Zamyslenia na týždeň po Predpôstnej nedeli 26. 2.
Nedeľa 26. februára 2017 – Predpôstna nedeľa (Quinquagesima)
Piesne: ES č. 252, 448
Text: Am 5, 21 – 24
„Nenávidím, zavrhujem vaše sviatky, neznášam vôňu vašich zhromaždení...“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Pán Boh prikázal, aby sme sviatočné dni trávili v slávnostnom zhromaždení. On prikázal, aké
obete treba priniesť za ktorý hriech. Prečo teda hovorí, že nič z toho, čo človek vo svojom
náboženskom živote robí, sa Mu nepáči a je Mu odporné? Prečo nechce počuť hlas našich chvál
a hudbu, ktorá ich sprevádza? Preto, lebo človek vykonáva Božie nariadenia iba formálne, nie zo
srdca. Nič, čo človek nemyslí smrteľne vážne, nemá v Božích očiach hodnotu. Je to podobné, ako
keď muž vrúcnymi slovami vyznáva lásku žene, ale nikde v jeho živote tú lásku nevidno. Aká je
to láska? Prázdna! Taká prázdna je aj naša bohoslužba, ak je naše srdce od vzdialené Boha.
Veľkou otázkou dneška je aj islamizácia sveta. Mladí ľudia sa nechávajú naverbovať do tých
najradikálnejších skupín. Prečo sa tak deje aj uprostred (kedysi) kresťanskej Európy? Preto, lebo
moslimovia v drvivej väčšine berú svoje náboženstvo veľmi vážne. Nikde nepočujeme, že by
niekto spochybňoval Korán. Iste, aj tam sú spory medzi šiítmi a sunitmi v otázke nástupníctva po
smrti Mohameda, ale celkovo moslimov vnímame ako tých, ktorí si za svojou vierou pevne stoja.
Prečo kresťanstvo v porovnaní s islamom tak málo láka neveriacich? Pretože človeku je odporná
pretvárka a faloš, keď sa voda káže a víno pije. Keď tomu, čo má byť záležitosťou srdca, to srdce
absolútne chýba. Ani Pán Boh, ani človek v skutočnosti nestojí o prázdne formy.
Prichádza pôstne obdobie a to môže byť čas, aby sme opäť do svojich obradov a bohoslužieb
vložili aj svoje srdce, aby po veľkonočných sviatkoch Pán Boh nemusel povedať: Nenávidím váš
pôst, bohoslužby či piesne, ktoré spievate. Amen.
Modlitba:
Prosíme, Pane, aby sme prichádzajúce pôstne obdobie mohli prežívať s celým srdcom, a nie iba
formálne. Daj, prosíme, aby sme si za tým, čo v náboženskom, ale aj civilnom živote robíme, aj
naozaj stáli, a aby to o nás jasne vypovedalo, že sme kresťania a Tvoje deti. Prijmi naše chvály
a modlitby, aj keď nie sú dokonalé, ale predsa len vychádzajú z úprimného srdca. Amen.
Mgr. Miroslav Kerekréty, zborový farár v CZ ECAV Ratkovské Bystré
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