Sobota 11. februára 2017
Piesne: ES č. 286, 467
Text: 1M 6, 9 – 22
„Nóach bol muž spravodlivý a bezúhonný medzi svojimi vrstovníkmi. Nóach chodieval s
Bohom...“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Pociťujete aj vy ľudskú túžbu po dokonalosti? Chceme mať dokonalú domácnosť, dokonale
vyzerať, mať dokonalé deti. Byť dobrým v nejakej oblasti nie je zlé, veď aj sám Pán Ježiš hovorí:
„Buďte dokonalí, ako je dokonalý vás Otec nebeský.“ (Mt 5, 48) Pán Ježiš však týmito slovami
nemyslel vonkajšiu dokonalosť, ale dokonalosť duchovnú. O tom hovorí aj Noáchov príbeh. Po
stvorení sveta „všetko bolo dobré“, ale po páde do hriechu sa táto Božia dokonalosť stratila a
„Boh videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca bolo ustavične
zlé. Hospodin oľutoval, že učinil človeka na zemi a zabolelo ho srdce“. Preto sa Pán Boh
rozhodol, že túto skazenosť vyhubí. Nažive ponechal iba Nóacha a jeho rodinu i zvieratá, ktoré sa
pred pohromou a istou smrťou zachránili v korábe, lebo „Nóach bol muž spravodlivý
a bezúhonný medzi svojimi vrstovníkmi. Nóach chodieval s Bohom“. Prečo Pán Boh odsúdil ľudí,
ktorí mali chyby? Veď počúvame z Božieho slova, že všetci sme hriešni a že nikto z nás ani
nedokáže byť dokonalý. Počúvame z evanjelia, že Pán Boh predsa mnohým odpúšťa a dáva nám
novú šancu na lepší život. Prečo bol však v tomto prípade taký krutý, že spomedzi toľkých ľudí
zachránil iba Nóacha a jeho rodinu? Možno Nóach nebol dokonalý po vonkajšej stránke, ale
dokonale dôveroval Pánu Bohu. Dnešní ľudia sú veľmi stádovití: čo robí jeden, robí ďalších sto.
Bojíme sa byť odlišní, bojíme sa prejavovať svoju vieru. Nóach sa nebál, a práve to mu
zachránilo život. Hoci sa z neho ostatní vysmievali, keď staval koráb, nenechal sa odradiť, lebo
vedel, že Boží plán je dokonalý, a on Mu musí dôverovať. Keď Pán Ježiš príde druhýkrát na túto
zem, tiež bude hľadať takých ľudí – spravodlivých a bezúhonných vo viere, takých, ktorí žijú
s Bohom. Nesnažme sa o smiešnu dokonalosť iba v tom, čo je len prchavé, a čo sa veľmi ľahko
pominie, ale snažme sa o dokonalosť v Božích očiach. Amen.
Modlitba:
Drahý Pane Ježiši, vidíš, akí sme hriešni, ako nám záleží na nepodstatných veciach a nevidíme to,
čo má skutočnú hodnotu. Nepočúvame Tvoje slovo a žijeme si podľa seba. Taká cesta však vedie
iba do záhuby. Veď nás, prosíme, po svojich cestách, aby sme aj my spoznávali Tvoju
dokonalosť, ktorá nás napriek našej hriešnosti privedie do života. Posilni nás, aby sme žili
s Tebou – vo viere a v dôvere. Amen.
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