Pondelok 8. mája 2017
Piesne: ES č. 288, 311
Text: 1M 1, 9 – 13
„Zem vydala sviežu zeleň, semenoplodné byliny rozličného druhu a stromy rodiace ovocie, v
ktorom je semeno rozličného druhu. I videl Boh, že to bolo dobré. A bol večer a bolo ráno: tretí
deň.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Boh nás oslobodzuje. V druhý deň stvorenia sa vody oddelili od súše. Vynorila sa zem. Zem,
z ktorej Pán Boh neskôr kreoval človeka. Je zvláštne, že človek bol stvorený ako posledný,
a predsa ho Pán Boh dáva vo svojich očiach na prvé miesto. Stvoril nás na svoj obraz. Pán Boh
zeleňou, bylinami a ovocnými stromami vytvoril kolísku pre človeka. Prostredie, v ktorom
žijeme. Svet so všetkým stvorenstvom. Stromy prinášali ovocie. A človek? Človek má tiež
prinášať ovocie – ovocie viery. Keď sme do tohto sveta boli zasadení, porodení a skrze Krst svätý
sme boli vštepení do Krista, tak máme prinášať ovocie, ovocie viery. Avšak niečo a niekto stále
prichádza a podkopáva nám korene, a tak sa neraz cítime, akoby sme boli zasadení na púšti, a nie
pri vodných tokoch. V hriechu a neuposlúchnutím Božieho príkazu v raji a Božích prikázaní zo
Sinaja sme sa stali otrokmi vzdoru. Toho, ktorý sa snaží medzi nás a Pána Boha postaviť bariéru
a múr. Diabol nás chce odohnať od raja Božej milosti. Čiastočne, keď Adam a Eva jedli zo
zakázaného ovocia, sa mu to aj podarilo. No Pán Boh nenechal človeka zahynúť. Silný hebrejský
imperatív Hospodina: „Keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš“ sa nenaplnil. Práve naopak, Božia
milosť a láska sa ukázali hneď po stvorení. Hoci my porušujeme Boží obraz v nás, Boh nás
miluje, a tak posiela do sveta Vínny kmeň. Boh sadí, vysádza révu. A my zrastení s Kristom už
nepatríme burine tohto sveta, ktorá obrastá naše srdce, ale Pánovi Ježišovi. Tomu, ktorý porazil
diabla a svojím vzkriesením nás utvrdil o Božej láske a milosti k nám. Boh nás oslobodzuje. On
nás vysádza v tomto svete. Poveľkonočné udalosti nám ešte znejú v ušiach. Ježiš žije! Ježiš
oslobodzuje! Tebe, Pane Ježiši, patrím. Nech sme aj my ako strom zasadený pri vodných tokoch
Božej lásky, slobody a zmierenia, ktorý načas dáva ovocie. Ďakujeme Pánu Bohu aj za slobodu,
ktorú si dnes vo svete pripomíname pri výročí ukončenia 2. svetovej vojny. Aj táto sloboda je
Božím darom. Amen.
Modlitba:
Pane Bože, ďakujeme Ti, že v Tvojej blízkosti sa môžeme cítiť dobre. Tebe na nás záleží.
Nenecháš nás napospas suchotám tohto sveta, ktoré nás zlákali svojou šťavnatosťou, no zistili
sme, že to je len dočasné. Vo svojom vzkriesenom Synovi Pánovi Ježišovi nás obnovuješ v láske
a milosti a vysielaš nás do služby, aby sme boli nástrojmi v Tvojich rukách a Tvojimi učeníkmi.
K tomu nám dopraj, Pane Ježiši, darov Tvojho Ducha Svätého. Amen.
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