Zamyslenia po 5. pôstnej nedeli 18. marca 2018
Štvrtok 22. marca 2018
Piesne: ES č. 315, 308
Text: 2K 4, 11 – 18
„11My živí, ustavične sme vydávaní na smrť pre Ježiša, aby aj život Ježišov zjavený bol na
smrteľnom našom tele. 12A tak v nás pôsobí smrť, ale vo vás život. 13Keďže však máme toho
istého ducha viery, ako je napísané: Uveril som, preto som hovoril, - aj my veríme, a preto aj
hovoríme, 14lebo vieme, že Ten, kto vzkriesil Pána Ježiša, vzkriesi aj nás s Ježišom a postaví
nás s vami. 15Veď všetko toto deje sa pre vás, aby rozhojnená milosť rozmnožila vďačnosť
čím viacerých na slávu Božiu. 16Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie,
náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. 17Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa
nám nesmiernu hojnosť večnej slávy, 18keď nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné.
Viditeľné je totiž dočasné, ale neviditeľné je večné.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Daný úsek Písma Svätého nás chce povzbudiť v službe a v konaní skutkov viery v Pána
Ježiša. My ľudia totiž často padáme, sme unavení, pochybujeme a klesáme pod náročnými
životnými úlohami. Sme totiž len ľudia, hriešni, slabí, krehkí a telesní, teda obmedzení
vlastným telom. Takto sa sporadicky točíme v kruhu: náročná úloha pred nami, jej vykonanie,
nie vždy sa dostaví úspech, potom príde sklamanie a únava. Iste, nie vždy to je takto. Ale
mnohokrát sa dostávame práve do tohto cyklu. A zrejme každý z nás, z času na čas. Snáď
nikto sa nevyhne občasnému sklamaniu, pádom, strádaniu, zlyhaniam, nedostatku a tiež
nepochopeniu, či neúspechu. Slovami dnešného textu totiž platí: „Náš vonkajší človek hynie.“
Teda sily dochádzajú a myšlienky o márnosti všetkého prichádzajú (pozri kniha Kazateľ).
A takto aj spoznávame to pavlovské: „toto terajšie ľahké bremeno súženia“. Apoštol Pavel je
v tomto veľký, že pozná realitu, a otvorene o nej hovorí, pomenováva ju. Neprikrášľuje
skutočnosť, ale naopak, jasne ju predstavuje. On však týmto nechce veriacich ľudí odradiť!
Pretože pokračuje ďalej, kde nám radí: „Nehľadieť na viditeľné, ale na neviditeľné. Viditeľné
je totiž dočasné, ale neviditeľné je večné.“ To značí a je zhrnuté v dobrom riešení, že máme
hľadieť na svojho Pána Ježiša, ktorého síce tiež nevidíme, ale pevne v Neho veríme! Amen.

Modlitba:

Drahý náš nebeský Otče! Vyznávame Ti, že neraz sme unavení a skleslí na duchu. Naše telá
sú mdlé, slabé a nedokonalé. Často padáme, lebo sme hriešni ľudia. Ty sám dobre poznáš
naše poklesky, našu slabosť, a aj zvody nášho tela. Veď Ty sám si prišiel medzi nás
v ľudskom tele. Odpusť nám naše hriechy. Chceme konať skutky svojej viery, ale nie vždy na
to máme dostatok síl. Prosíme Ťa o silu a moc Ducha Svätého, lebo bez Jeho pomoci nič
nedokážeme. S Tebou však zvládneme bojovať ten svätý boj viery. Vypočuj nás v mene
Ježiša Krista. Amen.
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