Nedeľa po Vstúpení – 16.5.2021 – Buď múdry
Pán Boh nech je v túto chvíľu s nami.
Efezským 5:15-17 „Dbajte teda dôkladne na to, ako si počínate; nie ako nemúdri, ale ako múdri. Naplno využívajte
čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa“.
Podľa čoho poznávate človeka, ak na neho nemáte priamy výhľad? Niekto podľa vlasov, iný podľa držania tela, ďalší
podľa chôdze. Aj tá je pre každého z nás typická, hoci ju trochu geneticky dedíme po predkoch. To, ako človek ide,
veľa vypovedá nielen o ňom samom, ale aj o jeho aktuálnej situácii. Držaním tela naznačujeme, či sme šťastní alebo
smutní, či sa ponáhľame alebo máme čas, či sme zdraví alebo chorí. To, ako kráčame je teda znakom nášho života.
Dnešná nedeľa po Vstúpení Ježiša na nebo, je príležitosťou zamyslieť sa nad poslednými vecami tohto sveta. Ježiš
nám naznačuje, kam spejeme vo viere v Neho. Jeho príchod na túto zem je istý. Náš život na tomto svete sa raz
skončí. Preto je správne a múdre, aby sme sa na tú chvíľu pripravili. Niekedy si to zvykneme nechať na neskôr: keď
budem starý, keď budem mať čas, keď deti vyrastú a pod. Lenže tento postoj nie je správny, najmä ak okolo seba
vidíme, že nikto z nás nemôže rátať nielen s ďalším dňom, ale ani s ďalšou hodinou na tomto svete. Pán Ježiš sa vráti
z neba, keď nám tam pripraví domov, a potom už nebude čas na premýšľanie, aký postoj voči Nemu
zaujmeme.
Keďže posledné veci sú isté, apoštol Pavol nás vyzýva k rozumnosti. Kresťania by mali byť múdri a nie blázniví.
Nejde tu o múdrosť z kníh, s titulmi a postavením. Pavol hovorí o životnej, praktickej múdrosti, ktorá je založená na
Božom slove, Jeho čítaní a počúvaní, na meditovaní nad ním, ale zároveň vyviera z bežného života. Hovorí
o múdrosti, ktorá prichádza síce z neba, ale je prejavená na zemi a pomáha kresťanovi vnímať všetko okolo
neho z Božej perspektívy.
Táto múdrosť nás učí, ako máme žiť, ako sa máme správať. Slovo „ako si počínate“ v gréčtine znamená „ako
chodíte“. Kresťanovo chodenie s Kristom, vo svete, nemá byť ovládané ani svetom, ani diablom, ani telom. Výstrahu
zapísal v 2.kapitole: „Aj vy ste boli mŕtvi vo svojich priestupkoch a hriechoch, v ktorých ste kedysi žili podľa ducha
tohto sveta, podľa kniežaťa nadzemskej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. Medzi nimi sme aj
my všetci kedysi konali podľa žiadostí svojho tela, keď sme žili podľa záľub tela a mysle, a boli sme od prirodzenosti
deťmi hnevu, tak ako aj ostatní“. Dávajme si teda pozor, ako chodíme. Ako žijeme. Ako sa rozhodujeme.
V živote každá dobrá vec vyžaduje námahu, obetavosť. Veci, ktoré sú pre nás dôležité robíme tak, že si dáme záležať.
Každý z nás má niečo, čo ho robí šťastným, čo ho napĺňa, čo je pre neho prioritou – rodina, vzdelanie, zamestnanie,
zdravie, vzhľad a pod. K životu a k tomuto všetkému máme pristupovať múdro a zodpovedne. Čokoľvek robíme,
máme si na tom dať záležať. Múdrosť človeka, ktorý verí v Krista spočíva v tom, že nič neberie na ľahkú váhu.
Vie, že život na tomto svete je dočasný a že je za neho zodpovedný pred Pánom, preto sa snaží žiť najlepšie ako vie.
S darom života zaobchádza veľmi vážne, pretože je to dar neopakovateľný.
V čom konkrétne sa prejavuje múdrosť kresťana?
1.múdri kresťania využívajú svoj čas, čo najlepšie. Nielen niekedy, občas, z času na čas, ale stále. Je tu totiž použitý
prítomný čas – našou úlohou je teda využiť ten čas, ktorý práve prebieha. Minulosť už nezmení, budúcnosťou
nedisponujeme. Preto máme v rukách len tento okamih. Čas je vzácny. Dostali sme ho v obmedzenej miere a všetci
rovnako každý deň. Nemôžeme čas natiahnuť, ale môžeme o neho prísť. Nielen to nás má povzbudiť k tomu, aby
sme žili naplno každú chvíľu, aby sme sa chopili tej prchavej minútky nášho života. Pavol nás povzbudzuje –
pri pohľade do aktuálnej situácie, ktorá nie je dobrá – aby sme boli disciplinovaní a zodpovední vo využití
času, ktorý je nám daný.
2.múdri kresťania rozoznávajú, čo je Božia vôľa. Niekedy stojíme pred dilemou: čo Pán Boh chce. Najradšej by sme
boli, keby nám priamo povedal, čo od nás vyžaduje, čo máme urobiť, ako sa rozhodnúť. Ale ono to nie je také ľahké.
Pán Boh nám iba vytvoril bezpečný priestor v Jeho prítomnosti, no rozhodovať sa musíme sami. Samozrejme
rešpektujúc pri tom Jeho vôľu. Už Pán Ježiš nás učí, aby sme síce Bohu hovorili o svojich túžbach a želaniach, ale
zároveň nezabúdali v modlitbe dodávať „nech sa stane nie moja, ale Tvoja vôľa, Bože“, „buď vôľa Tvoja ako v nebi
tak i na zemi“. Našou úlohou je už len – vďaka múdrosti zhora – vedieť, čo je Božia vôľa. Tá je dvojaká – taká
všeobecná pre všetkých ľudí – a to je, aby sme všetci boli spasení. A potom je taká súkromná Božia vôľa, ktorá
určuje, čo Pán Boh chce dosiahnuť s naším životom – v povolaní, rodine, koníčkoch a pod. Práve zistenie tejto
Božej vôle je niekedy veľmi náročné. Ale nie je nemožné. Našou úlohou je čítať Písmo, modliť sa a nechať sa viesť
Duchom Svätým, počúvať varovania a nasmerovanie, aby sme rozoznali, čo Pán Boh s nami zamýšľa a na základe
toho aj konali.

Pán Ježiš príde na túto zem a my máme byť pripravení. Pripravenosť spočíva v múdrosti a tá sa zas prejavuje tým, že
vieme využiť svoj čas života čo najlepšie a že rozoznávame aj konáme Božiu vôľu. Nech nám v tom sám Duch Boží
pomáha. Amen.

