Piatok 15. septembra 2017
Piesne: ES č. 259, 636
Text: Jk 2, 5 – 13
„Aj hovorte, aj konajte ako ľudia, ktorí majú byť súdení podľa zákona slobody. Lebo
nemilosrdný bude súd nad tým, kto nepreukazoval milosrdenstvo; milosrdenstvo nemá strach
pred súdom.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Čím sa v živote riadime? Odkiaľ berieme motiváciu pre svoje správanie? Zo svojej minulosti?
Na základe toho, čo nám bolo dané, čo sme zdedili, aké máme skúsenosti? Zo svojej
prítomnosti? Podľa aktuálnych potrieb či povinností, úloh alebo výziev, ktoré máme riešiť?
Zo svojej budúcnosti? Z toho, čo si prajeme, o čom snívame či čoho sa obávame? Naše
ľudské rozhodovania sú rôzne. Pisateľ Listu Jakuba nám pripomína iné kritériá pohľadu na
ľudí, ako máme my. Upozorňuje nás, že uprednostňovanie a zvláštne privilégiá pre ľudí by v
cirkvi nemali mať miesto. Spoločnosť sa navzájom rozdeľuje a polarizuje – či už na základe
rasy, veku, vzdelania, alebo ekonomickej situácie a spoločenskej triedy. Pokiaľ sa to deje i v
cirkvi, niečo nie je v poriadku (Kol 3, 11 – 13). Na základe čoho sa rozhoduje Boh? Vieme,
že Boh stvoril človeka na svoj obraz. Pred Ním sme všetci rovnakí – hriešnici, ktorí potrebujú
Božiu milosť. Na tento svet sme prišli bez všetkého, nič sme nemali. Rovnako z tohto sveta aj
odídeme – nič si nevezmeme a nevieme dňa ani hodiny, kedy nás Pán Boh odvolá. Nie je nič,
čo by sme mohli Bohu dať. Na jednej strane preto, že On sa nedá podplatiť, na druhej strane
preto, že nemáme nič, čo by sme neboli dostali od Neho. Boh zasľubuje svoje kráľovstvo tým,
čo Ho milujú, nie tým, ktorí milujú tento svet, jeho slávu či bohatstvo. On sa rozhoduje podľa
toho, ako dokážeme prijať a aplikovať do svojho života Jeho ponuku odpustenia hriechov. On
nikomu nenadŕža, ale každého, kto v Neho verí, nazýva svojím milovaným dieťaťom (R 10, 9
– 11). Údelom každého, kto Ho odmieta, bude večné zahynutie. Podľa čoho sa v živote
rozhodujeme? Ak podľa vonkajšieho vzhľadu, tak sa môže stať, že sa zmýlime a môžeme sa
stať páchateľmi hriechu (v. 9). Ak sa rozhodujeme na základe biblických zásad, tak svojím
životom budeme zvestovať Krista, ktorý nás omilostil, a rovnakú milosť ponúka všetkým
ľuďom. Buďme tými, ktorí túto správu odovzdajú ľuďom okolo seba. Amen.
Modlitba:
Milostivý a láskavý Pane! Ty si bol bohatý a pre nás si sa stal chudobným, aby sme my
zbohatli vo viere. Iba u Teba je milosť, milosrdenstvo a dokonalosť. My chceme k Tebe
prichádzať a Teba prosiť. Daj rásť našej láske k Tebe, aby sme sa mohli stať prostredníctvom
Ducha Svätého tými, ktorí Ťa skutočne milujú a ktorí budú mať radi ľudí, ktorých nám dávaš
do našich životov. Amen.
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