Sobota 2. januára 2016
Text: Jk 4, 13 – 15
13A teraz už vy, ktorí hovoríte: Dnes alebo zajtra vypravíme sa do tohto alebo tamtoho
mesta, pobudneme tam rok a budeme kupčiť a zarábať - 14veď neviete, čo bude zajtra s
vaším životom; ste para, ktorá sa nakrátko ukáže, a potom zmizne; 15miesto toho, aby ste
hovorili: Ak Pán bude chcieť, budeme živí a vykonáme toto alebo tamto!
Piesne: ES č. 70, 71
Zamyslenie nad Božím slovom:
Je druhý deň nového roka 2016. Vstupujeme doň s očakávaniami, s nádejou,
s predsavzatiami i novými rozhodnutiami. Aké budú jeho dni? Budú dňami, v ktorých
budeme chcieť mať opraty rozličných situácií vo svojich rukách, alebo dovolíme Pánu
Bohu, aby sa ujal nášho života a viedol nás? Dovolíme Mu, aby nás predchádzal svojou
múdrosťou, silou a požehnaním? Mali by sme. On je totiž Boh a všetko má vo
svojich rukách. Apoštol Jakub hovorí proti našej ubezpečenosti a istote. My ľudia radi
niekoho – i seba – ubezpečujeme, že sme schopní všetko vykonať, zariadiť, radi svoj
život plánujeme a vedieme vo svojej réžii. No každý cieľ je bez Pána Boha postavený len
na vratkých nôžkach a ľahko stratí rovnováhu. Je dobré mať ciele, ale tie nás môžu
sklamať, keď z nich vynecháme Pána Boha. Nemá zmysel plánovať tak, ako keby Pán
Boh nebol, lebo naša budúcnosť je v Jeho rukách. Čo by sme chceli robiť zajtra?
O týždeň? Takto o rok? O desať rokov? Ako sa zachováme, keď nám do toho vstúpi Boh
a zmení naše plány? Ako môžeme vedieť, čo sa stane zajtra? Plánujme, ale nedržme sa
svojich plánov príliš pevne. Ak v centre môjho i tvojho plánovania budú Božie cesty
a Jeho plány s nami, nebudeme sklamaní.
Začiatok roka je čas, keď máme plánovať s Bohom. Je to čas na modlitbu. Nech nás
zaujíma, či Pán Boh súhlasí s tým, čo sme si naplánovali. Nie je na tom nič zlé, ak
chceme príjemný život. Boh nám dáva dobré dary a chce, aby sme sa z nich tešili. Je však
zlé, ak hľadáme potešenie na úkor Božích plánov s nami. Niekedy vieme byť „chorí“ zo
svojich túžob, z ich uskutočňovania za každú cenu. Liekom na túto chorobu je pokora
pred Božou všemohúcnosťou aj v našom živote. Vedomie, že Boh má v rukách naše
cesty, je uzdravujúce. Liekom na uskutočnenie našich cieľov za každú cenu je pokora
pred Bohom a vedomie, že okrem Jeho prítomnosti a pomoci nepotrebujeme nič. Keď nás
totiž Duch Svätý naplní, uvedomíme si, že veci, po ktorých sme túžili, sú len lacnou
náhradou skutočných Božích plánov s nami a darov, ktoré má On pre nás pripravené.
Počítať s Pánom znamená aj dnes povedať: Ak Pán bude chcieť, ak dá a ak budeme žiť,
potom urobíme toto alebo tamto… Amen.
Modlitba:
Pane, nauč nás počítať s Tebou. Naplň nás pokorou pred Tvojou dobrotivosťou
a uistením, že Ty vieš všetko a že Ti môžeme dôverovať. Nauč nás hľadať Ťa aj teraz, na
začiatku roka. Svoje plány a predsavzatia dávame do Tvojich rúk, nech sú a zostanú
v Tvojej réžii. Amen.
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