Zamyslenia po 2. nedeli po Veľkej noci 15. apríla 2018
Streda 18. apríla 2018
Piesne: ES č. 186, 236
Text: 1Pt 1, 22 – 25
„22Keďže ste si očistili duše poslušnosťou pravde, aby ste mali bratskú lásku bez pokrytectva,
z tej duše sa vždy navzájom milujte, 23veď ste živým a večným slovom Božím znovuzrodení nie
z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena. 24Lebo všetko telo je ako tráva, všetka jeho
sláva ako kvet trávy: uschla tráva, opršal kvet, 25ale slovo Pánovo zostáva naveky. A toto je
to slovo, ktoré sa vám zvestovalo ako evanjelium.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Základnými pojmami tejto perikopy sú: a) filadelfia – bratská láska bez pokrytectva; b) agapé
– obetavá láska a ako poznamenávajú kralickí prekladatelia: nech je velice horlivá; c) logos –
živé a večné, znovuzrodzujúce slovo Božie.
Henri Nouwen, holandský teológ, ktorý prednášal na mnohých prestížnych univerzitách,
okrem iných aj na Yale a Harvarde, zámerne ukončil svoju akademickú kariéru a svoj život
zasvätil službe v zariadeniach pre mentálne postihnutých. Ako jeden z dôvodov tohto svojho
rozhodnutia uvádza pokrytectvo, ktoré zažíval na akademickej pôde. Ľudia sa na seba
usmievajú a pritom by jeden druhého utopil v lyžičke vody, pretože mu ten druhý stojí ako
prekážka v kariérnom postupe. Opustil akademickú pôdu a pochvaľuje si život s mentálne
postihnutými ľuďmi. Hovorí, že našiel domov. Keď ho mentálne postihnutý brat spontánne
objíme a keď ho aj oslintá, je si istý úprimnosťou jeho konania. Keď ho rozčúli a začne
deštruovať veci okolo seba, vie, na čom je. Úprimnosť, bratská láska bez pokrytectva je
povinnosťou draho vykúpených, nie zlatom, nie striebrom, ale drahou krvou nevinného
a nepoškvrneného Baránka, Krista. Nech ju možno nájsť medzi nami, a nielen v zariadeniach
pre mentálne postihnutých. Úprimne, nepokrytecky vyjadrujme svoje pocity. V úzkom
spoločenstve rodiny i širšom spoločenstve cirkvi a spoločnosti. Vzťahy nech sú bez
pokrytectva. Mnohí z nás sme sa prispôsobili všeobecnému postoju ľahostajnosti. Mnohí sú
unavení, vyčerpaní, sklamaní, zatrpknutí, pohoršení, alebo ich to jednoducho prestalo baviť.
Tlak na nás je dnes nesmierny. Požiadavky stále rastú. Kde hľadať silu? Znovuzrodení
a znovuzrodzovaní

sme

živým

a večným

slovom Božím.

Nie

porušiteľným,

ale

neporušiteľným, naším Pánom Ježišom Kristom. Slovom, ktoré na seba zobralo ľudské telo
a sľúbilo, že bude s nami po všetky dni až do skonania sveta. Áno, usychá tráva, opadáva

kvet. Starneme, márnosti sme boli podrobení, márnosti nás obklopujú a zamestnávajú, ale
Ježiš Kristus, to večné Božie slovo nás z nich vyslobodzuje. Ježiš Kristus nám i dnes ukazuje,
že agapé, obetavá láska, velice horlivá, vyslobodzuje z márnosti a je povinnosťou a hlavne
výsadou každého znovuzrodeného večným slovom. Amen.

Modlitba:
Pane náš Ježiši Kriste, prosíme Ťa, odpusť nám množstvo pokrytectva v našich vzťahoch.
Prosíme o silu k úprimnosti a pravdivosti v láske. Prosíme, odpusť nám, že množstvo času
a životnej energie sme obetovali márnosti na úkor obetavej lásky – velice horlivej. Amen.
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