Zamyslenia na týždeň po 6. pôstnej nedeli 9. 4.
Nedeľa 9. apríla 2017 – 6. pôstna nedeľa – Kvetná nedeľa (Palmarum)
Piesne: ES č. 509, 652
Text: Iz 50, 4 – 9
„Hospodin, Pán, dal mi jazyk učených, aby som slovom vedel občerstviť ustatého; každé ráno
prebúdza mi ucho, aby som počúval ako učeník.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Takýto jazyk si prajem mať i ja: jazyk, ktorý má schopnosť občerstviť ustatých. Veď v našom
okolí sú ľudia, ktorí majú ťažkosti, sú unavení, smútia a človek by im rád pomohol, povedal im
niečo povzbudzujúce. No je ťažké nájsť tú správnu chvíľu a tie správne slová. Toto nám môže
darovať Boh. Správne slovo v správnu chvíľu, slovo, ktoré zapôsobí na život človeka a
pozdvihne ho. Ako je s nami každé ráno? Darí sa nám rezervovať si čas, aby sme počúvali Boha,
alebo náš život neustále prebieha podľa katastrofického scenára? Keď je tvoj dom v plameňoch,
nemáš čas na stíšenie, lebo je tu naliehavý problém, o ktorý sa musíš postarať, a to okamžite.
Telo na to reaguje, hladina adrenalínu sa zvýši a zrazu máme k dispozícii netušenú silu. Všetka
energia sa zmobilizuje, aby sme sa vyrovnali s hroziacou katastrofou. Katastrofický scenár je
dobrým a zmysluplným darom od Boha. Bez neho by sme nikdy neprežili kamennú dobu. Keď
však neustále žijeme podľa katastrofického scenára, potom máme problém. Ak neustále chodíme
s hasiacim prístrojom v ruke, ak už pri prebudení máme pred očami zoznam svojich úloh, je to
spojené s panikou, že to všetko nebudeme môcť zvládnuť. Náš kresťanský život žijeme vo svete,
ktorý sa už o Boha nezaujíma. Musíme sa vyrovnať s blahobytom, ktorý nás obklopuje a chce
spútať našu dušu. Musíme sa naučiť filtrovať enormné množstvo voľnočasových aktivít
a nenechať našu vieru, aby sa v nich utopila. Musíme odolávať mnohým elektronickým lákadlám
– televízii, internetu, ktoré nás chcú okrádať o čas a zašpiniť našu dušu. A pri tom všetkom sa
máme držať Ježiša a učiť sa od Neho. Pri tom všetkom máme o Ňom rozprávať iným ľuďom. Na
to potrebujeme výdrž, sebaovládanie a nekonečnú lásku. Kľúčom k tomu je počúvať tak, ako
počúva učeník. Kľúčom k tomu je stíšenie pred Bohom. Zachovaný je výrok rabína Naftaliho
z Robschitzu o rannom vnútornom rozhovore: „Keď som sa v detstve chystal vstať k rannej
modlitbe, zaznel vo mne zlý hlas a milo mi zašepkal: „Prečo sa tak ponáhľaš? Vonku je ešte tma.
Okrem toho je dnes veľmi zima. Dopraj si čas. Pospi si ešte!“ Potom som sa mu vzoprel
a povedal mu: „Nehovor hlúposti! Veď aj ty už naplno pracuješ!“ Amen.
Modlitba:
Svätý Bože, Ty si vložil vládu a správu nad svetom i nad nami do rúk svojho Syna, ktorý podľa
Tvojej vôle bol najprv služobníkom všetkých. Prosíme, obráť si nás, aby sme nežili ako Jeho
a Tvoji nepriatelia. Zlom náš zjavný a pevný odpor a daj, aby sme Tvojho Syna prijali ako Toho,
ktorý bude rozhodovať v našom živote. Vyuč nás Jeho ceste pokory, služby, pravdy a lásky.
Amen.
Mgr. Jozef Vereščak, zborový farár v CZ ECAV Poprad-Veľká
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