Streda 17. januára 2018
Piesne: ES č. 249, 550
Text: L 16, 14 – 18
„14Počuli to všetko aj farizeji, ktorí milovali peniaze, a posmievali sa Mu. 15A
povedal im: Vy sa robíte spravodlivými pred ľuďmi, ale Boh pozná vaše srdcia,
lebo čo je vysoké ľuďom, je ohavnosť pred Bohom. 16Zákon a proroci sú až po
Jána; odvtedy zvestuje sa kráľovstvo Božie, a každý sa tlačí do neho. 17Ale
ľahšie sa pominie nebo a zem, ako vypadne čo len jedna čiaročka zo zákona.
18Ktokoľvek prepustí manželku a vezme si inú, cudzoloží, a kto si prepustenú
ženu vezme, cudzoloží.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Čo skutočne miluje človek 21. storočia? Keby sme sa pýtali niekde na ulici,
určite by sme dostali rôzne odpovede. Možno by sme z niektorých zostali milo
prekvapení a z niektorých sklamaní či až zhrození. Áno, ľudia sú i dnes
v rebríčkoch svojich hodnôt ovplyvňovaní rôznymi okolnosťami, presne tak, ako
to bolo i v dobe verejného účinkovania Pána Ježiša Krista. Aj vtedy si farizeji
a zákonníci mysleli, že ich formálna viera, príslušnosť vyvoleného ľudu
a striktné dodržiavanie Božieho zákona večne zachráni. A pritom ich srdcia boli
veľakrát ďaleko od lásky k Hospodinovi. Pán Ježiš videl hlboko do ich sŕdc, to,
čo bolo zahalené a dokonalo zahraté pred ľuďmi, sa nedokázalo skryť pred
Pánovým zrakom. Byť na vrchole, v popredí, hrať sa na spravodlivého,
dokonalého za každú cenu. Pán Ježiš sa však na nikoho nemusel hrať. On bol
a je vzor dokonalosti, ktorá prináša spravodlivosť i milosť. Priniesol svetu
evanjelium, radostnú zvesť, ale pritom sa nebál veci nazývať pravými menami.
Keď videl hriech, nespravodlivosť, neprávosť, pokrytectvo, povedal to jasne,
napriek tomu to mnohí nepochopili, alebo nechceli pochopiť. Takto nám to
celkom jasne podávajú evanjelisti, ako to bolo za doby Pána Ježiša. Ale my sa
vráťme do reality všedných dní. Ako je to s nami? Buďme konkrétnejší

a položme si otázku každý sám, osobne. Ako to je so mnou, človekom 21.
storočia? Či nie som podobný ako farizeji, ktorí sa v plnení zákona považovali
za dokonalých, druhými pohŕdali a pritom ich srdcia boli ďaleko od Hospodina?
Pán Ježiš Kristus prišiel na tento svet pre nás, pre našu záchranu. Jemu záleží na
každom jednom človeku, ktorý je ochotný otvoriť Mu svoje srdce a prijať Ho do
neho. Veď On neprišiel odsúdiť svet, ale zachrániť ho. A keď sa niekomu slová
Pána Ježiša zdajú byť tvrdé či prísne, je to preto, aby nás zobudili z tvrdého
spánku hriechu k tej novote života s Kristom, ktorú nám On sám ponúka.
Zároveň nás však Kristovo slovo neustále vyzýva i k tomu, aby sme sa stali
skutočnými Pánovými nasledovníkmi, ktorí budú zvesť o Kristovi a Božiu vôľu
hlásať vhod i nevhod. Napriek nepochopeniu, neprijatiu či posmechu. Nie je to
ľahké, ale Pán Ježiš nám zasľubuje svoju neustálu prítomnosť, a tak dúfajme
v Neho, lebo On premohol tento svet. Amen.

Modlitba:
Drahý Pane Bože, Otče náš nebeský. Ďakujeme Ti za Tvoju milosť, ktorú nám
každého dňa preukazuješ. Ďakujeme za ten najväčší dar, ktorý si nám daroval vo
svojom Synovi, Pánovi Ježišovi Kristovi. Prosíme, odpusť nám, že neraz vo
svojom živote nekonáme tak, ako od nás čakáš, a tak Ťa zarmucujeme. Napĺňaj
nás Duchom svojim Svätým, aby sme dokázali žiť na Tvoju chválu a slávu.
Amen.
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