Sobota 6. mája 2017
Piesne: ES č. 229, 233
Text: 1M 1, 1 – 5
„Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Dnes, keď sa obzory človeka rozšírili do nekonečných diaľav, sa človeku čoraz viac odkrýva aj
tajomstvo minulosti našej planéty a vôbec vzniku nášho sveta. Biblia popisuje začiatok všetkého
poznateľného veľmi stroho: „Na počiatku stvoril Boh...“ To najdôležitejšie je nám však
oznámené: pôvodca a správca všetkého je Boh. Mali by sme si to zobrať k srdcu a svedčiť o tom
každou čiastočkou svojej existencie. Človek však túži správať sa uprostred stvoreného sveta čo
možno najsamostatnejšie, bez akejkoľvek zodpovednosti a podriadenosti autorite. Zem prešla
svojím vývojom a stvárnením, aby bola vhodná pre život človeka. Boh to urobil podľa určitého
poriadku. Najprv dal vzniknúť svetlu. Keď bolo svetlo, bolo treba oddeliť tmu. Tak vznikol čas.
Meral sa dňami. Aj človek by si mal urobiť poriadok vo svojich prácach. Najprv by sme mali
mať jasno vo veciach vlastnej spásy, potom aj v ostatných. Potrebujeme svetlo, aby nám tma
nezakrývala jamu, do ktorej by sme mohli spadnúť. Potrebujeme existenčné poznanie, že Boh je
všetko vo všetkom, aby sme sa našli v priestore a čase. Ľudstvo vo svojom poznaní a kreativite
zašlo ďaleko od Boha. Pretvorilo zem na svoj obraz a naplnilo ju mestami a priemyslom. Národy
si vojnami podelili zem a dnes prísne strážia svoje teritóriá. Mier a pokoj to však neprinieslo. Ak
chceme, aby nám svitol nový deň, musíme si urobiť jasno, ako to s nami je. Učme sa od
Stvoriteľa a pekne od začiatku si pripomeňme, ako to bolo. Až keď sa navrátime k poznaniu
a poriadku, ktorému určila medze a hranice Božia inteligencia, pochopíme, že nám to spôsobila
naša smiešna a trápna snaha vyrovnať sa Bohu. Naša záchrana je v navrátení sa k Bohu a Jeho
poriadkom. Potom, hoci nastal večer jednej epochy, budeme vedieť s nádejou očakávať na ráno
prvého dňa nového eónu Kristovej vlády Ducha nad svetom. Amen.
Modlitba:
Stvoriteľu všehomíra, Bože Otče, ďakujeme, že si vo svojej nekonečnej láske stvoril svet
a múdro ho spravuješ až doposiaľ. Ty chceš, aby sme sa od Teba učili, ako robiť dobré veci. Hoci
si dal zem do opatery ľuďom, nenechal si nás len samých na seba, ale nám dávaš svojho Ducha,
aby sme oddeľovali dobré od zlého podobne, ako si Ty na počiatku oddelil svetlo od tmy. Vo
svojej túžbe konať, čo sa nám páči, sme odišli od Teba a zablúdili, takže si teraz nevieme rady.
Pomôž nám, aby sme sa vedeli vrátiť na začiatok a pochopiť cestu, ktorú si pripravil pre človeka.
A keď sa raz tento svet pominie, prijmi nás do toho nového, v ktorom budeme s Tebou prebývať
na veky vekov. Amen.
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