Pondelok 24. júla 2017
Piesne: ES č. 474, 311
Text: 1K 10, 1 – 8
„A toto stalo sa (výstražným) príkladom pre nás, aby sme neboli žiadostiví zlého, ako aj oni
boli; ani nebuďte modloslužobníkmi, ako niektorí z nich...“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Máte niekedy pocit, že čím ste bližší k Pánu Bohu, tým viac pokušení prichádza? Akoby
v takých chvíľach dobiedzal diabol do nás ešte intenzívnejšie. Presne toto cítil aj apoštol
Pavel. Vedel, že čím viac bude verný svojmu Pánovi, tým viac bude diabol útočiť. Na ceste
viery sa stále nanovo presviedčal, že boj proti zlu sa neskončí, kým len bude žiť. Vedel, že
musí stále bdieť a ovládať sa, aby svetské žiadosti nezvíťazili nad duchovnou horlivosťou.
Preto stále viac prosil o silu v boji proti nim, mysliac čoraz intenzívnejšie na cieľ, ktorý chcel
dosiahnuť oddanou poslušnosťou Božiemu zákonu. Pavel chcel, aby sa i v živote korintských
veriacich prejavila táto veľká túžba zvíťaziť v závode o večný život. Vedel, že ak sa budú
chcieť čo najviac priblížiť ku Kristovmu ideálu, nevyhnutne ich čaká celoživotný boj. Hneď
od začiatku ich na to pripravoval. Prosil ich, aby boli čoraz opatrnejší a dennodenne zbožnejší
a mravnejší. Poukázal im aj na skúsenosť starého Izraela, keď im pripomenul nielen
požehnania, ktoré Boží ľud dostal ako odmenu za poslušnosť, ale aj súdy, ktoré ho stíhali za
prestúpenia a modloslužbu. Ukázal im, ako záľuba v pohodlí a radovánkach pripravuje cestu
k hriechom, ktoré vyvolali veľký Boží hnev a Jeho tvrdú odvetu. Apoštolove varovné slová
platia v každej dobe, obzvlášť však v súčasnosti. Pre Pavla modloslužba neznamená len
uctievanie modiel, ale aj uctievanie samých seba, záľubu v pohodlnom živote, uspokojovanie
svojich chúťok, kult tela a mamony a holdovanie svetským záľubám. Cesta za Kristom nie je
cestou, na ktorej chce človek uspokojiť oko, ucho, chuť či sebecké záľuby, ale je to neustály
zápas s pokušením a so zvodmi, sprevádzaný ustavičnou túžbou po cieli a víťazstve. Dnes
chce Pán Ježiš povzbudiť aj teba: „Buď verný až do smrti a dám ti veniec života!“ (Zjav 2,
10b) Amen.
Modlitba:
Pane Ježiši, ktorý si skalou vekov, vrúcne Ťa prosíme, daruj svojej cirkvi milosť, aby Ti
zostala vernou aj v dňoch zvodných a nebezpečných. Obdar ju duchovnými vodcami,
zbožnými rodičmi, učiteľmi, kazateľmi, vernými kresťanmi, ktorí by Ťa nosili v srdci,
nadovšetko Ťa milovali a mnohých vo vernosti podržali. Daj, aby som i ja dobrý boj bojoval,
beh dokonal a vieru až do konca zachoval. Amen.
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