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3. nedeľa po Zjavení: Dobrým premáhaj zlé (22. januára 2017)
Kolosenským 3,1-2
Ak ste teda boli vzkriesení s Kristom, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí na pravici Božej. Myslite
na to, čo je hore a nie na to, čo je na zemi.
Bratia a sestry
Apoštol Pavel píše Kolosenským kresťanom o novom živote s Kristom. Zároveň sú tieto jeho slová
určené pre kresťanov všetkých čias. Duchovným vzkriesením myslí na obrátenie sa človeka ku
Kristovi. Človek môže chodiť do kostola, môže si platiť cirkevný príspevok, môže sa aj modliť, ale jeho
srdce pritom nemusí patriť Bohu. Môže mať kresťanský náter, ale to čo je pod ním môže byť skazené.
V takomto stave zostáva dovtedy, pokiaľ neodovzdá svoj život do Kristových rúk a Kristus sa stáva
Pánom jeho života. Obrátený kresťan teda nemôže a nedokáže žiť bez Neho, bez vzťahu s Ním, bez
spoločenstva veriacich, bez Božieho slova.
Napriek tomu stále žije v tele a je ovplyvňovaný jeho žiadosťami. Preto je potrebné, aby každého dňa
v modlitbe odovzdával nanovo svoj život pod vládu Božiu a prosil o múdrosť a silu do boja
s hriechom. To čo je pre nás kresťanov pritom stále ťažšie, je nezdravé porovnávanie sa s druhým
človekom. Prečo má ten druhý človek väčší dom a ja taký nemám? Prečo má bazén a ja nie? Prečo má
sušičku prádla a ja žijem od výplaty k výplate? Prečo môj kolega chodí na dovolenky do Thajska? Ja so
svojou rodinou sa ledva dostanem do Chorvátska? Odkiaľ má toľko peňazí?
Každé porovnávanie sa s niekým druhým je nezdravé. Pretože na druhej strane tu existujú na našej
planéte ľudia, ktorí umierajú od hladu a smädu. Ľudia, ktorí nemajú ani štvrtinu toho, čo máme my.
Ľudia, ktorým nad hlavou vybuchujú bomby a musia stále kamsi utekať pred vojnovými útrapami.
Lenže to porovnávanie sa s navonok bohatšími a úspešnejšími nevedie nikam, iba k väčšej
nespokojnosti. K sťažnostiam na zlý ekonomický systém krajiny, slabé ohodnotenie v práci
a podobne. Každé porovnávanie vedie človeka k nespokojnosti. To je diablova taktika ako nás
odpútať od tých dobrých hodnôt, ktoré nám dáva Boh na každý deň. Ako nás odviesť od živého
vzťahu s ním, kedy Mu ďakujeme za to. Veď keď sa postará o tých nebeských vtákov, či by sa
nepostaral aj o nás? Preto Pavel píše, že pobožnosť so spokojnosťou je skutočne veľkým ziskom
(1 Tim 6, 6).
V tom dnešnom prečítanom texte z Písma svätého nám hovorí, aby sme sa zamerali na to, čo je hore,
na Krista, ktorý sedí na Božej pravici. Preto v prvom rade sa musíš oslobodiť od porovnávania sa s
druhými ľuďmi. V druhom rade sa musíš oslobodiť od rozčuľovania sa nad druhými ľuďmi. Prečo je
ten taký a onaký. Ako môže takto reagovať? Prečo je arogantný a podobne. Treba sa od toho
všetkého vnútorne oslobodiť. Pretože koho Syn oslobodí, bude skutočne slobodný (Ján 8, 36).
Hľadieť na Ježiša znamená mať s Ním každodenný vzťah. To neznamená, že sa budem celý deň
modliť. Ale budem mať na mysli, že Boh je nad všetkým. On vidí tú situáciu, cez ktorú prechádzam.
Vidí aj to, čo ma vnútorne hnevá. Počuje moje modlitby, ktoré Mu v týchto záležitostiach adresujem
a On všetko vyrieši tak, aby mi pomohol.
