Nezaslúžená milosť
Piesne: 189, 357, 490, 347, A88
Text: Mt 20,1-16

Nedeľa Deviatnik (9 nedieľ do Veľkej noci) 31.1.2021
Biblické texty: F 3,7-14; L 17,7-10

„Môžem si so svojim robiť čo chcem“. Tieto slová vo väčšine prípadov znejú v kontexte nie celkom príjemnom –
možno v situácií napätia, keď je niekomu vyčítané to, že urobil napr. čo nemal. Slúžia neraz ako obrana pred
námietkami zo strany druhého. Uvedomelejší človek vie, že je nešťastným žiť v presvedčení, že niečo patrí len
výsostne mne – že nik na to nemá dosah a preto sa mi nik do toho nebude miešať. Je to detinské – možno
preto, že slová: „Môžem si so svojim robiť čo chcem“ tak jasne povedia práve deti.
V podobenstve, ktoré sme počuli znejú medzi riadkami tieto slová. Hospodár vinice hovorí: „Nemám azda právo
urobiť so svojim čo chcem?“ Má, veď je to jeho a má právo naložiť s tým ako chce. Lenže keď čítame jeho slová
v kontexte odmeny pracovníkom, ktorí nepracovali rovnako dlho a za rovnakých podmienok, až tak ľahko mu to
to právo neprisudzujeme. Hlavne vtedy, keď samých seba postavíme do roly tých, ktorí z toho akoby vyšli horšie.
Pôsobí to nespravodlivo. No a čo v tom prípade, keď si do roly hospodára dosadíme samotného Pána Boha,
presne tak ako to chcel Ježiš, keď toto podobenstvo rozprával? Toto podobenstvo môže mnohých vyrušiť,
prekvapiť ako aj mnohé ďalšie podobenstvá, ktoré Ježiš hovorí o kráľovstve Božom – o tom ako to chodí
v spoločenstve tých ktorí veria v Pána Ježiša. Kľudne môžeme povedať, že takto to chodí – či malo by chodiť
v cirkvi. Podobenstvami Pán Ježiš opisuje podstatné veci. Často jeden aspekt, pričom to funguje inak ako sme
na to zvyknutí v práci, bežnom živote, zamestnaní. Logika Božieho kráľovstva je neraz úplne iná. Mnohé čo
o ňom počujeme odporuje našej životnej skúsenosti. Podobenstvom o robotníkoch na vinici Ježiš spochybňuje
spravodlivosť ako ju poznáme. Už len tým, že každému dáva rovnakú odmenu v podobe jedného denára bez
ohľadu na čas a úsilie, ktoré vložili do práce ktorú konali.
Božia spravodlivosť a odmena človeku
Pracovníci dostanú odmenu. Všetci rovnakú – rovnako zaplatené. Čo je tou odmenou? Zaujíma nás to. Aj
učeníkov to zaujímalo. Toto Ježišovo podobenstvo nadväzuje na situáciu kedy učeník Peter prehlasuje: „Pozri,
my sme opustili všetko a nasledovali sme ťa. Čo z toho budeme mať?“
Aj nás zaujíma čo z toho budeme mať? Hlavne v kontexte toho, keď vidíme ako sa zlým vodí dobre a dobrým zle
tu na zemi. A Ježiš odpovedá: „Každý, kto pre moje meno opustil domy, alebo bratov, alebo sestry, alebo otca,
alebo matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života.“ Dve odmeny: 1.
odmena – stonásobná, 2. odmena večný život. Tou prvou je tá ktorá sa vzťahuje na časnosť. Aká je jej podoba?
Mnohí z tých, ktorým boli adresované tieto slová prišli pre vieru v Krista o priazeň svojich najbližších – stratili
rodiny, boli vylúčení zo spoločenstva – zo synagóg. No aj keď stratili svoju rodinu, stali sa súčasťou Božej rodiny
cirkvi v ktorej získali svoje miesto. V podobe mnohých bratov a sestier - stonásobne viac. Tiež aj všetko to, čo
Boh tvorí a pôsobí v tomto spoločenstve cirkvi – dary Jeho Ducha, ktoré inde nenachádzame. Toto je len
jedným z príkladov, keď veriaci v Krista získava omnoho viac.
Tá druhá odmena je odmena večného života – toho života, ktorý v dokonalosti budeme prežívať po smrti. Jeden
denár je práve tou druhou odmenu. Odmenou v podobe večného života. Tú Boh dáva rovnako každému – dáva
zo svojho, lebo tak chce, lebo je dobrý. Odmena je spravodlivá a nie je to málo ani pre toho kto pracuje celý deň,
ani veľa pre toho kto pracuje iba hodinu. Tu Ježiš ide proti tomu, aby sme merali, kto dostáva viac u Pána Boha.
Potrebujeme sa zbaviť sa pocitu, že ja by som si zaslúžil viac než ktokoľvek druhý. Máli sa ti azda večný život?
Môžeš získať niečo viac? Neodopieraj ho iným, keď im ho sám Pán neodoprel. On povoláva, koho chce, kedy
chce, ako chce s tým, že odmena je rovnaká. Je však dôležité pripomenúť to, že to čo tu je nazývané odmenou je
v kontexte evanjelia a Písma nezaslúženým darom - teda milosťou – nezaslúženou. Boh nám nekrivdí, keď nám
dáva všetkým rovnako. Lebo všetkým rovnako dáva zo svojej milosti, lebo sám chce.
Božia spravodlivosť a ľudské úsilie
Tým, že žijeme pod ľudskou zákonitosťou „práce a odmeny“ je ťažké prijať spomenutú podobu Božej
spravodlivosti. Zvlášť vtedy, keď stojíme v pozícií tých, ktorí boli najatí skôr ako ostatní. Tí prví sa narobili a pritom
dostali to isté ako tí poslední. Niekto by povedal to je smola a hospodára označil za nespravodlivého. Ježiš tu
vyvracia to čím neraz v cirkvi trpíme, že si zaslúžime viac ako ostatní. Možno preto, že už dlho slúžime, možno
preto, že sme v tej službe už mnohým ťažkým prešli. Utrpenie, ktorým človek pre vieru prešiel či prechádza
môže byť pre človeka nebezpečným. Máme tendenciu všetko merať a keď sa odmeny nedostáva tak nejako

