Zamyslenia na týždeň po 4. nedeli po Svätej Trojici
Štvrtok 28. júna 2018
Piesne: ES č. 551, 548
Text: Mt 18, 15 – 20
„15Keby tvoj brat zhrešil [proti tebe], choď a pokarhaj ho medzi štyrmi očami. Ak ťa
poslúchne, získal si svojho brata; 16ak ťa neposlúchne, vezmi so sebou ešte jedného alebo
dvoch, aby všetko bolo zistené svedectvom dvoch alebo troch svedkov. 17Ak ich neposlúchne,
povedz to cirkevnému zboru; ak neposlúchne ani cirkevný zbor, nech ti je ako pohan a colník.
18Veru, hovorím vám: Čokoľvek zviažete na zemi, bude zviazané na nebi, a čokoľvek
rozviažete na zemi, bude rozviazané na nebi. 19A zase vám hovorím: Ak sa dvaja z vás
dohodnú na niečom na zemi, že budú prosiť o to, dostane sa im toho od môjho Otca, ktorý je v
nebesiach. 20Lebo kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
V dnešnej dobe vieme takmer o všetkom. Médiá nás informujú o tom, čo sa stalo hoci aj na
druhom konci sveta, čo nevieme, to si nájdeme na internete a aj najmenší problém sa rieši cez
sociálne siete, kde si každý pridá to „svoje“ a veci sa tak zbytočne zveličujú a rozmazávajú.
Zrejme aj v Ježišovej dobe to fungovalo podobne. Hoci neboli počítače ani mobily, klebetilo
sa stále a bola tendencia veci nafúknuť. Toto môže byť jedna z príčin, prečo Pán Ježiš povedal
slová nášho biblického textu. Oni nám pripomínajú, že všetko máme riešiť v duchu lásky
a miernosti. Keď sa deje niečo, čo nie je v súlade s vierou, choď k blúdiacemu a „pokarhaj ho
medzi štyrmi očami“ (v. 15). Keď nastane nejaký problém, vždy je to citlivá vec, ktorú treba
riešiť s rozvahou a láskou. Pán Ježiš hovorí, aby sme poblúdilca neponižovali zverejňovaním
jeho hriechu, ale snažili sa to vysvetliť a napomenúť ho najprv bez svedkov. Podobne hovorí
apoštol Jakub 5, 20: „Vedzte, že kto obráti hriešnika z jeho bludnej cesty, zachráni mu dušu
od smrti a zakryje množstvo hriechov.“ Toto úsilie však nemusí byť úspešné, preto nám Ježiš
radí: „... vezmi so sebou ešte jedného alebo dvoch“ (v. 16). Ak napomínaný ani potom
neposlúchne, treba celú záležitosť predložiť zboru veriacich. Kto odmieta aj takéto spoločné
úsilie zboru, ten pretrhol spojivo s Kristom a vylúčil sa zo spoločenstva cirkvi (v. 17).
Nesmieme však zabudnúť, že aj pre takéhoto človeka existuje Božia milosť. Preto sa k nemu
máme správať láskavo, ako k zblúdilej ovečke, ktorú Kristus hľadá a chce ju priviesť späť. Tu
možno viac ako napomínanie pomôže modlitba. Veď modlitba je úžasnou výsadou veriaceho
kresťana a má nepredstaviteľnú moc. Veď Pán Ježiš nám hovorí: „Ak sa dvaja z vás dohodnú

na niečom na zemi, že budú prosiť o to, dostane sa im toho od môjho Otca, ktorý je
v nebesiach“ (v. 19). Toto veľké uistenie nám jasne hovorí, že Boh je vždy s nami a dá nám
čokoľvek, o čo Ho budeme prosiť v Ježišovom mene. Preto sa nevzdávajme, ale v modlitbe
všetko porúčajme do Božích rúk: „Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám
otvorené“ (Mt 7, 7). Amen.

Modlitba:
Nebeský náš Otče, všetko je v Tvojich milostivých rukách a vo všetkom sa deje Tvoja vôľa,
aj keď to my neraz nevieme pochopiť. Veľakrát v nás nie je dostatok Tvojej lásky a iných by
sme chceli posudzovať, či dokonca odsudzovať, akoby sme nemali žiadny hriech. Daj nám
preto dar Ducha Svätého, aby sme poklesky svoje či iných vedeli vyriešiť v tichosti, aby sme
sa dali poučiť a žili tak životom Tebe milým, Tebe na česť a slávu a nám na večné spasenie.
Amen.
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