Sobota 31. decembra 2016 – Závierka občianskeho roka
Piesne: ES č. 66, 637
Text: J 8, 31 – 36
„A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí...“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Spoločne stojíme na konci jedného kalendárneho roka. Na Silvestra zvykneme sami pre seba –
alebo v rodine – hodnotiť uplynulý rok. Skúsme to dnes urobiť inak a namiesto svojho
hodnotenia hľadať odpoveď na otázku: Ako by náš uplynulý rok zhodnotil Pán Boh? Keby sa
dnes Pán Boh zastavil v našich rodinách, v našich zboroch, cirkvi, spoločnosti, akú by sme
dostali známku za uplynulý rok? Ako by ohodnotil našu vieru, našu lásku, službu, poslušnosť,
obetavosť...? Ako by Pán Boh ohodnotil náš zápas o pravdu a schopnosť stáť na Božom slove?
Posledný deň v roku nás vedie k tomu, aby sme svoje úvahy nasmerovali aj týmto smerom. Aby
sme rozmýšľali o tom, či rok, ktorý je pomaly za nami, sme prežili v pravde a vo vernosti nášmu
Bohu. Evanjelium hovorí o poznávaní pravdy. „A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“
Nemyslí sa tu na poznávanie faktov, poznatky či inteligenciu. Naopak. Myslí sa na zásadnú, živú
pravdu, ktorá ukazuje, kým je Boh a kým sme vlastne my, ľudia. Poznať pravdu znamená poznať
Pána Ježiša a Jeho cestu spásy. Poznať pravdu znamená mať schopnosť v pokore uznávať svoje
nedostatky a slabosti. Takáto pravda sa nedá získať štúdiom, ale prijmú ju tí, ktorí zostávajú
v slovách Pána Ježiša. Táto pravda spôsobí premenu celého života človeka a urobí nás
slobodnými. Rešpektovanie pravdy je cestou ku skutočnej slobode. Skutočne slobodný je len ten,
kto sa za všetkých okolností pridŕža tejto pravdy. Kto nerešpektuje pravdu, žije v ilúzii o sebe
samom či neprijíma Božiu pravdu o spáse, ten je otrok. Ak žijeme v ilúzii či sebaklame, sme
národom otrokov, cirkvou otrokov, rodinami, kde žijú otroci. Poznáme i z vlastnej skúsenosti aj
v tých každodenných veciach, že odhalenie pravdy má oslobodzujúci účinok. Lož a faloš nás
robia neistými a neslobodnými. Každý človek prežíva vyslobodenie, keď nemusí niesť ťarchu
klamstva a pravda sa presadí v jeho živote. Kto pravdu o Bohu a o sebe samom vymenil za
falošnú ilúziu, za svoju predstavu, je pozvaný činiť pokánie ešte dnes, na sklonku starého roka,
aby v pravde mohol vykročiť do budúcich dní. Veď Pán Ježiš je Cesta i Pravda, i Život. Amen.
Modlitba:
Drahý náš nebeský Otče, ty si Cesta i Pravda, i Život. Ďakujeme Ti, že napriek našim omylom,
poblúdeniam, zlyhaniam či malým i veľkým klamstvám sme v tomto roku cítili Tvoju lásku
a milosť. Odpusť nám, že žijeme vo vlastných ilúziách a v predstavách o Tebe i o sebe samých.
Buď s nami aj v tento posledný deň tohto roka a veď nás k pokániu. A ak je to Tvoja vôľa, daj
nám zajtra s novým ránom vykročiť na novú cestu a kráčať po nej verne s Tebou. Amen.
PhDr. Marta Ferjová, zborová farárka v CZ ECAV Sabinov
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