podivne zazerať aj na Pána Boha. Je nám to blízke. Keď prestávame vnímať a prijímať Božiu milosť, budeme
prežívať pocit krivdy a život viery sa pre nás bremenom. Alebo si zvolíme inú cestu slovami: „Ja som sa už dosť
napracoval, slúžil, obetoval, nech robia iní“. Máme chuť s tým pod ťarchou okolností jednoducho skončiť.
Ježišovo podobenstvo o sluhovi z Lukášovho evanjelia (17 k.) hovorí: „Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo vám bolo
prikázané, povedzte: Sme neužitoční sluhovia. Urobili sme, čo sme boli povinní urobiť.“
Božia spravodlivosť a ľudské prvenstvo a „posledníctvo“
Ježiš podobenstvo zakončuje slovami: „poslední budú prvými a prvý poslednými“. Ste prvými, alebo
poslednými? Alebo niekde medzi tým? Ste tými, ktorí akosi prežívajú krivdu, alebo tými, ktorí prežívajú to, že
mnoho získali za nič? Pravda je taká, že na pôde Božieho kráľovstva v zápase o to čo je Bohu milé sa môžeme
nachádzať niekedy ako prví a niekedy ako poslední. Prví, keď hľadíme na množstvo svojich zásluh, poslední keď
hľadíme na množstvo svojich hriechov. Božia milosť tu stojí v opozícii voči všetkému ľudskému predbiehaniu sa
zameranému na získanie si Božej priazne a požehnania. Áno, predbiehanie sa v dobrom má byť, ale nemá to byť
prostriedok získania si Božej milosti, ale dôsledok Božej milosti. Kým v prvom prípade si ju nárokujeme,
v druhom prípade za ňu vďačíme. Aj prví aj poslední dostanú rovnakú odmenu. No je lepšie kráčať s vedomým
posledných. V mnohom mám to môže pomôcť pri zvládaní všetkého negatívneho čo so sebou prvenstvo
v porovnaní s ostatnými prináša.
Pán Boh si skutočne môže so svojím urobiť čo chce. Nezazerajme na Neho ako robotníci, ktorí boli najatí medzi
prvými. On chce dať tomu poslednému toľko koľko aj prvému. Všetkým dáva to čo je spravodlivé. Pamätajme na
to, že dôvodom Božieho konania nie sme my ale sám Kristus, ktorý sa zmiloval nad nami a povolal nás. Či ako
prvých, alebo ako posledných. Amen

Milodary
V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa rozlúčili so Slavomírom Švihrom. S láskou na neho spomína
blízka rodina a porúča sa do Božej milosti, ochrany a vedenia. Pri tejto príležitosti obetujú blízki a príbuzní
nasledovne: manželka Lena a dcéra Slávka s rod. 200,-Eur a 20,-Eur na DM; mama Oľga 30,-Eur; svokra
Augusta 30,-Eur a 5,-Eur na DM; Viera Zápotočná s rod. 30,-Eur; Irena Jurčová s rod. 30,-Eur; rod. Vladimíra
Chomu 30,-Eur; Jaroslav Hapčo (namiesto kvetov) 10,-Eur; Oľga Števčeková 10,-Eur; presbyteri 170,-Eur;
kolegyne z COOP Jednoty 15,-Eur.
Na plynofikáciu prispeli: Elena Bendíková so synom Vladimírom 50,-Eur; Jana Pelachová 20,-Eur; Ľubica
Madudová s rod. 150,-Eur
Na Dovalovské mosty(DM) prispeli: Jozef Švihra (č.d.237) 10,-Eur; Pavol Papaj 5,-Eur; Ivan Maduda 5,-Eur
Namiesto chrámovej nedeľnej ofery obetujú: Ján a Anna Kunovci 50,-Eur
Ďakujeme za prinesené milodary, oferu a obete
Oznamy
utorok:
štvrtok:
piatok:
sobota:

18:00 online biblická hodina meet.google.com/pzc-ahdp-arm
16:30 online vyučovanie konfirmandov
18:00 online dorast https://www.youtube.com/results?search_query=ecav+hybe
10:30 online Detská besiedka meet.google.com/ept-pqtf-qta
18:30 online mládež
nedeľa:
10:00 online služby Božie – facebook CZ L. Hrádok - Dovalovo
Odkazy k online stretnutiam sú uvedené na webovej stránke cirkevného zbor
www.dovalovo.ecavlos.sk
K podpore činnosti, ale aj k plneniu záväzkov voči cirkevnému zboru môžete využiť nižšie
uvedené údaje:
IBAN: SK84 0900 0000 0051 4967 6984
VS : 612100 (cirkevný príspevok ( poznámka: meno a priezvisko)
VS : 610100 (milodary)
VS : 610103 (dobrovoľné a pravidelné príspevky)
Vzhľadom k obmedzeniam súvislosti s pandémiou vás prosíme, aby ste cirkevný príspevok,
ktorý je pre rok 2021 vo výške 10,-Eur na člena uhradili bankovým prevodom. Do poznámky
je potrebné uviesť mená tých, za ktorých je príspevok uhradený a tiež číslo domu.

