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Zákon nad zákony alebo čo by si mal vedieť, aby si prežil.

„Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom;
o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach,
dobré veci tým, čo ho prosia.
Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im.
Lebo to je Zákon i Proroci.“

No ako sa máte? Ako sa Vám darí v pôstnych predsavzatiach?
Dnes to máme o modlitbe a vytrvalosti v nej. O modlitbe s dôverou. O veľkosti Boha, ako
neodolá nášmu hlasu, keď ho o niečo s dôverou prosíme. Myslím, že k dnešnému evanjeliu nie
je ani čo dodať. Iba ak to, že zlaté pravidlo je a stále zostáva zlatým: "Ak túžiš po objatí, obíjmi
iných okolo, ak túžiš po priateľskom slove pochopenia, najprv ho ty daruj inému, ak túžiš po
pochvale, chváľ v pravde iných okolo seba - a iní okolo naplnení dobrom od Teba budú dosť
silní obdarovať takým istým a možno aj väčším dobrom teba..." Neveríš, tak aspoň na jeden
mesiac to vyskúšaj - možno na tento pôst... :)
A kráľovná Ester v prvom čítaní je príkladom toho, ako Boh dáva silu maličkým, keď dostala
odvahu a postavila sa pred kráľa, aby zachránila svoj národ. Aby ovplyvnila kráľove
rozhodnutie. Každý z nás môžeme vplývať dnes na ľudí, s ktorými nám je dané prežiť dnešný
deň. Tak skúsme dnes radšej dobre vplývať ako vpľúvať na ľudí, aby na nás oni zas na oplátku
dobre vplývali a nie vpľuli to isté nepekne do tváre...
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„Pán za mňa dielo dokončí. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.“
A aforizmus na dnešný deň:
Je docela možné, že s těmi, které dnes odsuzuješ do pekla, budeš jednou sdílet nebe.
It is quite possible that you will once share heaven with those you are sending to hell today.
Pavel Kosorin, BIBLICKÉ AFORISMY (Cesta, Brno 2002, translated by Vlasta Lišková)
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