Pondelok 12. júna 2017
Piesne: ES č. 228, 316
Text: 1K 8, 1b – 6
„... ale my máme jediného Boha – Otca, z ktorého je všetko, a my pre Neho, a jediného Pána,
Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, aj my skrze Neho.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Dobre nám je známe slovo fatamorgána. Je to svetelný úkaz spôsobený lomom lúčov,
pozorovaný zvyčajne na púšti. Objekty, ktoré sa v diaľke objavujú, nie sú skutočné, ale sú len
vidinou, nepravdivým obrazom. Presvedčíme sa o tom, keď urazíme kus cesty smerom k tejto
vidine. Vtedy zistíme pravdu. Fatamorgána existuje aj v duchovnom živote. Človek má dojem, že
vidí cieľ, že vidí tú skutočnú duchovnú občerstvovaciu stanicu, oázu, kde sa napije, občerství,
oddýchne si. No až keď do nej dorazí, teda keď začne vo svojom živote uplatňovať určité
princípy, zistí, že mu neprinášajú žiadnu úľavu ani žiadne občerstvenie. Tak aj mnoho ľudí dnes
nasleduje hodnoty, ktoré sú len fatamorgánou, preludom, vetrom. Aj apoštol Pavel písal
korintským kresťanom o takejto duchovnej fatamorgáne. Mysleli si, že našli životodarný
duchovný princíp, ktorý im bude prameňom živej vody. Mysleli si, že sú na konci svojej púte za
poznaním duchovných vecí, že už všetky témy obsiahli a spoznali. No apoštol ich upozorňuje:
„Ak si niekto myslí, že poznal niečo, ešte vždy nepoznal tak, ako treba poznať.“ Božia múdrosť
a veľkosť je nekonečná a smrteľníkovi by nestačili ani veky vekov, aby túto Božiu veľkoleposť
svojím intelektom obsiahol. Poznanie Boha sa však nedeje len rozumom, ale aj srdcom. To
zdôrazňuje i apoštol Pavel: „A čo by som... mal všetko možné poznanie, ... a lásky by som nemal –
nič nie som.“ Láska dáva ľudskej bytosti spoznať to podstatné, čo o Bohu poznať má. Preto aj
apoštol Ján nám svedčí: „Boh je láska, a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v
ňom.“ To je ten skutočný prameň, prameň života, prameň duchovnej sily. Dnes nám z nášho
textu znie otázka: Čo je fatamorgánou môjho života? Na čom si v živote zakladám, na čom
staviam? Čoho všetkého sa budem musieť vzdať, keď budem odchádzať z tohto sveta? Amen.
Modlitba:
Ďakujem Ti, môj nebeský Otče, že si sa mi dal spoznať v Pánovi Ježišovi Kristovi. Prosím Ťa
o pokoru vo svojom živote, aby som iných považoval za hodnejších ako seba. Chráň ma, prosím,
pred pýchou, aby mi k nej nedávalo dôvod ani moje duchovné poznanie, ani svetské poznanie.
Naopak, stráž moje srdce, aby celkom patrilo Tebe a bolo plné lásky, súcitu a odpustenia. Amen.
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