Utorok 8. decembra 2015
Text: Jk 5, 7 – 11
7Tak buďte, bratia, trpezliví až do príchodu Pánovho. Ajhľa, roľník vyčkáva vzácnu
úrodu zeme, trpezlivo ju vyčkáva, až sa jej dostane jesenného a jarného dažďa. 8Aj vy
buďte trpezliví, vzmužte si srdcia, lebo sa priblížil Pánov príchod! 9Nežalujte, bratia, na
seba navzájom, aby ste neboli súdení. Ajhľa, sudca stojí predo dvermi! 10Za vzor, ako
znášať súženie a byť trpezlivým, berte si, bratia, prorokov, ktorí hovorievali v mene
Pánovom. 11Ajhľa, blahoslavíme vytrvalých. O Jóbovej vytrvalosti ste počuli, a videli
ste aj to, aký koniec mu pripravil Pán, lebo ľútostivý je Pán a milosrdný.
Piesne: ES č. 10, 471
Zamyslenie nad Božím slovom:
Nedávno sa adventným obdobím začal nový cirkevný rok. Jeho hlavným motívom je
dvojaký príchod Pána Ježiša Krista. Pripomína nám Jeho pozemský vstup do ľudských
dejín cez Jeho narodenie, ale aj ten, ktorý sa ešte len udeje, keď príde ako Sudca živých
a mŕtvych. Aj pisateľ Listu Jakuba myslí cez ľudskú skúsenosť pozemského príchodu
Ježišovho na ten budúci príchod. A práve v tom je pre nás ľudí problém. Učeníci
a potom aj ďalší Ježišovi nasledovníci mali už od svojich začiatkov ťažkosti s tým, ako
správne porozumieť obom Jeho „príchodom“. Do cesty prichádzajú prekážky rôzneho
druhu– od pochybností cez každodenné zápasy o kvalitu života a nesprávne názory
iných ľudí až po otvorené nepriateľstvo. Na takejto ceste všetci potrebujeme popri
dôvere a láske aj veľa trpezlivosti, vytrvalosti a vzájomnej tolerancie. O nich sa píše
aj v biblickom texte, o ktorom premýšľame. Trpezlivosť a vytrvalosť sú si blízke. Ich
významy sa navzájom neraz prelínajú. V prvom slove možno cítime trochu viac
pasivity, v tom druhom zas tušíme úsilie prekonávať prekážky. Pisateľ pod trpezlivosťou
nemyslí rezignovanosť. Je to skôr akási duchovná pevnosť, ktorá vyplýva z toho, že
učeník prijal ako nezvratnú skutočnosť to, čo ešte len príde. Buďte trpezliví – to
„jakubovsky“ znamená: žite čo najzodpovednejšie, veď Pán v ktorúkoľvek chvíľu môže
prísť, aby zavŕšil ľudské dejiny. Skúsenosť hovorí, že trpezlivosť ruže prináša. Vieme,
že sa to ľahšie píše, ako uvádza do života. Podstata trpezlivosti je však práve v námahe
pri prekonávaní prekážok, ktoré sme už spomenuli. V biblickom texte nachádzame dva
príklady: jeden o roľníkovi, ktorý po vykonaní práce trpezlivo očakáva to, čo dáva Boh;
druhý o starozmluvných prorokoch, ktorých služba často narážala na odpor. Roľník
čerpá trpezlivosť z dôvery v Božiu starostlivosť. Praví proroci napriek súženiu či bolesti,
že ľudu, z ktorého sami pochádzajú, nesú prísne Božie posolstvo, vytrvali vo svojom
poslaní. Mali totiž na pamäti, že nekonajú sami od seba, ale v mene Hospodinovom.
Nech aj v našich mysliach čo najdlhšie znie povzbudenie: „Aj vy buďte trpezliví,
vzmužte si srdcia, lebo sa priblížil Pánov príchod!“ Amen.
Modlitba:
Každým dňom sa i k nám približuje Tvoj príchod, Pane. Vieš o našej nestálosti,
netrpezlivosti či nedostatočnej vytrvalosti, aj keď sa ich usilujeme premáhať. Buď k nám
milostivý, prosíme. Uč nás svojou pozemskou službou lásky a pravdou svojho slova
v moci Ducha Svätého, aby sme boli trpezliví a vytrvalí vo viere, láske a nádeji. Amen.
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