Štvrtok 23. novembra 2017
Piesne: ES č. 475, 690
Text: Ez 14, 12 – 23
„A poteším vás, keď uvidíte ich život a ich skutky; poznáte, že bez príčiny som neurobil
všetko, čo som v ňom urobil – znie výrok Hospodina, Pána.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Slová dnešného zamyslenia nás varujú. Pred výhovorkami. Pred skrývaním sa za iných. Pred
nezodpovednosťou. Prvá vec, na ktorú nás tu Božie slovo upozorňuje, je fakt, že raz istotne
príde čas súdu. Pred Bohom raz budeme stáť všetci a budeme tam stáť každý sám za seba.
Budeme vydávať počet zo svojho. Dnes sa radi vyhovárame na iných. Vyhovárame sa na
systém, na spoločnosť. Skrývame svoje neraz zlé zámery či rozhodnutia za fiktívneho
kolektívneho neznámeho. Avšak ani Nóach, ani Jób, ani Daniel, ktorých Boh dáva za príklad,
sa neporovnávali s okolím. Nevyhovárali sa pri svojich činoch na iných. Hľadeli na Boha. Na
to, čo bolo správne v Jeho očiach. Potešujúce, ba až nádej prinášajúce je to, že aj Boh hľadel
na nich; že Boh v dave vidí jednotlivca. Keby som bol len ihlou v kope sena, Boh o mne vie.
Tak, ako vie o Nóachovi, Danielovi a Jóbovi. Či to nedáva nášmu životu a konaniu zmysel
a či to nebúra pocit zbytočnosti? To druhé, čo nám kniha Ezechiel dnes nepriamo zvestuje, je
čas milosti, ktorý ešte máme. Keď budeme raz stáť pred Bohom, už nikomu nepomôžeme, čo
ako veľmi by sme chceli. Ani tí traja v čase súdu nezachránia nikoho, len seba. Je čas milosti.
Kým sme tu, na zemi, môžeme sa ešte prihovárať za toho druhého. V Liste Jakuba čítame:
„Preto vyznávajte si navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba, aby ste sa vyliečili.
Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého.“ Teraz je ten čas, keď sa mám modliť
a prosiť o záchranu/spasenie svojho otca, mamy, brata, suseda... Teraz je ten čas, keď im
môžem a mám povedať o dôležitosti a potrebe kríža, o láske Krista, jednoducho: evanjelium.
Príde chvíľa, keď už bude neskoro. Môj príhovor za blížneho na súde neobstojí. Jediný, kto sa
tam môže za mňa aj za iných prihovoriť, je Ježiš. Pomôžme Ho spoznať čím viacerým!
Amen.
Modlitba:
Drahý Bože, ďakujem Ti za to, že pre Teba nie som len jeden z mnohých. Ďakujem Ti za to,
že ma nehádžeš do jedného vreca so všetkými ostatnými. Zároveň si uvedomujem, že sa
nemôžem skrývať za iných. Viem, že ten jediný, za koho sa potrebujem schovať, je Ježiš,
Tvoj Syn. Ďakujem, že Jeho krv a príhovor ma zachránia na poslednom súde. Pomôž mi,
prosím, toto evanjelium zrozumiteľne vypovedať ostatným. Amen.
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