Ak sa oslobodíme od neustáleho rozčuľovania sa a porovnávania sa s druhými ľuďmi, staneme sa
vnútorne slobodnými a Boh nás posunie v živote ďalej. Pretože nech sa nachádzaš v akomkoľvek
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vnútornom rozpoložení. Možno máš viac rokov, možno menej. Boh si ťa stále chce použiť na niečo, čo
má pre teba určené, čo musíš naplniť svojím životom. Nástrojom v Božích rukách sa však staneš iba
vtedy, keď zameriaš svoju pozornosť života na Krista, keď budeš na neho hľadieť, keď Mu začneš viac
dôverovať.
Pred päťsto rokmi sa námorníci báli horizontu. Mysleli si, že keď budú plávať so svojimi loďami veľmi
ďaleko, mohli by spadnúť na koniec sveta. Dnes sa samozrejme takémuto uvažovaniu smejeme,
pretože vieme, že naša planéta je guľatá a koniec sveta by sme na nej hľadali márne. Lenže
námorníci pre d päťsto rokmi to mysleli skutočne vážne. Dokonca pri Gibraltárskom prielive postavili
Španieli pomník na ktorom umiestnili latinský nápis: NON PLUS ULTTRA (ĎALEJ UŽ NIČ NIE JE). V roku
1492 však prišiel Krištof Kolumbus, ktorý toto tvrdenie podkopal. Preplavil sa do Ameriky a dokázal,
že západne od Gibraltáru predsa existuje nový svet.
Tento objav nového sveta a nového obzoru zmenil všeobecné ľudské myslenie. Španielsko si to
priznalo a začalo vydávať nové mince s nápisom PLUS ULTRA (VIAC A ĎALEJ). Tento nápis je
zakomponovaný aj v súčasnom erbe Šapanielska. Tento erb ohraničujú tzv. Herkulove stĺpy, čo je
antické pomenovanie pre Gibraltár. Okolo nich sa vinie stuha so spomenutým nápisom PLUS ULTRA
(VIAC A ĎALEJ).
Milý brat a sestra, obmedzil si aj ty svoje myslenie života na neustále sa porovnávanie a nespokojnosť
s ľuďmi? Nemyslíš si, že je to bláznivé plytvať rokmi svojho života v obmedzenom obzore? Myslíš si,
že najlepšie roky života máš už za sebou a ďalej už cesta nevedie? Alebo že si zmeškal svoj vlak? Nie
je to pravdou. Obmedzuje ťa diabol a zovrie ťa do spôsobu života, v ktorom nevidíš za svoj horizont.
Ale Ježiš vidí ďalej, aj do budúcnosti a má pre teba svoj plán.
Apoštol Ján sa na konci svojho života nachádzal na ostrove Patmos, kde bol uväznený pre svoju
vieru. Žil tam prakticky vo vyhnanstve. Nech sa vydal kdekoľvek, nachádzalo sa tam more, ktoré ho
obmedzovalo a oddeľovalo od tých, ktorých miloval. Na tomto ostrove napísal poslednú biblickú
knihu Zjavenie Jána. Boh mu tam ukázal svoju nebeskú slávu a Ján okrem iného napísal: A mora už
niet (Zj 21, 1.)
Skrátka, v Kristovi už neexistujú žiadne obmedzenia. Aj keď sme mnohými vecami na svete
obmedzovaní, ohraničení, Kristus a Jeho moc sú večné a Duch Svätý veje ponad všetky naše ľudské
hranice. Nikto ho nedokáže obmedziť, spútať. Pán Ježiš povedal Nikodémovi: Vietor veje, kam chceš:
počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide: tak je s každým, kto sa narodil z Ducha (Ján
3, 8).
Na každú, aj tú ťažkú situáciu v ktorej sa porovnávaš s druhým sa snaž pozerať z Božieho pohľadu.
