Utorok 24. októbra 2017
Piesne: ES č. 648, 646
Text: J 7, 19 – 24
„Nesúďte podľa zovňajška, ale súďte spravodlivo.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Kam smerujú tvoje prvé kroky ráno po prebudení? Snáď každý človek navštívi kúpeľňu, kde
sa venuje rannej hygiene. Sú však aj takí, ktorí tomuto procesu venujú mimoriadnu pozornosť
a značný čas. Nechcú vyzerať len dôstojne, chcú vyzerať dokonale. Chcú zaujať, upútať,
strhnúť na seba pozornosť okolia. Svoje prirodzené „ja“ skryjú pod množstvom šminiek,
tužidla na vlasy a parfumu. Akoby do kúpeľne vošiel jeden človek a von vyšiel niekto úplne
iný, na prvý pohľad dokonalý. Aj v dobe Pána Ježiša bolo mnoho ľudí, ktorí – ak to bolo
potrebné – vedeli poukázať na svoju náboženskosť tým, že sú obrezanými Židmi, že
dodržiavajú prikázaný sviatočný deň. Popri týchto vonkajších znakoch – tejto vonkajšej
maske – im však unikala podstata Božej vôle – záchrana človeka z hriechu. Žiaľ, musíme
konštatovať, že ani dnes to nie je u mnohých ľudí iné. Je veľa takých, ktorí nosia na krku
krížik, na svojom aute rybičku a navonok sa prezentujú ako zbožní kresťania – veď predsa
chodia i do kostola, no pri rozhovore s nimi zisťujeme, že sú pohádaní so susedom, že
neznášajú svojho nadriadeného, že by boli najradšej, keby tá osada na okraji mesta vyhorela i
s tými, ktorí tam sú... Kde je v takýchto názoroch Kristov postoj? Či nie je také kresťanstvo
len hrané? Dnešné slová sú z pasáže, ktorou Ježiš vyučoval v chráme. Nechajme sa preto i
dnes učiť od Majstra. Svojím zovňajškom môžeme ohúriť ľudí, nie však Boha. Nedbajme
preto na „telesnú obriezku“, ale konajme „obriezku srdca“. Božie slovo na inom mieste
hovorí: „... premeňte sa obnovením mysle“ (R 12, 2). Skutočná zmena v živote kresťana musí
pochádzať zvnútra a musí to byť neustály proces. Aj dnes preto, drahý čitateľ, pros v
modlitbách Hospodina, aby svojím Duchom konal zmenu v tvojom srdci a tvojej mysli. Nech
vieme súdiť, čo je správne, prospešné, spásonosné – teda Božie. Nech nehľadíme na
zovňajšok, ale skúmame podstatu. Amen.
Modlitba:
Drahý Trojjediný Bože! Ďakujem Ti za milosť, ktorou sa ku mne skláňaš aj napriek mojej
hriešnosti. Úprimne Ťa prosím, aby si mi aj dnes odpúšťal hriechy, ktorých denne konám
veľké množstvo. V pokore predstupujem pred Teba i v tejto modlitbe s prosbou, aby si menil
moje zmýšľanie aj moje postoje. Daj, nech myslím i konám tak, ako je to podľa Tvojej vôle.
Nech nie som kresťanom len naoko, ale nech som skutočne znovuzrodený zvnútra. Konaj vo
mne toto dielo dnes i po všetky dni môjho života. Amen.
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