Piatok 24. februára 2017
Piesne: ES č. 184, 491
Text: Mt 11, 25 – 30
„V ten istý čas riekol Ježiš: Chválim Ťa, Otče, Pane neba a zeme, že si toto skryl pred múdrymi a
rozumnými a zjavil nemluvňatám...“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Boží Syn, Ježiš Kristus, neberie všetku slávu na seba, ale chváli Otca. Otcov vzťah k Synovi
spôsobuje Ježišovu poslušnosť. Otec miluje svojho Syna a Syn miluje svojho Otca. Otec
odovzdáva vládu Synovi a Syn prejavuje úctu Otcovi. Otcova láska sa prelieva cez Syna
k ľuďom a Syn ľuďom ukazuje, aký je Otec, a rovnakou láskou, ako Jeho miluje Otec, následne
Kristus miluje aj človeka. Nám ľuďom Syn Boží zjavuje, kto je to Boh. Je to Otec, Pán neba
i zeme. Písmo nám hovorí, že Otca nik nevidel, len Syn. Človek pozná Otca len vtedy, ak mu to
Syn Boží vyjaví. Predstavuje nám Ho ako milujúceho Otca, ktorému záleží na svojom stvorení.
A to je úžasná správa je pre nás ľudí. Máme dobrého Otca v nebesiach. On ťa, milý brat, milá
sestra, miluje. On Ťa nezavrhne od seba, neodoprie ti svoju priazeň, svoju prítomnosť, pomoc ani
lásku. Deti dokážu rýchlo prijať správu o dobrom Otcovi v nebi. Sám Ježiš hovorí: „... že si toto
skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil nemluvňatám...“ V náboženských otázkach sa človek
môže cítiť ako to nemluvňa, a predsa, ak otvorí svoje srdce Tomu, ktorého Boh poslal, sám Boh
mu otvára zdroje svojho poznania. V Synovi sme milované deti Božie. Keď nás ťaží život
a bremeno dňa, ON, Boh Otec, k nám prichádza vo svojom Synovi a hovorí – áno, aj dnes tebe:
„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie!“ Máš kde ísť,
máš sa komu vyžalovať. Kristus ťa volá k sebe. On aj teraz, keď prišli nové starosti a bremená,
hovorí: „Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci, a
nájdete si odpočinutie duše; lebo moje jarmo je lahodné a moje bremeno ľahké!“ Či je málo
našich bremien, keď nám Pán hovorí: „Vezmite na seba moje jarmo“? Kristovo jarmo znamená
vojsť do spoločenstva s Kristom; On sám nám bude pomáhať ťahať to bremeno nášho života. S
Ním zdoláme všetko. Poslúchnime hlas láskavého a dobrého priateľa našich duší Ježiša Krista.
Učme sa skrze Písma od Neho, aby sme našli pokoj aj v tomto nepokojnom svete. Amen.
Modlitba:
Ďakujem, Pane Ježiši Kriste, že môžem prísť k Tebe a Ty mi pomáhaš niesť moje bremená.
Veľmi si vážim Tvoju pomoc a odpočinok, ktorý mi u seba ponúkaš. Ďakujem, že tíšiš moje
srdce, upokojuješ moju myseľ a dávaš mi vidieť koniec všetkých veci. Nauč ma viac Ti
dôverovať a byť pokorným Božím dieťaťom. Amen.
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