15. po Trojici – 29.9.2019
Naplň to
Som hlinená nádoba, naplň ma Svojim svätým Duchom, môj Pane
Nemám nič, prosím, obdar ma Tvoja vôľa nech sa pri mne stane.
Ján 4:7 „Tu prišla žena zo Samárie načrieť vodu. I povedal jej Ježiš: daj sa mi
napiť“.
Zažili ste už pocit prázdnoty? Myslím, že z nás starších tu nie je nikto, kto by
pravdivo a úprimne povedal, že sa nikdy necítil byť prázdnym. Tento stav
prichádza s mnohými skúsenosťami, zážitkami, vedomosťami. Napriek tomu,
že človek by mal byť naplnený, čím je starší, práve naopak sa cíti prázdny,
bezvýznamný a nepoužiteľný. Možno nás k tom motivujú iní ľudia alebo aj my
sami. Dnešný text však hovorí, že cítiť sa prázdnym ešte nemusí byť tragédia.
Pretože Pán Ježiš nedáva dôraz na obal, ale na obsah – a preto je pripravený
On sám nás naplniť. Ako sme to počuli v čítanom texte: Boh chce do nás,
hlinených nádob, vložiť svoj vzácny poklad milosti, lásky, večnosti. Preto byť
prázdnou nádobou nie je koniec, ale začiatok.
Minule sme vieru prirovnali ku šálke vo vitrínke a dnes si vezmeme obraz tejto
nádoby (pohár) a pripodobníme sa k nemu.
1. Nádoba musí byť celistvá – aj človek si musí byť vedomý toho, kým
je: ak si totiž nie sme istí sami sebou, ak nevieme, kto sme, akú úlohu tu
zohrávame, ak nevieme, aká je naša podstata, potom sa môže stať, že sme
manipulovateľní alebo urážliví. Človek, ktorý vie, kto je, nie je vydaný
napospas ľuďom, ich názorom. Je teda dôležité uvedomovať si v živote, že
jediný, komu sa budeme skutočne zodpovedať je Pán Boh a že názor ľudí môže
byť usmerňujúci, ale nie smerodajný. Preto, ak vieme, kto sme a že patríme
Pánovi, nemôže nás v podstate nikto uraziť ani ponížiť. Naša hodnota je
v Bohu.
2. Nádoba by mala byť čistá, priezračná – aj človek by mal byť
úprimný a autentický. Pán Boh nás stvoril na svoj obraz a každého z nás obdaril
vizážou, vlastnosťami, emóciami a všetkým, čo charakterizuje práve nás. Sme
jednoducho nezameniteľní a takí máme byť. Našou úlohou nie je dobre sa
hrať na niekoho iného, ale byť samými sebou, so všetkým, čo sme, čo si
myslíme, čo dokážeme. Pán Boh nás vo svojom Synovi pozýva ku slobode
a pravde, pretože práve v tom spočíva naša krása. Práve tou inakosťou každého
z nás je obohatený svet. Nie je teda dôvod hrať sa na niekoho iného, ale je čas
byť sebou.

3. Nádoba, aby bola použiteľná, musí byť otvorená – aj my by sme
mali byť otvorení. To znamená, že sa nemáme tváriť akoby sme zjedli celú
múdrosť sveta, všetko vedeli, všade boli. Ak si myslíme, že sme dokonalí
a nepotrebujeme sa učiť, potom zostávame opustení a hlúpi, pretože práve
otvorenosťou voči iným sa dokážeme formovať. V niečom my obohacujeme
iných a zas oni robia bohatšími nás. Ak si povieme, že sme už dokonalí
v rôznych či všetkých oblastiach, potom to znamená, že už sa do nášho života
nezmestí nič viac. Ale Pán Boh chce, aby sme sa rozdávali, ale aj dokázali
prijímať to dobré. Nikdy totiž nebudeme natoľko naplnení, že by sa do nás ešte
niečo dobré a pekné nezmestilo. Keď budeme otvorení, budeme
obohacovaní.
