Štvrtok 2. februára 2017 – Predstavenie Pána Ježiša
Piesne: ES č. 279, 538
Text: Žid 2, 14 – 18
„Preto vo všetkom sa musel stať podobným bratom, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom
vo veciach Božích a odpykal za hriechy ľudu...“
Zamyslenie nad Božím slovom:
V slovách z Listu Židom nachádzame zvesť, že Pán Ježiš zničil moc diabla. Moc diabla sa
všeobecne zvykne podceňovať. Pre mnohých ľudí je diabol iba veselá postavička z rozprávok.
Keď si však začneme lepšie všímať seba a ľudí okolo nás a naše pozorovania nie sú iba
chvíľkovou záležitosťou, zistíme, že v nás pôsobí niečo zlé, čomu sa nevieme vzoprieť. Človek,
ktorému zachutil alkohol, si nevie rozkázať, aby s pitím prestal a nevie prestať ani s ubližovaním
iným ľudom, keď je v alkoholovom opojení. Sú ľudia, ktorí síce vedia, že konajú ohavnosť,
napríklad keď sexuálne zneužívajú svoje dcéry, ale pokračujú v tom, pretože nedokážu so svojou
beštialitou skončiť. Aj hnev je sila, ktorá nás ženie k takým ,,výkonom“, za ktoré sa diabol
nemusí hanbiť, naopak, má z nich veľkú radosť. Túžba po peniazoch a ich zhŕňanie natoľko
opantá človeka, že sa z neho stane bezcitná bytosť. Prílišná zahľadenosť do seba a na svoje
výkony natoľko zotročí človeka, že svojou arogantnosťou utýra všetkých okolo seba. Existuje,
samozrejme, ešte mnoho iných príkladov, z ktorých vidieť, ako v životoch ľudí pôsobí moc silná
svojím vplyvom, prinášajúca do ľudského života zlo, bolesť, utrpenie a večnú smrť tým, ktorí
tejto moci podliehajú. Kto si toto uvedomuje, kto túto moc zla reálne zažíva, či už je ňou sám
zotročený, alebo je ňou trápený, uvedomuje si, ako veľmi potrebuje Božiu moc Pána Ježiša
Krista, ktorá prináša oslobodenie z moci satanskej, odpustenie hriechov, ktoré trápia či ničia dušu
človeka. Áno, potrebujeme Pána Ježiša, ktorý privádza sputnaných hriechom, zúfalcov či
trpiacich do nového života, a to tým, že ich vťahuje do silového pôsobenia Božej moci,
milosrdenstva a lásky, aby v Božej blízkosti získali slobodu Božieho dieťaťa. Amen.
Modlitba:
Láskavý Pane Bože, prosím, vlož do môjho srdca pevnú a čistú vieru. Daj mi skrze Tvoje slovo
spoznávať, čím všetkým som zotročený/á, čo si v mojom živote vážim viac ako Teba, čomu
venujem viac energie a pozornosti ako životu s Tebou. Nenechaj ma, prosím, žiť podľa mojej
vôle, ale ma veď k tomu, aby som všetko svoje snaženie, túžby, plány a aktivity konfrontoval/a s
Tvojou vôľou. Ukaž mi, v čom je nesúlad medzi tým, čo odo mňa očakávaš, a k čomu ja
smerujem, posilni ma svojím Duchom Svätým, aby som to spoznal/a a odvrátil/a sa od hriešnych
postojov, návykov, vzťahov, činov, slov i myšlienok. Amen.
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