Streda 19. júla 2017
Piesne: ES č. 496, 493
Text: Mt 8, 18 – 22
„I prišiel jeden zákonník a povedal Mu: Majstre, pôjdem za Tebou, kamkoľvek by si šiel.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Účinkovanie Pána Ježiša Krista vzbudilo ohromujúcu odozvu. Nie div, znamenia, zázraky,
uzdravenia a slovo moci, aké tu ešte nebolo, to všetko priťahovalo zástupy za Ježišom. Byť
preto Jeho učeníkom znamenalo nielen odriekanie, ale bolo aj vecou prestíže. Zákonník –
vzdelaný teológ prichádza za Ježišom s pozoruhodnou ponukou: „Majstre, pôjdem za Tebou,
kamkoľvek by si šiel.“ Čakali by sme, že Ježiš bude potešený takouto oddanosťou, ale On
reaguje úplne inak – vlastne sa ho nepriamo spýtal, či chce byť bezdomovec ako On. Chceš
ma nasledovať, aj keď sa budeš musieť zrieknuť i základného materiálneho zabezpečenia?
V evanjeliách nikde následne nečítame, že by medzi učeníkmi Pána Ježiša bol aj zákonník.
Zabezpečený život bol pre neho viac, ako odhodlanie nasledovať Ježiša aj v ťažkých
podmienkach. Rovnako radikálne vyzýva k nasledovaniu i jedného zo svojich učeníkov. Nie
je prvoradou povinnosťou tvoja rodina, ale tvoje učeníctvo. Pán Ježiš očakáva od tých, čo Ho
nasledujú, správny postoj a úplnú odovzdanosť. Nie je to príliš radikálna požiadavka? Ktosi to
povedal: Ak je Pán Ježiš na prvom mieste v tvojom živote, tak všetko ostatné je na tom
správnom. Správny vzťah k Nemu dáva tú správnu kvalitu aj všetkým našim ostatným
vzťahom. Nasledovať Ho preto znamená ísť správnym smerom – k spaseniu a večnosti.
Amen.
Modlitba:
Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti, že nás voláš k sebe, že nás povolávaš k nasledovaniu.
Ďakujeme Ti, že si nám svojou smrťou na kríži a svojím vzkriesením pripravil cestu. Daj
nám, prosíme, poslušné srdce a silu k oddanému nasledovaniu. Daj, aby nás neodradili od
Teba ťažkosti života ani uprednostňovanie vlastných záujmov. Nech si Ty vždy na prvom
mieste v našom živote. Ďakujeme Ti za Tvoje zasľúbenie, že keď budeme hľadať Tvoje
kráľovstvo, všetko ostatné nám bude pridané. Tak sa chceme spoliehať na Tvoje slovo a
Tvoje milostivé vedenie a s dôverou sa kladieme do Tvojich svätých rúk. Amen.
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