Štvrtok 4. februára 2016
Text: L 16, 10
„Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom; a kto je nespravodlivý v najmenšom,
je nespravodlivý aj vo veľkom.“
Piesne: ES č. 575, 642
Zamyslenie nad Božím slovom:
Popri láske túži človek najmä po vernosti. Otázka o vernosti nás oslovuje denne, zvlášť
vo vzťahu k Bohu. Sme Mu verní, alebo sa v nevere od Neho odvraciame? Vernosť nie je
slovo, znamená určitý prejav – skutok. Je mnoho príkladov, kde vernosť by nemala byť
len obyčajným slovom, napríklad v manželstve. Preto nás Božie slovo upozorňuje, že
vernosť nie je len slovo, ale skutok. Skutkom by vernosť mala byť hlavne u Božích
dietok. Zo života, zo skutkov sa dá poznať, či sme spojení s Bohom. Božie slovo nám
pripomína, že vernosť sa dokazuje a prejavuje aj v malých skutkoch. Často totiž upadáme
do pokušenia vykonať veľký skutok a zabezpečiť si trvalú pamiatku. Krásne bolo Petrovo
vyznanie viery v Krista, ale pri skúške zlyhal vo vernosti, ktorú Ježiš od neho očakával.
Nepresvedčí ani dobrá kázeň, keď nie je podložená vernou službou kazateľa. Ide aj
o vernosť v malých veciach. Stačí málo, aby človek dobre vykonal svoju prácu, ale, žiaľ,
často zabúda i na túto vernosť v malom. Dnes sa ľudia veľmi ponáhľajú, a tak prejdú
okolo druhých ľudí bez toho, aby si všimli ich radosti či starosti. Pritom stačí tak málo na
potešenie či podanie ruky človeku, ktorý padol.
Vernosť Božiemu prikázaniu lásky je prejavom toho najkrajšieho skutku. Cítime túto
zodpovednosť a sme verní Bohu, ktorý chce pre túto zem slobodu a šťastie pre všetkých?
Len život vo vernosti v malom alebo vo veľkom je milý Bohu. Vernosť vo viere
a vernosť v láske patria spolu. Kto sa toho pridŕža, toho Boh obdarí už v tomto živote.
Príkladom vernosti je Ježiš Kristus, ktorý verne vykonal poverenie svojho Otca. Jeho
prosme, aby nás v skutkoch, ktoré vyžadujú našu vernosť, posilnil. Vernosť, to nie je len
slovo, ale to, čo sa má prejaviť v každom skutku. Všetky prejavy spojené s vernosťou
nájdu u Boha zaľúbenie. Amen.
Modlitba:
Pane, keď blúdime, hľadaj nás; keď sa vzpierame, pritiahni nás; keď sa vzďaľujeme,
volaj nás; keď sme pri Tebe, neopusť nás; keď k Tebe ideme, prijmi nás; keď sa k Tebe
modlíme, vypočuj nás. Amen.
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