4.adventná – 19.12.2021
Raz tak, raz onak
Boží pokoj nech je s vami!
Malachiáš 3:20 „Vám, však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spásy a uzdravenie pod jeho krídlami“.
Žijeme v čase, keď si ničím nemôžeme byť istí. Jeden deň sú opatrenia takéto a na druhý zas iné. Dnes platí to a zajtra
už niečo úplne iné. Akoby sa všetko zbláznilo a nič nebolo stabilné a platné. Máme pocit, že tu sa už na nič nemôžeme
spoľahnúť. Všetko je vrtkavé, okrem pár vecí, ktoré sú zatiaľ isté: že po noci príde ráno, že po živote príde smrť, že po
zime príde jar.... Dokedy to však potrvá?
Už od počiatku sveta Pán Boh dal tomuto svetu určitý poriadok, neustále opakujúci systém, kolobeh, ktorý je
viditeľný aj po mnohých rokoch existencie tohto sveta. Všetko bolo stvorené tak, ako bolo treba – najprv voda potom
rastliny a nie naopak, najprv čas, potom človek a nie opačne. Po potope dokonca sľúbil: „dokiaľ zem bude trvať, sejba
ani žatva, chlad ani horúčava, leto ani zima, deň ani noc nikdy neprestanú“ (Gen 8:22). Boh dodržiava svoj systém
a napriek tomu, že je neobmedzený v možnostiach a nie je okliesnený časom či priestorom, kvôli nám
dodržiava zásady.
A čo my? Ako je to s našimi zásadami a našim postojom? Často sme labilní a nestáli: raz milujeme,
vzápätí nenávidíme. Raz veríme, potom reptáme. Raz žijeme správne a potom sa z nás stávajú grázli. Raz sme
nadšení, no vzápätí nás premôže pesimizmus. Viete, kedy to najlepšie vidno? Keď nám o niečo ide. Už sa to isto stalo
aj vám: niečo sa pokazilo a vy ste chceli, aby to Pán Boh opravil. Nasľubujeme Mu vtedy aj nemožné, voláme
k Nemu, aj keď v Neho neveríme, lebo od Neho niečo požadujeme. Keď nám to však dá, vraciame sa k nevere,
nedôvere, ignorovaniu, už neplníme daný sľub, nemodlíme sa, lebo už máme, čo chceme. Nepotrebujeme Boha a tak
sa kníšeme ako trstina vo vetre. Podľa toho, ako veje život, akú máme náladu, ako sme si to zaumienili.
Vďaka Bohu, že On nie je ako naša vláda, že On nemení nálady, že sa si Ním a Jeho prístupom k nám môžeme byť
istí. Aj na posledné dni adventu nám dáva zasľúbenie, o ktoré sa môžeme oprieť – a to aj vtedy, keď do nášho života
zasahuje smútok, bolesť, choroba, strata práce, zloba ľudí, vlastný hriech alebo smrť. Je tu niekto, o koho sa môžeme
oprieť a kto nikdy necúvne, neuhne, ale bude pevne stáť, ktorého slovo platí a zasľúbenia sa plnia.
Slová zasľúbenia adresuje Boh tým, ktorí sa boja Jeho mena. Bojíme sa Boha? Keď Biblia hovorí o bátí
sa Boha, používa najčastejšie slovo „bázeň“. Nie je to panický strach z hrôzostrašného Boha, ktorý nás zničí
a potrestá. Je to skôr posvätná úcta, ktorá sa prejavuje pokorou, odovzdanosťou a poslušnosťou voči Bohu, ktorý je
svätý a zároveň láskavý. Boh je pri bázni objektom, ktorý v nás vyvoláva strach, lebo je Bohom, ale zároveň nás
nesmierne priťahuje, lebo je Bohom. Práve táto bázeň by mala byť neustálou súčasťou nášho života.
Prajem nám na adventný a vianočný čas skutočnú a pevnú vieru v Pána Boha. Zjavuje sa nám ako Ježiš Kristus, Boh
a človek nám blízky. Už nemusíme hľadieť na Boha ako na vzdialené božstvo, ktoré sa o nás nezaujíma a nestará.
