Zamyslenia na týždeň po 3. nedeli po Veľkej noci 7. 5.
Nedeľa 7. mája 2017 – 3. nedeľa po Veľkej noci
Piesne: ES č. 468, 475
Text: 2K 4, 16 – 18
„Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na
deň.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Pred tromi nedeľami sme slávili veľkonočné sviatky. Poukazujú na skutočnosť, že vzkriesenie
Ježiša Krista bolo cieľom Jeho cesty. Ježišovi Kristovi môžeme naplno dôverovať, môžeme sa na
Neho spoľahnúť, pretože to, čo On vykonal pre nás, vykonal v plnej jednote s vôľou živého
Boha, svojho Otca, ktorého aj my tak môžeme nazývať, keď hovoríme Otče náš... Vo svojom
živote máme byť napodobňovateľmi Ježiša Krista. Máme v poslušnosti plniť Božiu vôľu – konať
to, čo je dobré, milé a spásonosné. To však nie je veľmi jednoduchá záležitosť. Pozná to aj
apoštol Pavel. Preto čitateľov svojho listu povzbudzuje, aby neochabovali, aby neopúšťali cestu
k večnosti. Únava, to je stav, ktorý poznáme všetci. Slová Pavla „neochabujme...“ povzbudzujú
k novej nádeji. Každý deň môžeme čerpať z Božieho slova posilu pre zápas viery, obnovovať
svojho vnútorného človeka, svoj duchovný život v túžbe dosiahnuť večnú slávu. Náš zrak má byť
upriamený nie na to, čo máme pred očami; stredobodom nášho života nemá byť to, čo vidíme
a poznávame, ani to, čo konáme, ale Božie obnovujúce konanie pri človeku. Toto Božie dielo
môžeme spoznať aj vo svojom živote. Prečítaný text nám chce dodať odvahu spoznať, že Kristus
je Ten, ktorý môže z človeka urobiť novú bytosť, dať mu novú podstatu, dať mu nový zmysel
života. Smrť síce ostane súčasťou nášho života, rovnako ako aj ubíjajúce skúsenosti, zážitky,
ktoré vyčerpávajú. Toto všetko však nie je to, čo má v našom živote posledné slovo. To má Boh
vo svojom večnom slove, o ktorom hovorí aj apoštol Pavel. Toto slovo je plné lásky. Je to slovo,
v ktorom Boh hovorí svoje „áno“ aj pre mňa, aj keď som unavený či podráždený. Vďaka tomuto
slovu, môžeme aj my „vidieť“ aspoň niečo z tohto neviditeľného, večného. Z tohto slova môžeme
a máme žiť každý deň, aby sme neochabovali na ceste za Kristom. Amen.
Modlitba:
Bože, Ty vidíš naše problémy, trápenia, starosti aj naše nádeje a radosti. Pozývaš nás k tomu, aby
sme Ťa nasledovali. Prosíme, pomôž nám, aby sme na svojich blížnych vedeli pozerať s láskou.
Pomôž nám, aby sme svojim deťom boli pomocníkmi na ceste za Tebou, aby sme sa v našom
cirkevnom zbore, cirkvi a národe mohli tešiť z generácií, ktoré Teba v radosti nasledujú. Posilňuj
nás svojím slovom a sviatosťami, aby sme neochabovali v nasledovaní Teba. Amen.
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