Štvrtok 15. decembra 2016
Piesne: ES č. 16, 26
Text: 2K 4, 1 – 6
„Lebo Boh, ktorý povedal: Nech z temnosti zažiari svetlo! – zažiaril v našich srdciach, aby
svietilo poznanie slávy Božej v tvári Kristovej.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Slovo Božie v dnešnom texte nás vyzýva, aby sme napodobňovali Kristovu lásku. O nej máme
hovoriť, svedčiť slovom i svojím životom. Veď toto naše vykúpenie sa stalo nie pre naše zásluhy,
ale pre zásluhy Pána Ježiša Krista. Nefalšujme toto Božie vykúpenie, túto Božiu cestu spasenia.
Len cez milosť Božiu a vieru v Krista obstojíme. Dnes mnohým moderným ľudom stačí žiť život
lásky, ale bez Krista: Ja budem milovať, ale Krista k tomu nepotrebujem... Aké to nepochopenie
a povrchné vedenie života! Bez Krista, Svetla sveta, zahynieme. Tam, kde niet Krista, tam nie je
pravé svetlo, tam nie je dokonalá láska. Predstavte si, že by nám, veriacim ľuďom, nejaký inštitút
pre výskum verejnej mienky položil otázku: „Myslíte si, že Boh je s vami spokojný?“ Čo by ste
asi odpovedali? Pre veriaceho Žida v dobách Pána Ježiša by sa táto otázka musela vyjadriť ináč:
„Myslíš si, že si pred Bohom čistý?“ Židia vtedy pomer medzi Bohom a človekom vyjadrovali
pojmom „čistý“ a „nečistý“. Stačilo zachovávať obradné predpisy, aby človek bol čistý, a taký
človek bol v Božej priazni. Ako to videl Ježiš, pravoverný Žid? Nepochybne poznal mnoho
predpisov o tom, čo je nečisté. A predsa má revolučnú odvahu tento základ židovského
náboženstva napadnúť a odsúdiť. Farizejom hovorí: „Dobre o vás, pokrytcoch, prorokoval
Izaiáš, ako je napísané: Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa.“ Ukázal,
aké je jadro náboženskej praxe Izraela úzkoprsé, ako zavrelo ľuďom prístup k Bohu. Ježiš ten
prístup k Bohu znovu otvoril, ale stálo Ho to život. Čo máme robiť dnes, aby bol Boh s nami
spokojný? My by sme asi tiež bez veľkého rozmýšľania odpovedali poukazom na náboženské
predpisy: v nedeľu chodíme do kostola, v advente sa nezabávame, prispievame na náboženské
účely, pristupujeme k Večeri Pánovej, zachovávame cirkevné predpisy. Avšak stačí toto
zachovávať, aby sme boli pred Bohom „čistí“? Čítal som zaujímavú myšlienku: Najviac
podvádzaš, keď podvádzaš seba. Podvádzame seba, ak nie sme k sebe úprimní. Záleží na srdci,
čo je v ňom, ako reagujem na svojich blízkych, na ľudí, s ktorými sa stretávam. Konečná
odpoveď na otázku, či je Pán Boh s nami spokojný a kedy sme pred Ním čistí, je: Vtedy, keď je
s nami spokojný ten, kto je nám najbližší! Prajem nám, aby aj dnes s nami boli spokojní naši
najbližší. Amen.
Modlitba:
Nebeský náš Otče, uvedomujem si, že veľakrát nie si so mnou spokojný, ale viem, že som
očistený a veľmi milovaný cez obeť Pána Ježiša Krista. Ďakujem, že máš so mnou svoj plán
o večnosti. Použi si ma i dnes na to, aby bolo oslávené Tvoje meno. Požehnaj ľudí okolo mňa
v mene Ježiša Krista. Amen.
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