Nemusíme vnímať Hospodina ako Boha-policajta alebo ako „deda mráza“. Vďaka Pánovi Ježišovi môžeme mať pred
Ním bázeň, lebo On sa stal súčasťou nášho sveta, žil život každého z nás a obul si topánky smrteľníka. Nemusíme
pochybovať o Jeho láske, lebo ona sa stala zjavnou a nemennou na kríži a v prázdnom hrobe. Nemusíme
rozmýšľať nad tým, či Bohu na nás záleží, lebo On dokázal svoju starostlivosť v našom živote, ale aj pri smrti, dnes
i naveky.
Majme teda bázeň pred Bohom. Je naším nebeským Otcom v Ježišovi Kristovi, ale zároveň je Bohom, ktorý nás
bude súdiť. Nech je náš život sprevádzaný pokorou, poslušnosťou a odovzdanosťou do Jeho rúk, v každý jeden deň.
Tým, ktorí sa boja Boha vyjde slnko spásy a uzdravenie pod jeho krídlami. Slnkom spásy je nazvaný
aj Pán Ježiš Kristus, tak ako sme to spievali v prvej piesni. Je to obraz použitý z pohanských náboženstiev, v ktorých
ľudia uctievali slnko ako darcu života, pravidelného kolobehu, ako pána nad tmou a nocou. Pán Boh však pripomína,
že to slnko, ktoré vidíme ráno vstávať a večer zapadať, je len nebeské teleso. Nemôže nám zabezpečiť ani záchranu,
spásu ani večný život. Preto je nám zasľúbené iné „slnko spásy“ a ním je Pán Ježiš Kristus. Spása je záchrana a tá sa
prejavuje uzdravením. Áno, občas je to aj uzdravenie telesné, ale Pánu Bohu ide v prvom rade o uzdravenie našej
duše, poznačenej chorobou hriechu. Vďaka Pánovi Ježišovi a vďaka tomu, čo pre nás urobil, je nám dané uzdravenie
pre večnosť.
Tým si môžeme byť istí. Boh je pevne rozhodnutý spasiť všetkých. Je pevne rozhodnutý uzdraviť každého z hriechov.
Urobil všetko pre to, aby sme žili absolútne všetci naveky. Z tohto svojho plánu neuhne. Trstinu, ktorá je zmietaná
vetrom, nedolomí, ale ju uzdraví a zachráni. Z Jeho strany je to teda platná ponuka. Ako je to z našej strany? Prijmeme

Božiu ponuku záchrany? Alebo si myslíme, že všetko zvládame bez Neho a že Ho nepotrebujeme? Prajem nám, aby
sme aj počas zvyšných dní adventu aj počas Vianoc mohli vidieť, ako aj nad nami vychádza svetlo, slnko Božej lásky
milosti, pomoci, odpustenia, nádeje a záchrany a aby Pán Ježiš uzdravil všetko, čo nás práve bolí. Tým, ktorí sú
smutní nech dá radosť, tým, ktorí sú opustení nech dá blízkosť, tým, ktorí sú hriešni odpustenie a tým, ktorí sú
nemilovaní lásku, tým, ktorí nemajú plány nádej a tým, ktorí sú chorí uzdravenie. Nech dá Slnko spásy pokoj tým,
ktorí majú strach a tým, ktorým chýba neha nech dá pohladenie. Tým, ktorým sa nedostáva pomoc nech dá
dobrotivosť a všetkým, ktorí pociťujú akúkoľvek chorobu nech Pán dá svoju prítomnosť.
Majme dôveru v Boha, ktorý aj nám pripomína, že záchrana je na dosah ruky a uzdravenie je možné. Možno nie
pre tento svet, ale pre večnosť určite. Lebo tá záchrana nie je v nás, ale spočíva v Ňom, ktorý je Ten istý včera, dnes
i naveky.
Nič v tomto svete nie je isté. Všetko je raz tak a inokedy opačne. Ani my, ľudia, nie sme stáli. Ale je tu Boh, o ktorého
sa môžeme oprieť, lebo Jeho blízkosť je typická stabilitou. Ak pred Ním budeme mať bázeň, bude platiť dnes
i naveky, že nám vyšlo slnko spásy a my nájdeme uzdravenie pod Jeho krídlami z každej choroby. Amen.