4. Nádoba je otvorená zhora – a tak aj my máme byť otvorení smerom
hore. Je fajn, ak nás pozitívne ovplyvňujú ľudia a dokážu z nás vydolovať to
najlepšie, čo v nás je. Ale oveľa dôležitejšie je, aby sme boli otvorení smerom
hore – smerom k Bohu. On nás totiž môže naplniť nielen všetkým potrebným
pre tento svet, ale najmä duchovnými darmi, ovocím Ducha a láskou, ktorá
prežije aj smrť aj súd. Boh do nás vkladá svoje slovo cez Písmo, svoju blízkosť
cez prácu Ducha Božieho a lásku cez Pána Ježiša Krista, je len na nás, či sa
týmto smerom otočíme, aby sme boli naplnení tým najlepším alebo budeme
pyšne otočení Pánovi chrbtom. Boh totiž rozdáva plné priehrštia dobrých
a dokonalých darov aj pre naše naplnenie.
5. Pohár musí byť prázdny, aby bol naplnený – my ľudia sme často
zaprataní všeličím, čo znemožňuje požehnaný a naplnený život na tomto svete.
Nahádžeme do svojho života tie menej dôležité veci, zapraceme tým, čo nám
škodí, čo nás oberá o čas, dôstojnosť, lásku alebo večnosť a potom už
nemáme priestor na to dobré, čo nám Pán Boh ponúka. Ak zapraceme svoj
život len časnými vecami a nezvýši nám priestor na tie večné, prídeme o to
podstatné. Najlepšie by teda bolo, aby sme nechali Boha, aby nás On naplnil.
Ale na to potrebujeme byť prázdni. Veď ani nemáme nič, čo by sme Pánovi
Ježišovi mohli ponúknuť. Jediné, čo môžeme, je vyznať: „Pane, naplň ma, lebo
ja nič nemám, som sama o sebe prázdna a bez Teba nič neznamenám“. Boh
naplní tvoj život dobrom, láskou a požehnaním, ak uznáš, že v podstate si
prázdny.
6. Pohár musí byť k dispozícii, užitočný – tak aj my ľudia tu máme
svoju úlohu, cieľ a službu, ku ktorej sme boli povolaní, vybavení darmi. Ak je
pohár postavený len na poličke, padá na neho prach a možno je pekný na
pohľad, ale je nepoužiteľný, kým ho niekto nevyberie a nepoužije. V podstate

nezáleží na tom, či je v ňom voda, džús alebo či do neho vložíme kvety,
dôležité je, že je užitočný. A tak je to aj s nami. Nezáleží na tom, akú prácu
robíme, akú službu vykonávame. Dôležité je, aby sme to robili s láskou,
s vedomím zodpovednosti pred Pánom Bohom a s pokorou, že sme len
neužitoční služobníci a konáme len to, čo sme povinní vykonať. Našou úlohou
v tomto svete teda je byť užitočnými, použiteľnými všade, kde nás Pán Boh
postavil, kam nás pošle. Prinášať úžitok je tou najlepšou náplňou života.
7. Pohár, aby mohol byť použiteľný a užitočný, musí stáť na
pevnom základe – a to je dôležité aj pre náš život. Môžeme stáť na piesku,
ale keď príde problém, všetky naše istoty sa odplavia s ním a my nemáme nič,
čoho by sme sa chytili, čo by nám pomohlo všetko zdolať, obstáť. Ak však
máme pevný základ života, ktorý nestojí na nás, na našom ľudskom úsilí ani
na ničom stvorenom, lebo je to dočasné, ale na Bohu, máme šancu obstáť. Je
dobre si v živote niekedy prehodnotiť priority a základy, aby sme vedeli, či sme
pripravení odolávať búrkam, ktoré určite prídu. A najmä: či naše základy
obstoja iba dnes alebo aj pre večnosť. Ak stojíme pevne, nepohneme sa ani
keď príde smrť, lebo s Kristom obstojíme vo všetkom.

