Štvrtok 12. januára 2017
Piesne: ES č. 390, 242
Text: Ef 1, 3 – 10
„V Ňom máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva Jeho milosti, v
ktorej nás bohato zahrnul všetkou múdrosťou a rozumnosťou...“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Ako sa dnes máš? – pýtame sa priateľov a známych, ktorých stretneme. Odpovede sú rôzne – od
Ďakujem, dobre... až po vymenovanie najrôznejších ťažkostí a starostí života. O nás na
Slovensku sa hovorí (a potvrdzujú to aj prieskumy), že sme značne nespokojní so životom
vzhľadom na priemer v Európskej únii. Nespokojní sme s kvalitou života, prácou, ekonomickou
situáciou, so zdravotníctvom a teraz už aj so školstvom. Za položenú otázku nie vždy zdvorilo
poďakujeme, ale skôr začneme vyratúvať naše problémy. Áno, máme ich skutočne dosť. Sú
nielen v strednej a vo východnej Európe, ale i v celom svete. Iste, máme nad čím lamentovať
a s pribúdajúcim vekom sa môžeme sťažovať aj na svoje choroby, neužitočnosť či strach z toho,
kam sa tento svet rúti. U Pavla však nečítame o fňukaní a bedákaní, ale počujeme od neho
chválospev na Boha a Jeho dielo záchrany, ktoré vykonal v Ježišovi Kristovi. Pavel chváli Pána
Boha za to, že sa neponosuje na človeka, ale ho zachraňuje. V Kristovi pre nás urobil obrovskú,
nevyčísliteľnú, nepredstaviteľnú, monumentálnu, fascinujúcu a kolosálnu vec. Ešte pred
stvorením sveta začal dielo vykúpenia tým, že si nás vyvolil a z milostivej vôle predurčil. Urobil
to preto, aby sme boli svätí v Jeho láske a stali sa Jeho deťmi, teda aby sme naveky boli Jeho
vlastní. Preto nám v Ježišovi odpustil hriechy, dal nám múdrosť pochopiť Jeho vôľu a milostivé
rozhodnutie, že v Kristovi, keď príde čas, všetko zjednotí. Je to veľká vec a dokonalá láska. Dielo
Pána Ježiša sa týka celého sveta, dejín a všetkých ľudí, aj keď väčšina s tým nepočíta. No je tu
cirkev, ktorá ako jediné spoločenstvo si tejto nádeje má byť a – verím, že i je – vedomá,
a ukazuje to v celom svojom zborovom, liturgickom a osobnom živote! Čo viac si môžeme
priať?! Pri svojich starostiach myslime najmä na Božie konanie a Jeho moc. Amen.
Modlitba:
Ďakujeme Ti, Pane a Bože náš, že nás máš rád. Preto sa nebojíme chváliť Ťa a ďakovať Ti, lebo
je dobré a správne, keď pred Tebou a celým svetom vyzdvihujeme Tvoju dobrotu a lásku.
Túžime, aby aj skrze naše svedectvo uverili v Teba ľudia a spolu s nami v jednote Ducha boli
oslávení. Amen.
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