Štvrtok 31. marca 2016
Text: Ž 118, 24
Toto je deň, ktorý učinil Hospodin: jasajme a radujme sa v ňom!
Piesne: ES č. 362, 600
Zamyslenie nad Božím slovom:
Počas nášho života prežívame najrozličnejšie dni. Niektoré vnímame veľmi pozitívne, a to je vtedy, keď
prežívame príjemné chvíle, keď sa nám darí, keď prežívame spoločenstvo s nám milými ľuďmi, keď
cítime, že naše modlitby sú vyslyšané… Inokedy, naopak, prichádzajú „čierne“ dni, keď máme pocit, že
nás obklopujú len nepriaznivé okolnosti, prichádzajú rôzne životné bolesti, údery, sklamania. Dni nášho
života sa od seba navzájom líšia, ale každý jeden z nich je neopakovateľným darom od Pána Boha. Dôležité
je, aby sme vedeli oceniť Božiu milosť pre danú chvíľu. Aj keď momentálne nemusíme zažívať pozitívne
pocity, ba dokonca môžeme v dôsledku okolností prežívať aj pocity skľúčenosti, treba si uvedomovať, že
deň, ktorý práve prežívame, je časom Božej milosti, ktorý sa už pre mnohých skončil. Každý nový deň nám
Pán Boh dáva rôzne príležitosti, a to aj vtedy, keď zažívame nepriaznivé okolnosti. Tou najväčšou
príležitosťou je milosť Pána Ježiša. Jemu môžeme vylievať svoje srdce za každých okolností. K Nemu
môžeme prichádzať s vyznaním hriechov a prosbou o odpustenie. K Nemu môžeme vysielať prosby
o pomoc a posilu. Jeho kríž je zdrojom odpustenia a nesmiernej lásky. Jeho vzkriesenie je víťazstvom nad
všetkými mocnosťami zla a smrti. Na tom všetkom môžeme byť účastní aj my, keď k Nemu prichádzame
v pokore a úprimnosti. A to je dôvod na to, aby sme jasali a radovali sa, a to aj vtedy, keď naše pocity
momentálne nie sú radostné. Víťazstvo Pána Ježiša nad smrťou je tým pravým zdrojom radosti a plesania,
preto ďakujme za deň Jeho zmŕtvychvstania, jasajme a radujme sa v Ňom! Amen.
Modlitba:
Skláňame sa pred Tebou, všemohúci Bože, ktorý si darcom života. Ďakujeme Ti za každý deň, ktorý si nám
daroval. Ďakujeme Ti za to, že ešte môžeme žiť v čase Tvojej milosti, v ktorom nás povolávaš do
spoločenstva skrze svojho Syna, nášho Pána a Spasiteľa. Ďakujeme Ti za príležitosti dnešného dňa.
Súčasne prosíme o odpustenie za to, že nie vždy sme si uvedomovali veľkosť Tvojej milosti na každý deň,
že nie vždy sme sa chopili tých príležitostí, ktoré si nám dával v hmotnom i duchovnom svete. Prosíme Ťa,
pozdvihuj nás v našej skleslosti a zlyhaniach. Dávaj nám svojho Ducha, aby podľa bohatstva Tvojej slávy
sme mohli zosilnieť na vnútornom človeku, aby Kristus prebýval v nás, aby sme poznali Jeho lásku, ktorá
je nad všetky známosti, a tak sa mohli radovať nebeskou radosťou a jasať v Tebe, skale našej spásy. Amen.
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