Štvrtok 2. marca 2017
Piesne: ES č. 619, 259
Text: Kol 3, 5 – 11
„Tu už nie je ani Grék, ani Žid, ani obrezaný, ani neobrezaný, ani barbar, ani Skýt, ani otrok, ani
slobodný, ale všetko a vo všetkých je Kristus.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Apoštolove napomenutia sa začínajú výzvou: „... hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí na
pravici Božej.“ Je to kľúčový začiatok pre všetky ďalšie napomínania: umrieť s Kristom, mŕtviť
vášne a žiadostivosť, odkladať všetko zlé preč, vyzliecť starého človeka, obliecť nového až po
jednotu všetkých v Kristovi. Každý úprimne veriaci si povie: Kde na to vziať motiváciu, silu,
sebazaprenie? Pán Boh vie dobre, ako veľmi potrebujeme v dnešných dňoch mŕtviť vášne, túžbu
po moci, „vyzliecť“ zlého, seba oslavujúceho, sebavedomého a lakomého človeka. Bez obzerania
sa do hriešneho sveta radšej tak urobme najprv v našej evanjelickej cirkvi. Vráťme sa teda k
prvotnej výzve: „... hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí na pravici Božej.“ Predtým, než Pán
Ježiš vstúpil na nebesá a posadil sa na pravici Božej, vysvetlil učeníkom, čo sa deje. Stalo sa tak
pri ich vyslaní do celého sveta, aby krstili všetky národy a učili ich všetko, čo On prikázal. Pán
Ježiš uviedol veci na pravú mieru: „Daná je mi všetka moc na nebi i na zemi.“ (Mt 28, 11) Nejde
o moc neobmedzeného bohatstva s podpory miliónovej armády, celosvetového ovládania médií
či zastrašovania najnovšou psychohypnotickou zbraňou hromadného ničenia. Ide o moc lásky a
po zoslaní Ducha Svätého aj s plným prejavom u tých, ktorí v Neho veria. Tak si aj učeníci
spomenuli: Čo je to všetko, čo nám Ježiš prikázal? Aha, milovať Boha a blížneho! Apoštol Pavel
teda všetko naše snaženie zovšeobecňuje na hľadanie toho, čo je hore: moci lásky vyvýšeného
Krista na pravici Božej. Je to jediný a jedinečný zdroj akejkoľvek premeny človeka, zdroj
ohromnej sily umierať starému človeku a žiť nanovo v Kristovi. Táto Kristova „zbraň“
hromadného oživenia premáha aj tých, čo bojujú inými zbraňami. Amen.
Modlitba:
Trojjediný milostivý Bože, vidíš, ako prízemne žijeme a konáme službu, do ktorej nás vo svojej
cirkvi povolávaš. Úprimne vyznávame, že starý človek v nás tvorí nejednotu a neresťami vypĺňa
naše životy, infikuje naše myslenie i konanie. Prosíme v pokore a vo vedomí vlastnej nehodnosti,
aby si nás i celú našu cirkev naučil Teba milovať a z tejto lásky a v nej pamätať i na našich
blížnych. V nádeji, že keď sa budeme usilovať o to, čo je hore, stane sa i na zemi Tvoja vôľa tak,
ako to je v nebesiach. Amen.
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