Zamyslenia na týždeň po nedeli 25. decembra 2016
Nedeľa 25. decembra 2016 – 1. slávnosť vianočná
Piesne: ES č. 41, 42
Text: J 3, 31 – 36
„Kto prichádza zhora, je nad všetkými; a kto je zo zeme, je zemský a zemsky hovorí; kto
prichádza z neba, je nad všetkými a svedčí o tom, čo videl a počul, ale nikto neprijíma Jeho
svedectvo.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Vianočný čas v každej generácii vyvoláva zvláštnu atmosféru. Ľudia sú k sebe milší ako inokedy.
Rok čo rok sa schádzajú rodiny, zasadajú za štedrovečerný stôl. Žiaľ, že celá táto udalosť z
pohľadu dnešných dní je veľmi znehodnotená materiálnym vnímaním tohto pozemského sveta.
Touto skutočnosťou sú v nemalej miere poznačené medziľudské vzťahy v celej spoločnosti
vrátane mnohých rodín vnútri kresťanských cirkví. Poznačená je i úprimná viera v živého Boha.
V celej našej spoločnosti chýba skutočná láska i úprimná radosť z narodeného Božieho Syna
Ježiša Krista. Kvôli tejto skutočnosti sa mnohé rodiny nachádzajú v hlbokej duchovnej kríze.
Životný štýl mnohých rodín i jednotlivcov je založený iba na hmotnom imaní – a do tohto
neutešeného stavu upadá i nejedna evanjelická rodina. Žiaľ, do tohto stavu neraz upadá i samotná
cirkev. Na druhej strane musíme povedať, že akýkoľvek stav v ľudskej spoločnosti nemá večné
trvanie. Áno, všetko, čo je v tomto svete, podlieha starnutiu, podlieha pominuteľnosti. Na túto
skutočnosť nás upozorňuje i dnešný text, respektíve slová Jána Krstiteľa: „Kto prichádza zhora,
je nad všetkými; a kto je zo zeme, je zemský.“ Áno, všetko, čo je na tejto zemi, to všetko má svoj
čas. A všetko, čo má svoj čas, to všetko je pominuteľné. V pominuteľnosti zemského spočíva
Boží zákon, ktorý žiaden človek nedokáže zmeniť. Čo však nedokáže človek, to Boh v plnej
miere prelomil skrze svojho Syna. A toto jedinečné víťazstvo živého Boha nad zemskou
pominuteľnosťou nám je dané skrze narodené betlehemské Dieťa. Či práve v tejto udalosti nám
Pán Boh neponúka vnútornú, duchovnú radosť? Určite áno. Veď práve v tejto radosti nám živý
Boh odpúšťa akýkoľvek hriech. Mne aj tebe Pán Boh ponúka duchovnú očistu ľudského života,
ktorý sa nekončí pozemskou smrťou. Amen.
Modlitba:
Dobrotivý Bože, Ty, ktorý si sa sklonil k hriešnemu človeku a skrze svojho narodeného Syna
Ježiša Krista daroval si nám nový život, ktorý sa nekončí ľudskou smrťou. Úprimne Ti
ďakujeme, že práve v Tebe máme jedinú istotu, ktorá prekonáva akékoľvek priehradné múry
ľudskej zloby, pýchy či nenávisti. Drahý Pane, buď k nám i v tomto vianočnom čase milostivý a
skrze svojho Ducha Svätého udeľ nám svoje požehnanie. Amen.
Martin Dudáš, zborový diakon v CZ ECAV Ochtiná
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