Piatok 2. februára 2018
Predstavenie Pána Ježiša
Piesne: ES č. 79, 497
Text: L 2, 22 – 25
„22A keď sa minuli dni ich očisťovania, podľa zákona Mojžišovho priniesli Ho
do Jeruzalema, aby Ho predstavili Pánovi, 23ako je napísané v zákone
Pánovom: Každý mužský plod, ktorý otvára život, nech je zasvätený Pánovi, 24a
aby priniesli obeť podľa slov zákona Pánovho: dve hrdličky alebo dve holúbätá.
25Vtedy žil v Jeruzaleme človek menom Simeon, muž spravodlivý a bohabojný,
ktorý očakával útechu Izraela, a Duch Svätý bol v ňom;“
Zamyslenie nad Božím slovom:
„Deti si posadali do prvej lavice, aby si vypočuli príbeh. Počúvali o tom, ako sa
raz deti zhovárali o svojich mamách. Chválili sa, čím sú výnimočné. Mamička
jedného chlapca piekla výborné koláče, druhá mama výborne varila, tretia
vedela šiť... Deti pozorne počúvali. Inokedy ich bolo treba sem-tam upozorniť
a upútať ich pozornosť, ale dnes to bolo celkom inak. Všetky ticho sedeli
a dávali pozor. Na konci príbehu ich rozprávajúci vyzval, aby vyjadrili, čo si
ony vážia na svojich rodičoch. Zaujala ma odpoveď jedného z nich. Asi
sedemročný Timko povedal: „Mne je jedno, čo moji rodičia vedia a čo pre mňa
robia. Ja som rád, že ich mám.“ Čo si vážite na svojich rodičoch vy? Ak ich
máte, vlastníte bohatstvo, ktorého hodnota sa nedá vyčísliť.“ (M. Bieliková:
Každý má šancu)
Tento jednoduchý príbeh s hlbokou výpoveďou dieťaťa nás môže analogicky
priviesť k dnešnému sviatku. A nielen to, ponúka nám otázky, ktoré môžu znovu
osviežiť náš vlastný vzťah k svojim rodičom a k svojim deťom. Príbeh
predstavenia Pána Ježiša sa odvíja v dvoch rovinách, dvoch postojoch, ktoré sa
napokon stretnú v dvoch túžbach. Tou prvou je túžba rodičov priniesť dieťa,
predstaviť ho a poďakovať zaň Pánovi, túžba dať dieťaťu ten najlepší základ,

a ním je (trvalé) privádzanie do spoločenstva s Hospodinom. Druhou rovinou,
postojom a túžbou je staručký Simeon. Zasľúbenie mu bolo dané už v jeho
mene: „Hospodin vypočul“ - a on prežil celý život v očakávaní Hospodinovho
vypočutia, túžil po spáse a Hospodin skutočne túto túžbu vypočul. No nebolo to
iba jednostranné vypočutie Simeonovej túžby Hospodinom. Bolo to aj
Simeonovo počúvanie Božieho vedenia v Duchu Svätom. Napokon sa obe túžby
stretli a naplnili. Túžba rodičov naplniť Boží zákon, a tak byť svedkami viery
pre svoje dieťa. Túžba po vďake Hospodinovi za Jeho vedenie a za všetku
milosť, ktorou ich obdaroval v dieťati. A túžba staručkého Simeona, ktorý celý
život počúva slovo Hospodinovo, aby ho napokon Hospodin vypočul a dal mu
vidieť Slovo, ktoré sa stalo telom a bude prebývať medzi nami (J 1, 14). Dnes aj
my otvorme svoje srdcia a prosme Pána, aby si aj nás viedol v moci Ducha
Svätého, nielen ako rodičov svojich detí, či deti svojich rodičov, ale aj ako
staručkého Simeona, aby sme neustále hľadali, počúvali a vnášali do svojho
života Božiu vôľu a živé Božie slovo, ktoré sa stalo telom aj pre mňa, aj pre
teba. Amen.

Modlitba:
Bože, Duchu Svätý, ukáž nám, prosíme, spasenie, ktoré sme dostali od Otca ako
nezaslúžený dar Jeho milosti a lásky, a pomôž nám hľadať, počúvať a poslúchať
Jeho hlas v každom položení, dobrom aj zlom. Amen.
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