Utorok 13. júna 2017
Piesne: ES č. 229, 343
Text: J 5, 17 – 23
„Ale On im odpovedal: Môj Otec pracuje až doteraz, i ja pracujem...“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Z Písma vieme, že Pán Boh chce spasiť všetkých ľudí. Toto tvrdenie nie je iba prázdnym
vyhlásením, ale je skutočnosťou. Aj Ježiš Kristus, ktorý stelesňuje vôľu Boha Otca, to
potvrdzuje. Pán Ježiš sa na svojich cestách stretáva s mnohými ľuďmi, ktorým jasne hovorí o
tomto Božom milosrdenstve. Toho, kto si vypočuje túto radostnú zvesť, toto evanjelium, a prijme
ho do svojho srdca, toho ono premieňa, zlepšuje a zachraňuje. Pán Ježiš Kristus prijal za svoj
plán nebeského Otca, ako spasiť ľudí. Keď dobre činili za svojho života, vyjdú cez vzkriesenie do
nového, večného života! Radostnejšia zvesť pre veriaceho človeka už nemôže byť! Pánovi
Ježišovi Židia neverili, keď im povedal: „Môj Otec pracuje až doposiaľ, i ja pracujem. ... Kto
počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život nepôjde na súd, ale prešiel zo
smrti do života.“ (J 5, 17. 24) Keď Pán Ježiš vykladal Židom slová svojho Otca, ešte väčšmi sa
usilovali zabiť Ho – nielen preto, že porušil sobotu, ale aj preto, že Boha pomenoval svojím
Otcom, a tým sa rovnal Bohu. V tomto sa asi aj my podobáme Židom. Tiež by sme na ich mieste
neverili, keby nám niekto povedal, že je Božím Synom! Neveriť rôznym skúsenostiam ľudí – to
môžeme, ale neveriť Kristovým slovám – to už znamená vylúčiť sa zo spasenia! Je to nevera,
ktorá sa trestá! Často sa totiž správame ako ten chlapec, ktorý nechcel poslúchnuť otca, aby sa
nešiel bicyklovať. Nemal ešte dobre zmontovaný bicykel, brzdy mu zlyhali, a tak narazil do auta.
V nemocnici povedal otcovi: „Nehovoril si, že budeš vždy pri mne, aby som sa mal dobre, aby sa
mi nič nestalo? A vidíš, teraz mám nohu v sadre!“ Aj nám, keď sa niečo stane, vytýkame Pánovi:
„Nemohol si tomu zabrániť?“ Podobnú skúsenosť máme i v našej rodinke. Manželka mala ťažký
pôrod, a nebolo to bez následku, lebo synček po niekoľkých dňoch odišiel k Pánovi. Samozrejme,
pýtali sme sa Pána, prečo to dopustil. No asi to tak muselo byť; na Pána sme nezanevreli!
Slúžime Mu aj ako dôchodcovia. Amen.
Modlitba:
Otče náš, ďakujeme Ti, že Ti záleží na našich rodinách. Vyznávame, že potrebujeme Tvoje
múdre a láskavé vedenie životom. Ochraňuj nás i naše deti pred útokmi sveta. Pomôž nám, aby
sme aj my boli dobrým príkladom vernosti a lásky. Nauč nás ctiť, vážiť si a počúvať rodičov a
daj nám ochotu riadiť sa ich skúsenosťami. Pomôž, aby sme nažívali vo vzájomnom porozumení.
Prebývaj uprostred nás a buď naším Pánom a Spasiteľom. Urob naše rodiny oázou pokoja a lásky
v dnešnom nepokojnom svete. Amen.
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