Pondelok 18. júla 2016
Text: Ef 5, 8 – 14
8Veď ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi; ako deti svetla žite. 9Lebo ovocie
svetla je vo všetkej dobrotivosti, spravodlivosti a pravde; 10skúmajte, čo je milé Pánovi, 11a
nezúčastňujte sa v neplodných skutkoch tmy, radšej ich karhajte. 12Lebo je hanba i len hovoriť o
tom, čo páchajú v skrytosti. 13Všetko, čo svetlo odhaľuje, stáva sa zjavným, 14lebo všetko, čo sa
stáva zjavným, je svetlo. Preto hovorí: Prebuď sa, kto spíš, vstaň z mŕtvych a zaskvie sa ti
Kristus.
Piesne: ES č. 315, 286
Zamyslenie nad Božím slovom:
V severských krajinách ľudia poznajú, s akou silou proti sebe bojujú svetlo a tma. Príde čas, keď
na polrok zavládne tma. Ľudí sa chytá depresia, únava, narastá chorobnosť a počet samovrážd.
S mrazivou zimou si vedia poradiť, ale s tmou nie – hovoria. V jeseni, keď postupne narastá sila
zimy a tmy, ľudia úpenlivo čakajú na prvý sneh. S jeho príchodom sa krajina rozjasní, sneh
odráža svetlo a aspoň trochu zaháňa zdrvujúcu temnotu a pochmúrnosť krajiny. „Ako deti svetla
žite,“ píše apoštol Pavel – možno z väzenskej tmy, zo sveta odsúdených, trestaných, strácajúcich
nádej. Vo viacerých jeho listoch však nachádzame svetlo radosti, potešenia a nádeje, čerpanej
práve z tých a od tých, ktorým zvestoval evanjelium Pána Ježiša Krista; od tých, ktorí menili
svoje životy, poslúchli a prijali jeho múdre rady a nový život v Kristovi. Aj v najtemnejšom
väzení sa pre Pavla títo kresťania v ďalekom svete stávali „prvým snehom“, Božím
„antidepresívom“, posilou, že temnota, hriech, nečistota a neplodné skutky tmy premáha svetlo
viery tých, ktorí sú teraz svetlom v Pánovi. Vo Fínsku mi jedna žena rozprávala, ako oslabená
depresívnymi stavmi dokázala nečinne, nemohúcne prespať celé dni a týždne. Nevládala vykonať
ani najzákladnejšie veci v domácnosti. Ráno ňou s plačom triasla jej šesťročná dcéra, lebo jej
bolo treba ísť do školy… – a mama len nevládne ležala a spala. Pomohli jej veriaci kresťania,
ktorí sa za ňu modlili. Dodnes je živým svedectvom a potvrdením moci Božej a Božieho slova
z Pavlovej epištoly: „Veď ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi…“
Ako deti svetla teda žime! Žime ako tí, ktorí prinášajú svetlo do tmy. Ako tí, ktorí budú tým
„prvým, očakávaným snehom“ do už neznesiteľnej tmy, nádejou do beznádeje, posilou do
bezmocnosti, oslobodením do neslobody, požehnaním do prekliatia a potešením do zúfalstiev.
Skrze Krista, Pána a Spasiteľa nášho, na veky požehnaného. Amen.
Modlitba:
Dobrotivý a milosrdný Pane Ježiši Kriste, odpusť mi moje viny. Pomáhaj mi svojím svetlom žiť
novým životom. Daj, aby Tvoja milosť pôsobila vo mne tak, že i ja sám sa stanem Tvojím
svetlom, ktoré má svietiť pred ľuďmi, aby videli moje dobré skutky a velebili Otca, ktorého
máme v nebesiach. Amen.
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