Sobota 10. júna 2017
Piesne: ES č. 254, 631
Text: 1M 15, 1 – 6
„Pohliadni na nebesá a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať. Nato mu riekol: Toľko bude
tvojho potomstva. I uveril Hospodinovi a On mu to počítal za spravodlivosť.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Pri pohľade na nočnú oblohu s množstvom hviezd získal Abrahámov život novú perspektívu.
Táto vízia sa pre neho stala kľúčovým zážitkom. Abrahámov príbeh hlboko zapôsobil na apoštola
Pavla, pre ktorého spravodlivosť znamenala veľmi veľa. Pavel sa živil výrobou stanov. Pri
čestnosti v podnikaní, o ktorú sa usiloval, sa orientoval podľa vyššej spravodlivosti, ktorá mu
bola meradlom aj v jeho teologickom uvažovaní. Všetko muselo byť vo vzájomnej rovnováhe.
O vyváženosť sa usilujeme aj my – v politike, sociálnej oblasti či rôznych partnerstvách. Všade,
kde spravodlivosť uplatňujeme ako meradlo života, však existuje nebezpečenstvo, že uviazneme
v spleti všelijakých predpisov. V zahraničí prichytili čierneho pasažiera, ktorý odmietol zaplatiť
pokutu. V zákone totiž stálo napísané, že zaplatiť pokutu je povinný pasažier „bez platného
cestovného lístka“. On však argumentoval, že nemal pri sebe žiaden cestovný lístok, teda ani
platný, ani neplatný, preto nie je povinný zaplatiť pokutu. Najvyšší súd mu dal za pravdu. Život
sa teda nestane lepším tým, že sa budeme snažiť presnejšie ho definovať. Vďaka spomenutému
príkladu je diera v zákone už zaplátaná. Mnohé iné však zostali. Príbeh o Abrahámovi hovorí
o dôvere v Boha. Dôvera umožňuje človeku konať inak, bez záruky, ku ktorej by sa dopracoval
svojou vypočítavosťou. Pavel to naznačuje tým, že milosť postavil ako synonymum hneď vedľa
dôvery. Milosť je viera a viera je milosť. Dôvera je milosť. Nie je možné vybudovať ju na
dôkazoch a domáhaní sa práva. Nemožno ju ani prikázať. Ona vzniká skôr v tichu, nenápadne.
Zvyčajne vtedy, keď s ňou nepočítame. Abrahám videl na nočnej oblohe plejádu hviezd.
Dôveroval Bohu. Pavel vidí jasnú líniu od Abraháma cez Ježiša až k nám. Ježiša spomína preto,
lebo na Ňom možno pozorovať, aké správne je dôverovať Bohu aj vtedy, keď stojíme zoči-voči
utrpeniu a smrti. Viera v Boha sa počíta za spravodlivosť. Amen.
Modlitba:
Všemohúci Bože, ďakujem Ti za milosť, ktorú mi prejavuješ každý deň. Skutočnosť, že Ti
smiem dôverovať v akejkoľvek životnej situácii, ma posilňuje a napĺňa nádejou. V Tvojej
blízkosti a prítomnosti sa cítim v bezpečí. Verím, že všetky Tvoje zasľúbenia sa raz pri mne
premenia na radostnú skutočnosť. Za to Ti už dnes vzdávam česť a chválu. Amen.
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