Všimnime si príbeh biblického Jozefa. Jozefa jeho bratia predali do Egypta. Dostal sa do domu
Putifara, ktorý si ho obľúbil a v jeho domácnosti získal určité postavenie. Lenže Putifarova manželka
chcela Jozefa zviesť. Keď sa jej nedal, zavolala stráže a vymyslela si príbeh, podľa ktorého ju Jozef
chcel znásilniť. Manžel jej uveril a Jozefa posadil do väzenia.
Koľkí z nás by si povedali na Jozefovom mieste: „Ale to nie je spravodlivé. Možno som mal podviesť
môjho zamestnávateľa s jeho manželkou, potom by som nemusel sedieť v tomto väzení. Určite by
som nestratil prácu a časom som sa mohol prepracovať na vyššiu pozíciu.“ Takto by sme uvažovali,
keby sme sa chceli porovnávať s druhými ľuďmi. Jozef ale takto nerozmýšľal. Vtedy, keď sedel vo
väzení sa nachádzal práve na tom najlepšom mieste života, kde mohol v tej chvíli byť. Pretože Boh ho
chcel mať v tomto väzení. Na tomto mieste sa stretol s kráľovským sluhom, ktorý si po prepustení na
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neho po čase spomenul. Faraón ho nechal prepustiť z väzenia. Keď sa pred ním Jozef ukázal ako
spravodlivý a múdry muž, povýšil ho do hodnosti správcu Egypta.
Bratia a sestry, niekedy nás Pán Boh poníži až na samotné dno nášho života, aby nás mohol následne
priviesť na vrchol. Keď sa niekedy cítiš, že si sa vo svojom živote prepadol na samotné dno, je ťažké si
pripomínať, že tam tvoja cesta nekončí, pretože Boh má s tebou svoj plán. O Jozefovi píše žalmista
tieto slová: A keď privolal (Boh) hlad zo zeme a zlámal všetku palicu chleba, poslal pred nimi muža,
Jozefa, ktorého predali za otroka. V klade mu zvierali nohy, dostal sa do želiez, kým sa len nesplnilo
jeho slovo a reč Hospodinova ho neospravedlnila. Kráľ poslal, dal ho rozviazať, národov vládca
prepustil ho. Nad vlastným domom stanovil ho pánom, vládcom nad celým svojím majetkom, aby
poúčal podľa svojej vôle jeho kniežatá a jeho starcov učil múdrosti (Ž 105 ,17-22).
Keď Jozef ešte sedel vo väzení, faraónovi sa sníval sen, ktorého význam mu nikto nevedel povedať.
Dokázal to iba Jozef. Pritom však prízvukoval, že v ľudskej moci to nie je možné, ale že sa pomodlí ku
svojmu Bohu, ktorý mu dá vysvetlenie. Výsledok sa dostavil ihneď. Jozef začal postupovať od nuly
smerom k úlohe hrdinu. Z väzeňského oblečenia na post faraónovho právneho zástupcu. Takýto
zázrak nedokáže urobiť nikto, jedine Pán Boh.
Keby sme sa my ocitli vo väzení, väčšina z nás by hľadala spôsob predčasného prepustenia. S Jozefom
mal však Boh naplánované niečo viac. Rovnako aj pre teba má Boh lepší plán. On presne vie, kam ťa
má viesť a čo sa po tvojej ceste života musíš naučiť. Takže až sa dostaneš v jednej etape svojho života
na to miesto, ktoré má Boh pre teba dávno pripravené, budeš schopný dobre vykonať svoju prácu na
základe skúseností, ktoré si v živote nadobudol.
Preto aj v súčasnej situácii života hľadaj Božiu ruku. Prestaň sa s ľuďmi porovnávať, Boh má pre teba
pripravené niečo lepšie, kam ťa chce postupne priviesť. Žiadne hranice a obmedzenia nie sú pre Neho
prekážkou. Preto Ho nikdy nestrať zo svojich očí.
AMEN

