolestiam skrze
vieru v Ježiša Krista, ktorý bol ukrižovaný, pochovaný a vzkriesený a staré boli pre neveru
vylomené. Pohania z národov sa stali súčasťou dobrej olivy a narodila sa cirkev. My kresťania
sme boli takto zaštepení do vyvoleného ľudu a to z milosti Božej. Je zakázané namýšľať si a

vystatovať sa nad Izraelom, že sme lepší. Lebo ako Židia zhrešili vo svojej pýche a boli
„vylomení“, tak sa to môže stať aj kresťanovi. Cez Božie milosrdenstvo a poslušnosť Jeho
slovu dáva Boh každému z nás príležitosť. Naša životná šanca je zostať pripojený na dobrý
olivový kmeň. Tým kmeňom je Ježiš. Boh Syn, Spasiteľ a najlepší Priateľ. Nakoniec, ani
židovský národ nie je úplne stratený. On udržal zvyšok Izraela nažive a priviedol ho opäť raz
späť do svojej krajiny a On – Boh „mám moc zase ich vštepiť!“ Amen.

Modlitba:
Ďakujeme Ti, Svätý Bože, že si nás prijal za svoje dietky do svojho milovaného ľudu a vštepil
nás do životodárneho kmeňa Ježiša Krista, aby sme boli pre večnosť zachránení. Chráň nás od
zlého, aby sme v pýche, namyslenosti a hriechu nezabudli na túto milosť nad milosti, ktorej sa
nám dostalo. Uč nás dobrotivosti k blížnym a bázni pred Tebou. Prosíme Ťa o našu spásu i o
spásu dietok Izraela. Nech sa stane Tvoja vôľa. Amen.
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