Utorok 12. júla 2016
140 rokov od narodenia Ivana Kraska
Text: Ž 119, 1 – 2
1Blahoslavení, ktorých cesta je bez úhony; ktorí chodia v zákone Hospodinovom! 2Blahoslavení,
čo sa pridŕžajú Jeho svedectiev a hľadajú Ho celým srdcom;
Piesne: ES č. 229, 451
Zamyslenie nad Božím slovom:
Pán Boh sa od začiatku dával ľuďom poznať ako láska. Za všetko, ako sa Boh k tomuto svetu
prejavoval, a hlavne za to, že nás nezavrhol, má Mu byť vzdávaná česť a sláva. Pán Boh nie je
skryté, vzdialené božstvo, ale je viditeľný vo svojich dielach tak, ako píše apoštol Pavel: „… veď
sám Boh im to zjavil.“ (R 1, 19b) Ale Biblia hovorí aj o bezbožnosti a neprávosti ľudí a v spojení
s tým aj o Božom hneve, ktorý nie je samoúčelný. Ten, kto pozná hĺbku svojej viny, môže
pochopiť niečo z hodnoty spasenia. Spasenie je večná hodnota. Preto Boží hnev sa zjavuje proti
ľudskej bezbožnosti. A čo je bezbožnosť? Je ňou všetko, čo popiera božský charakter, všetko, čo
sa stavia proti Bohu, ako keby ani živého Boha nebolo. Bezbožnosť je stav hriešnej duše, je to
popretie zvrchovanej Božej vlády nad svetom.
Práve dnes, 12. júla 2016, uplynulo 140 rokov od narodenia básnika slovenskej moderny 20.
storočia Ivana Kraska (vlastným menom Ján Botto). Jeho tvorba bola zhrnutá do dvoch
básnických zbierok – Nox et solitudo a Verše. Bol čistým lyrikom. Vo svojom vnútri prežíval
konflikt rozumu, vedy a viery, ktorý nedoriešil, len utlmil tým, že prijal život s protirečeniami.
Poznanie Boha u neho nebolo spojené s pokorou. Pán Boh sa neuspokojuje s naším hriechom ani
v dnešnej spoločnosti, lebo Pán Boh sa nemení. Boží hnev je zastavený v obeti Pána Ježiša
Krista. V tejto obeti je dovolené kajúcemu hriešnikovi skryť sa pred Božím hnevom a prijať
Božiu pomoc a silu viery. Preto aj my v doxológii ukončujeme modlitbu slovami: „Sláva Bohu,
Otcu i Synu i Duchu Svätému. Amen.“
Modlitba:
Pane Bože, aký si dobrý, veď neraz sa Tvoja dobrota a milosrdenstvo dokázali pri nás.
Nepochopili sme to hneď, ale máme mnoho skúseností, že aj zlé vieš zmeniť na dobré. Všetky
takéto prejavy boli dôkazom Tvojej lásky. To nás udržiava pri Tebe, náš Pane. Prosíme Ťa, aby
všetky veci, ktoré s nami konáš ako s veriacimi a Tebe oddanými, slúžili na dobro. Amen.
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