Sobota 18. marca 2017
Piesne: ES č. 21, 332
Text: Mk 1, 15
„Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie; pokánie čiňte a verte v evanjelium!“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Súčasťou pôstneho obdobia, v ktorom sa práve nachádzame, je aj štyridsaťdňový pôst. Náplňou
pôstneho obdobia nie je len odriekanie si najmä mäsových pokrmov, ako sa to často prezentuje
ľuďmi okolo nás. Obsahom pôstneho obdobia by mala byť v prvom rade vnútorná, duchovná
príprava na udalosti, ktoré si budeme počas veľkonočných sviatkov nanovo pripomínať. Už teraz
v našich chrámoch postupne sledujeme cestu utrpenia Ježiša Krista, ktorú nastúpil kvôli našej
záchrane pre život večný. Pôst je teda určitou formou pokánia. K pokániu nás vyzýva aj samotný
Pán Ježiš prečítanými slovami: „Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie; pokánie čiňte a
verte v evanjelium!“ Týmito slovami len potvrdzuje, že má ísť o dôležitú súčasť nášho
každodenného života s Ním, teda nielen v pôste, keď si to viac pripomíname, ale každý jeden deň
by sme mali činiť pokánie. Pokánie je preklad gréckeho slova metanoia, čo doslova znamená
zmena zmýšľania, teda zmena životného postoja. Augsburské vyznanie v 12. článku O pokání
hovorí: „Pravé, správne pokánie je vlastne oľutovanie hriechov a zármutok alebo strach pre
hriechy a potom viera v evanjelium a v rozhrešenie, že sa hriechy odpúšťajú a Kristus nám
získava milosť.“ V pravom pokání si teda priznávame svoju vinu, priznávame svoje hriechy,
ktoré nás sužujú, trápia, lebo nás oddeľujú nielen od ľudí, ale najmä od Pána Boha. Na tomto
mieste prichádza na rad viera v evanjelium, ktoré potešuje a odpúšťa skrze počuté slovo Božie a
sviatosti. Bratia a sestry, dôležitá je teda jediná vec, na ktorú by sme mali myslieť nielen v pôste.
Sú to slová Pána Ježiša: „... pokánie čiňte a verte v evanjelium!“ To znamená pokúsiť sa s
pomocou Ducha Svätého o vnútornú premenu a začať odznova. Pán Ježiš často zdôrazňoval, že je
to možné vždy, že na nové začiatky nikdy nie je neskoro. Pán Ježiš nás volá i dnes. Dnes je deň
príhodný, dnes je deň spasenia. Amen.
Modlitba:
Hospodine, ďakujeme Ti, že i dnes nás voláš k čineniu pokánia. Daj, aby sme s pomocou Tvojho
Ducha dokázali prehodnocovať svoje hodnoty vo svetle Božieho slova, meniť svoje vnútro a
začínať odznova, a to s Ježišom Kristom, ktorý nám ponúka nový život − život odpustenia našich
hriechov a Jeho nasledovania. Amen.
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