Pondelok 19. decembra 2016
Piesne: ES č. 352, 14
Text: 2K 1, 18 – 22
„Boh je Ten, ktorý nás upevňuje s vami pre Krista; On nás aj pomazal, On nás aj zapečatil a dal
nám do sŕdc závdavok Ducha.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Ak sa pozrieme na tento svet, musíme sa pýtať: Kto dnes ešte hovorí pravdu? Už neplatia ani len
Pilátove slová: „Čo je pravda?“ v zmysle, že každý má tú svoju pravdu. V mnohých sporoch ide
skutočne len o to, z ktorej strany človek vidí situáciu. Ľudia dnes o pravde nechcú ani len počuť.
Svet, v ktorom žijeme, je svetom ilúzie a to, čo hovoríme aj tým najbližším, je v mnohom len
vymyslený príbeh. Žiaľ, dnes nemáme problém otvorene klamať len preto aby sme obhájili seba.
Udržať si pred týmto svetom dobré meno niekedy stojí naozaj veľa námahy. Ľudia sú ochotní pre
udržanie svojho imidžu klamať aj samých seba. Ak sa predsa len objaví niekto, kto sa snaží
presadiť pravdou, väčšina ho vysmeje, pretože mu jednoducho neveria. Aby poznali pravdu,
niektorí ľudia hľadajú rôzne médiá, aby cez duchovný svet prenikli pod povrch ľudského bytia,
a tak odhalili klamstvo. Práve preto apoštol zdôrazňuje, že tu nejde len o subjektívny pohľad,
ktorý by nám ponúkal. Pavel sa nepozerá na večnosť či posmrtný život človeka, aby našiel istotu.
Ak občas nájdeme svetlo v tejto nepreniknuteľnej temnote hriechu, tak môžeme vidieť aj
uspokojenie. Pavel však hovorí: Predsa len je nádej. Máme záchranu. Nie každý klame a ešte
vždy je tu Niekto, kto je zárukou pravdy. Tento Záchranca nám ponúka viac. Miesto, kde ilúzia
a klamstvo neexistuje. Byť takto zachránený od beznádeje, to by chcel každý, kto aspoň trochu
vníma večnosť a chápe Božiu spravodlivosť. Pavel tu neponúka zdanie, ktoré by zavádzalo
prítomných. On sám a jeho spolupracovníci hovoria to isté svedectvo, čím je dosvedčená jeho
jedinečnosť. V Kristovi sa napĺňajú všetky proroctvá, vyrieknuté Božími svedkami dávno
predtým, ako prišiel Pán Ježiš. Je to svedectvo o Božom pláne, a nie o náhodnom spojení rôznych
okolností. Boh je Ten, kto dáva presný zmysel všetkým udalostiam, ktoré sa stali v spojení
s príchodom Ježiša. Svedectvo o Kristovi – Božom Synovi – je naplnením pravdy, ktorá sa
nemení. Hovorí o hodnote človeka, o zmysle existencie, o jedinej Pravde. Amen.
Modlitba:
Hospodine! Tvoje slovo je vždy pravdivé, no dnešný svet je plný klamstiev. Mnohokrát i naše
slová nie sú pravdivé, pretože sa bojíme, čo o nás povedia ľudia. Strach z neprijatia v tomto svete
nás vedie ku klamstvám. Prosíme Ťa, daj, aby naše slová – tak ako tie Tvoje – boli len pravdivé.
Nech nás Tvoja láska vedie, aby z našich úst vychádzali len pravdivé slová. Amen.
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